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بررسی زمینساخت فعال با استفاده از شاخصهای ژئومورفولوژی در البرز غربی و مرکزی

علی یاوریفرد -کارشناسی ارشد تکتونیک ،دانشگاه خوارزمی تهران
مریم ده بزرگی - استادیار گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه خوارزمی تهران
رضا نوزعیم -استادیار گروه زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران
سعید حکیمی آسیابر -استادیار گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
دنیا رابطی -کارشناس ارشد تکتونیک ،دانشگاه خوارزمی تهران
پذیرش مقاله1398/12/19 :

تائید نهایی1399/06/26 :

چكيده
بسياري از سيماهاي كنوني زمين طي رخدادهاي جوان زمينساختي شكل گرفتهاند .تحليلهاي
مورفوتكتونيكي ابزار سودمندي جهت شناسایي اشكال ایجاد شده بر روي زمين هستند .هدف از این
مطالعه بررسي فعاليت زمينساختي اخير در حوضههاي آبریز طالقان -الموت و بخشي از حوضههاي
آستانه و منجيل با استفاده از هفت شاخص ژئومورفولوژي ناهنجاري سلسله مراتبي ( ،)aانشعابات
( ،)Rانتگرال و منحني فرازسنجي ( ،)Hiبرجستگي نسبي ( ،)Bhتراكم زهكشي ( ،)Ddضریب شكل
( )Ffو گرادیان طولي رود ( )SLميباشد .گستره مورد بررسي در البرز غربي و مركزي واقع شده
است .جهت انجام این پژوهش از نقشههاي زمينشناسي ،مدل رقومي ارتفاعي ،تصاویر ماهوارهاي
و نرمافزار  ArcGISجهت استخراج ساختارهاي اصلي منطقه ،آبراههها و زیرحوضهها استفاده شده
است و سپس به محاسبه شاخص پرداخته شد و براي هر شاخص نقشه پهنهبندي تهيه گردید .در
نهایت سطح فعاليت زمينساختي كل بر مبناي شاخص زمينساخت فعال نسبي ( )Iatبه دست آمد
و ردهبندي شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان ميدهد كه به طور كلي فعاليت زمينساختي نسبي
اخير منطقه باال و بسيار باالست كه به دليل فعاليت گسلهاي سفيدخاني ،طالقان ،الموترود -شاهرود،
خشچال ،انگول ،جيرنده ،رودبار ،بخشهایي از گسلهاي خارخون و بلوكان ،بخش شرقي پهنه گسلي
منجيل و گسلهاي واقع در شرق منطقه ميباشد .در حدود  35درصد ( 1748كيلومتر مربع) از گستره
مطالعاتي فعاليت زمينساختي بسيار باال و حدود  53درصد ( 2684كيلومتر مربع) فعاليت زمينساختي
باال را دارا ميباشد .محاسبه كمي شاخصهاي ریختسنجي و تجزیه و تحليل آنها با ساختارهاي
واقع در منطقه ،زمين لرزههاي رخ داده ،لندفرمهاي مختلف و شواهد صحرایي مانند گسلش در
واحدهاي كواترنري ،كجشدگي واحدهاي پادگانه آبرفتي ،تنگدرهها و سطوح مثلثي فعاليت نو زمين-
ساختي اخير این منطقه را تایيد ميكند و نشانگر صحت نتایج حاصل از این پژوهش ميباشد.
پيشنهاد ميشود از ساخت و ساز در حریم گسلهایي كه در این مطالعه فعال شناخته شدهاند،
جلوگيري شود.

