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با اين وجود كه شيب توپوگرافي و شيب .  گرداب نقش اساسي دارنديآلود شدن چشمهگل

 يباشند و آب را به سمت چشمهيـگرداب م يهاي كوه چائوني به سمت چشمههـالي

آلود شدن آن، ترين پارامتر در ظهور، انتقال آب به چشمه و گلدهند، ولي مهمميانتقال 

با توجه به . باشند ميهاي منگره، چاره و ورنامانند گسل موجود در منطقه هايگسل

ر هنگام بارندگي،  گرداب ديآلود شدن آب چشمهدست آمده علت ايجاد گله اطالعات ب

  .باشد چاالب مييفروچاله

  . چاالبيگرداب، جهت جريان، فروچاله يتكتونيك، كارست، چشمه :كليديكلمات 

  

  مقدمه

هاي درز و شكاف زيادي فرايندهاي تكتونيكي شديد باعث به وجود آمدن سيستم

انتقال هاي عميق توده سنگ ضخيم تواند از اين طريق به قسمتشود كه آب ميمي

 اثر فرايندهاي تكتونيكي عامل مهمي در ها درقطعه شدن توده سنگقطعه. يابد

 .)2008، 1گلداسكيدر( نمايدطور افقي و عمودي عمل ميه كارستي شدن بوده كه ب

شناخت ساختارهاي تكتونيكي بارهيدروليكي، جريان آب زيرزميني و آبدهي را در 

هايي كه تحت محيط در). 2010 ،2يديناپا( كنندشناسي كنترل ميمناطق زمين

ثير زيادي بر روي أاي تتكتونيك قرار دارند الگوي جريان آب زيرزميني ناحيه ثيرأت

ها دارد، اما بعضي مواقع اين الگو به خاطر اينكه مربوط به مقياس تغذيه آبخوان

 هايزون). 2009،  3هابرت( هاي محلي اهميت نداردباشد در توازن آببزرگ مي

عميق ارتباط  عمق وشناسي بين مناطق كمهاي زمينتوانند در محيطگسلي مي

 مناطق گسلي سدهايي در برابر يهمحدودكنند، ولي گاهي اوقات  هيدروليكي برقرار

                                                           
1- Goldscheider 
2- Apaydin 
3- Hubbert 
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، 1بنز و همكاران( شوند و مانع ارتباط هيدروليكي ميكنندايجاد ميجريان آب 

 ارتباط ميان ساختارهاي تكتونيكي  اخير مطالعات مهمي بر روييهدر ده). 2013

هاي زيرزميني، ها بر روي آبهاي زيرزميني انجام شده است و نقش گسلو آب

روجستيزر و ( ها و نوسان سطح آب مورد بررسي قرار گرفته استتخليه چشمه

شناسي مانند ماهيت ها به خصوصيات زمين نفوذپذيري گسل.)1995، 2همكارن

سلش اتفاق افتاده است، محيط ساختماني، مدت زماني كه آنها گ هايي كه درسنگ

ها اغلب به وسيله گسل. ثانويه بستگي دارد است و تبلورگسلش اتفاق افتاده 

ها فوذپذيري اليهـها باعث نشوند و اين درزه همراهي ميهااي موازي از درزهمجموعه

تابع عمق  باشد ومي هاي گسلي در رسوبات آواري متغيرزونفوذپذيري ـن. شونديـم

 ،)2006 ،5؛ بنز و پرسن2001، 4؛ رولينگ1997، 3 و همكارانفولجيمز( دفن رسوبات

تبلور مجدد در طول صفحه گسلي  و) 1995، 6ويك و همكاران(گسترش گسل 

 تحقيقي پيرامون نقش 1977 در سال 8كاستينگ .باشدمي )1998، 7فيشر و كنيپ(

وي سه نقش . هاي آهكي انتشار دادسنگها در جريان آب زيرزميني در گسل

. ها در مقابل جريان آب زيرزميني در نظر گرفتمثبت، منفي و خنثي براي گسل

ها در جايي است كه بر اثر افزايش شكستگي و ضعف ساختماني نقش مثبت گسل

دليل ه نقش منفي آنها هنگامي است كه ب. منجر به افزايش نفوذپذيري محلي شوند

لي ناتروا، جلوي جريان آب زيرزميني را سد كنند به طوري كه وجود صفحه گس

جريان را به سوي ديگر هدايت كنند و يا منجر به ظهور چشمه در سطح زمين 

                                                           
1- Bens et al   
2- Rojstaczer et al 
3- Fulljames et al 
4- Rawling 
5- Bense and Person 
6- Wieck et al 
7- Fisher and Knipe 
8- Kastning 
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چنانچه وجود گسل، اثري در جهت جريان آب زيرزميني نگذاشته باشد . گردند

