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  دهيچك
 ،ماسه سنگي آغاجاري هايپوشش واحد. در شمال شرق استان خوزستان واقع شده است، كيلومتر مربع 17آسياب با مساحتي در حدود وضه آبريز چمح

هدف از انجام اين تحقيق، مطالعه . شودآسياب به سطح زمين زهكشي ميسبب تشكيل آبخوان ماسه سنگي در منطقه شده است كه توسط چشمه چم
هاي مختلف حوضه آبگير چشمه بخش پژوهش ازدر اين . باشدمي آنشناخت وضعيت آب زيرزميني  و آسيابها در آبدهي چشمه چمشكستگي اهميت

 .بررسي شدندهاي منطقه شكستگي (Geographic Information System, GIS)  و با استفاده از سنجش از دورشد برداشت درزه و شكستگي انجام 
همچنين . نمايددر آبدهي چشمه ايفا مي را مهمينقش و  با ايجاد تخلخل ثانويه، باعث افزايش تراوايي سازند شده هاشكستگي تراكم د كهدانتايج نشان 

ليتر بر  20 آبدهي چشمه در فصل خشك در حدود . انددر منطقه ايجاد شدهبيشينه باشند و به موازات محور تنش ها از نوع عرضي ميغالب شكستگي
 باشد، ميتراوايي ماسه سنگ در منطقه مورد مطالعه  ي دهنده مسأله نشاناين  .رسدمي (L/Sec)ليتر بر ثانيه  60 از و در فصل تر به بيش (L/Sec)نيه ثا

  .مي دهدكه چشمه در فصل تر نسبت به بارش پاسخ مناسبي نشان همچنين بيانگر آن است 

  .افزايش تراوايي، درزه و شكستگي ،زهكشي، آغاجاري، ماسه سنگ :يديكل يها واژه

  

  

  

  

  

شناسي كاربردي فصلنامه زمين
65-72: 1 ، شماره)1391( 8 سال

www.appliedgeology.ir 


