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 چكیده
فارس و نزدیک تنگه هرمز شرق زاگرس در خلیججزیره قشم بر طاقدیس ها و گنبدهاي نمكي جنوب

عربي این منطقه موجب تكتونیک -است. موقع نسبي زمینساختي واقع بر مرز پلیت  ایران شدهواقع

هاي این جزیره تاثیرات تكتونیک نمک بر مورفولوژي چینپویاي این منطقه شده است. عالوه بر این 

طاقدیس سلخ)در غرب(، گورزین)در شمال(، سوزا)مركز  4قابل توجهي داشته است. در تحقیق حاضر 

هاي ژئومورفولوژیكي و و جنوب( و گیاهدان)در شرق( جزیره قشم انتخاب و براساس شاخص

با استفاده  کیتكتوناین تحقیق بررسي وضعیت  است. هدف قرارگرفتهي موردبررسمورفوتكتونیكي 

بندي ، سطوح مثلثي شكل ،نسبت فاصله(W)هاي ساغري شكلهاي مورفوتكتونیک)درهاز شاخص

طاقدیس  4( در (AR)، نسبت جهت(FFS)چین ، سینوسیته جبهه(FSI)(، تقارن چینRها)آبراهه

هر شش شاخص  بر اساسدهد كه شان ميباشد. نتایج نها ميها و خطوارهبر گسل دیتأكنامبرده با 

تكتونیكي فعال بوده و هرجا  ازنظرطاقدیس سلخ، گورزین، سوزا و گیاهدان  4، هر   شدهاستفاده

تراكم گسلي بیشتر بوده برخاستگي برفرسایش غلبه پیدا كرده مثل غرب جزیره و هرجا كه از تراكم 

است مثل شرق جزیره. در نهایت براساس  گسلي كم شده فرسایش دشت یكنواختي را به وجود آورده

شاخص دو طاقدیس سلخ و گوزرین از لحاظ تكتونیكي فعال و طاقدیس گیاهدان و سوزا به  6هر 

دلیل فرسایش بیشتر و یرتري آن، از نظر تكتونیكي كمتر تحت تاثیر  و تغییر قرار گرفته اند. و در 

سایش غلبه پیدا كرده مثل دو طاقدیس سلخ و ها بیشتر یوده تكتونیک برفرنهایت هرجا تعداد گسل

ها كم شده و یا فاصله از گسل بیشتر شده فرسایش دشت یكنواخت گورزین و هرجا كه از تعداد گسل

 یبا بدون ناهمواري را به وجود آورده است مثل دو طاقدیس سوزا و گیاهدان.رو تق
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 مقدمه

ها با روابطی از اندازه، ترین شکل، لندفرمشود. به سادهگیری کمی از شکل مناظر تعریف میمورفومتری به عنوان یک اندازه
ی تکتونیک و ها در بازسازی تاریخچه(. بررسی کمی لندفرم1393شوند)عزتی و آق آتابای،ها ساخته میارتفاع و شیب آن

 اخیر هایدهه (.  در1،2008های مربوط به مناطق تکتونیکی فعال ابزاری بسیار مناسب است)اشتوبرلندفرمدرک تکامل 
 توصیف برای ریاضی هایمدل و های آماریروش پیشرفت به منجر کمی، ژئومورفولوژی یتوسعه سمت به ناگهانی حرکت

 در مفید کمی ژئومورفولوژیکی هایروش ریزیپایه به منجر این کار وسیع یاست؛ دامنه شده ژئومورفولوژیکی فرایندهای
، 1967و همکاران 2آونا)است شده تکتونیکی فعال نواحی یمطالعه در نیز و ریختی -تحولی فرایندهای تفسیر و تعبیر

های ژئومورفیک برای شناسایی خصوصیات شاخص (.2005و همکاران 5و مرتا 41993، پیک1991و همکاران 3بوناسورت
ها برای شناسایی نواحی های تکتونیکی مفید هستند. این شاخصز یک ناحیه، برای مثال برای تعیین سطح فعالیتخاص ا

باشند. از این اطالعات برای به دست آوردن جزئیات تکتونیک اند، مفید میکه تغییر شکل سریع تکتونیکی را تجربه کرده
باشند ساختی مفید میخصوص برای مطالعات زمینومورفیکی بههای ژئشود. شاخصی خاص استفاده میفعال یک منطقه

های های هوایی و نقشهشوند. اطالعات الزم اغلب از روی عکسی خاص استفاده میزیرا برای ارزیابی سریع یک ناحیه
زیادی مانند سطوح مثلثی شکل، شیب  های ژئومورفولوژیک(.  تاکنون شاخص1395آید)گورابی،توپوگرافی به دست می

، عدم (VF)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره(R)بندی شبکه زهکشی(، نسبت فاصلهkنیمرخ طولی رودخانه)شاخص
های فعال توسط محققان مختلف ابزارهای مهمی جهت تشخیص تکتونیک عنوانبهو...  (AF)تقارن حوضه زهکشی

( بر روی کوه 2009)6های سینق و جینکنیم: بررسیها اشاره میر زیر به تعدادی از آناست که د قرارگرفته مورداستفاده
، تراکم زهکشی، منحنی هیپسومتری، نسبت پهنای دره به ارتفاع kهای هیمالیا با استفاده از شاخص شمال غربموهند در 

و افزایش شاخص  کیدرجههای راههکه افزایش شیب موجب افزایش تعداد آب ( و تقارن حوضه زهکشی نشان دادvfدره)
k ( برای تداوم 2008)7باشد. گوارنیری و پیروتاتکتونیک فعال می ازنظر موردمطالعهشود و همچنین جبهه کوهستانی می

، SL، (AF)های عدم تقارن حوضهسیلیس ایتالیا از شاخص شرقجنوبهای تکتونیکی کواترنر در میزان باالآمدگی و فعالیت
 های( با استفاده از شاخص2008)8اند. همدونی و همکاراناستفاده کرده (Br)و نسبت انشعابات (Hi)هیپسومتریانتگرال 

، سینوسیته جبهه VF نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره  ،(Hi)، انتگرال هیپسومتریSL گرادیان طولی رودخانه
( کم، متوسط، IAT، چهار کالس فعالیت تکتونیکی)(BSشکل حوضه)و   (AF)عدم تقارن حوضه زهکشی(، SMF)کوهستان

