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بررسی نقش زمين ساخت فعال و خطواره های تكتونيكی در پيدایش سفره های آب زیر زمينی
دشت سبزوار با استفاده از RS & GIS
کاظم علی آبادی ،کارشناس ارشد  GISو سنجش از دور ،عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری ،ايران.

محمد علی زنگنه اسدی ،دانشیار ژئومرفولوژی ،ع ضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ،ايران.
علی اکبر شایان یگانه ،دا نشجوی دکتری رشته ژئومرفولوژی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،ايران.
جواد جمال آبادی ،دا نشجوی دکتری رشته ژئومرفولوژی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،ايران.
علیرضا حمیدیان ،استاديار جغرافیا و برنامه ريزی روستايی ،عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ،ايران.

چکیده
هدف ازاين تحقیق ،شناسايی خطواره های ساختاری ارتفاعات شمال سبزوار معروف به ارتفاعات جغتای
و تأثیر آن بر منابع آب زيرزمینی منطقه است .خطواره ها اغلب شکستگیهای سطحی هستند که در
نزديک سطح زمین قرار داشته و در تغذيه سفره های آب زيرزمینی نقش حائز اهمّیّتی ايفا مینمايند.
استفاده از تصاوير ماهوارهای و مدل رقومی ارتفاعی (  )DEMدر کنار دانش زمین شناسی ابزار مناسبی
جهت بررسی و استخراج اين شکستگی هاست که کاربرد آن در دههی اخیر رواج چشمگیری داشته
است .دراين پژوهش ،ابتدا نقشههای زمینشناسی  60633333منطقه و تصاوير ماهوارهای لندست،
سنجنده  ETMدر محدودهی مورد مطالعه جمعآوری و در محیطهای نرمافزاری  ENVI5و Arc
 Mapپس از انجام تصحیحات هندسی ،به روش پردازش چند جملهای درون ياب نیوتون با استفاده از
نرمافزار متلب نسبت به استخراج خطواره های تکتونیکی و ساختاری منطقه اقدام شد .پس از آن ،به
منظور ارتباط خطوارهها و وضعیّت منابع آب زيرزمینی باروی همگذاری اليه های هیدروگرافی اعم از
چشمهها ،چاه ها و سطح ايستابی مشاهده نموديم که ارتباط تنگاتنگی بین خطواره های گسلی و منابع

