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پذیرش مقاله8811/5/5 :
تأیید نهایی مقاله8811/1/85 :
چکیده
پهنه آهکی سازند آسماري در تاقدیس پابده و بخصوص بخش جنوب شرقی آن (کوه ادیو) در شمال شرق
استان خوزستان ،تحت تأثیر نیروهاي تکتونیکی بطور گستردهاي گسله ،داراي درزه و شکاف شده و شرایط
تشکیل آبخوان کارستی را فرآهم آورده است .پدیدههاي ژئومورفولوژیکی مانند چشمه کارستی بیبیتلخون،
دره تکتونیکی -کارستی تالوک و کارنها نشان از توسعه کارست و آبخوان کارستی منطقه میباشد .مطالعات
زمین شناسی ساختاري ،ژئومورفولوژي و هیدروژئولوژي منطقه نشان میدهد که )8 :کوه ادیو با کارستشدگی
بیشتر نسبت به گریوه بخش اصلی ذخیره آب کارستی را تشکیل می دهد )2 ،سازند مارنی پابده در زیر آهک
آسماري بصورت آببند عمل نموده و قاعده کارست شدگی است )8 ،گسلهاي (و شکستگیهاي) عرضی و
مورب باعث افزایش خردشدگی آهک شده اند و نقش مهمی در ارتباط کانال هاي انحاللی ایفا می نمایند)4 ،
تراکم درزهها و شکستگی ها نواحی زیر سطحی با پتانسیل باالي نفوذپذیري و انتقال جریان آب را نشـان می-
دهد )5 ،چشمه بیبیتلخون در کمترین ارتفاع رخنمون آهک آسماري ،اصلیترین خروجی آب زیرزمینی
منطقه است و  )6جریان آب در آبخوان کارستی منطقه غالباً در دو جهت  NEبه  SWو  SEبه  NWمیباشد.
واژههای کلیدی :کوه ادیو ،تکتونیک ،آبخوان کارستی ،چشمه بی بی تلخون.

* تلفن نویسنده مسئول89866818454 :