واژگان كليدي :زمينساخت فعال ،شاخص ریختسنجي ،گسل ،حوضه زهكشي ،البرز.
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مقدمه

رشتهکوه البرز در شمال ایران ،منطقهای با تغییر شکل فعال در درون ناحیه وسیع برخورد عربی -اوراسیائی میباشد و به
سه بخش شرقی ،مرکزی و غربی تقسیمبندی میشود .گستره مورد مطالعه که شامل حوضههای آبریز طالقان -الموت و
بخشی از حوضههای آستانه و منجیل میباشد ،در البرز غربی و مرکزی واقع گردیده است .گسلهای فعال متعددی به
موازات کوههای البرز وجود دارد و لرزهخیزی کوههای البرز نشانگر ادامه جنبشهای کوهزایی در این گستره است (آلن و
همکاران .)672-659 :2003 ،1بنابراین بررسی این پهنه به لحاظ سطح فعالیت زمینساختی سودمند میباشد .زمین
سیستمی پویاست و تغییر و تحول از جمله ویژگیهای آن میباشد .تقریباً هیچ ناحیهای را در جهان نمیتوان یافت که تحت
تاثیر تغییرات تکتونیکی قرار نگرفته باشد .معموال دگرشکلیهای سطح زمین به آرامی و در بیش از هزاران سال رخ میدهند
و برای تشخیص فعالیتهایی که مسبب دگرشکلی هستند نیاز داریم به بررسی لندفرمهایی بپردازیم که تغییرات را در طی
سالها در خود حفظ کردهاند (فوسن .)481 :2016 ،2شاخصهای ژئومورفیکی برای مطالعه زمینساختی مفید میباشند و
از این شاخصها برای ارزیابی سریع فعالیت تکتونیکی در یک ناحیه خاص استفاده میشود (جباری و همکاران:1391 ،
 .)34-17مورفومتری به معنی اندازهگیری کمی شکل چشماندازهای روی زمین است .اندازهگیریهای کمی امکان مقایسه
عینی زمینریختهای مختلف و محاسبه متغیرهای کمتر قابل فهم را فراهم و شناسایی ویژگیهای خاص مانند سطح
فعالیت زمینساختی یک منطقه را امکانپذیر میسازد (علیپور و همکارن .)56-31 :1397 ،فرآیندهای زمینساخت فعال
بر شکل و عملکرد رودخانهها تاثیر میگذارد .بنابراین بررسی رودها ،برش و انحراف رودخانهها ،اطالعات مهمی در مورد
گسترش و تکامل چینها و گسلهای منطقه فراهم میآورد .از طرفی حفر سنگ بستر رودخانهها که به طور عمده توسط
فرآیندهای زمینساختی صورت میگیرد ،موجب ایجاد تغییر شکل و توپوگرافی رودخانهها میشود (واکر654- :2006 ،3
 .)666نگاپنا و همکاران ،)2020( 4تکتونیک فعال نسبی در منطقه ایدیا اسکا در جنوب غرب کامرون ،آفریقای مرکزی را
مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که فعالیت مجدد گسلهایی که در این منطقه واقع شدهاند ،موجب
ایجاد زلزله شده و این منطقه از نظر تکتونیکی فعال میباشد .گارسیا و والندیا )2020( 5به بررسی زمینساخت فعال در
منطقه سن لوکاس در کوردیرالی مرکزی با استفاده از شاخصهای مورفومتری پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که
فعالیت گسلهای سیمیتی -سان بالس و گسلهای با روند شمال غرب -جنوب شرق موجب ایجاد بیشترین فعالیت
تکتونیکی و باالآمدگی در منطقه شده است .رابطی و همکاران ( ،)1397زمینساخت فعال در حوضه سپیدرود واقع در البرز
غربی را با استفاده از شاخصهای ریختسنجی مورد مطالعه را قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در زیرحوضههای
منطبق بر گسلهای منجیل ،جیرنده ،درفک و دیلمان و همچنین مناطق با تراکم گسلی باال شاخصهای اندازهگیری شده
مقادیر باالیی را نشان میدهند که نشاندهنده تأثیر گسلهای مذکور و فعالیت زمین ساختی نسبی اخیر باالی منطقه
میباشد .حاجی کریمی و همکاران ( )1399به ارزیابی تکتونیک فعال حوضه آبخیز کرگانرود در دامنه شرقی تالش (بغروداغ)
با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک پرداختند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که حوضه کرگانرود در کالس
فعالیتهای نئوتکتونیکی زیاد قرار دارد .شواهد ژئومورفولوژیکی به دست آمده مانند پادگانههای رودخانهای ارتفاع یافته،
وجود تراسهای قدیمی و آبراهههای عمیق شده و درههای  Vشکل نتایج تحقیق را تأیید میکند .از دیگر کارهای انجام
شده در زمینه ریخت زمینساخت میتوان به مطالعات بابایی و همکارن ( )1398در حوضههای ناحیه مراغه و شفیعی و
همکاران ( )1399در حوضه آبخیز دشت بیرجند اشاره کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Allen et al
Fossen
3 Walker
4 Ngapna et al
5. Garcia and Velandia
2.