پايیندست ،بیشتر احساس می شود .اغلب چشمه های منطقه از نوع گسلی بوده که به علّ ت تحرکات
نئوتکتونیکی بروز پیدا کرده و سطح ايستابی را روی مخروطافکنه ها و دشت پايیندست در وضعیّت
مطلوب نگه داشته است .مطالعات نشان میدهد با توجّه به تحرکات اين گسل ها در کواترنر رسوبات
آبرفتی هم تحت تأثیر قرار گرفتهاند و با تغذيه مخروطافکنههای پايین د ست بر نفوذ آب و برونداد آن
از طريق چشمهها و چاه ها و ساير منابع آبی نقش داشتهاند ،به گونهای که تعداد  680رشته قنات
مجموعاً به طول  558کیلومتر به عالوه حدود  833حلقه چاه عمیق و نیمهعمیق درمنطقه ،آب
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آب زيرزمینی وجود دارد .با توجّه به ساختار لیتولوژيکی منطقه که تلفیقی از آهک و افیولیت مالنژ و
آهک راديوالريت است ،نقش خطواره ها به ويژه گسلها در تغذيهی سفره های آب زيرزمینی منطقهی
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استحصالی خود را مرهون خطواره های تکتونیکی و شرايط خاص هیدرولوژيک و لیتولوژيک باال دست
میباشند.
واژههای کلیدی
خطواره ،سبزوار ،منابع آب ، ETM ،چند جمله درونیاب نیوتون.RS & GIS ،
مقدمه
خطوارههای گسلی ساختارهايی هستند که بر روی تصاوير ماهوارهای تعبیر می شوند(عباسی و يساقی،
. )55 06033نخستین بار  ،هابز  ) 6331( 6خطواره را خطی از چشماندازهای زمینی برشمرد که الگوی پنهانی
مربوط به گسلش در پی سنگ را آشکار میسازد ،سپس اولرلی  5و همکاران ( )6391خطواره را عمدتاً به
صورت عارضه خطی ساده يا مرکب سطحی که اجزای منظم آن يا در راستای مستقیم قرار دارند و يا دارای
انحنای ماليم ی هستند و اختالف آشکاری نیز با اشکال و پديده های مجاورشان دارند و احتماالً بازگو کنندهی
پديدهای زير سطحیاند تعريف میکنند .خطواره های تفسیرشده می توانند به منشأ های تکتونیکی مختلف
متعلق باشند .به نقشه در آوردن خطوارهها و آنالیز آنها از طريق دادههای سنجش از دور ،ابزار مفیدی جهت
مطالعات تکتونیکی و ساختاری ناحیهای میباشد .ساختارهای زمین شناسی مانند شکستگی ،گسل ،درزه،
زون های برشی و فولیاسیون در مطالعات سنجش از دور خود را به صورت خطواره نشان میدهند(کمالی و
همکاران .)613 06035 ،برای ارزيابیهای هیدرولوژيکی،زمین شناسان بايد قادر باشند تا همزمان ارزيابیهای
ژئوتکنیکی ،باليای محیطی و آب شناسی را با هم در سطح وسیعی از زمین انجام دهند(مارگانی  0و همکاران،
 .)199 05333در نواحی خشک و نیمه خشک که سنگ بستر در سطح رخنمون دارند ،ساختارهای شکنا  1می -
توانند بواسطه فرسايش تفريقی بطور کامل در سنجش از دور مشاهده شوند(پاپ و گادای  .)65 05335 ، 5به
طور معمول شناسايی و تفسیر خطوارهها با استفاده از برداشتهای زمینی و عکس های هوايی انجام میگیرد
که اين روش برای مناطق وسیع ،بسیار وقتگیر و پرهزينه است .لذا افراد زيادی کوشیدهاند تا با استفاده از
تصاوير ماهوارهای و تکنیک های سنجش از دور به شناسايی خطواره ها پرداخته و خطواره های ساختاری و
غیرساختاری را در زمان کم تری نسبت روشهای سنتی معمول ،با دقّ ت قابل قبول و صرف هزينهی بسیار
کم تر مطالعه نمايند که به برخی از آنها اشاره میشود0
احمدیپور ( ) 6099در بررسی هیدرولوژيکی حوضهی الشتر در غرب ايران ،اشاره کردهاند که جريان آب

منطقه کارستی الر با استفاده از سنجش از دور و  GISپرداختند .نتايج تحقیقات ايشان نشان میدهد که
رابطهی نزديکی بین فراوانی چشمه ها و فاصله از عناصر تکتونیکی وجود دارد و همچنین روند کلی عناصر
تکتونیکی و خطواره ها با شبکه هیدروگرافی منطبق بوده و تمرکز عوارض کارستی مشاهده گرديده و نشان -
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1- hobbs
2- Olearly
3- Marghany
4- Brittle structures
5- Papp & gudahy
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زيرزمینی در حوضهی مورد نظر تحت تأثیر ساختارهای تکتونیکی موجود در منط قه در محل تقاطع و برخورد
خطوارههای موجود واقع شدهاند.کاظمی و همکاران ( ) 6085به بررسی نقش سا ختاری در فراوانی منابع آب در
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دهندهی نقش اساسی عناصر تکتونیکی در هیدرولوژی منطقه میباشد .تراواگلیا  )6388(1در بررسی منابع آب
زيرزمینی سوريه از خطواره ها و عناصر تکتونیکی به عنوان يک اليهی اطّ العاتی مهم استفاده کرد و به نتايج
سودمندی در خصوص رابطهی اين عناصر با پتانسیل آبدهی چاهها رسید .احمد  ، )6331(9از خطوارهها و
عناصر تکتو نیکی به عنوان راهنمای اکتشاف آب های زيرزمینی در سازندهای سخت موجود در نواحی خشک و
نیمه خشک مراکش استفاده نمود و نتیجه گرفت که عوامل تکتونیک روی هیدروگرافی منطقه تأثیر زيادی
داشته و الگوی شکستگی نشاندهندهی آن است که گسل ها مسیرهای عمده برای حرکات جانبی و عمودی
آب های زيرزمینی هستند.
عالوه بر موارد ذکر شده کوچ و مادر ( ،)6339رانا
8