nkalantari@hotmail.com E-mail:
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مقدمه
عوامل ساختاري نقش بسیار موثري در فرایند
کارستی شدن ،هیدروژئولوژي آبخوان کارستی،
تشکیل چشمهها و افزایش ضرائب هیدرودینامیکی
دارند .در هر منطقه کارستی شدت فرآیند
کارستی شدن در ارتباط مستقیم با توسعه
چشمهها و میزان دبی آنها می باشد .بطور کلی
چشمهها محل تخلیه طبیعی آبخوانهاي کارستی
هستند و آبدهی آنها و تغییرات آن در ارتباط
مستقیم با پتانسیل آبخوان و گسترش کارست-
شدگی در سازند آهکی می باشد (افراسیابیان و
رضایی .)8831 ،گسلها و شکستگیها از عوامل
ساختاري کنترل کننده مسیرهاي انحاللی و در
تشکیل پدیدههاي کارستی حایز اهمیت میباشند.
بطور کلی شکستگیها و تقاطع آنها در سازندهاي
سخت محل ذخیره آّب زیرزمینی را نشان می-
دهند (داس 8998 ،و فتر )8999 ،و نقش موثري
در حرکت آب زیرزمینی دارند (سوبا رائو.)2886 ،
نقش شکستگیها در هیدروژئولوژي سازندهاي
آهکی توسط (کالنتري و فرزاد  ;2888رهنمایی
 )2885نیز مورد بررسی قرار گرفته است .هر چند
که عوامل متعددي در تشکیل آبخوان کارستی
ادیو و سیستم زیر سطحی تامین کننده چشمه
کارستی بیبیتلخون سهیم میباشند ولی در این
منطقه نیز همانند بقیه مناطق کارستی عملکرد
عوامل تکتونیکی به نحو بارزي مشاهده میشود و
شواهد ساختاري منطقه نشان میدهد که
تکتونیک در تکوین آبخوان کارستی و برونزد
چشمه کارستی رکن اساسی را ایفا می نماید .در
این تحقیق سعی شده است توسعه آبخوان
کارستی ادیو (تاقدیس پابده) با تأکید بر مطالعات
زمین شناسی مورد بررسی قرار گیرد.
وضعیت عمومی منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه (تاقدیس پابده) در 858
کیلومتري شمال شرق شهرستان اهواز و 88
کیلومتري شرق شهر اللی در استان خوزستان قرار
دارد .شکل  8تصویر ماهوارهاي محدوده مورد
مطالعه را نشان میدهد .تاقدیس پابده موازي با
ساختار اصلی رشته کوههاي زاگرس داراي طولی
حدود  23کیلومتر و پهنایی حدود  1کیلومتر
است که سازند آسماري پوشش سطحی آن را
بطور کامل تشکیل داده است (کشاورزي و
همکاران .)8816 ،ارتفاع حداکثر و حداقل
تاقدیس به ترتیب حدود  8388mو  488 mاز
سطح دریا مـیباشد .فعالیتهاي تکتونیکی ،چین-
خوردگـی و عملکرد گسلهاي طولی و عرضی
موجب خرد شدگی ،افزایش نفوذپذیري و توسعه
آبخوان کارستی در آهکهاي آسماري این منطقه
شده است .سنگهاي آهکی بر روي طبقات نفوذ
ناپذیر سازند مارنی پابده قرار گرفته و در نتیجه
نفوذ آب به درون سازند آهکی ،فرآیند کارستی
شدن تا الیه نفوذ ناپذیر مارن ادامه یافته است.
دره تکتونیکی -کارستی تالوک که رودخانه تالوک
در آن جریان دارد ،تاقدیس پابده را بـه دو بخش
تقسیم نمـوده است که بخش شمال غربی آن کوه
گـریوه و بخش جنوب شرقی آن کوه ادیو گفته
میشود .تنگه بابا احمد در ورودي درة تکتونیکی
تالـوک از تنگههاي مهم تاقـدیس پابـده میباشد.
در شکل  2نمایی از تنگه بابا احمد ،کوه ادیو،
گریوه و چشمه بیبیتلخون ارائه شده است.
آبخوان کارستی ادیو در الیههاي آهکی و چین-
خورده سازند آسماري توسعه یافته است که عمده
آبهاي این آبخوان کارستی از طریق چشمه بیبی-
تلخون در ابتداي دره تالوک (تنگه بابا احمد)
تخلیه میگردد .در گستره آهکی منطقه مورد
مطالعه فرآیند کارستی توسعه یافته و از لحاظ
موفولوژي سطحی کارنها و حفرات انحاللی
کوچک مشاهده میشود ولی حفرات انحاللی
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بزرگ ،دولین و فروچاله در الیههاي آهکی این

تاقدیس محدود است و گسترش ندارد.

شکل  -8تصویر ماهوارهاي محدوده مورد مطالعه ،ترکیب باند( 348از سنجنده لندست)2882 ،

شکل -2نمایی از تنگه بابا احمد ،کوه ادیو ،کوه گریوه و چشمه بیبیتلخون (دید به سمت شمال شرق)

روش مطالعه
با استفاده از نقشه زمیـنشناسی 8/888888
شرکت نفت ملی ایران ( )8845و تصویر ماهواره
اي منطقه ،نقشه زمینشناسی محـدوده مـورد
مطالعه ترسیم شده است (شکل  .)8با بـکار گیري
تواناییهاي سنجش از دور و  GISسیماي

ساختاري گسلها ،شکستگیها و درزههاي
محدوده مورد مطالعه از نقشه زمینشناسی و
تصویر ماهوارهاي منطقه اللی (سنجنده لندست
 )2882استخراج گردید .از اطالعات بدست آمده
طی مطالعات صحرایی نیز در تهیه نقشههاي مورد
نظر ،استفاده شده است.
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موقعیت تکتونیکی و توالی چینهای

