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چكیده
جزیره قشم بر طاقدیس ها و گنبدهاي نمكي جنوبشرق زاگرس در خلیجفارس و نزدیک تنگه هرمز
واقعشده است .موقع نسبي زمینساختي واقع بر مرز پلیت ایران-عربي این منطقه موجب تكتونیک
پویاي این منطقه شده است .عالوه بر این تكتونیک نمک بر مورفولوژي چینهاي این جزیره تاثیرات
قابل توجهي داشته است .در تحقیق حاضر  4طاقدیس سلخ(در غرب) ،گورزین(در شمال) ،سوزا(مركز
و جنوب) و گیاهدان(در شرق) جزیره قشم انتخاب و براساس شاخصهاي ژئومورفولوژیكي و
مورفوتكتونیكي موردبررسي قرارگرفته است .هدف این تحقیق بررسي وضعیت تكتونیک با استفاده
از شاخصهاي مورفوتكتونیک(درههاي ساغري شكل) ،(Wسطوح مثلثي شكل ،نسبت فاصلهبندي
آبراههها( ،)Rتقارن چین) ،(FSIسینوسیته جبهه چین) ،(FFSنسبت جهت) )(ARدر  4طاقدیس
نامبرده با تأكید بر گسلها و خطوارهها ميباشد .نتایج نشان ميدهد كه بر اساس هر شش شاخص
استفادهشده  ،هر  4طاقدیس سلخ ،گورزین ،سوزا و گیاهدان ازنظر تكتونیكي فعال بوده و هرجا
تراكم گسلي بیشتر بوده برخاستگي برفرسایش غلبه پیدا كرده مثل غرب جزیره و هرجا كه از تراكم
گسلي كم شده فرسایش دشت یكنواختي را به وجود آورده است مثل شرق جزیره .در نهایت براساس
هر  6شاخص دو طاقدیس سلخ و گوزرین از لحاظ تكتونیكي فعال و طاقدیس گیاهدان و سوزا به
دلیل فرسایش بیشتر و یرتري آن ،از نظر تكتونیكي كمتر تحت تاثیر و تغییر قرار گرفته اند .و در
نهایت هرجا تعداد گسلها بیشتر یوده تكتونیک برفرسایش غلبه پیدا كرده مثل دو طاقدیس سلخ و
گورزین و هرجا كه از تعداد گسلها كم شده و یا فاصله از گسل بیشتر شده فرسایش دشت یكنواخت
و تقریبا بدون ناهمواري را به وجود آورده است مثل دو طاقدیس سوزا و گیاهدان.

واژگان كلیدي :جزیره قشم ،گسل ،تكتونیک ،طاقدیس ،شاخص مورفوتكتونیک.
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مقدمه