3

63

66

( ،)6338لبپ من و همکاران ( ،)5333ارتباط

خطواره ها و آبهای زيرزمینی در تحقیقا ت سراوانتز مدل  65و همکاران ( ،)5331هانگ  60و همکاران (،)5331
میجرينگ  ،)5339( 61سندر  ،)5339( 65التاج  ، ، ، )5338( 61و کارال  69و همکاران ( )5338بررسی شده است.
هدف از اين مطالعه استفاده از تصاوير ماهوارهای  ،ETMجهت استخراج خطواره و مناطق دارای آ ب
زيرزمینی میباشد.
موقعیّت منطقهی مورد مطالعه
منطقهی مورد مطالعه در حوضهی آبريز سبزوار يکی از زيرحوضه های کوير مرکزی بوده که در غرب استان
خراسان رضوی قرار دارد .اين محدودهی مطالعاتی با مساحتی حدود  5913کیلومتر مربع در بخش غربی
استان خراسان رضوی و در محدودهای به طول جغرافیايی  59˚ 31′تا  58˚ 68′و عرض جغرافیايی 05˚ 03′
تا  01˚ 59′در يال جنوبی ارتفاعات جغتای واقع شده است .از نظر موقعیّت آب شناسی نیز بخشی از حوضهی
آبريز کالشور و زير مجموعهی حوضهی آبريز کوير بزرگ قرار میگیرد( .شکل )6
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6- Travaglia
7- Ahmed
8- Koch
9- Mather
10- Rana
11- Lippmann
12- Cervantes-Medel
13- Hung
14- Meijerink
15- Sander
16- Al-Taj
17- Carla
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شکل  :8موقعیّت منطقهی مورد مطالعه

زمینشناسی منطقه
رشته کوه جغتای با روند شمال غربی به جنوب شرقی از افیولیت مالنژهای کرتاسه و همچنین سهم قابل
توجّهی از سنگهای آن نیز از مواد آتشفشانی و آتشفشانی  -رسوبی ائوسن میباشد .ولی درّهها نمونهای از
اشکال فرسايش آب در گذشته میباشد(عاليی طالقانی .)6086 ،ناحیهی کوهستانی جغتای دارای کوههای
می سازد و مخروطافکنه ها و دشت سرهای وسیعی را در هر دو دامنه شمالی و جنوبی منطقه شکل میدهد.
قسمت وسیعی از من طقه حاوی کالرمالنژ ،سنگ آذرين اولترابازيک ،هارزبورژيت ،سنگ نفوذی با ترکیب حد
واسط مانند آندزيت و داسیت است ،هم چنین شامل آتشفشان های نئوژن و ائوسن و سنگ های نفوذی ،بیرون -
زدگی های ژوراسیک پالئوژن ،ائوسن ،اولیگوسن ،میوسن ،نئوژن ،پلیوسن و سنگ های رسوبی پلیو –
پلیوستوسن ،است .آهک های پالژيک گلی رنگ به همراه لیستونیت به رنگ زرد پرتقالی به مقدار زياد در اين
مجموعه افیولیتی وجود دارند (شکل شمارهی  .)0سنگ های اولترابازيک عمده ترين تشکیل دهندههای
مجموعهی افیولیتی به همراه دايکهای تغذيهکننده نیز در منطقهی مورد مطالعه مشاهده میشود(درويش
71
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متعدّد با روند کلی شمال غربی  -جنوب شرقی میباشدکه درّه های آبرفتی اين سلسله کوه ها را از يکديگر جدا
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زاده .)6093 ،بیشتر گسل های موجود در بخش شمالی منطقهی مورد مطالعه از نوع فشاری با امتداد غرب -
شمال غربی به شرق  -جنوب شرقی است .گسل های امتداد لغز با شیب های تند تا نزديک به قائم نیز در جهت
عمود برگسل های راندگی نیز به صورت محدودی مشاهده می شود .در بخش های جنوبی منطقه اغلب گسلها
از نوع راندگی هستند و شیب آنها به طرف شمال و راندگی آن ها شمالی جنوبی و روند عمومی اين گسلها
شرقی  -غربی میباشد.