ای به این نتیجه های رودخانهی تراست( در مطالعه1984)9را برای جنوب غرب اسپانیا تعریف نمودند. بول ادیز اریبسزیاد و 
 10ل و همکارانراکواند.ها تحت تاثیر حرکات تکتونیکی متحول شدهای و نیمرخ طولی رودخانههای رودخانهرسید که پادگانه

 موردکالیفرنیا را  در های کوهستانی نزدیک ونچوراهای آبرفتی جبههافکنهتکتونیک مخروطبراساس شواهد میدانی ( 1985)
کنند تکتونیک ژئومورفولوژی یاد می عنوانبه( برای اولین بار از علم مورفوتکتونیک 1996)11کلر و همکاران.ندقرارداد یبررس

( به بررسی 1999)12دهند. لی و همکارانژئومورفیک را برای بررسی حرکات تکتونیک گسترش میهای کمی و شاخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Shtober 
2- Avena 
3 - Buonasorte 
4 -Pike 
5 - Merta 
6-Singh and jain 
7- Guarnieri and Pirrotta 
8-El Hamdouni 
9- Bool 
10-Rockwell 
11-Keller  
12-Li  
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تواند با تغییر ساخت میغرب چین پرداختند و دریافتند که حرکات زمینای در شمالهای رودخانهتکتونیک بر لندفرم ریتأث

طاقدیس اوکریج در  بامطالعه( 2002)1و همکاران آزورای گردد. ها موجب تغییر شکل عوارض رودخانهسطح اساس رودخانه
جنوب کالیفرنیا، تفاوت میزان باالآمدگی طاقدیس و فعالیت تکتونیکی آن را براساس پارامترهای تراکم زهکشی، شیب 

در ایران نیز ها، شاخص شیب رودخانه و سینوسیته جبهه کوهستان محاسبه کردند. ها، انتگرال هیپسومتری زیرحوضهالیه
ی کوه بینالود را توسط پارامترهای مورفومتری نظیر عدم تقارن حوضه(، در تحقیقی بخشی از رشته1388شفیعی و همکاران )

ی کوهستان و درصد مسطح شدگی پیشانی کوهستان و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن را ی جبههآبریز، سینوسیته
تکتونیک فعال است ولی میزان  ازنظرطورکلی به موردمطالعهی اند که منطقهاند و به این نتیجه رسیدهقرار داده موردمطالعه

-( برای تحلیل تکتونیک فعال طاقدیس گلیان از شاخص1392بهرامی و همکاران)فعالیت در همه جای آن یکسان نیست. 

های ی شاخصی بررسطورکلبهاند و بندی استفاده کردههای ساغری و نسبت فاصلههای سطوح مثلثی شکل، دره
های میزان فعالیت اًیثانتکتونیکی فعال بوده و  ازنظر سیطاقد اوالًدهد که ژئومورفولوژیک در طاقدیس گلیان نشان می

در تحقیق دیگر توسط گورابی و  نیهمچناست.  افتهیشیافزاغرب آن شرق طاقدیس به سمت شمالتکتونیکی از جنوب
 قالب الگوی در ژئومورفولوژیک اختصاصات از استفاده با آبریز هایحوضه ساختنیزم ( با عنوان ارزیابی1394کیارستمی)

TecDEM ساختاری  عناصر لیوتحلهیتجز و بررسی مطالعه موردی حوضه آبریز رودک در شمال شرق تهران نتایج
 و های عطفنقطه آبریز، حوضه مورفولوژی جریان، هایجهت رودخانه، طولی نیمرخ مانند شدهاستخراج مورفوتکتونیک

 ساختیهای زمیننیروی واکنش و کنش حاصل کهآن چولگی و کشیدگی مقدار و هیپسومتری هایمنحنی شیب، تغییر

ساخت بر نوزمین راتیتأث( 1396است. گورابی و امامی) آن کنونی و حوضه فعال مورفوتکتونیکی تغییرات کنندهانیب است،
، تقارن های شکل حوضه، پیچناکی رودخانه سواحل مکران را براساس شاخص های زهکشیی حوضهمورفولوژتغییرات 

 اندافتهیدستو در کل به این نتیجه  اندنمودهبررسی توپوگرافی عرضی، عدم تقارن آبراهه، ناهنجاری و تراکم ناهنجاری 
( تکتونیک فعال حوضه 1390مقصودی و همکاران)یابد. که فعالیت نسبی تکتونیک در منطقه از غرب به شرق افزایش می

اند و نتایج تحقیق نشان ی قرار دادهموردبررسهای ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی کفرآور را با استفاده از شاخص
بودن نئوتکتونیک های ژئومورفیک و بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی حاکی از فعالاز شاخص آمدهدستبهدهد مقادیر می

های دهنده فعالیتگیرد که نشاندر کالس یک قرار می IATبندی شاخصحوضه براساس طبقه باشد ودر حوضه می
های ژئومورفیک توسط شواهد ژئومورفولوژیکی از شاخص آمدهدستبهباشد، مقادیر کمی نئوتکتونیکی شدید در حوضه می

ای شمال های ماسهو تغییر اقلیم در تحول پهنه ساخت( تاثیر نوزمین1395)همکارانگردد. مقصودی و می دییتأمنطقه 
(، AF(، عدم تقارن حوضه زهکشی)BS(، شکل حوضه)Pها)های تراکم زهکشرا با استفاده از شاخص خاوری اهواز را

مورد بررسی و ارزیابی قرار داده به طوری که نتایج تحقیق نشان از  های رسوبی( و نمونهSMFسینوسیته جبهه کوهستان)
 باشد.ساخت و تغییر اقلیم میای بخش خاوری اهواز به وسیله زمینهای ماسهپهنه تکامل

های هدف تحقیق حاضر بررسی درجه فعالیت. در تحقیق حاضر از نظر تکتونیکی جزیره قشم مورد مطالعه قرار گرفته است
باشد. جهت دستیابی به می های ژئومورفولوژیک و مورفوتکتونیکیهای جزیره قشم براساس شاخصتکتونیکی طاقدیس

