
 

 

 

 

 

 

 

 

تجزيه و تحليل اثر عوامل تكتونيك )گسل( بر روي خصوصيات 

 چشمه

 3، سارا ايوبي ايوبلو2*، اميد اسدي نليوان1فاطمه رضايي

 دانشگاه تربت حيدريه،تربت حيدريه، ايرانگروه مديريت منابع طبيعي و حوزه آبريز، (1

 .گرگان، ايران ،باشگاه پژوهشگران جوان، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمي(2

 گروه مديريت منابع طبيعي و حوزه آبريز، دانشگاه يزد، يزد، ايران(3

 Omid.asadi@ut.ac.ir:مسئول نويسنده*(

 20/12/1331پذيرش:      40/40/1331دريافت: 

 يدهچك
نمايد. به دليل همين شود. منابع آب سطحي نيز كفاف تأمين آب را نميبا توجه به افزايش روزافزون جمعيت، نياز به منابع آب هر روز بيشتر مي

 مطالعهشناسي به ويژه هاي زمينهاي زيرزميني بررسيمحدوديت از دير باز توجه به سوي منابع آب زيرزميني جلب شده است. براي مطالعه آب

سازي آب نقش دارند اهميت دارد.در اين تحقيق تأثير گسل )تعداد گسل، فاصله از ليتولوژي و تكتونيك سازندها كه در ايجاد فضاي خالي و ذخيره

 زارهايافهاي شهرستان تربت جام مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا از نرمگسل، طول گسل خوردگي و تراكم گسل( بر روي خصوصيات چشمه

Excel و ARCGIS عدد(، فاصله از گسل  303برد اهداف استفاده شد. نتايج نشان داد كه عوامل تكتونيكي وجود گسل زياد به تعداد )جهت پيش

 2m/km(k 11/24شد، تراكم گسل باال )ها كاسته ميمتري به طوري كه با فاصله گرفتن از گسل از تعداد چشمه 3444و  3444، 1444در سه فاصله 

گنايس، موسكوويت، بيوتيت، كوارتز( ) Pgn ها تأثير مثبتي دارند. سازندها و ظهور آنكيلومتر( بر روي دبي چشمه 317خوردگي زياد )و طول گسل

كل سنگ آهك، دولوميت شبيه به گنايس( بيشترين دبي ) Pvs به خاطر تراكم گسل باال و سازند m/s)73/03داراي بيشترين دبي ميانگين )

(70/30 3(m/s به دليل تراكم گسل باال را دارا هستند. نتيجه كلي برتري تشكيل سفره آب زيرزميني بر روي سازندهاي ماسه سنگ و سنگ آهك و

 .دهدها را نشان ميتاثير گسل بر روي ظهور و دبي چشمه

 منابع آب، آب زيرزميني، ژئومورفولوژي، تربت جام، تكتونيك :هاي كليديواژه
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