مهم ترين موضوعات در رابطه با منبع  يكي از .نقش آن گسل خنثي مي باشد

 ،1هين كامپ( باشدها ميشكستگي هاي زيرزميني، جريان آب درآلودگي آب

ها هاي زيرزميني در مناطق كارستي توسط فروچالهبدر رابطه با آلودگي آ). 1999

، 3؛ مال كووسكي و پك2001، 2افگبو و همكاران(ن اها محققدر امتداد گسل

  . اندمطالعاتي انجام داده) 1996

ها در شناخت هيدروژئولوژي به ويژه سازندهاي سخت ه چشمهبا توجه به اين ك

داراي اهميت زيادي هستند مطالعات فراواني بر روي آنها در سطح جهان و ايران 

؛ 1387سازان و همكاران، ؛ چيت1388كالنتري و همكاران، (انجام شده است 

در اين  .)2005، 5؛ رهنمائي1988، 4؛ الهتيپ و گوني1387خوبياري و همكاران، 

شناسي و تحقيق سعي شده است با استفاده از تجزيه و تحليل ساختارهاي زمين

شناسي بر ثير ساختارهاي زمينأهيدروگراف تخليه چشمه كارستي گرداب ت

  چشمهيهيدروژئولوژي، تعيين نوع جريان آبخوان كارستي، رژيم و روند تغذيه

آلود شدن لعات علت كدورت و گلعالوه براين، در اين مطا. مورد بررسي قرار گيرد

  . گرداب نيز مورد ارزيابي قرار گرفته استيآب چشمه

   مورد مطالعهيشناسي منطقهموقعيت  و زمين

جنوب غرب استان لرستان، غرب استان ايالم و شمال غرب استان   درياين منطقه

 طول 48°و10' - 48° و24' عرض شمالي  و32° و49' -  32° و58'(خوزستان 

لفه معكوس باالرود واقع ؤو در شمال زون گسلي امتداد لغزچپ گرد با م) قيشر

                                                           
1- Heynekamp 
2- Ofoegbou 
3- Mal’kovskii andPek 
4- Elhatip and Gunay  
5- Rahnemaei 
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 بر .)1شكل ( دهدخورده را تشكيل ميشده و اولين ارتفاعات مربوط به زاگرس چين

 مورد مطالعه از يهاي موجود در منطقهاساس وضعيت هندسي سطح محوري، چين

 هاياين چين. باشندو مايل ميو دو س) داراي سطح محوري مايل(نوع چين نامتقارن 

هاي خوشاب، تاقديس .باشندهاي خوشاب، ريت و چناره مينامتقارن شامل تاقديس

يك تراست كه بخشي از  گسل . باشندهاي خم گسلي ميچناره و ريت از نوع چين

دارد از طرف شمال به اين جبهه كوهستان است و در شمال تاقديس خوشاب قرار 

لفه ؤ امتداد لغز چپگرد با مكند و گسل باالرود كه يك گسلارد ميها فشار وتاقديس

ها ثير قرار داده و اين تاقديسأها را تحت تباشد از جنوب، اين تاقديسمعكوس مي

  .اندهاي خم گسلي درآوردهرا به صورت چين

  مورد مطالعهيثر در انحالل پذيري سنگ و توسعه كارست در منطقهؤعوامل م

اكسيد  زياد منطقه، پوشش گياهي و خاك كه منجر به افزايش ديتاًبارندگي نسب

 فرايند كارستيفيكاسيون نقش مهمي دارند و منجر يكربن محيط شده در توسعه

 چاالب شده ي عميق كارستي و فروچاله از جمله فروچالهيبه تشكيل كارن، دره

كارست در منطقه  يها و توسعهپذيري سنگترين عامل در انحاللاما مهم. است

باشد كه با هاي فراوان و به هم پيوسته ميها و شكستگيتكتونيك شديد، گسل

هاي هاي عميق در جهات عمودي، افقي و مايل تودهها و شكستگيايجاد درزه

 شهبازان شده است كه باعث جريان و گردش آب –سنگي سازندهاي آسماري 

  .شوددرون اين مخازن كارستي مي

حالل و كارستيفيكاسيون  باعث ايجاد مخازن عظيم آب در سازندهاي  انيپديده

 شهبازان كوه چائوني شده است، به طوري كه اين مخازن كارستي،  –آسماري 

  .شوند گرداب در تمام طول سال مييباعث تغذيه و آبدهي زياد چشمه
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   مورد مطالعهيشناسي منطقه زميني موقعيت جغرافيايي و نقشه)1(شكل 