روش تحقیق
با توجّه به قدرت تفکیک مکانی تصوير  ETMيا پیکسل سايز آن ،که  5885متر میباشد ،تک تک پیکسل -
ها از لحاظ وجود آب زيرزمینی و يا سفرهی زيرزمینی حائز اهمّیّت میباشد که چندجملهایهای درونياب
نیوتن از اين لحاظ از دقّ ت مکانی مناسبی برخوردار میباشند و برای همهی پیکسل ها از لحاظ وجود اطّالعات
در آن ها ارزش قائل خواهد شد .در بسیاری از مطالعات از اين سنخ ،از طبقهبندی تصاوير برای رسیدن به
هدف خود استفاده میکنند .اين روش ،زمانی کارا خواهد بود که نیاز به دقّ ت در حد مقیاس پیکسل نباشد،
اما با توجّه به کوچک بودن سفره های آب زيرزمینی در مناطق خشک مثل منطقهی مورد مطالعه استفاده از
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کالسبندی دقّ ت پايینی را به همراه خواهد داشت ،حتی گاهی خطوارهها و گسلها آنقدر بزرگ نمیباشند
که به عنوان يک کالس شناخته شوند ،بلکه امکان ادغام آن ها با ساير کالسها وجود دارد.
برای اين منظور ابتدا داده های تحقیق که شامل نقشههای زمینشناسی  60633333و اليههای مختلف
اطّالعاتی  GISو تصوير ماهوارهای  ETMو اليه های هیدرولوژی جمعآوری شد .سپس به روش پردازش
چندجملهایهای درون ياب نیوتن و با استفاده از نرمافزار  matlabاقدام به استخراج خطوارههای منطقه
پرداخته شد .پس از تصحیحات مختلف و روش های ترکیبی اقدام به تولید نقشهی خطواره نموديم.
برای پیشپردازش تصاوير نظر به اينکه چندجملهای درونياب نیوتن بر اساس میزان بازتاب به استخراج
عوارض مورد نظر می پردازد ،لذا کیفیت تصاوير بسیار حائز اهمّیّت خواهد بود .با توجّه به وجود خطای
اتمسفری بر روی تصاوير برطرف نمودن اين خطا ها ،با افزايش کیفیت تصوير همراه خواهد شد .با پیادهسازی
متد  FLAASHبر روی تصاوير ETMمنطقهی مورد مطالعه ،اين خطا تا حد زيادی برطرف گرديد.
شکل(0سمت راست و چپ) اين موضوع را بهتر نمايش میدهد0

وضعیّت بازتاب در قبل از اعمال متد FLAASH

شکل  :3وضعیّت بازتاب در بعد از اعمال متد FLAASH

از موارد ديگری در بهبود کیفیت تصوير تأثیرگذار میباشد ،تغییر کنتراست يا بهبود کنتراست است که با
تغییر هیستوگرام تصوير به همراه خواهد بود .با تغییر کنتراست تصوير با متد  ،Equalizationشناخت گسل -
ها و خطواره ها با روند بهتری انجام خواهد پذيرفت .تغییرات انجام شده در شکل ( )0قابل رؤيت میباشد.

