ارزیابی مناطق مستعد پتانسیل منابع آب زیرزمینی ارتفاعات هسار مسجد  -در محدوده کالت
نادری تا زنگالنلو  -به کمک فنآوری های  GISو RS

چکیده

تا تًجٍ تٍ تزداضت مىاتع آب دضتَای اطزاف رضتٍ کًٌَای َشار مسجذ ي کمثًد آب جُت مصارف
مختلف ،مىاتع آب کارستی مىطقٍ تٍ عىًان یکی اس مُمتز یه مىاتع جُت تأمیه آب مًرد ویاس ،میتًاوذ مًرد
مطالعٍ ي تزرسی قزار گیزدَ .ذف اس ایه تحقیق ضىاسایی ي ارسیاتی پتاوسیل مىاتع آب سیزسمیىی جذیذ در
تخص ضمالی کًٌَای َشار مسجذ (تیه ´ 36° ، 46تا ´ 37° ، 66عزض ضمالی ي ´ 55° ، 2تا ´ 55° ،57طًل
ضزقی  -ضمال استان خزاسان رضًی) ،تا تأکیذ تز ساسوذَای کزتىاتٍ میتاضذ .تذیه مىظًر تا تًجٍ تٍ
اطالعات سمیه ضىاسیَ ،یذريصئًلًصیکی ،ساختاری ،فیشیًگزافی ،تًپًگزافی ،اقلیمی ي تصايیز ماًَارٌای (IRS

ي  ،)ETM+وقطٍَای معیار لیتًلًصی ،فاصلٍ اس محل تزخًرد ضکستگی ،تزاکم طًل ضکستگی ،فاصلٍ اس محل
ضکستگی ،تزاکم پًضص گیاَی ،ضیة ي تارش در محیط سیستم اطالعات جغزافیایی ( )GISتُیٍ ضذوذ.
وقطٍَا ی معیار مختلف تا تکارگیزی تًاتع عضًیت فاسی مختلف ي ريش تحلیل سلسلٍ مزاتثی ( )AHPي فاسی
تٍ صًرت وقطٍَایی َم مقیاس تثذیل ي سپس وقطٍ وُایی پتاوسیل آب سیزسمیىی تا تًجٍ تٍ اَمیت َز
معیار ،تا استفادٌ اس مذلَای َم پًضاوی ضاخص ي فاسی گاما تُیٍ گزدیذٌ است .ارسیاتی مذلَای مختلف َم
پًضاوی ،تا تًجٍ تٍ میشان تطاتق تا الیٍ چطمٍَای مىطقٍ ي تفکیکپذیزی ظاَزی وقطٍ َای وُایی ،وطان
میدَذ کٍ ريش تلفیقی فاسی گاما وسثت تٍ سایز ريشَا مىاسةتز میتاضذ .تزرسی وقطٍَای وُایی پتاوسیل
آب سیزسمیىی تا در وظز گزفته کیفیت آبَای سیزسمیىی (اس وظز میشان  Ca2+ ،SO42- ،TH ،TDS ،ECي
 ،)Mg2+وطان میدَذ کٍ اس تیه دي ساسوذ کارستی مشديران ي تیزگان ،ساسوذ تیزگان ،تجش در تخصَای
جىًتی ريستای تیزگان ي ضمالی ريستاَای ارتکىذ ي آتکمٍ کٍ دارای کیفیت وامىاسثی میتاضىذ ،دارای
تیطتزیه پتاوسیل آب سیزسمیىی قاتل اکتطاف می تاضذ.

کلمات کلیدی :پتاوسیل آبَای سیزسمیىی ،کًٌ َشارمسجذ ،مىطق فاسی ،تحلیل سلسلٍ مزاتثی