  مواد و روش

هاي هوايي، شناسي، عكسهاي توپوگرافي، زمين اول اين تحقيق، نقشهيدر مرحله

 هايداده. اي و تصاوير گوگل ارث منطقه مورد بررسي قرار گرفته استتصاوير ماهواره

 100000/1شناسي با مقياس  زمينيمورد استفاده در اين مرحله شامل نقشه

برداري كشور اي توپوگرافي رقومي شده سازمان نقشههشركت ملي نفت ايران، نقشه

اي منطقه بر گرفته از سنجنده ، تصوير ماهواره)25000/1مقياس  (dgnبا فرمت 
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Lansat TM-2002 برداري كشور با مقياس هاي هوايي سازمان نقشهو عكس

ها توسط  بازديد از منطقه، موقعيت چشمهيطي چندين مرحله.  است40000/1

 گرداب يگيري ميزان آبدهي چشمه برداشت شده است و براي اندازهGPSدستگاه 

 - با استفاده از نمودار دبي. اشل در بستر مسير جريان آب اين چشمه نصب گرديد

عالوه بر اين، در . اشل ميزان آبدهي چشمه، به صورت روزانه محاسبه شده است

و ساختاري انجام شناسي، ليتولوژيكي هاي چينهنقاط مختلف منطقه برداشت

برداشت درزه و شكستگي انجام ) هاباال دست چشمه( ايستگاه 20گرديده است و در 

ها شامل مختصات، ميزان بازشدگي و فاصله آنها شده است و خصوصيات شكستگي

 آبگير يبا استفاده از درزه برداري در مناطق مختلف حوضه. گيري شده استاندازه

ها، تصوير استريوگرافيك و گل سرخي از شكستگينمودارهاي  گرداب، يچشمه

اي، نمودار كنتوري و نمودار گل سرخي امتدادي و استريوگرافيك، نمودار نقطه

  .شيبي ترسيم گرديده است

 گرداب، با يها در ظهور چشمه دوم با توجه به اهميت شكستگييدر مرحله

 اي استخراج شدهاوير ماهوارههاي منطقه از تص خطوارهENVI 4،0افزار استفاده از نرم

ها، خطوط هاي خطي مانند جادهها از ديگر پديدهجهت تفكيك شكستگي. است

شناسي و بازديدهاي ميداني هاي زمينهاي هوايي، نقشهانتقال آب و غيره از عكس

 از ابزار density با استفاده از تابع  GISمحيط در نهايت نيز در .استفاده شده است

Spatial analystهاي منطقه تهيه شده است و در نهايتتقاطع شكستگي همي، نقشه 

  . گرداب ارائه شده استي چشمهيمدل تفهيمي هيدروژئولوژيكي از وضعيت تغذيه

  بحث و بررسي

   گردابينقش توپوگرافي بر تغذيه و آبدهي چشمه

  ها، جهت جهت حركت آب، عموماٌ تابع پارامترهايي مثل شيب توپوگرافي، شيب اليه
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هاي سيستمبراساس پارامترهاي فوق شيب . باشدها ميچين و شكستگي ميل محور

