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آب گرم و تشکیل کانسارهای فلزات  یهاچشمههای گرمابی، ظهور ترین مسیرهای انتقال سیاالت در سیستممهم عنوانبه تنهانه هاگسل

مانند  یطیمحستیز یهاچالش نیچنهمعمیق مطرح هستند، بلکه نقش مهمی بر میزان و کیفیت منابع آب زیرزمینی و  یهاآبنگین از س

مانع )سد یا دیواره( یا مجرا )کانال یا زهکش( یا ترکیبی از این دو جریان سیاالت  عنوانبه توانندیم هاگسلدارند.  ویواکتیراد یهازبالهدفع 

رای مج -مدل رفتار مانع توانندیمگسلی  یهاپهنهساختاری و هیدرولیکی رسوبات آبرفتی واقع در  یهایبررستحت تأثیر قرار دهند. را 

گذاری دشت انار از طریق تغییر رژیم و گسل انار در ایران مرکزی بر روی رسوب. از مشاهدات هیدروژئولوژیکی را توضیح دهند شدهبرگرفته

 نیچنهمآبرفتی دشت انار و  ، تغییر در جنس و نوع رسوبات آبرفتی عهد حاضر، نقش مهمی در تغذیه آبخوانهاآبراههو  هارودخانهمسیر 

مسئله مبهم و ناشناخته در بسیاری از تحقیقات و  نیترمهمکند. این گسل های واقع شده در دشت ایفا میکیفیت و کمیت آبدهی چاه

د بر انار با رونراستالغز راستگسل  .گسلی است یهاپهنهدامنه وسیع رفتارهای هیدرولیک ممکن  واسطهبهمطالعات سیاالت زیرزمینی 

 میانی، روند آن کمی به سمت شمالقسمت  های فعال ایران مرکزی است که درگسل کیلومتر یکی از 222جنوبی و طولی حدود -شمالی

تا  242روی گسل انار، سن رسوبات آبرفتی پهنه گسلی حدود  بر یشناسلرزه اساس مطالعات دیرینه. بر کندیم جنوب باختر تغییر-خاور

 این گسل لغزبیش یجزئ مؤلفه(. 2است )شکل  ورد گردیدهسال برآدر  متریلیم 1 تا 8/2لغزش گسل انار حدود  هزار سال پیش و نرخ 482

انار در  گسل نیچنهمدر شمال شهر انار شده است. متر  32 سبب ایجاد افراز گسلی مشخصی با ارتفاعی حدود آبرفتی جابجایی رسوباتبا 

 نیترمهم عنوانبه هاآبراههو  هارودخانه مورفولوژی تغییر محسوسی درمتر باعث  22تا  هاآبراهه ییجاجابهو  یخوردگنیچشمال شهر انار با 

ی محسوس طوربهگسل انار  در سمت خاور هادانهدازه و توزیع ان این عوامل باعث گردیده نوعانار شده است.  آبرفتیدشت  یگذاررسوبعامل 

یا سیستم  مجرا، مانع و عنوانبهانار  گسلیپهنه  هیدرولوژیکیعملکرد  .گسل شود باختر ایندر  رسوبات آبخوان آبرفتی فوق از اندازه ترزدانهیر

ری ای و نفوذپذیذاتی در مقیاس دانه یریرپذییو تغ دهیدبیآسهسته گسل و پهنه  مجرا توسط درصد نسبی ساختارهای-ترکیبی مانع

، اندکرده رسوبات را قطع یبنددانهکه  رهمسویغهم سو و  فرعی یهاگسل انار ازگسل  دهیدبیآسکنترل شده است. پهنه  هایشکستگ

 انگینمی کهیطوربهدر باختر گسل انار تفاوت معناداری با خاور گسل دارد،  یبرداربهره یهاچاه تشکیل شده است. کیفیت و کمیت آب در

 12گسل در حدود خاور  یبرداربهره یهاچاه ثانیه و میانگین آبدهی لیتر در 32در باختر گسل انار در حدود  یبرداربهره یهاچاه آبدهی

گسل انار  باختر یبرداربهره یهاچاه میانگین قابلیت هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت انار در، عالوهبهگزارش شده است.  لیتر در ثانیه

 متریسانت میکرومهوس بر 22222تا  12222سل انار در حدود گخاور  یهاچاهدر  ولی متریسانت میکرومهوس بر 8222تا  2222در حدود 

باختر گسل قرار  قه، مادر چاه اکثر قنوات قدیمی دشت انار در سمتذکر است جهت تأمین آب مورد نیاز منط شایان. شده است یریگاندازه

 ، بر اساس اطالعاتعالوهبه. اندکردهانار را به سمت خاور قطع گسل  هاقنات دارد و به دلیل عدم یا کمبود آب در سمت خاور گسل، این رشته

 هاییزومترپ سطح ایستابی در کهیطوربهبیشتر از خاور گسل است، موجود، ارتفاع قسمت اشباع آبخوان در باختر گسل انار  پیزومتر یهاچاه

متر باالتر از سمت خاور گسل است. با  9یزد در باختر گسل حدود  یامنطقهسطح آب توسط شرکت آب  یریگاندازههم، بر اساس مجاور 

انار در گسل  .دارند یمعنادارطرف گسل اختالف  منطقه ارتفاع سطح برخورد به آب در دو هایسطح آب در پیزومتر یریگاندازهتوجه به 

ر د دنبال کاهش شیب توپوگرافی، تغییربه  هاآبراههو  هارودخانهانار از طریق تغییر رژیم و مسیر دشت  یگذاررسوب ایران مرکزی بر روی

آبرفتی دشت انار و آبخوان  تغذیه در مهمی و در نهایت کاهش نفوذپذیری رسوبات آبخوان نقشحاضر  جنس و نوع رسوبات آبرفتی عهد

مرکزی و شمال شهر انار هم افراز گسلی به ارتفاع  یهاقسمتدر  کند.می های واقع شده در دشت ایفاکیفیت و کمیت آبدهی چاه نیچنهم

 در امتداد گسل در این منطقه شده است. یبادماسهرسوبات  متر، باعث تشکیل 32
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