بررسي زمينساخت فعال با استفاده از شاخصهاي...

151

از آنجا که تاکنون مطالعات دقیقی جهت بررسی ارتباط بین زمینساخت فعال و ژئومورفولوژی در منطقه مورد مطالعه
صورت نگرفته است ،بنابراین بررسی مورفومتری بهمنظور شناسایی تأثیر زمینساخت فعال بر تکامل تکتونیکی حوضههای
زهکشی و رودخانههای منطقه ضروری به نظر میرسد زیرا تعیین آنومالیهای حاصل از زمینساخت فعال در رودها با
استفاده از شاخصهای ژئومورفولوژی میتواند آشکارکننده ساختارهای فعال در منطقه باشد .شناسایی ساختارهای فعال به
ما کمک میکند که از ساخت و ساز در این مکانها خودداری کرده و بتوانیم تا حدود زیادی از خسارات مالی و جانی ناشی
از فعالیت گسلها و زلزلهها جلوگیری کنیم .هدف از این پژوهش تعیین زمینساخت فعال در حوضههای آبریز طالقان-
الموت و بخشی از حوضههای آستانه و منجیل با استفاده از هفت شاخص ژئومورفولوژی ناهنجاری سلسله مراتبی (،)a
انشعابات ( ،)Rانتگرال و منحنی فرازسنجی ( ،)Hiبرجستگی نسبی ( ،)Bhتراکم زهکشی ( ،)Ddضریب شکل ( )Ffو
گرادیان طولی رود ( )SLمیباشد .در نهایت نیز سطح فعالیت زمینساختی کل منطقه با استفاده از شاخص زمینساخت
فعال نسبی ( )Iatمحاسبه شده و همراه با ساختارهای منطقه و مشاهدات صحرایی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه با مساحت  5047.43کیلومتر مربع در شمال ایران و در بخشهایی از استانهای گیالن ،قزوین،
مازندران و البرز واقع شده است و زیرحوضههای آبریز طالقان -الموت و بخشی از زیرحوضههای آستانه و منجیل را در
برمیگیرد که این زیرحوضهها جزو حوضه آبریز سفیدرود میباشند (شکل  .)1این منطقه در محدوده نقشههای زمین-
شناسی 1:100000جواهرده ،جیرنده ،رودبار ،قزوین ،تاکستان ،شکران ،مرزن آباد و رامسر قرار گرفته و شهرهای جیرنده،
لوشان ،بره سر ،رازمیان ،معلم کالیه و طالقان در این منطقه قرار دارند .گسلهای متعددی در منطقه واقع شده که شامل
گسلهای دیلمان ،کلیشم ،بره سر ،سفیدخانی ،طالقان ،الموترود -شاهرود ،خشچال ،انگول ،جیرنده ،رودبار ،خارخون،
بلوکان ،آشنا ،منجیل ،عباسک ،دیکین ،خشچال جنوبی ،کندوان و ناریان میباشد (شکل .)2
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شكل  :1نقشه ساختاري گستره مورد مطالعه.