تاقدیس سلخ)در  4ها، و در این راستا براساس محور طاقدیس این هدف از روش استقرایی)جزء به کل( استفاده شده است
غرب( طاقدیس گورزین)در شمال(، طاقدیس سوزا)مرکز و جنوب( و طاقدیس گیاهدان)در شرق( جزیره قشم، براساس 

 فوتکتونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. های ژئومورفولوژیکی و مورشاخص
 منطقه مورد مطالعه

 10درجه و  55در فارسی تنگه هرمز در خلیجی غیرمستقل دنیا در نزدیکی دهانهجزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره
دقیقه عرض شمالی واقع شده است. 05درجه و  27دقیقه تا  20درجه و  26دقیقه طول شرقی و 25درجه و 56دقیقه تا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Azor 
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 10کیلومتر و پهنای بین110کیلومترمربع است. منطقه مورد مطالعه دارای بیشینه طولی بالغ بر1486مساحت این جزیره 

(. از نظر آب و هوا قشم 1باشد)شکلمتر ارتفاع می 380آن قله کوه نمکدان با بیش ازترین نقطه کیلومتر است. مرتفع 30تا
درجه سانتیگراد( دارای سرزمین نسبتا خشک و میزان بارندگی کم)میانگین  27ای گرم)میانگین گرمای ساالنه حدودمنطقه

جزیره قشم از لحاظ گردد محسوب می درصد در طول سال(74میلیمتر( ولی با رطوبت زیاد هوا)میانگین 150سالیانه حدود
رورانده زاگرس در حاشیه غربی تنگه هرمز واقع است. از لحاظ -خوردهشرقی کمربند چینساختی در انتهای جنوبزمین
شده در جزیره قشم شامل سری تبخیری هرمز به صورت گنبدها یا دیاپیرهای نمکی و شناختی، سازندهای رخنمونزمین

تواند مربوط به تشکیالت ای میها در قشم تااندازهتغییرات محوری چینسنگی و سنگ آهکی است. ماسههای مارنی، نهشته
مثال پیچش در بخش عنوانشده و نهان در اطراف این جزیره بوده باشد. بهطورکلی گنبدهای نمکی رخنمونتبخیری و یا به

عمده که در محور طاقدیس گورزین وجود داشته و حتی عدم طور شرقی از طاقدیس سلخ و روند غیرعادی یا تغییریافته به
تواند حاصل فشارهای جانبی همه میهای فراوان در آن ساختار اخیر و نیز ایجاد شکستگیتقارن و فشردگی در زمین

ساختار های دریایی حرا، این تکتونیک مربوط به توده نمک که احتماالً منطبق و در زیر منطقه و جزایر مربوط به جنگل
طور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایجاد  و گسترش جزایر جزر و مدی و درنتیجه وجود نمکی فعال ازنظر تکتونیکی خود به

 (.2)شکل باشد.های مربوط، مؤثر بوده و میطورکلی در ایجاد شرایط زیستی و پدیدههای دریایی حرا، و یا بهو توسعه جنگل
های نسبتاً فراوان و درنتیجه عنوان بخشی از ایالت زاگرس با زلزلهخیزی بهساختی و لرزهنمنطقه قشم از نظر حرکات نئوزمی

ترین زلزله شناخته شده در منطقه نزدیک قشم . قدیمی(1)شکلها، شناخته شده استمحدودیت نسبی ازنظر بزرگی زلزله
هایی مربوط به آن ریشتر که ویرانی 5.3میالدی با بزرگی حدود1361میالدی و سپس زلزله سال1336مربوط است به سال

در جزیره قشم گزارش گردیده است. تشکیالت نمکی مربوط به سری هرمز یا گروه نمکدان که احتماالً دارای سن نسبی 
صورت ساختار گنبدی در جزیره هنگام های مربوط باشد. بهپرکامبرین پسین یا پالئوزوئیک پیشین برای تشکیل اولیه نهشته

کیلومتر در کوه نمکدان از جزیره قشم رخنمون دارد. عالوه بر تأثیر فشارهای 7ای به قطر حدود ریخت استوانهو زمین
صورت گنبدهای نمکی و از اعماق بیش از ده کیلومتری، اصوالً تکتونیکی و استاتیک در باالزدگی این تشکیالت به
-)نقشه زمینهای نمکی باشدد مربوط به خواص فیزیکی نهشتهتوانمؤثرترین عامل  در این مورد یا پدیده دیاپیریسم می

 .شناسی قشم(

 
 . منطقه مورد مطالعه)نگارندگان(1شكل
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 شناسي(زمین 1:100000شناسي مورد مطالعه)برگرفته از نقشه. نقشه زمین2شكل

 هامواد و روش

، نسبت 2، سطوح مثلثی شکل )W(1های ساغری شکلدرههای )منطقه مورد مطالعه از شاخصبرای بررسی تکتونیک 

( جهت رسیدن به درجه )AR(و نسبت جهت )FFS(سینوسیته جبهه چین، )FSI(، تقارن چین )R(3هابندی آبراههفاصله

 1:100000هایهای مورد استفاده در این تحقیق شامل نقشهدادهها استفاده شده است. های تکتونیکی طاقدیسفعالیت
 DEM30های مدل رقومی ارتفاعی )ها، دادهها و محدوده طاقدیسه منظور شناسایی گسلب )قشم(شناسی منطقهزمین

ها و ارزیابی گیری شاخصبرای اندازه Google earthی موقعیت منطقه و اطالعات تصاویر ی نقشهمتر منطقه( برای تهیه

 Google earthو 10.4نسخه Arc mapافزارهای های ذکر شده و نرمباشد. با کمک دادهشواهد تکتونیکی منطقه می
(. همچنین برای 1باشد، محاسبه گردیده است )جدول می ها که شامل شش شاخصهای مورفوتکتونیکی طاقدیسشاخص

فارس و نقش های منتهی به ساحل خلیجها و دشتدرک بصری بهتر، مشاهده توپوگرافی منطقه مورد مطالعه، وجود دره
ی طاقدیس مورد مطالعه با مدل سه بعدی هریک از محدوده 4ها، نیمرخ طولی هرجستگیها در برها و خطوارهگسل

 (.6و  5، 4، 3استفاده شده است)اشکال 18Global Mapperافزارها رسم گردید. برای این کار از نرمطاقدیس
 هاي مورد استفاده . شاخص1جدول   

 شاخص فرمول اجزاء فرمول تفسیر منابع

Menges, 1990- 

Hamblin1976- 

Wells1988 

های با شیب تندتر، مساحت و رویه

ی بیشتر، در مناطق با طول قاعده

 .شوندتر تشکیل میتکتونیک فعال

 BL = طول قاعده

 A =مساحت   

 S = شیب   

- 
شاخص سطوح 

 مثلثی

Burbank and 

Anderson2000- 

Bahrami2012 

 Wهایی که دارای نسبت دره

تر های پرشیبباالتری هستند در یال

شوند، و چرخش بیشتر تشکیل می

M  =ی عرض درهبیشینه 

O   =خروجی دره 
W=M/O 

های شاخص)دره

 ساغری( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Wine glass valley    
2- Traingular facets 
3- Stream Spacing ratio 
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درنتیجه نشانگر فعالیت تکتونیکی 

 باالتری هستند.