چشمهها

منطقه مـورد مطالعه از لـحاظ تکتونیکی بـر
اسـاس تقسیم بندي اشتوکلین ( )8961در ناحیه
زاگـرس چینخورده و محل خمش جبهه
کوهستان ( 8(MFFواقع شده است (چرچی،
 .)8816شکل 8نقشه زمینشناسی محـدوده
مـورد مطالعه را نشان میدهد .سازندهاي قابل
مشاهده در این محدوده به ترتیب سنی از قدیم به
جدید عبارت از :آهکهاي ایالم -سروک ،الیههاي
مارنی پابده-گورپی ،آهک آسماري ،الیههاي گچی
و مارنی گچساران ،مارن میشان ،ماسـه سنگ
آغاجاري ،لهبري ،کنگلومـراي بختیاري و نهشته-
هاي کواترنري میباشد .تمام پوشش سطحی
تاقدیس پابده از آهکهاي آسماري تشکیل شده
است و سیستمهاي درز و شکاف و سیماهاي
کارستی نظیر کارن ،حفرات انحاللی مختلف و
درههاي خشک کارستی در این سازند بخوبی
گسترش دارد .از این رو این سازند به عنوان
مهمترین واحد لیتولوژیکی کارستی در منطقة
مورد مطالعه به حساب میآید .در شکل  4مقطع
زمینشناسی منطقه مورد مطالعه در جهت
شرقی -غربی ارائه شده است .قرار داشتن بخش
مارنی گچساران و میشان (در یال جنوب غربی
تاقدیس پابده) در مجاورت آهکهاي کارستی ادیو
به صورت یک سد هیدرولیکی براي آبخوان
کارستی کوه ادیو عمل نموده و مانع از زهکشی
ذخایر آب کارست به کنگلومراي بختیاري و آبرفت
موجود در غرب و جنوب کوه ادیو شده است.
بنابراین الیههاي مارنی سازند گچساران و میشان
در نگهداري آب در آبخوان کارستی سازند آهکی
آسماري (تاقدیس پابده) و ظهور چشمه
بیبیتلخون تأثیر مثبتی داشته است.

چشمهها در مناطق آهکی معیار مناسبی براي
تعیین درجه کارستیفیکاسیون هستند .کاهش
تعداد چشمهها در حواشی منطقه کارستی و
تمرکز آنها با افزایش آبدهی در یک ناحیه
مشخص ،نشاندهنده توسعه و گسترش
فرآیندهاي کارست شدگی در عمق الیههاي آهکی
میباشد .در منطقه کارستی چنین شرایطی
مشاهده میشود .در یال شمال شرقـی و شمال
غربـی تاقدیس پابـده چشمه کارستی در آهک
آسماري مشاهـده نمیشود و چشمههاي بیبی-
تلخون ،تالوک و گریوه در محل ورودي به دره
تالوک ظهور یافتهاند .این چشمهها از نوع
کارستی هستند و در تمام طول فصل سال فعال
میباشند.

- Mountain Front Flexure

چشمه بیبیتلخون
چشمه بیبیتلخون در سمت چپ رودخانه تالوک
با آبدهی حداقل حدود  8/5 m3/sدر فصل خشک
دبی پایه رودخـانه تالوک را تأمین میکند
(شکل .)2کوه ادیو منبع اصلی تامین کننده آب
چشمه بیبیتلخون می باشد ،از طرفی در فصل
زمستان نفوذ آب از رودخانه تالوک در تغذیه
آبخوان کارستی ادیو موثر است .هرچند دو دهنه
اصلی چشمه در کنار هم قرار دارند ،اما مظهر
چشمه به صورت یک نقطه متمرکز نیست و آب
در یک فاصله  38متري از حدود  28نقطه ظاهر
میشود (کریمی 8818 ،و آبشیرینی .)8814 ،با
توجه به بازدیدهاي صحرایی به احتمال زیاد مسیر
اصلی جریان چشمه در سازند آهکی کوه ادیو قبل
از رسیدن به دره تالوک به صورت یک مجراي
بزرگ گسله و انحاللی میباشد.
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شکل  -8نقشه زمینشناسی محدوده مورد مطالعه و راستاي مقطع ()A-B

شکل  -4مقطع زمینشناسی ( )A-Bمنطقه مورد مطالعه در جهت شرق -غرب
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در محل ظهور چشمه باز شدگی قابل توجه الیه-
هاي سازند آسماري و درزههاي عرضی و مورب
فراوانی با بازشدگی زیاد (حدود  88سانتیمتر) به
وضوح مشاهده میشود .واریزههاي کوچک و بزرگ
آهکی در محل تقاطع این مجراي کارستی با دره
تالوک موجب پخش آب و تشکیل دهانههاي زیاد
این چشمه شده است .یکی از مواردي که در
مطالعات مناطق کارستی مورد توجه قرار میگیرد
بررسی حوضه آبریز چشمهها میباشد .با توجه به
متوسط بارندگی منطقه مورد مطالعه(658
میلیمتر) ،میانگین آبدهی چشمه بیبیتلخون و
میزان تخلیه آن ناشی از بارندگی در یک
سال( )QBو درصد نفوذ بارندگی( )Iبا استفاده از