شكل  .2نقشه زمينشناسي گستره مطالعاتي (برگرفته از نقشههاي زمينشناسي  1:100000جواهرده ،جيرنده ،رودبار ،قزوین،
تاكستان ،شكران ،مرزن آباد و رامسر ،سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور)
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روش تحقيق

با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMمیتوان ویژگیها و شاخصهای رودخانهای را بهطور دقیق استخراج کرد و به
تحلیل حوضههای زهکشی پرداخت (متیوس و وانگ.)21-26 :2006 ،1در این مطالعه به منظور تعیین فعالیت زمینساختی
با استفاده از شاخصهای مورفومتری در گستره مورد مطالعه ،در ابتدا حوضههای زهکشی و آبراههها با استفاده از مدل
ارتفاعی رقومی ( 30 )DEMمتر در محیط نرمافزار  ArcGIS 10.1و به کارگیری افزونه جانبی نرمافزار  GISبه نام
 ،Arc Hydroاستخراج گردید و منطقه مورد مطالعه به  27زیرحوضه تقسیم شد و برای هر زیرحوضه به صورت مجزا
هفت شاخص مورفومتری ناهنجاری سلسله مراتبی ،انشعابات ،انتگرال و منحنی فرازسنجی ،برجستگی نسبی ،تراکم
زهکشی ،ضریب شکل و گرادیان طولی رود مورد محاسبه قرار گرفت .برای تمامی شاخصها نقشه پهنهبندی رسم شد و
از لحاظ فعالیت زمینساختی به  3رده طبقهبندی گردید .در مرحله بعد ،به منظور تعیین ساختارهای اصلی و واحدهای
زمینشناسی منطقه از دادههای صحرایی ،نقشههای زمینشناسی با مقیاس 1:100000سازمان کشور و تصاویر ماهوارهای
استفاده گردید .در نهایت برای تعیین سطح فعالیت زمینساختی کل منطقه ،شاخص زمینساخت فعال نسبی ( )Iatمحاسبه و نقشه پهنهبندی این
شاخص نیز در مقیاس حوضه رسم و از لحاظ فعالیت زمینساختی به  4رده تقسیمبندی شد .سپس ساختارهای اصلی و واحدهای زمینشناسی
منطقه با نتایج حاصل از اندازهگیری کمی شاخصهای مورفومتری و مشاهدات صحرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بحث و یافتههاي تحقيق
شاخص ناهنجاري سلسله

مراتبي2

()a

شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی براساس تعداد ناهنجاری سلسله مراتبی محاسبه میشود .زمانی که یک آبراهه به یک
رده باالتر از خود وارد میشود ،نظم سلسله مراتبی دارد ،برای مثال هر آبراهه رده  1که به آبراهه رده  2وارد شود دارای
نظم سلسله مراتبی است (هورتن .)370-275 :1945 ،3اگر این ترتیب رعایت نشود و یک رده آبراهه به آبراههای با دو یا
چند رده باالتر از خود وارد شود ،ناهنجاری سلسله مراتبی رخ میدهد (شکل  .)3تعداد ناهنجاری سلسله مراتبی از رابطه
( )1محاسبه میشود (سیکاسی و همکاران:)33-48 :1986 ،4
()1

)Ha i→j = 2(j-2) – 2(i-1

در این رابطه ( )Haتعداد ناهنجاری سلسله مراتبی )i( ،رده آبراهه پایینتر و ( )jرده آبراهه باالتر است .پس از تعیین
تعداد ناهنجاری سلسله مراتبی برای هر رده ،تعداد ناهنجاری سلسله مراتبی کل حوضه با رابطه ( )2محاسبه میشود:
()2

)Hat= Ʃ(Ha i→j × Ns i→j

در رابطه ( )Ns i→j( ،)2تعداد آبراهههایی است که به آبراهههای باالتر از خود وارد شدهاند .با استفاده از تعداد ناهنجاری
سلسله مراتبی کل حوضه ،شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی به صورت زیر (رابطه  )3محاسبه میشود:
()3