مورفومتری به عنوان یک اندازهگیری کمی از شکل مناظر تعریف میشود .به سادهترین شکل ،لندفرمها با روابطی از اندازه،
ارتفاع و شیب آنها ساخته میشوند(عزتی و آق آتابای .)1393،بررسی کمی لندفرمها در بازسازی تاریخچهی تکتونیک و
درک تکامل لندفرمهای مربوط به مناطق تکتونیکی فعال ابزاری بسیار مناسب است(اشتوبر .)2008،1در دهههای اخیر
حرکت ناگهانی به سمت توسعهی ژئومورفولوژی کمی ،منجر به پیشرفت روشهای آماری و مدلهای ریاضی برای توصیف
فرایندهای ژئومورفولوژیکی شده است؛ دامنهی وسیع این کار منجر به پایهریزی روشهای ژئومورفولوژیکی کمی مفید در
تعبیر و تفسیر فرایندهای تحولی -ریختی و نیز در مطالعهی نواحی فعال تکتونیکی شده است(آونا 2و همکاران،1967
بوناسورت 3و همکاران ،1991پیک 19934و مرتا 5و همکاران .)2005شاخصهای ژئومورفیک برای شناسایی خصوصیات
خاص از یک ناحیه ،برای مثال برای تعیین سطح فعالیتهای تکتونیکی مفید هستند .این شاخصها برای شناسایی نواحی
که تغییر شکل سریع تکتونیکی را تجربه کردهاند ،مفید میباشند .از این اطالعات برای به دست آوردن جزئیات تکتونیک
فعال یک منطقهی خاص استفاده میشود .شاخصهای ژئومورفیکی بهخصوص برای مطالعات زمینساختی مفید میباشند
زیرا برای ارزیابی سریع یک ناحیهی خاص استفاده میشوند .اطالعات الزم اغلب از روی عکسهای هوایی و نقشههای
توپوگرافی به دست میآید(گورابی .)1395،تاکنون شاخصهای ژئومورفولوژیک زیادی مانند سطوح مثلثی شکل ،شیب
نیمرخ طولی رودخانه(شاخص ،)kنسبت فاصلهبندی شبکه زهکشی( ،)Rنسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره( ،)VFعدم
تقارن حوضه زهکشی( )AFو ...بهعنوان ابزارهای مهمی جهت تشخیص تکتونیکهای فعال توسط محققان مختلف
مورداستفاده قرارگرفته است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره میکنیم :بررسیهای سینق و جین )2009(6بر روی کوه
موهند در شمال غرب هیمالیا با استفاده از شاخصهای  ،kتراکم زهکشی ،منحنی هیپسومتری ،نسبت پهنای دره به ارتفاع
دره( )vfو تقارن حوضه زهکشی نشان داد که افزایش شیب موجب افزایش تعداد آبراهههای درجهیک و افزایش شاخص
 kمیشود و همچنین جبهه کوهستانی موردمطالعه ازنظر تکتونیک فعال میباشد .گوارنیری و پیروتا )2008(7برای تداوم
میزان باالآمدگی و فعالیتهای تکتونیکی کواترنر در جنوبشرق سیلیس ایتالیا از شاخصهای عدم تقارن حوضه(،SL ،)AF
انتگرال هیپسومتری( )Hiو نسبت انشعابات( )Brاستفاده کردهاند .همدونی و همکاران )2008(8با استفاده از شاخصهای
گرادیان طولی رودخانه  ،SLانتگرال هیپسومتری( ،)Hiنسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره ، VFسینوسیته جبهه
کوهستان( ،)SMFعدم تقارن حوضه زهکشی( )AFو شکل حوضه( ،)BSچهار کالس فعالیت تکتونیکی( )IATکم ،متوسط،
زیاد و بسیار زیاد را برای جنوب غرب اسپانیا تعریف نمودند .بول )1984(9در مطالعهی تراستهای رودخانهای به این نتیجه
رسید که پادگانههای رودخانهای و نیمرخ طولی رودخانهها تحت تاثیر حرکات تکتونیکی متحول شدهاند.راکول و همکاران10
( )1985براساس شواهد میدانی تکتونیک مخروطافکنههای آبرفتی جبهههای کوهستانی نزدیک ونچورا در کالیفرنیا را مورد
بررسی قراردادند.کلر و همکاران )1996(11برای اولین بار از علم مورفوتکتونیک بهعنوان تکتونیک ژئومورفولوژی یاد میکنند
و شاخصهای کمی ژئومورفیک را برای بررسی حرکات تکتونیک گسترش میدهند .لی و همکاران )1999(12به بررسی
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تأثیر تکتونیک بر لندفرمهای رودخانهای در شمالغرب چین پرداختند و دریافتند که حرکات زمینساخت میتواند با تغییر
سطح اساس رودخانهها موجب تغییر شکل عوارض رودخانهای گردد .آزور و همکاران )2002(1بامطالعه طاقدیس اوکریج در
جنوب کالیفرنیا ،تفاوت میزان باالآمدگی طاقدیس و فعالیت تکتونیکی آن را براساس پارامترهای تراکم زهکشی ،شیب
الیهها ،انتگرال هیپسومتری زیرحوضهها ،شاخص شیب رودخانه و سینوسیته جبهه کوهستان محاسبه کردند .در ایران نیز
شفیعی و همکاران ( ،)1388در تحقیقی بخشی از رشتهکوه بینالود را توسط پارامترهای مورفومتری نظیر عدم تقارن حوضهی
آبریز ،سینوسیتهی جبههی کوهستان و درصد مسطح شدگی پیشانی کوهستان و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن را
موردمطالعه قرار دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که منطقهی موردمطالعه بهطورکلی ازنظر تکتونیک فعال است ولی میزان
فعالیت در همه جای آن یکسان نیست .بهرامی و همکاران( )1392برای تحلیل تکتونیک فعال طاقدیس گلیان از شاخص-
های سطوح مثلثی شکل ،درههای ساغری و نسبت فاصلهبندی استفاده کردهاند و بهطورکلی بررسی شاخصهای
ژئومورفولوژیک در طاقدیس گلیان نشان میدهد که اوالً طاقدیس ازنظر تکتونیکی فعال بوده و ثانیاً میزان فعالیتهای
تکتونیکی از جنوبشرق طاقدیس به سمت شمالغرب آن افزایشیافته است .همچنین در تحقیق دیگر توسط گورابی و
کیارستمی( )1394با عنوان ارزیابی زمینساخت حوضههای آبریز با استفاده از اختصاصات ژئومورفولوژیک در قالب الگوی
TecDEMمطالعه موردی حوضه آبریز رودک در شمال شرق تهران نتایج بررسی و تجزیهوتحلیل عناصر ساختاری
مورفوتکتونیک استخراجشده مانند نیمرخ طولی رودخانه ،جهتهای جریان ،مورفولوژی حوضه آبریز ،نقطههای عطف و
تغییر شیب ،منحنیهای هیپسومتری و مقدار کشیدگی و چولگی آنکه حاصل کنش و واکنش نیرویهای زمینساختی
است ،بیانکننده تغییرات مورفوتکتونیکی فعال حوضه و کنونی آن است .گورابی و امامی( )1396تأثیرات نوزمینساخت بر
تغییرات مورفولوژی حوضههای زهکشی سواحل مکران را براساس شاخصهای شکل حوضه ،پیچناکی رودخانه  ،تقارن
توپوگرافی عرضی ،عدم تقارن آبراهه ،ناهنجاری و تراکم ناهنجاری بررسی نمودهاند و در کل به این نتیجه دستیافتهاند
که فعالیت نسبی تکتونیک در منطقه از غرب به شرق افزایش مییابد .مقصودی و همکاران( )1390تکتونیک فعال حوضه
کفرآور را با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی موردبررسی قرار دادهاند و نتایج تحقیق نشان
میدهد مقادیر بهدستآمده از شاخصهای ژئومورفیک و بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی حاکی از فعالبودن نئوتکتونیک
در حوضه میباشد و حوضه براساس طبقهبندی شاخص IATدر کالس یک قرار میگیرد که نشاندهنده فعالیتهای
نئوتکتونیکی شدید در حوضه میباشد ،مقادیر کمی بهدستآمده از شاخصهای ژئومورفیک توسط شواهد ژئومورفولوژیکی
منطقه تأیید میگردد .مقصودی و همکاران( )1395تاثیر نوزمینساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنههای ماسهای شمال
خاوری اهواز را را با استفاده از شاخصهای تراکم زهکشها( ،)Pشکل حوضه( ،)BSعدم تقارن حوضه زهکشی(،)AF
سینوسیته جبهه کوهستان( )SMFو نمونههای رسوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده به طوری که نتایج تحقیق نشان از
تکامل پهنههای ماسهای بخش خاوری اهواز به وسیله زمینساخت و تغییر اقلیم میباشد.
در تحقیق حاضر از نظر تکتونیکی جزیره قشم مورد مطالعه قرار گرفته است .هدف تحقیق حاضر بررسی درجه فعالیتهای
تکتونیکی طاقدیسهای جزیره قشم براساس شاخصهای ژئومورفولوژیک و مورفوتکتونیکی میباشد .جهت دستیابی به
این هدف از روش استقرایی(جزء به کل) استفاده شده است و در این راستا براساس محور طاقدیسها 4 ،تاقدیس سلخ(در
غرب) طاقدیس گورزین(در شمال) ،طاقدیس سوزا(مرکز و جنوب) و طاقدیس گیاهدان(در شرق) جزیره قشم ،براساس
شاخصهای ژئومورفولوژیکی و مورفوتکتونیکی مورد بررسی قرار گرفته است.
منطقه مورد مطالعه

جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیرهی غیرمستقل دنیا در نزدیکی دهانهی تنگه هرمز در خلیجفارس در 55درجه و 10
دقیقه تا 56درجه و 25دقیقه طول شرقی و  26درجه و  20دقیقه تا  27درجه و 05دقیقه عرض شمالی واقع شده است.
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مساحت این جزیره 1486کیلومترمربع است .منطقه مورد مطالعه دارای بیشینه طولی بالغ بر110کیلومتر و پهنای بین10
تا 30کیلومتر است .مرتفعترین نقطه آن قله کوه نمکدان با بیش از 380متر ارتفاع میباشد(شکل .)1از نظر آب و هوا قشم
منطقهای گرم(میانگین گرمای ساالنه حدود 27درجه سانتیگراد) دارای سرزمین نسبتا خشک و میزان بارندگی کم(میانگین
سالیانه حدود150میلیمتر) ولی با رطوبت زیاد هوا(میانگین 74درصد در طول سال) محسوب میگردد جزیره قشم از لحاظ
زمینساختی در انتهای جنوبشرقی کمربند چینخورده-رورانده زاگرس در حاشیه غربی تنگه هرمز واقع است .از لحاظ
زمینشناختی ،سازندهای رخنمونشده در جزیره قشم شامل سری تبخیری هرمز به صورت گنبدها یا دیاپیرهای نمکی و
نهشتههای مارنی ،ماسهسنگی و سنگ آهکی است .تغییرات محوری چینها در قشم تااندازهای میتواند مربوط به تشکیالت
تبخیری و یا بهطورکلی گنبدهای نمکی رخنمونشده و نهان در اطراف این جزیره بوده باشد .بهعنوانمثال پیچش در بخش
شرقی از طاقدیس سلخ و روند غیرعادی یا تغییریافته بهطور عمده که در محور طاقدیس گورزین وجود داشته و حتی عدم
تقارن و فشردگی در زمینساختار اخیر و نیز ایجاد شکستگیهای فراوان در آن همه میتواند حاصل فشارهای جانبی
تکتونیک مربوط به توده نمک که احتماالً منطبق و در زیر منطقه و جزایر مربوط به جنگلهای دریایی حرا ،این ساختار
نمکی فعال ازنظر تکتونیکی خود بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایجاد و گسترش جزایر جزر و مدی و درنتیجه وجود
و توسعه جنگلهای دریایی حرا ،و یا بهطورکلی در ایجاد شرایط زیستی و پدیدههای مربوط ،مؤثر بوده و میباشد( .شکل.)2
منطقه قشم از نظر حرکات نئوزمینساختی و لرزهخیزی بهعنوان بخشی از ایالت زاگرس با زلزلههای نسبتاً فراوان و درنتیجه
محدودیت نسبی ازنظر بزرگی زلزلهها ،شناخته شده است(شکل .)1قدیمیترین زلزله شناخته شده در منطقه نزدیک قشم
مربوط است به سال1336میالدی و سپس زلزله سال1361میالدی با بزرگی حدود 5.3ریشتر که ویرانیهایی مربوط به آن
در جزیره قشم گزارش گردیده است .تشکیالت نمکی مربوط به سری هرمز یا گروه نمکدان که احتماالً دارای سن نسبی
پرکامبرین پسین یا پالئوزوئیک پیشین برای تشکیل اولیه نهشتههای مربوط باشد .بهصورت ساختار گنبدی در جزیره هنگام
و زمینریخت استوانهای به قطر حدود 7کیلومتر در کوه نمکدان از جزیره قشم رخنمون دارد .عالوه بر تأثیر فشارهای
تکتونیکی و استاتیک در باالزدگی این تشکیالت بهصورت گنبدهای نمکی و از اعماق بیش از ده کیلومتری ،اصوالً
مؤثرترین عامل در این مورد یا پدیده دیاپیریسم میتواند مربوط به خواص فیزیکی نهشتههای نمکی باشد(نقشه زمین-
شناسی قشم).

شكل .1منطقه مورد مطالعه(نگارندگان)
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شكل .2نقشه زمینشناسي مورد مطالعه(برگرفته از نقشه 1:100000زمینشناسي)

مواد و روشها
شکل(W)1

شکل،2

نسبت
 ،سطوح مثلثی
برای بررسی تکتونیک منطقه مورد مطالعه از شاخصهای (درههای ساغری
فاصلهبندی آبراههها ، (R)3تقارن چین) ،(FSIسینوسیته جبهه چین) (FFSو نسبت جهت) )(ARجهت رسیدن به درجه
فعالیتهای تکتونیکی طاقدیسها استفاده شده است .دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل نقشههای1:100000
زمینشناسی منطقه(قشم) به منظور شناسایی گسلها و محدوده طاقدیسها ،دادههای مدل رقومی ارتفاعی (30DEM
متر منطقه) برای تهیهی نقشهی موقعیت منطقه و اطالعات تصاویر  Google earthبرای اندازهگیری شاخصها و ارزیابی
شواهد تکتونیکی منطقه میباشد .با کمک دادههای ذکر شده و نرمافزارهای  Arc mapنسخه10.4و Google earth
شاخصهای مورفوتکتونیکی طاقدیسها که شامل شش شاخص میباشد ،محاسبه گردیده است (جدول  .)1همچنین برای
درک بصری بهتر ،مشاهده توپوگرافی منطقه مورد مطالعه ،وجود درهها و دشتهای منتهی به ساحل خلیجفارس و نقش
گسلها و خطوارهها در برجستگیها ،نیمرخ طولی هر 4طاقدیس مورد مطالعه با مدل سه بعدی هریک از محدودهی
طاقدیسها رسم گردید .برای این کار از نرمافزار Global Mapper18استفاده شده است(اشکال 5 ،4 ،3و .)6
جدول  .1شاخصهاي مورد استفاده

شاخص

فرمول

شاخص سطوح
مثلثی

-

شاخص(درههای
ساغری)

W=M/O

اجزاء فرمول

تفسیر

منابع

طول قاعده= BL

رویههای با شیب تندتر ،مساحت و
طول قاعدهی بیشتر ،در مناطق با

شیب = S

تکتونیک فعالتر تشکیل میشوند.