رابطه  ، QB  IAPبا در نظر گرفتن ضریب نفوذ
 48درصد (با توجه به تراکم درزه و شکستگیها و
ژئومورفولوژي منطقه) ،مساحت حوضة آبگیر این
چشمه ( )Aحدود  853کیلومترمربع برآورد شده
است .از اینرو با توجه عملکرد گسلها و
شکستگیها در تاقدیس پابده که در ادامه به آن
پرداخته شده است ،تمام پوشش کوه ادیو (بخش
جنوب شرقی تاقدیس) به مساحت حدود 888
کیلومتر مربع متشکل از آهکهاي درزه و
شکافدار سازند آسماري منبع اصلی تأمین کننده
آب چشمه بیبیتلخون می باشد.
چشمه بیبیتلخـون بـه عنـوان مهمتـرین تخلیـه
کننده آبخوان کارستی تاقدیس پابده ،داراي آبی از
نوع سولفاته -کلسـیک اسـت .هـدایت الکتریکـی،
مجموع امالح و دماي اندازه گیري شده آب چشمه
بیبیتلخون به ترتیب برابـر  8268میکرومـوهس
بــر ســانتیمتر 188 ،میلــیگــرم در لیتــر و 28/8
درجه سانتیگراد میباشد.

چشمه تالوک
چشمه تالوک  288متر باالتر از چشـمه بـیبـی-
تلخون میان رسوبات بستر موجود در دره تالوک و
بــین دو کــوه ادیــو و گریــوه در راستـــاي یکــی از
گسلهاي طولی ظاهر شده است و در رده گسلی-
بستري قرار میگیرد .با توجه به اینکه این چشـمه
در بستر رودخانه تـالوک ظهـور یافتـه اسـت ،نـام
تالوک براي آن انتخاب گردید .هر چند مظهر ایـن
چشمه کارستی به کوه ادیو نزدیکتر میباشد ،امـا
بر اساس بازدیدهاي صـحرایی و مطالعـات زمـین-
شناسی و به ویژه مشابه بـودن کیفیـت شـیمیایی
آب آنها احتماالً چشمه تـالوک بـا بـیبـی تلخـون
داراي ارتباط هیدرولیکی است و از کوه ادیو تغذیه
میگردد.
چشمه گريوه
چشمه کارستی گریوه در فاصله  288متري بـاالتر
از چشمه بـیبـیتلخـون در آهـک کـوه گریـوه در
سمت راست رودخانه ظهور یافته است (شـکل .)5
چند گسل طولی با روند شمال غرب -جنوب شرق
و شــیب  45درجــه در جهــت شــمال شــرق در
محــدوده ورودي دره وجــود دارد .مظهــر چشــمه
گریــوه در داخــل ســنگهــاي کوچــک و بــزرگ و
واریزههاي آهکی در کرانه راست رودخانـه تـالوک
قرار دارد .یک گسـل در مجـاورت چشـمه گریـوه
وجود دارد که عملکرد و فعالیـت آن موجـب خـرد
شدگی و ایجاد درزه و شـکافهـاي فراوانـی شـده
است .همین زون شکسته شده در تشکیل چشـمه
گریوه موثر واقع شده است و تجمع بیشتر واریـزه-
هاي آهکی در محدوده ایـن چشـمه نیـز ناشـی از
فعالیت این گسل میباشـد ،بنـابراین ایـن چشـمه
کارستی از نوع چشمه گسلی میباشد.
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شکل  -5چشمه گریوه در جناح راست رودخانه تالوک (دید بسمت شمال)
نقش شکستگیها در توسعه آبخوان کارستی
شکســتگی عبــارت از یــک ناپیوســتگی مکــانیکی
مسطح در سنگ است که در نتیجه شکست سنگ
شکننده تحت فشار کم و درجـه حـرارت معمـولی
پوسته زمین ایجاد میشود .شکستگیهـا فاـاهاي
بــازي هســتند کــه تخلخــل ثـانـــویه نـــامیده
مـــیشــوند .از دیــدگاه هیــدروژئولوژي تشــخیص
شکستگیها در رابطه با پتانسیل آبی حائز اهمیـت
میباشد .در شکل  6نمایی از سیستم شکسـتگی-
هــاي آهــک آســماري در یــال شــرقی کــوه ادیــو
مشاهده میشود.
تراکم درزه و شکستگیها در کوه ادیو نشان دهنده
نفوذ پذیري بیشتر و زونهاي داراي پتانسیل آبـی
میباشد .براي استخراج شکستگیها و خطوارههاي
منطقه مورد مطالعه از تصـویر مـاهوارهاي ترکیـب
باند  348منطقه ،نقشه زمینشناسـی و داده هـاي
برداشتی عملیـات صـحرایی اسـتفاده شـده اسـت.
همانطور کـه در نقشـه شکسـتگیهـا (شـکل )3
مشاهده میشود ،سطح تاقدیس پابده کامالً خرد و
شکسته شده و داراي درزه ،شکستگی و گسلهـاي
فراوان است که تماماً به عنـوان خطـواره 8در نظـر
گرفته مـیشـوند .خطـوارههـا پدیـدههـاي خطـی
هستند کـه بواسـطه نیروهـاي تکتـونیکی توسـعه
یافته و شکستگیهاي زیر سطحی و تخلخل ثانویه
را آشــکار مــیکننــد (ســوبا رائــو .)2886 ،فراوانــی
خطوارههـا در کـوه ادیـو بیشـتر اسـت ،از طرفـی
8 -Lineament