در هر باند طیفی معموالً مقدار محدودی از طول موجها به وسیلهی سنجنده مورد استفاده قرار میگیرد.
يکی از علّتها ی اين امر وجود گازهای مختلف در اتمسفر است .بنابراين معموالً مقدار روشنايی متعلق به
محدودهی باريکی از تمامی محدوده خاکستری بوده و اين امر باعث کاهش وضوح تصوير می گردد.برای بهبود
وضوح تصوير ،هی ستوگرام آن را بايد به گونهای تغییر داد که در تمامی محدودهی روشنايی پخش گردد ،تا
سطح خاکستری بین صفر تا  555قرار گیرند( .) 2000،Lillesandبه منظور مشخص کردن خطوارهها و
امتداد های مشخص الزم است تصوير را از نظر بافتی بارز نمايیم؛ بدين منظور از يک سری فیلترهايی استفاده
میگردد که نتیجهی چنین فیلترهايی ساخت تصاوير با تباين باال و کیفیت بهتر میباشد(شکل شمارهی .)1
17
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شکل  :1اعمال فیلتر بر روی بخشی از منطقهی مورد مطالعه

یافتههای تحقیق
استخراج خطوارهها وگسلها بر اساس چندجملهای درونیاب نیوتن
با توجّه به مطالب ذکر شده ،برای استخراج خطوارهها و گسل ها با تصاوير لندست ،دقّت بايد در حد
مقیاس پیکسل باشد .با توجّه به توانايی نرمافزار مطلب در پردازش تصوير در حد مقیاس پیکسل اين نیاز
برآورده خواهد شد .با توجّه به وجود يک رابطه غیر خطی در میزان بازتاب خطوارهها و گسلها و توانايی
استخراج اين عوارض بر اساس میزان بازتاب آنها ،اين را بطه بايد بر اساس چندجملهای درونياب نیوتن برای

ياب نیوتن ،نیاز به يک بازه محدوديت و اطّالع داشتن از تأثیر و روابط سه باند  B ،G ،Rبر يکديگر داريم.
برای استخراج خطوارهها بازه محدوديت بر اساس بازتاب طیفی ،Gبازه ( )683،555با گام پرش  5واحدی
درنظر گرفته شده است (در اين بازه خطوارهها تقريباً از وضوح مناسبی برخوردار میباشند) و نیز از پارامتر R
که بر میزان بازتاب تأثیر کمی دارد يا اصالً تأثیر ندارد ،صرف نظرگرديده است .در بسیاری از پیکسلهای
خطوارههای منطقهی مورد مطالعه بازتاب باند  Bصفر بوده است.
چندجملهای درون ياب پسرو و پیشرو با استفاده از رابطهی زير محاسبه میگردد0
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گسلها و خطوارهها محاسبه گردد.
برای محاسبه و استخراج معادالت خطوارهها و گسلها با استفاده از چندجمله های پیشرو و پسروی درون -
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رابطهی()1
 f n  ... 
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!2
!n
به عنوان چندجملهای پسرو مطرح میباشد p2 ( x) .به عنوان چندجملهای پیشرو و ) p1 ( xدر رابطهی فوق
p 2  x   f n  i f n 

 x0  180

h5


 x  x0  ih

 x  180  5i  i  x  180
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رابطهی()2

در رابطهی فوق مقادير x, h, x0 ،معرفی گشتهاند و برای محاسبهی ضرايب معادالت پیشرو رابطهی زير تعريف
گشته است0
k 1 f i  k f i 1  k f i

0  i  n  1
f  f  f
i 1
i
 i

رابطهی()3

برای تعیین ضرايب معادال ت پسرو از رابطه زير استفاده میگردد0
 k 1 f i   k f i   k f i 1

0  i  n
f  f  f
i
i 1
 i

رابطهی()1

برای استخراج ) ، f i (xاز رابطهی زير استفاده گرديده است0

B

i

رابطهی()5

m

f i x  

 Biمتناظر با  Giاست.