Hovius1996- 

Talling1997 

کمتر باشد،  Rهای که میزاندر نسبت

 Rبیانگر فرسایش بیشتر و مقدار زیاد

دهنده جوان بودن طاقدیس و نشان

درنتیجه فعال بودن طاقدیس ازنظر 

 تکتونیکی

H  = فاصله افقی بین خطالراس

ترین نقطه حوضه بر و پایین

 روی پهلوی طاقدیس

S   = فاصله بین خروجی دو

 حوضه در پهلوی طاقدیس

R=H/S 
بندی نسبت فاصله

 (Rآبراهه)

Burberry2010 
 1کمتر از عدد  FSIهر چه مقدار 

 باشد، نشانگر فعالیت بیشتر تکتونیکی 

Sتر = عرض پهلوی کوتاه

 طاقدیس

W/2نصف عرض طاقدیس = 
FSI=S/(W2) شاخص تقارن چین 

Burberry2010 

-کمتر باشد، چین FFSهر چه مقدار 

تر، فرسایش کمتر و ها جوانخوردگی

 تر است.در نتیجه تکتونیک فعال

FS طول جبهه طاقدیس = 

Lطول طاقدیس = 
FFS=FS/L 

سینوسیته جبهه 

 چین

Burberry2010 

 ARدر این شاخص هر چه مقدار 

بیشتر باشد و میزان باالیی را نشان 

 باشد.تر میدهد، تکتونیک فعال

Lطول طاقدیس = 

Wعرض طاقدیس = 
AR=L/W نسبت جهت 

 
 ها و نتایج تحقیقیافته

 نیمرخ طولي و مدل سه بعدي

 طاقدیس سلخ

متر در این قسمت واقع شده  300ترین نقطه در ارتفاع بیش ازابن طاقدیس در غرب جزیره قشم واقع شده است و مرتفع
باشد ارتفاع از قابل مشاهده می 3(. در محدوده طاقدیس سلخ همچنان که از مدل سه بعدی در شکل3و 1است)اشکال

تر منتهی تر و یکدستهای زیاد به مناطق پستای متعدد و درههغرب به شرق کاهش پیدا کرده و توپوگرافی نیز از دامنه
های متعددی ی خشن غرب طاقدیس نسبت به شرق آن در رابطه با وجود گسلهای متعدد و چهرهشود. وجود درهمی
کافی  2ر شکل ها در این طاقدیس)به تعداد زیاد( داند و برای اثبات این ادعا وجود گسلباشد که در این ناحیه واقع شدهمی

(. در نگاه اول 2است. بیشتر محدوده این طاقدیس از سازند آقاجاری) که بیشتر از ژیپس و مارن( تشکیل شده است)شکل
های کم باشد به دلیل اینکه فرسایش آبی مارن و ژیپس را به راحتی فرسایش باید توپوگرافی منطقه صاف و دارای عارضه

های متعدد و شود وجود توپوگرافی نامنظم و درهمیدیده  3اما همچنان که در شکلکند داده و سطح منطقه را صاف می
ها و به دنبال آن حرکات تکتونیکی ناشی از این های زیاد و فعال بودن آنارتفاع نقاط این فرضیه را رد کرده و وجود گسل

 .  ها و باالآمدن توپوگرافی منطقه باعث برتری تکتونیک برفرسایش شده استگسل

 
 . مدل سه بعدي و نیمرخ طولي در محدوده طاقدیس)نگارندگان(3شكل
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 طاقدیس گورزین

شود به مشاهده می 4گیرد. همچنان که در شکل این طاقدیس از لحاظ ارتفاع نقاط بعد از غرب قشم در رده دوم قرار می
گردد. علت این امر نیز مانند طاقدیس سلخ متعدد آنچنانی مشاهده نمی ها توپوگرافیغیر از مرکز طاقدیس در دیگر قسمت

(. در شرق و مرکز این طاقدیس ناهمواری عوارض بیشتر مشهود بوده 2گردد)شکلشناسی برمیهای زمینبه جنس الیه
گی منطقه )بیشتر خورد. در این طاقدیس بر خالف طاقدیس سلخ که یک مورد در  باالآمدارتفاع و باالآمدگی به چشم می

های متعدد برروی مربوط به گسل و تکتونیک بوده( تاثیر داشته، دو مورد موثر بوده است: الف= اثبات همان وجود گسل
باشد وجود سازند میشان) که دارای سنگ (. ب= که بسیار مهم می2طاقدیس گورزین حتی بیشتر از طاقدیس سلخ)شکل

سنگ آهک نسبت به مارن و ژیپس مقاوم بوده( در نتیجه به صورت یک برجستگی اهک بوده و از نظر مقاومت فرسایشی، 
ها گیری درهکند. در نتیجه وجود همزمان سنگ اهک و گسل باعث شکلمخصوصا در شرق این طاقدیس خودنمایی می

 (.  4و باالآمدگی عوارض گشته و تکتونیک فعال در این طاقدیس گشته است)شکل

 
 دي و نیمرخ طولي در محدوده طاقدیس)نگارندگان(. مدل سه بع4شكل

 طاقدیس سوزا

شناسی مثل طاقدیس سلخ از سازند آقاجاری)مارن و ژیپس( تشکیل شده های زمیناین طاقدیس از نظر جنس الیه
گردد به طوری که در غرب طاقدیس سوزا تقریبا دشت ای مشاهده میگونه(. اما از نظر توپوگرافی سطح دشت2است)شکل