خطوارههاي با طول زیـاد نیز در یـال جنوب غربی
کوه ادیـو مشاهده مـیشـود کـه موجـب سـهولت
حرکت آب به چشمه بیبیتلخون هستند .با توجه

به رز دیاگرام (شکل  )1روند اصـلی شکستگي هـاي
عرضی (عمود بـر محـور تاقـدیس) ،شـمالشـرق-
جنـوب غـرب مـیباشـد و داراي امتـداد N 25 E
تا  N 58 Eدرجه هسـتند .شکستگي هـاي طـولی
همجهت با محور تاقدیس با رونــد شـمال غـرب-
جنـوب شـرق داراي امتـداد  N 48Wتـا N 68W
درجه هستند .بر این اساس در کوه ادیو دو جهـت
جریــان غالــب در سیســتم کارســتی وجــود دارد،
بطوريکه آب زیرزمینـی در جهـت عرضـی از NE
به  SWو در جهت طولی از  SEبه سـمت NWبـه
سمت مجاري اصلی چشمه بیبـیتلخـون حرکـت
میکند .از طرف دیگر مطالعه نقشه زمینشناسی و
بازدید صحرایی از چشمههاي بیبیتلخون ،تـالوک
و گریوه و سیماهاي انحاللی موجود در محـدوده و
محل ظهور آنها نشان میدهد که موقعیت تشکیل
چشمهها متأثر از روند خطی شکستگیها میباشد.
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شکل  -6سیستم شکستگیهاي آهک آسماري در کوه ادیو (دید بسمت غرب)

شکل  -3نقشه شکستگیهاي محدوده مورد مطالعه
بر روي تصویر ماهوارهاي

شکل  -1رز دیاگرام شکستگیها

گسلهای طولی
گسل پابده در محل خمـش جبهـه کوهسـتان بـا
روند شمال غرب -جنوب شرق و طول حــدود 88
کیلومتر به موازات محور تاقدیس پابـده منطقـه را
تحت تأثیر قرار داده است .تشخیص ایـن گسـل از
روي تصویر ماهوارهاي و عکسهاي هوایی محدوده
مــورد مطالعــه بــا توجــه بــه رونــد خطــی آن و
بازدیدهاي صحرائی به سهولت امکان پـذیر اسـت.