رابطهی( )1

بر اساس میزان بازتاب خطوارهها و گسلها از تصاوير لندست ،میزان Gو  ،Bبعنوان بازه محدوديت در زير
آمدهاند0
]Gi  [180، 185، 190، 195، 200,205,210,215,220,225,230,235,240,245,250، 255

]Bi  [26، 27، 31، 21، 28,28,30,15,13,9,20,0,2,3,1، 0
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 ، Biمیانگین بازتاب های متناظر با  Giمی باشد.
بازه های محدوديت در چندجملهای درونی اب نیوتن ،به شکل گسسته تعريف می شود ،اما از آنجايیکه تصاوير
به شکل پیوسته میباشند ،برای تعريف  ، Biيک بازهی همسايگی از  Giدر نظر گرفته شده است.
برای استخراج چندجملهای درون ياب نیوتن ،ابتدا نیاز به تعیین ضرايب (پیشرو و پسرو) اين معادالت است که
ا ين ضرايب با کدنويسی در محیط نرمافزار مطلب استخراج و در ذيل آمده است0
[26 1 3 -12 28 -53 91 -165 347 -803 1870 -4228 9329 -20420 44769
;] =ضرايب پیشرو
 [0 -1 1 4 6 -15 -112 -384 -993 -2196 -4422 -8443 -15711 -28969;] = 53318ضرايب پسرو اکنون نوبت به تعیین معادالت پیشرو و پسرو میباشد0
با استفاده از محیط کدنويسی نرمافزار مطلب ،معادلهی درونياب پیشرو محاسبه گرديده و در زير آورده شده
است ،اين معادله از درجهی  9محاسبه گرديده است ،هر چند که اين معادلهی درونياب پیشرو تا درجهی 65
با توجّه به ضرايب پیشرو نیوتن قابل محاسبه می باشد .با بررسی تمام درجات اين معادله ،خروجی حاصل از
درجهی  ،9از دقّ ت مناسبی برخوردار میباشد.
ai i
x  a0
bi

رابطهی ()9

7

f ( xi )  
i 1

]ai  [62768712037523,52051394982331,310899082139,1002917011,359527,29003,13

]bi  [546875,28125000,18750000,11250000,1250000,56250000,32812500

a0  0

همچنین رابطهی زير ،نشاندهندهی معادله پسرو میباشد0
رابطهی ()8

mi i
x  m0
ni

7

g ( xi )  
i 1

]mi  [5998521840686441,414118107270398,4752928304017,682810609,5304919,38221,331

m0  1427371698946417/15625

برای  ، Gi  215از معادلهی پیشرو و برای  Gi  215از معادلهی پسرو برای برازش بر تصوير استفاده
میگردد .خروجی حاصل از اين برازش را در شکل ( )1مشاهده مینمائید.
استخراج خطوارهها و گسل ها بر اساس میزان بازتاب آنها ،در شرايط مختلف متفاوت خواهد بود .با توجّه
به ترکیب ساختاری متفاوتی که گسل ها دارند ،میزان بازتاب آن ها ،در تصاوير  ETMو ساير سنجندهها
متفاوت خواهد بود .با توجّه به اينکه چندجملهای درون ياب نیوتن بر اساس میزان بازتاب پیکسلها کار
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میکند ،لذا با تغییر در میزان بازتاب پیکسلها ،تمامی ضرايب و معادالت تغییر خواهند کرد .بهطور کلی با
تغییر کردن تصوير و يا جنس گسل ،تمامی مراحل فوق مجدد بايد تهیه گردد .شايد بتوان گفت اين به نوعی
ايراد بر چندجملهای های نیوتن میباشد ،ولی با توجّه به اهمّیّت دادن چندجملهای های نیوتن برای تکتک
پیکسل ها ،خروجی حاصل از آن ،از بسیاری از تکنیک های سنجش از دور بمانند  Classificationيا Target
 detectionبهتر و دقیقتر میباشد.