ترین نکاتی که میشه اثبات کرد که گسل و تکتونیک باعث باالآمدگی آن (. یکی از مهم5گردد)شکلیکدستی مشاهده می
باشد به نحوی که وجود کمترین تعداد گسل در باشد، این طاقدیس میهایی از سه طاقدیس دیگر مورد مطالعه میقسمت

دهنده غلبه فرسایش بر تکتونیک بوده و باالآمدگی در منطقه بسیار ناچیز بوده و بیشترین دوده طاقدیس سوزا، نشانمح
( و در نتیجه اشکال مثلثی در این 5گردد )شکلارتفاع در این طاقدیس به مرز این تاقدیس به تاقدیس گیاهدان برمی

 10( و کمترین تعداد زیرحوضه)شکل3و جدول 8ه ی ساغری )شکل(، کمترین تعداد در7طاقدیس قابل مشاهده نبوده)شکل
 ( در طاقدیس سوزا مشاهده شده است.4و جدول

 
 . مدل سه بعدي و نیمرخ طولي در محدوده طاقدیس)نگارندگان(5شكل

 
 طاقدیس گیاهدان

های های متعدد و یالشود، طاقدیس گیاهدان نیز مانند سوزا توپوگرافی خشن و درهمشاهده می 6همچنان که در شکل
بلند ندارد به طوری که در این طاقدیس نیز اشکال سطح مثلثی مشهود نبوده و نیست. تنها در قسمت غربی این طاقدیس 

(. از نظر 6متر بوده)شکل100هایی وجود دارد که بیشترین ارتفاع ان کمی بیشتر از و در مرز با طاقدیس سوزا ناهمواری
درصد محدوده طاقدیس  50مثل دو طاقدیس سوزا و سلخ سازند آغاجاری)مارن و ژیپس( بیش از  هاشناسی الیهجنس زمین



 105 ...هاي جزیره قشمزمین ساخت فعال و تاثیر آن بر مورفولوژي طاقدیس

 
ها ناشی از باالآمدگی شود به مانند کل طاقدیسهایی که در غرب طاقدیس مشاهده میرا در برگرفته است. وجود ناهمواری

بوده اما نه به شدت دو طاقدیس سلخ و گورزین اما با شدت بیشترنسبت به  خوردن ناشی از عمل تکتونیکها و چینالیه
( که بر فرسایش منطقه 1بودن تعدادی گسل در این قسمت بوده) شکلطاقدیس سوزا و دلیل اصلی آن نیز وجود متراکم

ها به سمت غرب گسلهایی با عمق کم و شیب کم به وجود آورده به طوری که هر اندازه از محدوده برتری داشته و دره
 (. 6و5گردد)شکلگیریم از ارتفاع نقاط کاسته شده و سطح یکدستی مشاهده میو شرق فاصله می

 

 
 . مدل سه بعدي و نیمرخ طولي در محدوده طاقدیس)نگارندگان(6شكل

 
 هاي مورفوتكتونیکشاخص

 سطوح مثلثي شكل

شوند. ها تشکیل میخوردگیهای چینهای گسلی و یالرتگاهسطوح مثلثی اشکال خاصی هستند که در پیشانی کوهستان، پ
های ی تکتونیک فعال در یک منطقه است که به صورت برخاستگی و باال آمدن الیهها نتیجهوجود آمدن این پدیدهبه

هایی با یدهنماید. در صورتی که نرخ برخاستگی بیشتر از نرخ فرسایش آبی باشد، پدها بروز میشناسی و تشکیل چینزمین
شوند. هرچه میزان برخاستگی تکتونیکی ها از یکدیگر جدا میگردد که توسط آبراههشکل مثلثی تا چند شکلی تشکیل می

 در نتیجه این شاخص برای دو طاقدیس گورزین  ی بیشتر خواهند بود.تر و با طول قائدهبیشتر باشد، سطوح مثلثی پرشیب
( و در دو طاقدیس سوزا و گیاهدان میزان فرسایش خیلی بیشتر از نرخ برخاستگی بوده 2و سلخ محاسبه شده است)جدول

 1شود و برای اثبات این گفته دامنه ارتفاعی که در شکل گونه ای را بر روی این دو طاقدیس مشاهده میو سطوح دشت
باشد. در دو طاقدیس سلخ و گویای این مطلب می 6و 5در اشکالهای سه بعدی آورده شده است و همچنین نیمرخ و مدل

(.  مساحت ، طول قاعده و 7( شناسایی و ترسیم گردید)شکل17( و )گورزین=14سطح مثلثی)سلخ=31گورزین مجموعا 
 شیب توپوگرافی برای هر دو طاقدیس سلخ و گورزین محاسبه شده  و میانگین هر پارامتر برای هر دو طاقدیس به دست

پیداست میانگین مساحت و میانگین طول قاعده در طاقدیس گورزین بیشتر بوده  2(.  همچنان که در جدول 2آمد)جدول
اما شیب در طاقدیس سلخ مقدار بیشتری نشان داده است. علت اینکه سطوح مثلثی در طاقدیس گورزین بزرگتر بوده و به 

ت، این است که وجود سنگ مقاوم آهک در این طاقدیس میزان تر اسموازات آن نیز تکتونیک براساس این شاخص فعال
فرسایش را در قسمت شرقی و جنوب شرقی این طاقدیس به کمترین میزان ممکن رسانده و در نتیجه بیشترین سطوح 

(. اما براساس شیب، مقدار آن در طاقدیس سلخ بیشتر بوده و 7مثلثی نیز در این محدوده قابل مشاهده بوده است)شکل
تر میزان شیب در در این تر و عمیقهای متعدد، باریکلیل آن نرخ باالی برخاستگی براثر گسل و تکتونیک بوده و درهد

 (.3اند)شکلطاقدیس افزایش داده
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 : سطوح مثلثي شكل در تاقدیس گورزین)گوگلB طاقدیس مورد مطالعه4موقعیت و تعداد سطوح مثلثي شكل در : A. 7شكل

 )نگارندگان(ارث(

 

 . میانگین مقادیر شاخص سطوح مثلثي در طاقدیس ها)نگارندگان(2جدول 

 شیب میانگین

 (درصد)