در طول دره تالوک از سـمت هسـته تاقـدیس بـه
سمت چشمه بیبیتلخون (در جهت شمال شـرق)
شیب الیهبندي به طور ناگهـانی تغییـر مــییابـد،
بطوري که شدت آن به سمت چشمه افزایش یافته
و شیب الیههاي آهکی کوه ادیو با شکسـتگیهـاي
فراوان به  18درجه مـیرسـد ،کـه نشـان دهنـده
عملکرد گسل پابده میباشـد .اشـکال  88 ،9و 88
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تعدادي از گسلهاي طولی تاقدیس پابده را نشـان
میدهند که امتداد آنها بـه دره تـالوک مـیرسـد.
گسل هاي طـولی در طـول تاقـدیس پابـده نقـش
موثري در تسهیل انتقال آب بـه آبخـوان کارسـتی
دارند .طی پیمایش صحرایی در امتداد دره تالـوک
تعداد زیادي گسل با شیب بـین  45تـا  18درجـه
در تاقدیس پابده مشاهده گردید (شـکل .)9شـیب
این گسلها در یال شمال شرقی عمدتاً بـه سـمت
جنوبغرب (به سمت هسـته تاقـدیس) و در یـال
جنوب غربـی بـه سـمت شـمال شـرق مـیباشـد.
شکل 9نمایی از عملکرد گسل در الیههـاي آهـک
آسماري را نشان میدهد ،تعدادي از این گسـلهـا
عمقی هستند و عالوه بر خـرد کـردن آهـکهـاي

آسماري در سازند پابده که قاعده آبخوان کارسـتی
به حساب میآید ،نیـز گسـترش یافتـهانـد (شـکل
 .)88بخشی از مسیر رودخانه تالوک در باال دسـت
چشمه بیبیتلخون فقط در فصـل زمسـتان داراي
آب است اما این رودخانه از محل چشمه به پـایین
دست به یک رودخانه دائمـی تبـدیل مـیشـود .از
طرفی در فصـل زمسـتان بخشـی از آب جـاري در
رودخانه تالوک در باال دست چشمه از طریـق ایـن
گسلها و شکستگیهاي مورب در مسیر رودخانـه،
وارد آبخوان کارستی میشود (شکل  .)88با توجـه
به رز دیاگرام (شکل  ،)1گسلهاي طولی تاقـدیس
پابده در یال جنوبی کوه ادیو داراي امتداد  828تـا
 885درجـه میباشند.

شکل  -9نمایی از گسلهاي طولی در دره تالوک و رزدیاگرام گسلها (دید به سمت شمال)

شکل -88رودخانه تالوک و نفوذ آب به آهک از طریق
گسل
شکل  -88گسل ایجاد شده در الیههاي مارنی پابده
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روند این گسلها نشان مـیدهـد کـه یـک جهـت
جریان غالـب در آبخـوان کارسـتی ادیـو از سـمت
دماغــه جنــوب شــرقی تاقــدیس پابــده بــه ســمت
چشمه بیبیتلخون وجـود دارد و آب ذخیره شـده
در آبخوان کارستی را به چشمه هدایـت میکننـد.
عملکــرد گســلهــاي طــولی و رانــدگی در طــی
فعالیتهاي تکتونیکی و چینخوردگی در محدوده
تاقــدیس پابــده موجــب خــرد شــدگی ،افــزایش
نفوذپذیري و توسعه آبخـوان کارسـتی آهـکهـاي
آسماري شده است .ریزشهاي جوي بر روي سطح
تاقدیس پابده (بخصوص کوه ادیو) از سیستم درزه
و شکستگیها به درون آهک و کارست نفـوذ مـی-
کند و از طریق گسلهاي طولی و مجاري انحاللـی
آبخوان کارستی به سمت نقـاط خروجـی (چشـمه
بیبیتلخون) حرکت میکند.
گسلها و شکستگی هاای عرضای و ماور
گسلهاي عرضی و مـورب بـا قطـع نمـودن الیـه-
بنديها و برخورد با گسلهاي طـولی ،در افـزایش
خرد شدگیها و سیستم شکسـتگی هـا مـوثرنـد و
موجب ارتباط کانالهاي طـولی آبخـوان کارسـتی
شـــدهانـــد .ایـــن گســـلهـــا در فرآینـــدهاي
هیدروژئولوژیکی کارست همچون تسـهیل جریـان
آب زیرزمینی ،انحالل و توسعه کارسـت نیـز حـائز
اهمیت هسـتند .چنـد گسـل عرضـی و مـورب در
تاقدیس پابده از هسته تاقدیس عبور کرده و امکان
ارتباط هیدرولیکی بخشهاي آهکی آسـماري یـال
شمالشرقی و یال جنوبغربی تاقــدیس پابـده را
فراهم آورده است .عمق تأثیر تعدادي از گسـلهـا
به درون سازند پابده در زیر آهک آسـماري مـی-
رسد .عملکرد این گسـلهـاي عرضـی و مـورب در
بخش کوه ادیـو بـه خـوبی کـه بـه نوبـه خـود در
تسهیل جریان آب از بخشهاي یال شمال شـرقی
به یـال جنوب غربـی تاقـدیس پابـده کـه محــل
ظـهور چشـمه بیبیتلخون است موثر واقـع شـده
است .نقش گسلهاي عرضـی در ایجـاد و توسـعه

