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گسل امتداد لغز و فعال دورود به عنوان قطعهاي از راندگي زاگرس به موازات آن از دورود تا بروجرد امتداد دارد .حركت گسل
دورود در فروردين سال  ١٣٨٥سبب زلزلهاي به بزرگي شش ريشتر شده است .به منظور مطالعه هيدروژئولوژي منطقهاي از
اطﻼعات كمي و كيفي چاههاي مشاهدهاي دشت دورود ـ بروجرد استفاده شده است .بررسي هيدروگرافهاي ساﻻنه سطح آب
چاههاي مشاهدهاي دشت دورود ـ بروجرد ،يك افزايش ناگهاني دو تا سه متري در برخي از چاههاي مشاهدهاي )چاه هاي با
فاصله كم از خط گسل( در زلزله  ١٣٨٥را نشان ميدهد .اين افزايش ناگهاني سطح آب ،تاثير زلزله حاصل از حركت گسل
دورود بر سطح آبزيرزميني را نشان ميدهد.
واژههاي كليدي :آبخوان ،زلزله ،هيدروگراف ،گسل دورود ،چاه مشاهدهاي
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Abstract
Doroud Fault, an active and strike-slip fault, is elongated in Doroud-Borujerd plain, NW-SE, as a segment of the
main Zagros thrust.The movement of Doroud Fault in March 2006, has caused an Mw 6 Earthquake. In order to
 study the regional hydrogeology, quantitative and qualitative information of the observation wells of DoroudBoroujerd plain has been used.The annual hydrographs of the observation wells of Doroud – Brojerd plain,
show a sudden increase of three to five meters in some of the wells (wells located near the fault), simultaneous
to the earthquake. These sudden increases in water levels indicate the direct effect of earthquake on groundwater
table.
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 ١مقدمه
گستره مورد مطالعه حد فاصل دو شهر بروجرد و دورود در استان لرستان و در مختصات " ٤٨°٤٦' ٢٥تا " ٤٩°١٤' ٥٣طول
جغرافيايي و " ٣٣° ٢٤' ٤٦تا " ٣٣° ٥٦' ٠٠عرض جغرافيايي قرار دارد .در دشت دورود ـ بروجرد ،شمال لرستان ،گسل
امتداد لغز راستگرد دورود به موازات راندگي اصلي زاگرس ،باعث تغييرات شديد و ناگهاني در ضخامت )عليجاني و همكاران،
 (١٣٩٦و جنس رسوبات آبرفتي اطراف خود شده است به طوري كه آبرفت در شرق گسل عمدتا شامل رسوبات ريزدانه سيلتي
و رسي و در غرب گسل شامل رسوبات درشت دانه شني مي باشد .در اين مطالعه سعي شده است تا با استفاده از بررسيهاي
هيدروژئولوژي )نقشه هاي هم پتانسيل و نوسانات هيدروگراف چاه هاي مشاهده اي( و كيفيت آب )نقشه هدايت الكتريكي
آبخوان آبرفتي( ناهنجاري هاي مرتبط با تاثيرگسل دورود بر دشت شناسايي و سپس اثرات زلزله شش ريشتري فروردين ماه
 ١٣٨٥چاﻻن چوﻻن كه بر اثر فعاليت گسل دورود رخ داده است بر نوسانات سطح آب زيرزميني مشخص شود .مطالعات نشان
ميدهندكه چگونه ميتوان رفتار هيدروليكي گسلها و زمينلرزههاي بزرگ را با استفاده از نمايانگرهاي ساده و كاربردي
همچون تغييرات سطح ايستابي شناسايي كرد كه اين مهم خود از اهداف اصلي اين مطالعه است.
در طي زمينلرزههاي نسبتا بزرگ تغييراتي در سطح آبزيرزميني به وجود ميآيد كه مقدار اين تغييرات نسبت به فاصله از
گسيختگي اصلي گسل متغير است ) .(Wang et al., 2001در مناطقي كه گسل نسبت به جريان عميق آبزيرزميني هادي
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عمل ميكند ،حركت آبهاي نيمهگرم عميق ميتواند باعث افزاش دما و تغيير در عناصر آبهاي كمعمق شود
.(al., 2016

) Wannous et

 ٢روش تحقيق
در اين پژوهش دادههاي سطح آب  ٣٣چاه مشاهدهاي )دوره  ١٠ساله( دشت مورد استفاده قرار گرفته است .دادههاي ماهانه
سطح آب چاههاي مشاهدهاي ،بر اساس نزديك بودن و يا دور بودن از هسته اصلي گسل دورود با فرض متاثر بودن يا نبودن از
گسل به دو گروه تقسيم شدهاند .چاه هاي  A1تا  A12و  B4 ،B3و  B6در گروه اول )متاثر از گسل اصلي دورود و قطعات
منشعب شده از آن( و چاه هاي  B1تا ) B13به جز  B4 ،B3و  (B6و  C1تا  C8در گروه دوم )بدون تاثير از گسل و عمدتا با
فاصله از هسته گسل( تقسيمبندي شدهاند.
بدين ترتيب با رسم هيدروگراف چاهها در دوره  ١٠ساله و هيدروگراف در سال ) ١٣٨٥سال رخداد زلزله چاﻻن ( ،ميزان
تاثيرپذيري سطح آب از گسل دورود و زلزله ناشي از حركت آن بررسي شده است .در نهايت با استفاده از و نقشه تغييرات
سطح آبزيرزميني ،يافته ها دقيق شده است.

شكل  :١هيدروگراف دوره  ١٠ساله چاهك  A1از گروه اول و چاهك  C3از گروه دوم ،خط قرمز در هيدروگراف  A1نشانگر افزايش ناگهاني سطح آب
در ماه زلزله است.