 قاعده طول میانگین

(m) 

 مساحت میانگین

(2m) 

 تعداد
  طاقدیس نام

20.44 

 
612.03 

 
141438.28 

14 
 

 سلخ

 گورزین 17 225661.58 730.47 17.94

 
 دره هاي ساغري

های فعال در های طاقدیسهای گسلی و یالهایی به شکل جام هستند که بر روی پرتگاههای ساغری، درهاشکال دره     
ها شوند. هرچه نرخ برخاستگی بیشتر از نرخ فرسایش آبی باشد، این درهای و آبی تشکیل میی فرسایش رودخانهنتیجه
تر خواهند بود. ها پهنتر خواهند بود و در مقابل در صورتی که نرخ فرسایش آبی بیشتر باشد، این درهتر و باریکعمیق

A 

B 
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های باالی آیند. فرسایش در قسمتهای ساغری شکل در نتیجه عملکرد فرآیندهای تکتونیکی و فرسایشی به وجود میدره
ی کوهستان(، به علت دست)منطبق بر جبههقسمت پایین شود اما درها و پهن شدن آن میها باعث توسعه جانبی درهدره

دست های مذکور که در قسمت پایینیابد. درهظاهرشده و عرض آن کاهش می vفعالیت تکتونیکی باال، دره به شکل
های ساغری شکل معروف هستند. این شوند دارای شکلی شبیه کاسه بوده به درهباریک هستند و به سمت باال عریض می

 8، سوزا=18، گورزین=22دره ساغری) سلخ= 59دهنده باالآمدگی تکتونیکی سریع هستند. در این تحقیق تعدادل نشاناشکا
تر است. بیشتر باشد، تکتونیک فعال W(. هرچه پارامتر8و شکل 3گیری شده است)جدول( شناسایی و اندازه11و گیاهدان=

های براساس داده  باشد.قابل مشاهده می 3طالعه در جدولطاقدیس مورد م 4در هر W و M، O میانگین پارامترهای
باشد و دهنده باالآمدگی و توسعه بیشتر فرسایش جانبی میدر طاقدیس سوزا بیشتر بوده که نشان Mمقدار پارامتر 3جدول

نیز افزایش محسوسی   Oتر شده و مقدارها نیز پهنها نیز بر تکتونیک غلبه کرده و عرض درهاین فرسایش در خروجی دره
 (.3و جدول 8و 5کاهش پیدا نموده است)اشکال Wپیدا کرده و در نتیجه مقدار

 
 طاقدیس مورد مطالعه)نگارندگان(4هاي ساغري در . موقعیت و تعداد دره8شكل

 هاي ساغري در طاقدیس ها)نگارندگان( . میانگین مقادیر شاخص دره3جدول

W O(m) M (m) نام طاقدیس تعداد  

 سلخ 22 439.96 106.44 4.13

 گورزین 18 332.88 100.61 3.30

 سوزا 8 539 190.91 2.82

 گیاهدان 11 370 146.81 2.52

 
 بندينسبت فاصله

های زهکشی از جمله ی بین شبکهها در مناطق تکتونیکی فعال و غیرفعال، متفاوت است. فاصلهگیری آبراههفرم یا شکل
ها عریض تر آبراههباشد که با میزان فعالیت تکتونیک مرتبط است. در مناطق با فرسایش بیشتر و قدیمیهایی میشاخص

کنند و در نتیجه میزان فعالیت تکتونیکی ی بیشتری را پیدا میها از هم فاصلههای اصلی در زیرحوضهشده و بنابراین آبراهه
تونیک فعال بوده، مناطق جوان و جدید با میزان فرسایش کمتر و رسد اما در مناطقی که تکنیز به کمترین حد خود می

برای نمایش نقش و ایفای  Rگردند. در این تحقیق از شاخصها تشکیل میهای موازی و نزدیک به هم در زیرحوضهآبراهه
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نحوه  9ر شکلهای هر چهار طاقدیس جزیره قشم، استفاده شده است. دها در خروجی زیرحوضهتکتونیک در فاصله آبراهه

بندی شبکه ( به صورت شماتیک رسم شده است. شاخص نسبت فاصلهRبندی)گیری شاخص نسبت فاصلهمحاسبه و اندازه
ی حوضه یا خروجی پهلوی طاقدیس( ترین نقطهالراس و پایین()فاصله افقی بین خطH، از تقسیم طول شبکه)Rزهکشی

)تالینگ و 9آید)شکلحوضه مجاور و موازی هم به دست می ( یا فاصله بین دو نقطه خروجی دوSبر عرض حوضه)
دهنده فعال و جوان بودن منطقه از لحاظ تکتونیکی بوده و بیشتر باشد نشان R(. هر چه میزان و مقدار 1،1997همکاران
کوچک  زیرحوضه 96دهد. در کل جزیره قشم تعداد فرسایش بیشتر و فعالیت کم تکتونیک منطقه را نشان می Rمقدار کم

و  14، سوزا=21، گورزین=19طاقدیس) سلخ=4زیرحوضه در محدوده  50 (. تعداد10و بزرگ استخراج گردید)شکل
(. جدول 4گیری شده است)جدولی زهکشی محاسبه و اندازهحوضه 55برای این  R( قرار گرفت و شاخص16گیاهدان=

ده است. میزان فرسایش در طاقدیس سوزا و طاقدیس نشان دا4( را در Rبندی)شاخصمیانگین نسبت فاصله 4شماره
( برتری فرسایش بر تکتونیک در این دو طاقدیس 4و جدول 6، 5ل گیاهدان نسبت به دو طاقدیس دیگر بیشتر است)اشکا

 R( را در پی داشته و در نتیجه مقدار شاخصSها)تر شدن عرض حوضههای بزرگتر و بزرگتر، زیرحوضههای عریضآبراهه
 (.10و شکل 4دوطاقدیس نسبت به دو طاقدیس)گورزین و سلخ( کمتر بوده است)جدول نیز در این

 
 بر روي پهلوي طاقدیس سلخ)نگارندگان( R. طرح شماتیک از شاخص9شكل

 بندي در طاقدیس ها)نگارندگان(میانگین مقادیر نسبت فاصله. 4جدول

  طاقدیس نام تعداد Rبندیمیانگین نسبت فاصله

 سلخ 19 2.76

 گورزین 21 3.62

 سوزا 14 2.26

 گیاهدان 16 2.13

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Talling 
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 طاقدیس مورد مطالعه)نگارندگان(4ها در . موقعیت و تعداد زیرحوضه10شكل