آبخـــــوان کارســـــتی و ظهـــــور چشـــــمه
بیبیتلخون را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
-8گسلهـاي عرضـی و مـورب منجـر بـه توسـعه
سیسـتم درزه و شکسـتگیهــاي تاقـدیس پابــده و
بویژه کوه ادیو شـده کـه بـه نوبـه خـود پتانسـیل
کارستشدگی منطقه را افزایش داده است.
 -2گسلهاي عرضی عمیق با قطع نمودن گسـل-
هاي طولی (موازي محور چین) و الیهبندي آهـک
آسماري موجب توسعه مجاري و حفـرات انحاللـی
کارست شده است .ایـن گسلهاي عرضی موجـب
ارتباط ذخایر آبـی به موازات محور تاقدیس پابده
شــده کــه در نهایــت موجــب گســترش آبخــوان
کارستی کوه ادیو که چشمه بیبیتلخون را تغذیـه
میکند شده است.
 -8مجراهاي عرضی شبکه کارستی (مجاري عمود
بــر محــور چــین) بــه واســطه عملکــرد همــین
شکســتگیهــا و گســلهــاي عرضــی در یــالهــاي
تاقدیس تشکیل شدهانـد .حجـم قابـل تـوجهی از
ذخــایر آب سیســتم کارســتی در داخــل همــین
مجراها ذخیره شده و مـوجب تغذیـه چشمه بـی-
بیتـلخون میشود.
بطور کلی گسلها و شکستگیهاي عرضی شـرایط
ارتباط هیدرولیکی آبخوانهـاي کارسـتی تشـکیل
شده در یال شمال شـرقی بـا ذخـایر آب سیسـتم
کارستی یال جنوبغربـی را فـراهم آوردهانـد .بـاال
بودن آبدهی چشمه کارستی بیبیتلخون میتوانـد
نشــاندهنــده ارتبــاط هیــدرولیکی آبخــوانهــاي
کارستی در دو یال تاقـدیس پابـده (کـوه ادیـو) از
طریق گسلهاي عرضی و شکسـتگیهـا و داشـتن
حوضه آبگیر وسیع باشد .مساحت یال جنوبغربی
تاقدیس پابـده (بخـش ادیـو) حـدود  55کیلـومتر
مربع است در حالیکه مساحت حوضه آبگیر چشمه
بیبیتلخـون حـدود  853کیلـومتر مربـع بـرآورد
گردید که میتواند تأییدي بر ارتبـاط هیـدرولیکی
آبخوانهـاي کارسـتی در دو یـال تاقـدیس پابـده
باشد.
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فعالیــتهــاي تکتــونیکی در ســنگهــاي کربناتــه
تاقدیس پابده نقش موثري در تشـکیل کارسـت و
توسعه کارستشـدگی ایفـا نمـوده اسـت و ظهـور
چشمههاي کارستی بیبیتلخـون و گریـوه در زون
گسله تنگ بابا احمد خود تأییدي بر تأثیر عملکرد
نیروهاي تکتـونیکی در ایجـاد منـابع آب کارسـتی
میباشد.
نقش توپوگرافی در توسعه کارست منطقه
توپــوگرافی یکــی از متغیرهــاي کنتــرل کننــده
فرآیندهاي کارستی مـیباشـد (وایـت .)8911 ،در
بعای منـاطق کارسـتی توپـوگرافی مـیتوانـد در
انتخــاب مســیر جریــان آب تــأثیر گــذار باشــد .در

بیشتر تودههاي آهکـی حوضـه کارسـتی زاگـرس،
اخــتالف ارتفــاع موجــب شــده اســت کــه توســعه
سیستم کارست در ساختارهاي نامتقارن به صورت
غیر یکنواخت باشد .بخشـی از گسـتره آهکـی کـه
داراي ارتفـاع کمتـري اسـت و بـه نقـاط خروجــی
آبخـوان و بــه سـطح اســاس فرسـایش نزدیــکتــر
اسـت ،داراي پتانسیل بیشـتري بــراي تشـکیل و
توسعه کارست شـدگی میباشد .چنین مشخصـه-
اي در تاقــدیس آهکــی پابــده کــه یــک تاقــدیس
نامتقارن است به خوبی مشـاهده مـیشـود .نقشـه
رقوم ارتفاعی تاقدیس پابده و مناطق مجاور آن در
شـــــــکل  82ارائـــــــه شـــــــده اســـــــت.