Menges, 1990Hamblin1976Wells1988

درههایی که دارای نسبت W
باالتری هستند در یالهای پرشیبتر
و چرخش بیشتر تشکیل میشوند،

Burbank and
Anderson2000Bahrami2012

مساحت = A

 = Mبیشینهی عرض دره
 = Oخروجی دره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wine glass valley

1-

Traingular facets

2-

Stream Spacing ratio

3-
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درنتیجه نشانگر فعالیت تکتونیکی
باالتری هستند.

نسبت فاصلهبندی
آبراهه()R

R=H/S

 = Hفاصله افقی بین خطالراس
و پایینترین نقطه حوضه بر
روی پهلوی طاقدیس
 = Sفاصله بین خروجی دو
حوضه در پهلوی طاقدیس

شاخص تقارن چین

)FSI=S/(W2

سینوسیته جبهه
چین

FFS=FS/L

نسبت جهت

AR=L/W

 =Sعرض پهلوی کوتاهتر
طاقدیس
 =W/2نصف عرض طاقدیس
 =FSطول جبهه طاقدیس
 =Lطول طاقدیس
 =Lطول طاقدیس
 =Wعرض طاقدیس

در نسبتهای که میزان Rکمتر باشد،
بیانگر فرسایش بیشتر و مقدار زیادR
نشاندهنده جوان بودن طاقدیس و
درنتیجه فعال بودن طاقدیس ازنظر
تکتونیکی
هر چه مقدار  FSIکمتر از عدد 1
باشد ،نشانگر فعالیت بیشتر تکتونیکی

Hovius1996Talling1997

Burberry2010

هر چه مقدار  FFSکمتر باشد ،چین-
خوردگیها جوانتر ،فرسایش کمتر و
در نتیجه تکتونیک فعالتر است.

Burberry2010

در این شاخص هر چه مقدار AR
بیشتر باشد و میزان باالیی را نشان
دهد ،تکتونیک فعالتر میباشد.

Burberry2010

یافتهها و نتایج تحقیق
نیمرخ طولي و مدل سه بعدي
طاقدیس سلخ

ابن طاقدیس در غرب جزیره قشم واقع شده است و مرتفعترین نقطه در ارتفاع بیش از 300متر در این قسمت واقع شده
است(اشکال 1و .)3در محدوده طاقدیس سلخ همچنان که از مدل سه بعدی در شکل 3قابل مشاهده میباشد ارتفاع از
غرب به شرق کاهش پیدا کرده و توپوگرافی نیز از دامنههای متعدد و درههای زیاد به مناطق پستتر و یکدستتر منتهی
میشود .وجود درههای متعدد و چهرهی خشن غرب طاقدیس نسبت به شرق آن در رابطه با وجود گسلهای متعددی
میباشد که در این ناحیه واقع شدهاند و برای اثبات این ادعا وجود گسلها در این طاقدیس(به تعداد زیاد) در شکل  2کافی
است .بیشتر محدوده این طاقدیس از سازند آقاجاری( که بیشتر از ژیپس و مارن) تشکیل شده است(شکل .)2در نگاه اول
باید توپوگرافی منطقه صاف و دارای عارضههای کم باشد به دلیل اینکه فرسایش آبی مارن و ژیپس را به راحتی فرسایش
داده و سطح منطقه را صاف میکند اما همچنان که در شکل 3دیده میشود وجود توپوگرافی نامنظم و درههای متعدد و
ارتفاع نقاط این فرضیه را رد کرده و وجود گسلهای زیاد و فعال بودن آنها و به دنبال آن حرکات تکتونیکی ناشی از این
گسلها و باالآمدن توپوگرافی منطقه باعث برتری تکتونیک برفرسایش شده است.

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

این طاقدیس از لحاظ ارتفاع نقاط بعد از غرب قشم در رده دوم قرار میگیرد .همچنان که در شکل  4مشاهده میشود به
غیر از مرکز طاقدیس در دیگر قسمتها توپوگرافی متعدد آنچنانی مشاهده نمیگردد .علت این امر نیز مانند طاقدیس سلخ
به جنس الیههای زمینشناسی برمیگردد(شکل .)2در شرق و مرکز این طاقدیس ناهمواری عوارض بیشتر مشهود بوده
ارتفاع و باالآمدگی به چشم میخورد .در این طاقدیس بر خالف طاقدیس سلخ که یک مورد در باالآمدگی منطقه (بیشتر
مربوط به گسل و تکتونیک بوده) تاثیر داشته ،دو مورد موثر بوده است :الف= اثبات همان وجود گسلهای متعدد برروی
طاقدیس گورزین حتی بیشتر از طاقدیس سلخ(شکل .)2ب= که بسیار مهم میباشد وجود سازند میشان( که دارای سنگ
اهک بوده و از نظر مقاومت فرسایشی ،سنگ آهک نسبت به مارن و ژیپس مقاوم بوده) در نتیجه به صورت یک برجستگی
مخصوصا در شرق این طاقدیس خودنمایی میکند .در نتیجه وجود همزمان سنگ اهک و گسل باعث شکلگیری درهها
و باالآمدگی عوارض گشته و تکتونیک فعال در این طاقدیس گشته است(شکل.)4

شكل .4مدل سه بعدي و نیمرخ طولي در محدوده طاقدیس(نگارندگان)