سازندهاي سخت منطقه درزه و شكستگي بيشتر سبب نفوذ عمودي آب به درون

. بندي عامل انتقال جانبي آب زيرزميني هستندشوند، در حالي كه سطوح اليهمي

باشند و آب را مي) جنوب( گرداب يهاي كوه چائوني نيز به سمت چشمهشيب اليه

باشد و توپوگرافي منطقه به سمت جنوب مي  ودهندبه سمت چشمه انتقال مي

  ).2شكل (شود  گرداب مييباعث انتقال آب از ارتفاعات كوه چائوني به سمت چشمه

   گردابيها بر تغذيه و آبدهي چشمهنقش درزه

 ارتفاعات پنج ايستگاه در  گردابيچشمهها بر تغذيه و آبدهي براي تعيين نقش درزه

 گرداب  انتخاب گرديد و ي آبريز چشمهيتاقديس خوشاب و كوه چائوني در حوضه

بندي موجود در با توجه به روند اليه.  درزه برداشت شد40هاي در مجموع داده

هاي اي زاگرس درزهمنطقه و همچنين با استفاده از روند كلي چين خوردگي ناحيه

يكي از . گيرندهايي تقسيم شد، كه در ادامه مورد بررسي قرار ميقه به ردهمنط

ها و نوع پارامترهاي بسيار مهم در ميزان نفوذ آب به درون آبخوان، پرشدگي درزه

هايي كه داراي در مطالعات ميداني صورت گرفته، تعداد درزه. باشدپرشدگي آنها مي

گيرند و هاي مطالعه شده را در برميرزه درصد از كل د1اند حدود پرشدگي بوده

  .تواند دليلي بر تغذيه زياد آب به درون آبخوان كارستي منطقه باشداين خود مي

  بنديها نسبت به اليههندسه درزه

 مورد مطالعه، وجود سطوح يهاي آهكي محدودههاي مهم سنگيكي از ويژگي

هايي نيز درزه. گردندهده ميباشد كه در سراسر حوضه به خوبي مشابندي مياليه

 نفوذ ياند كه نقش بسيار شاخصي در پديدهبندي تشكيل گرديدهبه موازات اين اليه

بندي هايي كه در امتداد اليهعالوه بر درزه. و هدايت جريان آب در حوضه دارند

هايي با بازشدگي بندي به عنوان درزهاند، در مواردي خود سطح اليهشكل گرفته
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 نقش شاياني در نفوذ آب در  درجه50عمل كرده و با داشتن متوسط شيب زياد 

 .اين ناحيه دارند

  
 گرداب و نقش ارتفاعات كوه چائوني و بخش شمال ي آبگير چشمهي توپوگرافي حوضه)2(شكل 

  گردابي چشمهيغربي تاقديس خوشاب در تغذيه
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 ي آبگير چشمهيدر حوضهبندي با مشاهده نمودار استريوگرافيك و كنتوري اليه

د كلي ـندي در منطقه از رونـبد اليهـشود كه رونالحظه ميـ، م)3 شكل(رداب ـگ

  .نمايدخوردگي زاگرس تبعيت ميچين

هاي برداشت بندي و كنتوري تمام درزهنمودارهاي استريوگرافيك از قطب اليه

اي برداشت شده در هتوان درزهبا توجه به نمودارها مي. شده نشان داده شده است

  .هايي تقسيم كردمنطقه را به رده

بندي ، چون جهت شيب آنها تقريباً موازي امتداد اليه N45E با روند 1 يدسته

  . هاي شيبي استطبقات است، جزء درزه

بندي در منطقه امتدادشان تقريباً موازي امتداد اليه، N20E با روند 2 يدسته

 . استهاي امتدادي است و جزء درزه

بندي است، ، چون سطح آنها تقريباً موازي سطوح اليه N15Wروند با 3 يدسته

  .شونداي محسوب ميهاي طبقهجزء درزه

  
  

قسمت شمالي ( گرداب ي چشمهيبندي در حوضه نمودار استريوگرافيك از اليه- الف)3(شكل 

  نمودار كنتوري -ب) تاقديس خوشاب

 ب الف
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گيري هاي اندازه درصد از كل درزه42 و 18 ترتيب به 3 و 1 يهاي دستهدرزه

هاي شوند، در صورتي كه درزه گرداب را شامل ميي آبگير چشمهيشده در حوضه

امل ـه را شـت شده در اين حوضئراـهاي قدرصد از كل درزه15 فقط 2 يدسته

 .شوندمي

هاي ه، بيشترين ميانگين شيب مربوط به درز)1( هاي جدولبا توجه به داده

كمترين . باشند درجه مي70ميانگين شيبي برابر  باشد كه داراي مي1 يدسته

 با ميانگين 2 يدسته هاي موجود مربوط به درزهيميانگين شيب در بين دسته

 نقش بيشتري در نفوذ 3 يهاي دستهبنابراين، درزه. باشد درجه مي42شيب برابر 

  .و هدايت آب دارند

  به روند ساختاري زاگرسها نسبتهندسه درزه

توان اين سه دسته درزه را به صورت خوردگي زاگرس، ميبا توجه به روند كلي چين

 :زير تفسير كرد

خوردگي زاگرس ، تقريباً عمود بر روند كلي چين N45E با روند1 يدسته

 . هاي كششي عرضي هستنددرزه هستند و جزء

 خوردگي زاگرسروند كلي چين، چون مورب نسبت به  N20E با روند2 يدسته

 .باشندهاي مورب ميهستند، جزء درزه

، تقريباً داراي روندي مشابه چين خوردگي زاگرس  N15W با روند3 يدسته

ها روند چند كه درزه هر. شوندهاي طولي محسوب ميهستند و به عنوان درزه

 ش مهمي در نفوذ و نق3 ي آنها و به ويژه دستهيدهند ولي همهمتفاوتي را نشان مي

 . شودگرداب مي ي چشمهيها دارند كه در نهايت باعث تغذيهانتقال آب به داخل گسل
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 هابازشدگي دهانه درزه