شکل  :2خروجی حاصل از پیادهسازی م عادالت دوجملهای نیوتن بر روی تصویر منطقهی مورد مطالعه

مشخصه های ديگر چندجملهای های نیوتن ،دريافت اطّ العات به شکل کمّ ی و استخراج اطّ العات به شکل کیفی
می باشد .بنابراين شدّت رخداد گسل ،منطبق با شدّت رنگ میباشد .با کاهش شدّت رنگ خصوصاً در مناطق
سبز و قرمز از شدّت رخداد گسل در منطقهی مورد مطالعه کاسته خواهد شد.
بیشتر خطوارهها در مرکز تصوير مشاهده می شود و جهت شمال غربی جنوب شرقی دارند .يعنی همجهت
با امتداد ارتفاعات جغتای در اين ناحیه است .تعدد چشمهها در همجواری گسل ها حکايت از ارتباط مستقیم
آنها با هم است .اين گسلها می توانند به روش باال آمدگی اليه های آبدار و تراوش آنها قلمداد کرد.
12
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در شکل فوق ،نواحی سبز رنگ و قرمز رنگ نواحی میباشد که توسط چندجملهای درونياب نیوتن
استخراج گرديده است که اين مناطق با دقّ ت بااليی منطبق بر واقعیت يا گسلهای موجود میباشد .از
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گسل ها از طريق ديگری در تأمین آب نقش داشتهاند .امروزه میدانیم که مورفودينامیک جديد تحت تأثیر
تکتونیک می تواند در شکلگیری آبرفتها و مخروطهافکنه ها نقش داشته باشند .مخروطهافکنههای جديد به
علّ ت بافت غیرمنظم و درشت میتواند زمینهی نفوذ آب در س طح را داشته باشد و بنابراين به صورت غیر
مستقیم در تأمین آب زيرزمینی در مخروطهافکنهها و دشت ها نقش داشته باشند.
گسل های فرعی و شکستگی های نه چندان بزرگ معموالً نقش به سزايی در نفوذ آب های جاری و تغذيهی
آبخوان های مجاور دارند .اي ن گسلها راه های مناسبی برای حرکت آب ها و پیوستن به منابع آبهای زيرزمینی
ايجاد میکنند .در تأمین و زايش چشمهها به نظر میرسد با توجّه به نقشهها گسل های بزرگ بیشتر نقش
داشته باشند .وجود پوشش درختی در منطقهی پای گسل ها و رسوباتی که مواد اولیه آنها را گسلها در
اختیار فرايندهای فرسايشی قرار دادهاند ،دال بر تأثیر عوامل و نیروهای تکتونیکی در منطقه است که به
صورت خطوارههايی در باالدست قابل مشاهده است( شکل شمارهی .)1

شکل  :2نمونهای از خطواره های منطقه

با توجّه به شکل( )9پراکندگی آبهای زيرزمینی در منطقهی مطالعا تی در فواصل نه چندان دور از گسل -
ها و خطواره قرار دارند ،که حدس و گمان وجود آب در اين مناطق اکثراً به لحاظ تجربه و اخیراً به کمک
ضرايب ژئوفیزيک انجام میگیرد.
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شکل  :0منطقهی مورد مطالعه و نحوهی پراکندگی چاه آب

مطالعات نشان میدهد با توجّه به تحرکات اين گسلها در کواترنر رسوبات آبرفتی هم تحت تأثیر قرار
گرفته اند و بنابراين هم مستقیم و هم غیرمستقیم بر نفوذ آب در زير زمین و برونداد آب از طريق چشمهها و
چاهها و ساير منابع آبی نقش داشتهاند ،به گونهای که تعداد  680رشته قنات مجموعاً به طول  558کیلومتر
به عالوه حدود 833حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق درمنطقه ،آب استحصالی خود را مرهون خطوارههای
تکتونیکی و شرايط خاص هیدرولوژيک و لیتولوژيک باال دست می باشند(شکل شمارهی .)8

11
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با توجّه به بیالن آب در منطقه می توان گفت که حجم قابل توجّه ی از نزوالت جوی و جريانات سطحی در
تغذيه سفره های آب زيرزمینی نقش دارند( جدول شمارهی .)6
جدول  :8وضعیّت بیالن آبی منطقه
جدول خالصه اجزاء بیالن
شرح اجزاء بیالن آب زيرزمینی