طاقدیس سوزا

این طاقدیس از نظر جنس الیههای زمینشناسی مثل طاقدیس سلخ از سازند آقاجاری(مارن و ژیپس) تشکیل شده
است(شکل .)2اما از نظر توپوگرافی سطح دشتگونهای مشاهده میگردد به طوری که در غرب طاقدیس سوزا تقریبا دشت
یکدستی مشاهده میگردد(شکل .)5یکی از مهمترین نکاتی که میشه اثبات کرد که گسل و تکتونیک باعث باالآمدگی آن
قسمتهایی از سه طاقدیس دیگر مورد مطالعه میباشد ،این طاقدیس میباشد به نحوی که وجود کمترین تعداد گسل در
محدوده طاقدیس سوزا ،نشاندهنده غلبه فرسایش بر تکتونیک بوده و باالآمدگی در منطقه بسیار ناچیز بوده و بیشترین
ارتفاع در این طاقدیس به مرز این تاقدیس به تاقدیس گیاهدان برمیگردد (شکل )5و در نتیجه اشکال مثلثی در این
طاقدیس قابل مشاهده نبوده(شکل ،)7کمترین تعداد دره ی ساغری (شکل 8و جدول )3و کمترین تعداد زیرحوضه(شکل10
و جدول )4در طاقدیس سوزا مشاهده شده است.

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

طاقدیس گیاهدان

همچنان که در شکل 6مشاهده میشود ،طاقدیس گیاهدان نیز مانند سوزا توپوگرافی خشن و درههای متعدد و یالهای
بلند ندارد به طوری که در این طاقدیس نیز اشکال سطح مثلثی مشهود نبوده و نیست .تنها در قسمت غربی این طاقدیس
و در مرز با طاقدیس سوزا ناهمواریهایی وجود دارد که بیشترین ارتفاع ان کمی بیشتر از 100متر بوده(شکل .)6از نظر
جنس زمینشناسی الیهها مثل دو طاقدیس سوزا و سلخ سازند آغاجاری(مارن و ژیپس) بیش از  50درصد محدوده طاقدیس
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را در برگرفته است .وجود ناهمواریهایی که در غرب طاقدیس مشاهده میشود به مانند کل طاقدیسها ناشی از باالآمدگی
الیهها و چینخوردن ناشی از عمل تکتونیک بوده اما نه به شدت دو طاقدیس سلخ و گورزین اما با شدت بیشترنسبت به
طاقدیس سوزا و دلیل اصلی آن نیز وجود متراکمبودن تعدادی گسل در این قسمت بوده( شکل )1که بر فرسایش منطقه
برتری داشته و درههایی با عمق کم و شیب کم به وجود آورده به طوری که هر اندازه از محدوده گسلها به سمت غرب
و شرق فاصله میگیریم از ارتفاع نقاط کاسته شده و سطح یکدستی مشاهده میگردد(شکل5و.)6

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

شاخصهاي مورفوتكتونیک
سطوح مثلثي شكل

سطوح مثلثی اشکال خاصی هستند که در پیشانی کوهستان ،پرتگاههای گسلی و یالهای چینخوردگیها تشکیل میشوند.
بهوجود آمدن این پدیدهها نتیجهی تکتونیک فعال در یک منطقه است که به صورت برخاستگی و باال آمدن الیههای
زمینشناسی و تشکیل چینها بروز مینماید .در صورتی که نرخ برخاستگی بیشتر از نرخ فرسایش آبی باشد ،پدیدههایی با
شکل مثلثی تا چند شکلی تشکیل میگردد که توسط آبراههها از یکدیگر جدا میشوند .هرچه میزان برخاستگی تکتونیکی
بیشتر باشد ،سطوح مثلثی پرشیبتر و با طول قائدهی بیشتر خواهند بود .در نتیجه این شاخص برای دو طاقدیس گورزین
و سلخ محاسبه شده است(جدول )2و در دو طاقدیس سوزا و گیاهدان میزان فرسایش خیلی بیشتر از نرخ برخاستگی بوده
و سطوح دشتگونه ای را بر روی این دو طاقدیس مشاهده میشود و برای اثبات این گفته دامنه ارتفاعی که در شکل 1
آورده شده است و همچنین نیمرخ و مدلهای سه بعدی در اشکال5و  6گویای این مطلب میباشد .در دو طاقدیس سلخ و
گورزین مجموعا 31سطح مثلثی(سلخ= )14و (گورزین= )17شناسایی و ترسیم گردید(شکل .)7مساحت  ،طول قاعده و
شیب توپوگرافی برای هر دو طاقدیس سلخ و گورزین محاسبه شده و میانگین هر پارامتر برای هر دو طاقدیس به دست
آمد(جدول .)2همچنان که در جدول  2پیداست میانگین مساحت و میانگین طول قاعده در طاقدیس گورزین بیشتر بوده
اما شیب در طاقدیس سلخ مقدار بیشتری نشان داده است .علت اینکه سطوح مثلثی در طاقدیس گورزین بزرگتر بوده و به
موازات آن نیز تکتونیک براساس این شاخص فعالتر است ،این است که وجود سنگ مقاوم آهک در این طاقدیس میزان
فرسایش را در قسمت شرقی و جنوب شرقی این طاقدیس به کمترین میزان ممکن رسانده و در نتیجه بیشترین سطوح
مثلثی نیز در این محدوده قابل مشاهده بوده است(شکل .)7اما براساس شیب ،مقدار آن در طاقدیس سلخ بیشتر بوده و
دلیل آن نرخ باالی برخاستگی براثر گسل و تکتونیک بوده و درههای متعدد ،باریکتر و عمیقتر میزان شیب در در این
طاقدیس افزایش دادهاند(شکل.)3
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A

B

شكل :A .7موقعیت و تعداد سطوح مثلثي شكل در 4طاقدیس مورد مطالعه  :Bسطوح مثلثي شكل در تاقدیس گورزین(گوگل
ارث)(نگارندگان)
جدول  .2میانگین مقادیر شاخص سطوح مثلثي در طاقدیس ها(نگارندگان)