يكي از پارامترهاي ديگري كه تأثير بسيار مهمي در فرايند نفوذ آب در مناطق درز 

ها  درزهي بازشدگي دهانهيو شكافدار و به خصوص مناطق كارستي دارد، اندازه

 كارست تأثير ياين پارامتر همچنين بر روي فرايند كارستي شدن و توسعه. باشدمي

گيري بازشدگي هاي صحرايي اقدام به اندازهبه همين منظور در برداشت. زيادي دارد

  .متر شده استهاي مختلف با دقت ميليهاي ردهدرزه

  
: تصوير استريوگرافيك ب: الف. هاكستگي نمودارهاي استريوگرافيك و گل سرخي از ش)4 (شكل

  نمودار گل سرخي امتدادي و شيبي: نمودار كنتوري و د: اي، جنمودار نقطه

متر  ميلي34 با ميانگين بازشدگي 1 يهاي دسته، درزه)1( با توجه به جدول

هاي موجود دارا هستند و از آنجا كمترين مقدار بازشدگي را در بين سيستم درزه

شوند، به هاي مطالعه شده را در شامل مي درصد از درزه28ها سته از درزهكه اين د

  .گردند خود موجب افزايش مقدار نفوذ آب به درون آبخوان ميينوبه
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  هاطول درزه

. باشد جنوبي مي- داراي روندي تقريباً شمالي گرداب ي آبگير چشمهيشكل حوضه

توان ها ميو طول باالي اين سيستم درزه 3 و 2 يهاي دستهبا توجه به امتداد درزه

 اصلي جريان آب زيرزميني در يكنندهاين دو سيستم درزه را به عنوان هدايت

شود كه بيشترين متوسط مالحظه مي) 1( با توجه به جدول. منطقه قلمداد كرد

 1 و 2 يهاي دستهباشد و از اين بابت، درزه مي3 يهاي دستهطول مربوط به درزه

 . هاي بعدي قرار دارندردهدر 

  ها درزهيگيري ميداني دسته خصوصيات اندازه)1 (جدول

   گردابيها بر تغذيه و آبدهي چشمهها و گسلنقش شكستگي

ترين  مورد مطالعه مشخص گرديد كه مهميبازديد ميداني از منطقهبر اساس 

 سنگي و زون گسليهاي پي مطالعاتي ناشي از عملكرد گسليهاي محدودهشكستگي

باشند و نيز مشخص شد كه زون گسلي باالرود يك زون گسلي امتداد باالرود مي

  . باشدلفه معكوس ميؤگرد با مچپ لغز

 مورد مطالعه به صورت يك گسل منفرد يهاي گسلي در منطقهاين سامانه

هاي فرعي با روندهاي اي از گسلبلكه يك زون گسله شامل مجموعه وجود ندارند،

جنوب  -، شمال غربي)…گسل منگره و( جنوبـي-يجنوب غربي، شمال- شمال شرقي

به موازات گسل . باشد غربي مي- و شرقي)  …هاي چاره، ورنا و شامل گسل( شرقـي

  3ي دسته  2ي دسته  1ي دسته  هاكل درزه  هاخصوصيات درزه

  %42  %15  %18    هاتراكم غالب شكستگي

  70  45  60  62  )درجه( ميانگين شيب

  75  52  34  46  )مترميلي( ميانگين بازشدگي

  85  40  25  73  )متر(ميانگين طول
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هاي معكوس ديگري نيز در جبهه كوهستاني زاگرس و زون گسلي باالرود، گسل

اي در اند كه سبب ايجاد تغييرات قابل مالحظه مورد مطالعه شكل گرفتهيمحدوده

 اندها و شرايط ساختماني شدهبندي، سيماي مورفولوژيكي، مسير حركت آبراههيهال

 Eعالوه بر اين، فشارش ناشي از صفحه عربستان در راستاي تقريبي ). 5شكل (

N26هاي كششي در امتداد شمال شرق ـ جنوب غرب شده ، سبب تشكيل گسل

.  فرسايش هستندهاي كششي مكان مناسبي براي عبور آب وچنين سيستم. است

هاي اصلي در اين امتداد، شاهدي بر اين مدعا ها و آبراههها، تنگهگيري درهشكل

 . است

  
   مورد مطالعهيهاي منطقهها و شكستگي گسلي نقشه)5 (شكل

هاي مختلف تاقديس خوشاب،  ها در محدودهبا شمارش نقاط تقاطع شكستگي

  ).6شكل( ده استها تهيه گردي  چگالي تقاطع شكستگيينقشه
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   مورد مطالعهيها در منطقهتقاطع شكستگي همي نقشه)6(شكل 