تغذيه (میلیون متر مکعب)

حجم ورودی آب زيرزمینی به آبخوان

661/05

حجم آب نفوذ يافته از نزوالت جوی

65/51

حجم آب برگشتی يا انتقالی به آبخوان

08/36

حجم آب نفوذی از جريانات سطحی

55

تخلیه (میلیون متر مکعب)

حجم جريان خروجی آب زيرزمینی

60/61

حجم بهرهبرداری از آبخوان آبرفتی

565/16

میزان تبخیر و تعرق از آبخوان

9/60

جمع
تغییرات حجم

505/3

689/93

689/93- 505/3 = - 15/66
ماخذ :طرح پیشنهاد تمدید ممنوعیت دشت سبزوار.

نتیجهگیری
از آنجايیکه خطواره های تکتونیکی نقش بسیار مؤثّری در تغذيهی سفره های آب زيرزمینی ايفا مینمايند،
از طرفی با توجّه به اينکه ردگیری و شناسايی و تفکیک اين خطوارهها با استفاده از عملیات میدانی و حتی
نقشههای زمین شناسی نیاز به زمان بیشتر و هم چنین نقشه های حاصله فاقد دقّ ت الزم خواهد بود ،شناسايی و
تفکیک اين مناطق با استفاده از تصاوير ماهوارهای يکی از متدهای جديد است که ژئومورفولوژيستها به آن
پرداخته اند .از آنجايیکه بخش اعظم منطقه از افیولیت مالنژ و آهک وآهکهای راديوالريت تشکیل شده
است در نقاط مختلف ،خطواره ها نقش اساسی در نفوذ آب و تأمین آب چشمهها و آبهای زيرزمینی داشتهاند.
از طرفی با توجّه به اينکه يکی از مؤثّر ترين عوامل ايجاد و توسعهی مخروطافکنهها که به عنوان يکی از
مناطق مستعد تغذيهی آب های زيرزمینی به حساب میآيند ،تکتونیک و گسلهای حاصله میباشند ،همچنین
فعّالیّت های تکتونیکی باعث میگردد تا اين اشکال مثلثی آبرفتی دائماً فعّال و جوان بوده و نقش خود را در

در کواترنر رسوبات آبرفتی هم تحت تأثیر قرار گرفته اند؛ بنابراين هم مستقیم و هم غیرمستقیم بر نفوذ آب در
زيرزمین و برونداد آب از طريق چشمهها و چاه ها و ساير منابع آبی نقش داشتهاند ،به گونهای که تعداد 680
رشته قنات مجموع ًا به طول  558کیلومتر به عالوه حدود  833حلقه چاه عمیق و نیمهعمیق در منطقه ،آب
استحصالی خود را مرهون خطواره های تکتونیکی و شرايط خاص هیدرولوژ يک و لیتولوژيک باال دست می -
باشند .بنابراين می توان گفت که وجود اين گسلها و خطواره های تکتونیکی علیرغم ايجاد برخی تنگناهای
محیطی میتوانند به عنوان يک پتانسیل در تغذيهی سفره های آب زيرزمینی منطقه با توجّه به شرايط اقلیمی
و جغرافیايی خشک و نیمه خشک منطقه و افزايش نیازهای روزافزون به منابع آبی بیشتر ،قلمداد شود؛ بنابراين
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تغذيهی سفره های زيرزمینی ايفا نمايند .تعدّد خطواره ها در کشیدگی شمال غربی  -جنوب شرقی در مرکز
منطقه نشان از تغذيهی سفرههای زيرزمینی آب دارد .مطالعات نشان میدهد با توجّه به تحرکات اين گسلها
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...بررسی نقش زمین ساخت فعال و خطواره های تکتونیکی در پیدایش

با در نظر گرفتن اين تنگناها و مخاطرات در زمینهی مديريت محیط به گونهای ع مل گردد که ضمن پرهیز از
.هر گونه اقدام مخاطرهآمیز و محرک در راستای بهره برداری از اين منابع اقدام گردد
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