 شاخص تقارن چین

ها در این روش دهد. میزان فعالیت تکتونیکی در طاقدیساین شاخص میزان نابرابری دو یال طاقدیس را نشان می

 آید:به دست می 1براساس رابطه 

FSI= S/ (W2)  1رابطه                                                                                                              

باشد. که نحوه محاسبه نصف عرض طاقدیس می W/2تر طاقدیس و عرض پهلوی کوتاه Sشاخص تقارن چین،  FSIکه 

( در یک طاقدیس کامال متقارن، مقدار 2010بربری و همکاران) اده شده است. براساس نظرنمایش د12و  11آن در شکل 

کمتر  FSIاست. به طور که هر چه مقدار  1در حالی که در یک طاقدیس نامتقارن این مقدار کمتر از  1این شاخص عدد 

گردد و هرچه این مقدار بیشتر باشد یاز عدد یک باشد نشانگر فعالیت بیشتر تکتونیکی که منجر به نامتقارنی طاقدیس م

 شود.عدم فعالیت تکتونیکی و شکل متقارن طاقدیس را سبب می

 

 (2010.نحوه محاسبه شاخص تقارن چین)بربري و همكاران،11شكل
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 طاقدیس قشم 4. محاسبه شاخص تقارن چین در 12شكل

 طاقدیس 4مقدار پارامترهاي مربوط به شاخص تقارن چین در هر -5جدول

 S(km) W/2(km) FSI نام طاقدیس

 0.80 4.36 3.51 سلخ

 0.96 7.03 6.82 گورزین

 1 5.7 5.78 سوزا

 0.99 4.38 4.35 گیاهدان

گردد. میزان فعالیت تکتونیکی براساس این شاخص در طاقدیس سلخ بیشترین و در مشاهده می5همچنان که در جدول

نزدیک به  FSIباشد. براساس این شاخص چون سه طاقدیس گورزین، سوزا و گیاهدان دارای طاقدیس سوزا کمترین می

های متعدد هستند، طاقدیس متقارن محسوب شده اما طاقدیس سلخ نامتقارن بوده و طرفین پرشیب بوده و گسل 1عدد 

 در سطح طاقدیس وجود دارد.

 شاخص سینوسیته جبهه چین

به  2تواند مورد استفاده قرار گیرید. که براساس رابطه فعالیت تکتونیکی طاقدیس می این شاخص نیز برای محاسبه درجه

 آید.دست می

FFS= FS/L    2رابطه                                                                                                                   

FFS جبهه کوهستان،  شاخص سینوسیتهFS  طول جبهه طاقدیس وL باشد. براساس نظر بربری و طول طاقدیس می

تر است تر، فرسایش کمتر و در نتیجه تکتونیکی فعالها جوانخوردگیکمتر باشد چین FFS( هر چه مقدار 2010همکاران)

قدیمی هستیم. نحوه محاسبه این شاخص های خوردگییافته و چینهای فرسایشاما در مقدار باالی این شاخص شاید جبهه

 گردد.مشاهده می 14و  13در اشکال
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 (2010.نحوه محاسبه شاخص سینوسیته جبهه چین)بربري و همكاران،13شكل

 
 طاقدیس قشم 4. محاسبه شاخص سینوسیته جبهه چین در 14شكل

 طاقدیس 4مقدار پارامترهاي مربوط به شاخص سینوسیته جبهه چین در هر -6جدول

 FS(km) L(km) FSS نام طاقدیس

 1.03 26.4 27.3 سلخ

 1.1 29.4 30.2 گورزین

 1.24 27 33.6 سوزا

 1.32 21.8 28.9 گیاهدان

تر بوده و این های سلخ و گورزین نسبت به سوزا و گیاهدان، فعالمیزان فعالیت تکتونیکی در طاقدیس 6براساس جدول

 دهنده این است که دو طاقدیس سلخ و گورزین جوانتر و تاثیر فرسایش نیز کمتر بوده است.نشان

 شاخص نسبت جهت

باشد. برخالف ساختی یک منطقه، این شاخص میهای مورفومتری برای تعیین میزان فعالیت زمینیکی دیگر از شاخص

تر بوده و با کاهش پارامتر دو مورد قبلی، در این شاخص هرچه عدد بیشتر باشد و میزان باالیی را نشان دهد، تکتونیک فعال

 نحوه محاسبه این شاخص توضیح داده شده است. 3کند. در رابطهنسبت جهت فعالیت تکتونیکی نیز کم و کاهش پیدا می
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    AR= L/W     3رابطه                                                                                                                  

گردد. نحوه محاسبه این عرض طاقدیس محسوب می Wطول طاقدیس و Lشاخص نسبت جهت،  ARکه در این رابطه 

 گردد.مشاهده می 16و 15شاخص در اشکال 

 

 (2010.نحوه محاسبه شاخص نسبت جهت )بربري و همكاران،15شكل

 
 طاقدیس قشم 4. محاسبه شاخص نسبت جهت در 16شكل

 طاقدیس 4مقدار پارامترهاي مربوط به شاخص نسبت جهت در هر -7جدول

 L(km) W(km) AR نام طاقدیس

 3.02 8.72 26.4 سلخ

 2.62 11.2 29.4 گورزین

 2.3 11.4 27 سوزا

 2.48 8.77 21.8 گیاهدان

دهنده فعالیت تکتونیکی باالتر و فشردگی بیشتر است. به در طاقدیس سلخ نشان ARمیزان بیشتر  7براساس اعداد جدول 

های گورزین، گیاهدان و سوزا بیشترین به کمترین هستند به نحوی که در طاقدیس ARدنبال این طاقدیس میزان پارامتر 

 .باشدی در طاقدیس سوزا کمترین میمیزان فعالیت تکتونیک
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 گیرينتیجه

رورانده زاگرس در حاشیه غربی تنگه هرمز -خوردهشرقی کمربند چینساختی در انتهای جنوبجزیره قشم از لحاظ زمین
استفاده  های تکتونیک ژئومورفولوژیکساخت منطقه از شاخصواقع است. برای شناسایی محدوده و نقش تکتونیک و زمین