با بررسي و تطابق تمام عوامل ساختاري، مورفولوژيكي و هيدروژئولوژي موجود 

 گرداب ي چشمهيدر منطقه يك مدل تفهيمي هيدروزئولوژيكي از وضعيت تغذيه

 يدر ظهور و تغذيه  پارامتربا توجه با اين مدل مهم ترين). 7شكل ( تهيه شد

 هايشكستگي. باشندهاي موجود در منطقه ميها و گسل گرداب، شكستگييچشمه

هاي منطقه به ترتيب عرضي و  مزدوج برشي همراه آن كه نسبت به محور تاقديس

اند و چون داراي وجود آمدهه حاالت عمود و مورب دارند تـحت تأثـير كشـش ب
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هاي ظر هدايت جـريـان آب، توسعه كارست و تغذيه چشمهبازشدگي هستند، از ن

ها اين شكستگي. هاي گرداب و چپ كو نقش مهمي دارندپرآب منطقه نظير چشمه

ها، باعث ارتباط مجاري انحاللي بنديهاي طولي و اليهبا قطع نمودن شكستگي

تي  مطالعايهاي كارستي محدودههاي مختلف حوضهكارست و ذخاير آبي در بخش

هاي عرضي باعث تخليه و زهكشي آب كوه چائوني و ها و گسلشكستگي. شوندمي

روند ( نيز قسمتي از بخش شمال غربي تاقديس خوشاب به بخش غربي گسل چاره

)  جنوبي–روند شمالي (و بخش شمالي گسل منگره  ) جنوب شرقي–شمال غربي 

 كه در شمال محور در محل روستاي دوراهان گسل چاره و گسل منگره. شوندمي

تاقديس خوشاب قرار دارد با هم برخورد كرده و آب اين دو گسل در جهت شيب 

  ).7شكل ( يابدتوپوگرافي به سمت جنوب گسل منگره  انتقال مي

 –روند شمال غربي (جنوب محور تاقديس خوشاب گسل منگره با گسل ورنا  در

 گرداب به وجود يچشمهتالقي كرده و در محل تقاطع اين دو گسل ) جنوب شرقي

  . شود گرداب تخليه مييآمده و آب گسل منگره در محل چشمه

 با توجه به خطوط جهت جريان نابراين، همان طور كه در فوق اشاره شد و نيزب

 گرداب ناشي از زهكشي آب كوه چائوني و نيز قسمتي ي، آب چشمه)7شكل (آب 

  . باشداز بخش شمال غربي تاقديس خوشاب مي
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  گردابي چشمهيوژيكي از وضعيت تغذيه مدل تفهيمي هيدروژئول)7(شكل 

   گردابيرسيم آبنمود چشمهت

ترين چشمه در  ليتر بر ثانيه پرآب330 كارستي گرداب با دبي متوسط يچشمه

 آبنمود به منظور يدر اين مطالعات، تهيه .رود مورد مطالعه به شمار مييمحدوده

شناسي بر رفتار هيدروديناميكي چشمه، پاسخ هاي زمين ساختارثيرأشناسايي ت

در بنابراين، . چشمه به بارندگي و علت كدورت آن در فصل بارندگي بوده است

  .گيري شدهاي صحرايي دبي چشمه با دستگاه مولينه اندازهچندين مرحله از بازديد
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   اشل چشمه گرداب- نمودار دبي) 8 (كلش