شکل  -82نقشه رقومی ارتفاعی تاقدیس پابده و مناطق مجاور آن

تراز سطح زمین در یال شمالشرقی تاقدیس پابده
(نــاودیس دلــی) حــدود  858متــر بیشــتر از یــال
جنوبغربی و مظهر چشمه بیبـیتلخـون اسـت و
تراز ارتفاعی الیههـاي آهکـی آسـماري در دماغـه
تاقدیس پابده در ناحیه قلعـه خواجـه حـدود 488
متر بیشتر از مظهر چشـمه بـیبـیتلخـون اسـت.
بنــابراین شــرایط توپــوگرافی بــراي جریــان آب از
نواحی شرقی و دماغه جنوب شرقی تاقدیس پابده

به سمت یال جنوب غربی و چشمه بـیبـیتلخـون
وجود دارد و از دیدگاه توپوگرافی یال جنوب غربی
کوه ادیو و محدوده چشمه بیبیتلخـون بیشـترین
پتانســیل کارســتشــدگی را دارد .در واقــع ظهــور
چشــمههــاي بــیبــیتلخــون ،گریــوه و تــالوک در
محدوده تنگه بابا احمد موید نقش توپـوگرافی بـه
عنوان یک عامل موثر در تشکیل و توسعه آبخـوان
کارستی میباشد.
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نتیجه گیری
فعالیت تکتونیکی منطقه و گسل خـوردگی شـدید
آهکهاي سازند آسـماري در تاقـدیس پابـده یـک
زون کامالً شکسـته و خـرد شـده را بوجـود آورده
است که همراه با انحالل منجر به توسـعه آبخـوان
کارستی در این ناحیـه شـده اسـت .کـوه ادیـو بـا
کارستشدگی بیشتر نسبت به گریوه بخش اصـلی
ذخیره آب کارستی را دارد و سازند مارنی پابده در
زیر آهک آسماري قاعده آبخوان کارستی میباشد.
عملکرد گسل پابده موجب افزایش شیب الیههـاي
آهکی ( 18درجه) در محـدوده تنــگ بابـا احمـد
شده است .گسلها و شکستگیهـاي عرضـی کـوه
ادیو با قطع نمودن گسلهاي طـولی و الیـهبنـدي
باعث ارتباط مجاري انحاللی کارست و ذخـایر آبی
توسعه یافته در بخشهاي مختلف تودههاي آهکی
کوه ادیو شدهاند .چشمه بیبـیتلخـون بـا آبـدهی
نسبتاٌ زیـاد (حـداقل  )8/5 m3/sمهمتـرین تخلیـه
کننده سیستم کارستی منطقـه و مـنعکس کننـده
توسعه آبخوان کارستی آهک آسماري میباشد .بـر
اساس رز دیاگرام شکستگیها ،در آبخوان کارسـتی
ادیو آب در دو جهت  NEبـه  SWو  SEبـه NW
به سمت مجاري اصلی چشمه بیبیتلخون جریـان
دارد .از دیدگاه توپوگرافی یال جنوبغربی تاقـدس
پابده (کوه ادیـو) و محـدوده تنـگ بابـا احمـد بـا
کمترین ارتفاع ،بیشترین پـتانسیل کارستشـدگی
را داشته است .ظهور چشمه گسلی -کارستی بـی-
بیتلخون ،گریوه و تـالوک در محـدوده تنگـه بابـا
احمد تأییدي بر تأثیر عملکرد نیروهاي تکتـونیکی
و عامل توپوگرافی در تشـکیل و توسـعه آبخــوان
کارستی منطقه میباشد.

تشکر و قدردانی
از اساتید و کارکنان گروه زمـینشناسـی دانشـگاه
شهید چمران که در انجام این پـژوهش مسـاعدت
کردهاند ،سپاسگزاري میشود.

بررسی آبخوان کارستی ادیو شمال شرق استان خوزستان ...
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