های های جزیره قشم براساس شاخصهای تکتونیکی طاقدیسهدف تحقیق حاضر بررسی درجه فعالیت شده است.
های ژئومورفولوژیک های مختلف منطقه مورد مطالعه از شاخصباشد. برای رسیدن به این هدف در بخشمورفوتکتونیک می

، FSI، تقارن چینRهابندی آبراههسبت فاصله، سطوح مثلثی شکل، نWهای ساغری شکلدرهمخصوص طاقدیس)
ها استفاده شده های تکتونیکی طاقدیس( جهت رسیدن به درجه فعالیتARو نسبت جهت FFSسینوسیته جبهه چین

مورد استفاده قرار گرفته است مقدار دو پارامتر، میانگین  است. در شاخص سطوح مثلثی که برای دو طاقدیس سلخ و گورزین
گردد آهک در این طاقدیس برمیمساحت و طول قاعده در طاقدیس گورزین بیشتر بوده که علت آن به وجود و برتری سنگ

مورد  ها)شرق و جنوب شرق تاقدیس( را زیاد تحت تاثیر قرار دهد اما درکه فرسایش آبی نتوانسته محدوده این سنگ
ها و به ( بیشتر بوده وجود فعالیت بیشتر گسل20و سلخ 17درصد)گورزین3میانگین شیب که در طاقدیس سلخ به میزان

باشد و وجود گنبد نمکی قشم در محدوده طاقدیس و ساخت در این محدوده میموازات آن باالآمدگی و برخاستگی زمین
های ساغری کند. بررسی درهموثر بودن بر روی شیب را نیز تایید می غرب آن میزان فعالیت تکتونیکی بیشتر و در نتیجه

 طاقدیس Wبیشتر باشد منطقه از نظر تکتونیکی فعالتر بوده در نتیجه به ترتیب میزان Wدهد که هرچه میزاننشان می
عالیت تکتونیکی را ( کمترین ف2.2.52(کمتر و طاقدیس گیاهدان)2.82( فعال، سوزا)3.30ترین، گورزین)( فعال4.13سلخ)

دهنده بیشترین فرسایش جانبی محتمل بوده که بر این بیشتر باشد نشانMهای ساغری هرچه پارامتردارا هستند. در دره
-( می332( و گورزین)370(، گیاهدان)439(، سلخ)539های سوزا)اساس بیشترین عملکرد فرسایش به ترتیب در طاقدیس

های کم در این دیس سوزا به جنس سازندهای سست)مارن و ژیپس( و وجود گسلباشد. علت بیشترین فرسایش در طاق
های زیاد و وجود محدوده و علت کمترین فرسایش در طاقدیس گورزین درست برعکس طاقدیس سوزا به وجود گسل

ان به نکات توباشد میها میکه مربوط به عرض خروجی دره Oگردد. در مورد پارامترسازند سخت آهک در محدوده برمی
باشد. بودن تکتونیکی و میزان کمتر فرسایش میدهنده فعالزیر اشاره نمود: هر اندازه میزان این پارامتر کمتر باشد، نشان

( و 146(، گیاهدان)106(، سلخ)100های گورزین)بر این اساس بیشترین میزان فعالیت به ترتیب مربوط به طاقدیس
دهنده فعالیت تکتونیکی بیشتر بیشتر باشد نشان Rبندی هر چه میزان ص نسبت فاصلهباشد. در بررسی شاخ( می190سوزا)

ها از هم فاصله بیشتری را پیدا های اصلی در زیرحوضهتر شده و آبراههها عریضاست. در مناطق با فرسایش بیشتر آبراهه
های موازی و نزدیک فعال بوده، مناطق جوان و جدید با میزان فرسایش کمتر و آبراهه اما در مناطقی که تکتونیککنند. می

ها براساس شاخص گردند. براین اساس بیشترین میزان فعالیت تکتونیکی در میان طاقدیسها تشکیل میبه هم در زیرحوضه
باشد. در شاخص تقارن ( می2.13یاهدان)( و گ2.26(، سوزا)2.76(، سلخ)3.62بندی مربوط به طاقدیس گورزین)نسبت فاصله

باشد طاقدیس نامتقارن و فعالیت تکتونیکی نیز بیشتر است. بنابراین  1( هر مقدار به دست آمده کمتر از عدد FSIچین)
کامل بیشترین و کمترین فعالیت تکتونیکی را دارا هستند. در  1و طاقدیس سوزا و گیاهدان با عدد 80/0طاقدیس سلخ با

تر و به ها جوانخوردگیکمتر باشد چین FFSخص سینوسیته جبهه چین این نکته مهم است که هر چه میزان مورد شا
 1.32باشد. در این شاخص میزان فرسایش در طاقدیس گیاهدان و سوزا بیشتر با اعداد)تر میموازات آن نیز تکتونیک فعال

(. 1.1و  1.03تر هستند با اعداد)ها جوانخوردگیو چین ( و برعکس در دو طاقدیس سلخ و گورزین فرسایش کمتر1.24و 
بیشتر باشد طاقدیس از نظر تکتونیکی  ARو در نهایت در شاخص نسبت جهت برعکس دو مورد قبلی، هرچه میزان 

ین کمتر 2.48دارای بیشترین فعالیت و گیاهدان با  3.02تر خواهد بود. بر اساس این شاخص نیز بازهم طاقدیس سلخ بافعال
 فعالیت را دارا هستند. 
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ها، توان نتیجه گرفت که براساس هر شش شاخص استفاده شده برای شناسایی فعال بودن تکتونیکی طاقدیسدر نهایت می

ها طاقدیس سلخ، گورزین، سوزا و گیاهدان از نظر تکتونیکی فعال بوده و این نکته ضروری است که هرجا تعدا گسل4هر 
ها کم شده و یا برفرسایش غلبه پیدا کرده مثل دو طاقدیس سلخ و گورزین و هرجا که از تعداد گسلبیشتر یوده تکتونیکی 

فاصله از گسل بیشتر شده فرسایش دشت یکنواخت و تقزیبا بدون ناهمواری را به وجود آورده است مثل دو طاقدیس سوزا 
 و گیاهدان.
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