میانگین شیب

میانگین طول قاعده

(درصد)
20.44

()m
612.03

17.94

730.47

میانگین مساحت

تعداد

2

( )m
141438.28
225661.58

14
17

نام طاقدیس
سلخ
گورزین

دره هاي ساغري

اشکال درههای ساغری ،درههایی به شکل جام هستند که بر روی پرتگاههای گسلی و یالهای طاقدیسهای فعال در
نتیجهی فرسایش رودخانهای و آبی تشکیل میشوند .هرچه نرخ برخاستگی بیشتر از نرخ فرسایش آبی باشد ،این درهها
عمیقتر و باریکتر خواهند بود و در مقابل در صورتی که نرخ فرسایش آبی بیشتر باشد ،این درهها پهنتر خواهند بود.
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درههای ساغری شکل در نتیجه عملکرد فرآیندهای تکتونیکی و فرسایشی به وجود میآیند .فرسایش در قسمتهای باالی
درهها باعث توسعه جانبی درهها و پهن شدن آن میشود اما در قسمت پاییندست(منطبق بر جبههی کوهستان) ،به علت
فعالیت تکتونیکی باال ،دره به شکل vظاهرشده و عرض آن کاهش مییابد .درههای مذکور که در قسمت پاییندست
باریک هستند و به سمت باال عریض میشوند دارای شکلی شبیه کاسه بوده به درههای ساغری شکل معروف هستند .این
اشکال نشاندهنده باالآمدگی تکتونیکی سریع هستند .در این تحقیق تعداد 59دره ساغری( سلخ= ،22گورزین= ،18سوزا=8
و گیاهدان= )11شناسایی و اندازهگیری شده است(جدول 3و شکل .)8هرچه پارامتر Wبیشتر باشد ،تکتونیک فعالتر است.
میانگین پارامترهای  O ،Mو Wدر هر 4طاقدیس مورد مطالعه در جدول 3قابل مشاهده میباشد .براساس دادههای
جدول 3مقدار پارامتر Mدر طاقدیس سوزا بیشتر بوده که نشاندهنده باالآمدگی و توسعه بیشتر فرسایش جانبی میباشد و
این فرسایش در خروجی درهها نیز بر تکتونیک غلبه کرده و عرض درهها نیز پهنتر شده و مقدار  Oنیز افزایش محسوسی
پیدا کرده و در نتیجه مقدار Wکاهش پیدا نموده است(اشکال 5و 8و جدول.)3

شكل .8موقعیت و تعداد درههاي ساغري در 4طاقدیس مورد مطالعه(نگارندگان)
جدول .3میانگین مقادیر شاخص درههاي ساغري در طاقدیس ها(نگارندگان)

W

)O(m

)M (m

تعداد

نام طاقدیس

4.13

106.44

439.96

22

سلخ

3.30

100.61

332.88

18

گورزین

2.82

190.91

539

8

سوزا

2.52

146.81

370

11

گیاهدان

نسبت فاصلهبندي

فرم یا شکلگیری آبراههها در مناطق تکتونیکی فعال و غیرفعال ،متفاوت است .فاصلهی بین شبکههای زهکشی از جمله
شاخصهایی میباشد که با میزان فعالیت تکتونیک مرتبط است .در مناطق با فرسایش بیشتر و قدیمیتر آبراههها عریض
شده و بنابراین آبراهههای اصلی در زیرحوضهها از هم فاصلهی بیشتری را پیدا میکنند و در نتیجه میزان فعالیت تکتونیکی
نیز به کمترین حد خود میرسد اما در مناطقی که تکتونیک فعال بوده ،مناطق جوان و جدید با میزان فرسایش کمتر و
آبراهههای موازی و نزدیک به هم در زیرحوضهها تشکیل میگردند .در این تحقیق از شاخص Rبرای نمایش نقش و ایفای
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تکتونیک در فاصله آبراههها در خروجی زیرحوضههای هر چهار طاقدیس جزیره قشم ،استفاده شده است .در شکل 9نحوه
محاسبه و اندازهگیری شاخص نسبت فاصلهبندی( )Rبه صورت شماتیک رسم شده است .شاخص نسبت فاصلهبندی شبکه
زهکشی ،Rاز تقسیم طول شبکه(()Hفاصله افقی بین خطالراس و پایینترین نقطهی حوضه یا خروجی پهلوی طاقدیس)
بر عرض حوضه( )Sیا فاصله بین دو نقطه خروجی دو حوضه مجاور و موازی هم به دست میآید(شکل(9تالینگ و
همکاران .)1997،1هر چه میزان و مقدار  Rبیشتر باشد نشاندهنده فعال و جوان بودن منطقه از لحاظ تکتونیکی بوده و
مقدار کم Rفرسایش بیشتر و فعالیت کم تکتونیک منطقه را نشان میدهد .در کل جزیره قشم تعداد  96زیرحوضه کوچک
و بزرگ استخراج گردید(شکل .)10تعداد  50زیرحوضه در محدوده 4طاقدیس( سلخ= ،19گورزین= ،21سوزا= 14و
گیاهدان= )16قرار گرفت و شاخص Rبرای این  55حوضهی زهکشی محاسبه و اندازهگیری شده است(جدول .)4جدول
شماره 4میانگین نسبت فاصلهبندی(شاخص )Rرا در 4طاقدیس نشان داده است .میزان فرسایش در طاقدیس سوزا و
گیاهدان نسبت به دو طاقدیس دیگر بیشتر است(اشکال  6 ،5و جدول )4برتری فرسایش بر تکتونیک در این دو طاقدیس
آبراهههای عریضتر ،زیرحوضههای بزرگتر و بزرگتر شدن عرض حوضهها( )Sرا در پی داشته و در نتیجه مقدار شاخصR
نیز در این دوطاقدیس نسبت به دو طاقدیس(گورزین و سلخ) کمتر بوده است(جدول 4و شکل.)10

شكل .9طرح شماتیک از شاخص Rبر روي پهلوي طاقدیس سلخ(نگارندگان)
جدول .4میانگین مقادیر نسبت فاصلهبندي در طاقدیس ها(نگارندگان)

میانگین نسبت فاصلهبندیR

2.76
3.62
2.26
2.13

تعداد
19
21
14
16

نام طاقدیس
سلخ
گورزین
سوزا
گیاهدان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Talling
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شكل .10موقعیت و تعداد زیرحوضهها در 4طاقدیس مورد مطالعه(نگارندگان)