متري تقسيم  سانتي25رعت جريان، عرض بستر به مقاطع گيري سبراي اندازه

توسط دستگاه مولينه و (هاي مختلف سرعت آب گرديد و براي هر مقطع در عمق

با توجه به سرعت ميانگين . گيري شداندازه) طبق فرمول تعريف شده براي دستگاه

ل  اش- گيري شده، دبي چشمه محاسبه و نمودار دبيدر هر مقطع و عمق اندازه

 اشل ميزان آبدهي براي مقادير - و با استفاده از نمودار دبي) 8شكل (ترسيم گرديد 

با استفاده از دبي روزانه آبنمود چشمه . قرائت شده اشل به صورتروزانه به دست آمد

  ).9شكل (گرداب ترسيم گرديد 

 اوج مشخص وجود دارد كه به صورت ي نقطه3 گرداب يدر آبنمود چشمه

اولين .  ناشي از بارندگي استياند كه مربوط به تغذيهمودار ظاهر شدهناگهاني در ن

هاي اواخر پاييز كه در آبنمود ظاهر شده است، مربوط به بارندگي) 1( اوج ينقطه

اوج  ينقطه. است كه باعث افزايش دبي چشمه و ايجاد پيك در نمودار شده است

هاي پراكنده بهمن ماه پيك دگيبارن.  استهاي اوايل اسفندبه علت بارندگي) 2(
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در انتهاي فصل ) 3( اوج ينقطه. واضحي در هيدروگراف چشمه ايجاد نكرده است

در اين فصل به دليل افزايش يافته . تر و بالفاصله بعد بارندگي بهاره ايجاد شده است

و در ارديبهشت ماه دوباره روند   اوجي در آبنمود ظاهر شده استيو چنين نقطه

گياهي در سطح منطقه در آبنمود چشمه فزايش مقدار بارندگي و پوششنزولي 

و در   اوجي در آبنمود ظاهر شده استيافزايش يافته و چنين نقطه ميزان نفوذ

  .شودارديبهشت ماه دوباره روند نزولي در آبنمود چشمه مشاهده مي

 يدهد كه چون مخزن آبخوان كارستي چشمههاي انجام شده نشان ميبررسي

 اوج چشمه نسبت به بارش پاييزه قابل توجه نبوده يگرداب بزرگ است و نقطه

مقدار بارندگي كم بوده است، ) 1392(گيري دبي چون در سال قبل از اندازه. است

صرف پر كردن فضاي خالي 1393حجم زيادي از آب ورودي در باران پاييزه سال 

 اوج خيلي زياد نيست كه يدر باران زمستان نيز نقطه. درون مخزن شده است

 اوج قابل توجهي به وجود يدر بارش بهاره نقطه. باشدناشي از ميزان كم بارش مي

در هر سه وضعيت پاسخ چشمه نسبت به بارندگي مناسب است كه . آمده است

آلودگي گل. ريان استجثير ساختارهاي تكتونيكي بر آبدهي و نوع أ تيدهندهنشان

ر سه بارندگي مشاهده شده است، ولي ميزان آن در بارندگي در آب چشمه نيز در ه

البته ميزان كدورت آب چشمه به ميزان بارش، شدت، . پاييزه بيشتر بوده است

  . تثبيت خاك و رويش گياه بستگي دارد
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  نمودار بارش چشمه گرداب و  آبنمود)9(شكل 

    چاالب بر كدورت و گل آلود شدن آب چشمه گردابينقش فروچاله

 چاالب در بخش شمال غربي تاقديس ي فروچالهي مورد مطالعهيمنطقه در

 منطقه در بخش ي محور اين تاقديس و ساير فروچالهيمحدوده خوشاب و در

با ). 7شكل ( جنوب شرقي تاقديس خوشاب و در مجاورت سازند گچساران قراردارند

ها و بررسي ابعاد تگي شكسي نقشهيمطالعه و بررسي ساختارهاي تكتونيكي، تهيه

 چاالب مشخص گرديد كه عامل ايجاد اين يگيري قطرهاي فروچالهو اندازه

  .باشندهاي موجود در منطقه ميفروچاله، تكتونيك و گسل

هاي اطراف ايجاد  چاالب در محل تقاطع گسل عرضي با شكستگيي فروچاله

كه  است  متر80/2  متر و قطر كوچك آن20/4قطر طويل اين فروچاله . شده است

 باشدمحور تاقديس مي  عمود برامتداد گسل عرضي و تقريباً قطر طويل فروچاله در
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حدود يك  اي شكل و در آبريز اين فروچاله، دايرهيمساحت حوضه). 10شكل (