شكل :٢هيدروگراف چاهكهاي مشاهدهاي ) (A3, A4, A7, B5در سال آبي ٨٤-٨٥
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شكل :٣هيدروگراف ميانگين چاهكهاي مشاهدهاي در سال آبي ٨٤-٨٥

شكل  :٤نقشه همتغييرات سطح آبزيرزميني بين اسفند ٨٤و فروردين٨٥

 ٣نتيجهگيري
حركت گسل دورود در فروردين سال  ١٣٨٥باعث زمينلرزهاي به بزرگي  ٦/١ريشتر در نزديكي شهر چاﻻنچوﻻن شده است.
اين زمينلرزه در عمق هفت كيلومتري سطح زمين در ميانه دشت دورود  -بروجرد رخ داده است )موسسه ژئوفيزيك دانشگاه
تهران .(١٣٨٥ ،با استفاده از اطﻼعات ماهانه سطح آب  ٣٣چاه مشاهدهاي در دشت و رسم هيدروگراف ،اثرپذيري آنها از
گسل دورود و زمينلرزه سال  ١٣٨٥بررسي شده است .هيدروگراف بعضي از چاههاي مشاهدهاي به طور مثال چاههاي  A1و
A7در فاصله بين اسفند  ١٣٨٤و فروردين  ١٣٨٥تغييرات ناگهاني را نشان ميدهند )شكل  (١و از طرفي در بعضي از چاهها
مثل چاه  C3اين تغييرات ناگهاني قابل مشاهده نيست .اين نكته قابل توجه است كه ميزان بارش در سالهاي مختلف روند
يكساني دارد .با بررسي تغييرات سطح آب چاههاي مشاهدهاي در زمان زمينلرزه سال  ،١٣٨٥سطح آب بعضي از چاههاي
مشاهدهاي كه در نزديكي قطعات گسل دورود واقع ميباشند ،تغييرات شديدي در بازه زماني زمينلرزه نشان ميدهند .در
حالي كه چاههاي با فاصله از گسل تغييرات شديدي نشان نميدهند .چاهها بر اساس تاثيرپذيري از گسل و زمينلرزه در دو
گروه جاي مي گيرند ،گروه اول چاههايي كه سطح آب آنها تحت تاثير گسل و زمينلرزه مي باشند و با فاصله كم از هسته
گسل قرار دارند و گروه دوم چاهكهايي كه سطح آب آنها متاثر از گسل و زلزله نيستند.
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بررسي هيدروگراف چاههاي  A4 ، A3و  A7از گروه اول در سال وقوع زلزله نشان ميدهد كه سطح آب در اين چاه ها در دو
ماه اسفند  ١٣٨٤و فروردين ) ١٣٨٥پس از وقوع زلزله( با شيب بسيار زيادي افزايش يافته كه با در نظر گرفتن ميزان بارش و
برداشت در اين زمان ،اين خيز ناگهاني طبيعي نيست )شكل  .(٢افزايش و كاهش سطح آب در چاههايي كه در گروه اول قرار
دارند حاكي از عملكرد شديد گسل و جابجايي سطح ايستابي در نزديكي اين چاهها تحت تاثير زلزله است ،در همين زمان چاه
 B5از گروه دوم هيدروگراف يكنواختي نشان ميدهد ،كه اين نشان از بينظمي در نوسانات سطح ايستابي ميتواند تحت تاثير
زلزله فروردين  ١٣٨٥دورود باشد.
براي درك بهتر موضوع هيدروگراف ميانگين چاهاي هر دو گروه در سال آبي  ١٣٨٤-٨٥همراه با هيدروگراف ميانگين كل
دشت در كنار هم تهيه شده است )شكل  .(٣سطح ايستابي در چاههاي مشاهدهاي در امتداد گسل دورود در طي زلزله شش
ريشتري فروردين سال  ١٣٨٥چاﻻن چوﻻن ،تا بيش از دو متر باﻻ آمدگي در يك ماه )قابل قياس با باﻻ آمدگي سطح آب
كمتر از  ٠/٥متر در چاه هاي مشاهده اي با فاصله از گسل( داشته است.
نقشه هم تغييرات سطح آبزيرزميني دشت از اسفند ١٣٨٤تا فروردين ) ١٣٨٥شكل  (٤نشان ميدهد كه در اثر حركت گسل
دورود و زمينلرزه حاصل از آن ،تغييرات سطح آبزيرزميني در نقاط مختلف دشت متفاوت است .در بعضي بخشها مانند
نزديكي خط گسل اختﻼف سطح آب مثبت ميباشد و باﻻ آمدگي سطح آب مشهود است .در بخشهاي ديگر اختﻼف سطح
آب منفي و كاهش ارتفاع سطح آب مشاهده ميشود .با توجه به شكل  ،٤تراكم چشمههاي متعدد بر روي خط گسل دورود در
محدودههايي كه تغييرات سطح آب مثبت است ،احتماﻻ نشان از عملكرد شديدتر گسل در محدودههاي با فاصلههاي كمتر از
هسته گسل است .تغييرات سطح آبزيرزميني در سالهاي مختلف ،وجود ناهنجاري در نوسانات سطح آبزيرزميني دشت را
در ارتباط با فعاليت گسل دورود و زمينلرزه فروردين  ١٣٨٥نشان ميدهد .بنابراين با توجه به نتايج ميتوان در ساير نقاط
زلزله خيز كشور با استفاده از پايش روزانه دادههاي سطح آب زيرزميني و تطابق آنها با لرزههاي موجود ،به الگويي قابل تعريفي
از رابطه زمينلرزهها و تغييرات سزح آبزيرزميني رسيد.
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