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   ایذه آبریز دشت ي هاي حوضهثر در ظهور چشمهعوامل مؤ

رضا کشاورزي و عباس چرچی محمد  کالنتري،نصراهللا

  شهید چمران اهواز علوم پایه، دانشگاه ي دانشکده ،گروه زمین شناسی

  

  چکیده

واحد آهک آسماري مهمترین سفره آبدار کارستی . رار داردخورده قاي از واحدهاي آهکی در منطقه زاگرس چینتوجهحوضه آبریز دشت ایذه با پوشش قابل 

شناسی، ها همچون عوامل چینهدر این بررسی عوامل مؤثّر در ظهور چشمه. گیرندهاي متعددي از این سازند کارستی منشاء میباشد و چشمهدر منطقه ایذه می

ها با ها و شکستگیها، گسلخوردگیهاي ساخـتاري شامـل چینشناسی و بررسیطالعه زمیندر این راسـتا م .افی مورد برّرسی قرار گرفته اندساختاري و توپوگر

و ها چشمهدهند که ارتباط نزدیکی بین موقعیت رخنمون هاي به دست آمده نشان میداده. ه استجی آي اس انجام شد و سنجش از دور هاياستفاده از توانایی

درجه حرارت و تغییرات فصلی دماي . دهدها انطباق خوبی را نشان میها با فراوانی شکستگیمحلّ ظهور چشمه ي کهبه طوروجود دارد  هاشکستگی از هفاصل

اي بین دهد که رابطهنتایج به دست آمده همچنین نشان می. انتشاري و مجرایی سفره آبدار کارستی است –ها منعکس کننده  سیستم جریان انتشاري آب چشمه

.درجه اشباع وجود دارد تراکم شکستگی و

  

  ، کارستمجراییانتشاري،  –سیستم جریان انتشاري ، سفره آبدار کارستی آهک آسماري،: ها ي کلیديواژه
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Abstract
The Izeh watershed plain with considerable limestone units is located in the Zagros folded Territory. The
Asmari Limestone Formation is the most significant water-bearing one in the Izeh area, where various 
springs are found in this karstic formation. In this investigation the effective factors governing the
development of the springs such as stratigaphy, structure and topography have been assessed, and in this 
regard geology and structural evaluation, including folds, faults and fractures, have been carried out with the 
help of remote sensing and GIS facilities. The achieved results indicate that a promising correlation exists 
between spring locations and the distance from fractures, and similarly a promising correlation is noticed 
between spring occurrence and fractures frequency. The water temperature and its seasonal 
fluctuation reflect diffuse fractures and diffuse flow systems. The assembled data also show arelation 
between the density of fractures and saturation index. The seasonal variation of their temperature is 
emphasized on diffuse and diffuse-fracture flow.
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