هاي اطراف به دهانه آوري و انتقال آب از زمينباشد كه باعث جمعكيلومترمربع مي

هاي اطراف اين فروچاله داراي مقادير ا توجه به اينكه زمينب. شوداين فروچاله مي

شود و همراه با آب از باشند كه در اثر بارندگي رس وارد فروچاله ميزيادي رس مي

 ييابد و موجب كدورت آب چشمهها وارد در مسير جريان انتقال ميطريق گسل

چاالب به بخش  يگسل عرضي باعث تخليه و زهكشي آب فروچاله. شودگرداب مي

شود، در محل تقاطع گسل چاره و گسل منگره  آب در جهت مي غربي گسل چاره

آب . يابد گرداب انتقال مييشيب توپوگرافي به سمت جنوب گسل منگره و چشمه

دارند به  هايي كه در بخش جنوب شرقي تاقديس خوشاب قرارورودي به فروچاله

 يآلودي چشمهبنابراين، عامل گل). 7 شكل( شوندداخل سازند گچساران تخليه مي

 . باشد چاالب مييگرداب فروچاله

  
  بخش شمال غربي تاقديس خوشاب در  چاالبي فروچاله)40(شكل 
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  گيرينتيجه

 مورد مطالعه به علت عملكرد شديد تكتونيك، عوارض ساختماني يدر منطقه

تشكيل شده است كه هاي بزرگي ها و نيز گسلها، شكستگيمتعددي از جمله درزه

اين .  شهبازان را در منطقه فراهم كرده است-زمينه كارستي شدن سازند آسماري 

 مورد ي كارستيفيكاسيون در محدودهي توسعهيدهندهسيماهاي كارستي نشان

  .باشندمطالعه مي

پارامترهايي كه باعث تعيين جهت حركت آب از ارتفاعات كوه چائوني و بخش 

شمه ـ اين چيغذيهـرداب و تـ گيه سمت چشمهـس خوشاب بشمال غربي تاقدي

شيب توپوگرافي كه به سمت جنوب است و باعث انتقال  )1: اند ازشوند عبارتمي

شيب ) 2. شود گرداب در جنوب مييآب از كوه چائوني در شمال به سمت چشمه

را به آب  باشند ومي) جنوب(  گردابيهاي كوه چائوني نيز به سمت چشمهاليه

 يمهم ترين پارامتر در ظهور و تغذيه چشمه) 3 دهندسمت چشمه انتقال مي

  . باشندهاي موجود در منطقه ميها و گسلگرداب و انتقال آب به چشمه، شكستگي

هاي عرضي باعث تخليه و زهكشي آب كوه چائوني و نيز گسل ها وشكستگي

و  هاي چارهي گسلقسمتي از بخش شمال غربي تاقديس خوشاب به بخش غرب

جنوب محور تاقديس خوشاب گسل منگره  در. شوندبخش شمالي گسل منگره مي

 گرداب به يبا گسل ورنا با هم برخورد كرده و در محل تقاطع اين دو گسل چشمه

  . شودامتداد گسل منگره به سمت چشمه گرداب هدايت مي آب در وجود آمده و

نوبي تاقديس خوشاب و در محل بيشترين نقاط تقاطع شكستگي در يال ج

ها كه اين چشمه در محل تقاطع گسلـبا توجه به اين. باشدگرداب ميي چشمه

باشند و ميزان نفوذ و ها از چگالي و توسعه زيادي برخوردار ميباشد، شكستگيمي

در نتيجه در اين . باشد كارستي اين چشمه نيز زياد مييانتقال آب به درون سامانه
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 يترين چشمهچشمه گرداب كه پرآب. باشدپتانسيل آبي نيز زياد مي يمنطقه

   .باشد اين تحليل ساختاري مييكنندهيد و تصديقؤباشد م مورد مطالعه مييمنطقه

ثير ساختارهاي تكتونيكي بر أ تيدهنده گرداب نشانيهيدروگراف چشمه

  .  دباشآبدهي، نوع جريان و همچنين عامل گل آلودي آب چشمه مي

بخش شمال  ها در چاالب كه در اثر يك گسل عرضي و انحالل سنگيفروچاله

آلودگي آب غربي تاقديس خوشاب به وجود آمده است باعث ايجاد كدورت و گل

  .شود گرداب در هنگام بارندگي مييچشمه

هرچند كه منبع كدورت توان گفت كه      باتوجه به نتايج حاصل از مطالعات مي

 گرداب با توجه به مطالعات ساختاري شناسايي شده است، ولي ترجيح يآب چشمه

  .   ييد قرار گيردأشود كه با يك رديابي مناسب بيشتر مورد تداده مي

 چاالب در زمين تقريباٌ مسطحي تشكيل شده است و يبا توجه به اينكه فروچاله

ريزي اطراف اكخ( ايهزينهامكان دسترسي به آن نيز وجود دارد با تمهيدات كم

 گرداب يتوان آب ورودي به آن را مهار كرد و از آلودگي آب چشمهمي) آن

  .  جلوگيري كرد
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