
 

های باالدست دارای سازندهای آهكي وسيعي حوضه هراز، به ویژه در قسمت چکیده:

ترین این سازندها از قدیم به جدید شامل سازندهای خوش یيالق، مبارک، باشد. مهممي

باشند. از ميان این سازندها، کرتاسه باالیي، الر روته، اليكا، الر، تيزکوه و کرتاسه باالیي مي

اند. در این سازندهای کربناته، پدیده انحالل بيشترین وسعت را به خود اختصاص دادهو اليكا 

همين دليل این قبيل مناطق  باعث ایجاد خلل و فرج ثانویه و مجاری انحاللي شده است و به

گيرند. با عنایت به گستردگي این مناطق و همچنين بارش در زمره مناطق کارستي قرار مي

حوضه، این مناطق کارستي از منابع آبي مناسبي به لحاظ کمي و کيفي نسبتا زیاد این 

های مختلف های کارستي بزرگ با کيفيت بسيار باال در بخشچشمهبرخوردار هستند. وجود 

کننده یيدأهای کارستي دوبرار، شيخ عليخان، زهرو و آستانه( تاین حوضه )مانند چشمه

اساس مطالعات صحرایي انجام شده مالحظه شد  بر باشد.توسعه کارست در این منطقه مي

های کارستي در دامنه جنوبي دره السم، حوضه الر و حوضه چشمه آستانه از که آبخوان

های کارستي نسبتا بزرگي وجود یافتگي باالیي برخوردار هستند. در این مناطق، چشمهتوسعه

باشد. در دامنه مجرایي ميها از نوع دارد که سيستم غالب جریان در آبخوان اکثریت آن

های شمالي دره السم و منطقه شاهان دشت، سيستم غالب جریان از نوع افشان است و چشمه

های کارستي منطقه )به کارستي در این مناطق کوچک هستند. تيپ آب در تمامي چشمه

یكي باشد و هدایت الكترکربنات کلسيم ميهای گچي منطقه بلده( از نوع بياستثنای کارست

های متر است. در منطقه بلده تيپ آب در چشمهميكروموس بر سانتي 300ها کمتر از آب

ها باشد و هدایت الكتریكي آبهای گچي از نوع سولفات کلسيم ميخروجي از کارست

های کارستي )به غير از منطقه متر است. تخليه آبخوانميكروموس بر سانتي 1300حدود 

شود و بخش کوچكي هم به رسوبات های کارستي انجام ميهشاهان دشت( از طریق چشم

رغم وسعت شوند. در منطقه شاهاندشت، عليآبرفتي مجاور سازندهای کارستي تخليه مي

توان کارستي بزرگي در این منطقه وجود ندارد. بنابراین، مي باالی منطقه تقریبا هيچ چشمه
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