شاخص تقارن چین

این شاخص میزان نابرابری دو یال طاقدیس را نشان میدهد .میزان فعالیت تکتونیکی در طاقدیسها در این روش
براساس رابطه  1به دست میآید:
(W2) FSI= S/رابطه 1
که  FSIشاخص تقارن چین S ،عرض پهلوی کوتاهتر طاقدیس و  W/2نصف عرض طاقدیس میباشد .که نحوه محاسبه
آن در شکل  11و 12نمایش داده شده است .براساس نظر بربری و همکاران( )2010در یک طاقدیس کامال متقارن ،مقدار
این شاخص عدد  1در حالی که در یک طاقدیس نامتقارن این مقدار کمتر از  1است .به طور که هر چه مقدار  FSIکمتر
از عدد یک باشد نشانگر فعالیت بیشتر تکتونیکی که منجر به نامتقارنی طاقدیس میگردد و هرچه این مقدار بیشتر باشد
عدم فعالیت تکتونیکی و شکل متقارن طاقدیس را سبب میشود.

شكل.11نحوه محاسبه شاخص تقارن چین(بربري و همكاران)2010،
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شكل .12محاسبه شاخص تقارن چین در  4طاقدیس قشم
جدول-5مقدار پارامترهاي مربوط به شاخص تقارن چین در هر  4طاقدیس

نام طاقدیس
سلخ
گورزین
سوزا
گیاهدان

)S(km

)W/2(km

FSI

3.51
6.82
5.78
4.35

4.36
7.03
5.7
4.38

0.80
0.96
1
0.99

همچنان که در جدول5مشاهده میگردد .میزان فعالیت تکتونیکی براساس این شاخص در طاقدیس سلخ بیشترین و در
طاقدیس سوزا کمترین میباشد .براساس این شاخص چون سه طاقدیس گورزین ،سوزا و گیاهدان دارای  FSIنزدیک به
عدد  1هستند ،طاقدیس متقارن محسوب شده اما طاقدیس سلخ نامتقارن بوده و طرفین پرشیب بوده و گسلهای متعدد
در سطح طاقدیس وجود دارد.
شاخص سینوسیته جبهه چین

این شاخص نیز برای محاسبه درجه فعالیت تکتونیکی طاقدیس میتواند مورد استفاده قرار گیرید .که براساس رابطه  2به
دست میآید.
FFS= FS/Lرابطه 2
 FFSشاخص سینوسیته جبهه کوهستان FS ،طول جبهه طاقدیس و  Lطول طاقدیس میباشد .براساس نظر بربری و
همکاران( )2010هر چه مقدار  FFSکمتر باشد چینخوردگیها جوانتر ،فرسایش کمتر و در نتیجه تکتونیکی فعالتر است
اما در مقدار باالی این شاخص شاید جبهههای فرسایشیافته و چینخوردگیهای قدیمی هستیم .نحوه محاسبه این شاخص
در اشکال 13و  14مشاهده میگردد.
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شكل.13نحوه محاسبه شاخص سینوسیته جبهه چین(بربري و همكاران)2010،

شكل .14محاسبه شاخص سینوسیته جبهه چین در  4طاقدیس قشم
جدول-6مقدار پارامترهاي مربوط به شاخص سینوسیته جبهه چین در هر  4طاقدیس

نام طاقدیس
سلخ
گورزین
سوزا
گیاهدان

)FS(km

)L(km

FSS

27.3
30.2
33.6
28.9

26.4
29.4
27
21.8

1.03
1.1
1.24
1.32

براساس جدول 6میزان فعالیت تکتونیکی در طاقدیسهای سلخ و گورزین نسبت به سوزا و گیاهدان ،فعالتر بوده و این
نشاندهنده این است که دو طاقدیس سلخ و گورزین جوانتر و تاثیر فرسایش نیز کمتر بوده است.
شاخص نسبت جهت

یکی دیگر از شاخصهای مورفومتری برای تعیین میزان فعالیت زمینساختی یک منطقه ،این شاخص میباشد .برخالف
دو مورد قبلی ،در این شاخص هرچه عدد بیشتر باشد و میزان باالیی را نشان دهد ،تکتونیک فعالتر بوده و با کاهش پارامتر
نسبت جهت فعالیت تکتونیکی نیز کم و کاهش پیدا میکند .در رابطه 3نحوه محاسبه این شاخص توضیح داده شده است.
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 AR= L/Wرابطه 3
که در این رابطه  ARشاخص نسبت جهتL ،طول طاقدیس و  Wعرض طاقدیس محسوب میگردد .نحوه محاسبه این
شاخص در اشکال  15و 16مشاهده میگردد.

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

شكل .16محاسبه شاخص نسبت جهت در  4طاقدیس قشم
جدول-7مقدار پارامترهاي مربوط به شاخص نسبت جهت در هر  4طاقدیس

نام طاقدیس

)L(km

)W(km

AR

سلخ
گورزین
سوزا
گیاهدان

26.4
29.4
27
21.8

8.72
11.2
11.4
8.77

3.02
2.62
2.3
2.48

براساس اعداد جدول  7میزان بیشتر  ARدر طاقدیس سلخ نشاندهنده فعالیت تکتونیکی باالتر و فشردگی بیشتر است .به
دنبال این طاقدیس میزان پارامتر  ARدر طاقدیسهای گورزین ،گیاهدان و سوزا بیشترین به کمترین هستند به نحوی که
میزان فعالیت تکتونیکی در طاقدیس سوزا کمترین میباشد.
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نتیجهگیري

جزیره قشم از لحاظ زمینساختی در انتهای جنوبشرقی کمربند چینخورده-رورانده زاگرس در حاشیه غربی تنگه هرمز
واقع است .برای شناسایی محدوده و نقش تکتونیک و زمینساخت منطقه از شاخصهای تکتونیک ژئومورفولوژیک استفاده
شده است .هدف تحقیق حاضر بررسی درجه فعالیتهای تکتونیکی طاقدیسهای جزیره قشم براساس شاخصهای
مورفوتکتونیک میباشد .برای رسیدن به این هدف در بخشهای مختلف منطقه مورد مطالعه از شاخصهای ژئومورفولوژیک
مخصوص طاقدیس(درههای ساغری شکل ،Wسطوح مثلثی شکل ،نسبت فاصلهبندی آبراههها ،Rتقارن چین،FSI
سینوسیته جبهه چین FFSو نسبت جهت )ARجهت رسیدن به درجه فعالیتهای تکتونیکی طاقدیسها استفاده شده
است .در شاخص سطوح مثلثی که برای دو طاقدیس سلخ و گورزین مورد استفاده قرار گرفته است مقدار دو پارامتر ،میانگین
مساحت و طول قاعده در طاقدیس گورزین بیشتر بوده که علت آن به وجود و برتری سنگآهک در این طاقدیس برمیگردد
که فرسایش آبی نتوانسته محدوده این سنگها(شرق و جنوب شرق تاقدیس) را زیاد تحت تاثیر قرار دهد اما در مورد
میانگین شیب که در طاقدیس سلخ به میزان3درصد(گورزین 17و سلخ )20بیشتر بوده وجود فعالیت بیشتر گسلها و به
موازات آن باالآمدگی و برخاستگی زمینساخت در این محدوده میباشد و وجود گنبد نمکی قشم در محدوده طاقدیس و
غرب آن میزان فعالیت تکتونیکی بیشتر و در نتیجه موثر بودن بر روی شیب را نیز تایید میکند .بررسی درههای ساغری
نشان میدهد که هرچه میزانWبیشتر باشد منطقه از نظر تکتونیکی فعالتر بوده در نتیجه به ترتیب میزان  Wطاقدیس
سلخ( )4.13فعالترین ،گورزین( )3.30فعال ،سوزا()2.82کمتر و طاقدیس گیاهدان( )2.2.52کمترین فعالیت تکتونیکی را
دارا هستند .در درههای ساغری هرچه پارامترMبیشتر باشد نشاندهنده بیشترین فرسایش جانبی محتمل بوده که بر این
اساس بیشترین عملکرد فرسایش به ترتیب در طاقدیسهای سوزا( ،)539سلخ( ،)439گیاهدان( )370و گورزین( )332می-
باشد .علت بیشترین فرسایش در طاقدیس سوزا به جنس سازندهای سست(مارن و ژیپس) و وجود گسلهای کم در این
محدوده و علت کمترین فرسایش در طاقدیس گورزین درست برعکس طاقدیس سوزا به وجود گسلهای زیاد و وجود
سازند سخت آهک در محدوده برمیگردد .در مورد پارامتر Oکه مربوط به عرض خروجی درهها میباشد میتوان به نکات
زیر اشاره نمود :هر اندازه میزان این پارامتر کمتر باشد ،نشاندهنده فعالبودن تکتونیکی و میزان کمتر فرسایش میباشد.
بر این اساس بیشترین میزان فعالیت به ترتیب مربوط به طاقدیسهای گورزین( ،)100سلخ( ،)106گیاهدان( )146و
سوزا( )190میباشد .در بررسی شاخص نسبت فاصلهبندی هر چه میزان  Rبیشتر باشد نشاندهنده فعالیت تکتونیکی بیشتر
است .در مناطق با فرسایش بیشتر آبراههها عریضتر شده و آبراهههای اصلی در زیرحوضهها از هم فاصله بیشتری را پیدا
میکنند .اما در مناطقی که تکتونیک فعال بوده ،مناطق جوان و جدید با میزان فرسایش کمتر و آبراهههای موازی و نزدیک
به هم در زیرحوضهها تشکیل میگردند .براین اساس بیشترین میزان فعالیت تکتونیکی در میان طاقدیسها براساس شاخص
نسبت فاصلهبندی مربوط به طاقدیس گورزین( ،)3.62سلخ( ،)2.76سوزا( )2.26و گیاهدان( )2.13میباشد .در شاخص تقارن
چین( )FSIهر مقدار به دست آمده کمتر از عدد  1باشد طاقدیس نامتقارن و فعالیت تکتونیکی نیز بیشتر است .بنابراین
طاقدیس سلخ با 0/80و طاقدیس سوزا و گیاهدان با عدد 1کامل بیشترین و کمترین فعالیت تکتونیکی را دارا هستند .در
مورد شاخص سینوسیته جبهه چین این نکته مهم است که هر چه میزان  FFSکمتر باشد چینخوردگیها جوانتر و به
موازات آن نیز تکتونیک فعالتر میباشد .در این شاخص میزان فرسایش در طاقدیس گیاهدان و سوزا بیشتر با اعداد(1.32
و  )1.24و برعکس در دو طاقدیس سلخ و گورزین فرسایش کمتر و چینخوردگیها جوانتر هستند با اعداد( 1.03و .)1.1
و در نهایت در شاخص نسبت جهت برعکس دو مورد قبلی ،هرچه میزان  ARبیشتر باشد طاقدیس از نظر تکتونیکی
فعالتر خواهد بود .بر اساس این شاخص نیز بازهم طاقدیس سلخ با 3.02دارای بیشترین فعالیت و گیاهدان با  2.48کمترین
فعالیت را دارا هستند.
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در نهایت میتوان نتیجه گرفت که براساس هر شش شاخص استفاده شده برای شناسایی فعال بودن تکتونیکی طاقدیسها،
هر 4طاقدیس سلخ ،گورزین ،سوزا و گیاهدان از نظر تکتونیکی فعال بوده و این نکته ضروری است که هرجا تعدا گسلها
بیشتر یوده تکتونیکی برفرسایش غلبه پیدا کرده مثل دو طاقدیس سلخ و گورزین و هرجا که از تعداد گسلها کم شده و یا
فاصله از گسل بیشتر شده فرسایش دشت یکنواخت و تقزیبا بدون ناهمواری را به وجود آورده است مثل دو طاقدیس سوزا
و گیاهدان.
سپاسگزاري

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد ،دفاع شده در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران است .بدینوسیله از
زحمات استاد راهنما و مشاور پایان نامه و این تحقیق کمال تشکر را داریم.
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