Δa = Hat / N1

در رابطه ( (∆a) ،)3شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی و ( )N1تعدادکل آبراهههای رده  1حوضه است .شاخص ناهنجاری
سلسله مراتبی یکی از شاخصهای مهم تعیین میزان نقش تکتونیک در ناهنجاری شبکه زهکشی است ،بهطوریکه هر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Maathuis and Wang
Hierarchical anomaly index
3. Horton
4. Ciccacci et al
2.
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چه میزان این شاخص در حوضهها بیشتر باشد ،نشاندهنده ناهنجاری بیشتر شبکه زهکشی یا تأثیر بیشتر زمینساخت بر
سیستم آبراهههای حوضه است (بهرامی.)15-34 :1394 ،

شكل  :3شبكهآبراهه درحوضههاي  26 ،25 ،24 ،20و  27و افزایش ناهنجاري سلسلهمراتبي درمحل تالقي گسل با آبراهه

این شاخص به لحاظ فعالیت زمینساختی در  3رده طبقهبندی شده است (گارنیری و پیروتا :)273-260 :2008 ،1رده 1
شامل مقادیر  1و بیشتر ( )∆a ≤ 1فعالیت باالی زمینساختی را نشان میدهد ،رده  2شامل مقادیر  0/5تا ∆a ≤0/5( 1
<  )1که نشانگر فعالیت متوسط زمینساختی و رده  3شامل مقادیر کمتر از  )0/5 < ∆a( 0/5که بیانگر حوضههای با
فعالیت زمینساختی کم است (شکل  .)4در گستره مورد مطالعه مقادیر باالی مربوط به این شاخص در حوضه  9با مقدار
 6/91به علت عملکرد گسل جیرنده ،حوضه  19با مقدار  6/24به علت عملکرد گسلهای الموت رود -شاهرود و دیکین
و حوضههای  3و  4به ترتیب با مقادیر  5/14و  5/05به علت عملکرد گسلهای منجیل و انگول مشاهده میشود که رده
یک فعالیت زمینساختی را دارا هستند (جدول  .)1فعالیت گسلهای دیلمان ،کلیشم ،بره سر ،جیرنده ،خشچال جنوبی،
ناریان و طالقان موجب فعالیت متوسط زمینساختی در حوضههای  23 ،22 ،8 ،6 ،2 ،1و  27شده است .کمترین فعالیت
زمینساختی شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی نیز مربوط به حوضه  10با مقدار  0/3و حوضه  24با مقدار  0/31میباشد
که رده  3فعالیت را دارا هستند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Guarnieri and Pirrotta

1.
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شكل  :4نقشه پراكندگي مقادیر شاخص ناهنجاري سلسله مراتبي در گستره مطالعاتي

شاخص انشعابات)R( 1

شاخص انشعابات از دیگر شاخصهای تعیین ناهنجاری سیستم زهکشی در حوضههای آبریز است .شاخص انشعابات به
ناهنجاری سلسله مراتبی وابسته است و اطالعات مفیدی درمورد نوع فرآیند فرسایشی و درجه تکامل حوضه زهکشی ارائه
میدهد (گارنیری و پیروتا .)273-260 :2008 ،2شاخص انشعابات ،از اختالف بین نسبت انشعابات و نسبت مستقیم انشعابات
محاسبه میشود (رابطه :)4
()4

R = Rb- Rdb

در این رابطه )R( ،شاخص انشعابات )Rb( ،نسبت انشعابات و ( )Rdbنسبت مستقیم انشعابات میباشد .نسبت انشعابات
برای هر رده در یک حوضه از رابطه ( )5محاسبه میشود:
()5

Rb (u→u+1) = Nu / Nu+1

در رابطه ( )Nu( ،)5تمام انشعابات یک رده و ( )Nu+1تمام انشعابات یک رده باالتر است .هرچه ساختارهای زمینشناختی
کمتر دچار تغییر شده باشند و الگوی زهکشی به حالت طبیعی خود باقی بماند ،نسبت انشعابات در حوضه پایین خواهد بود
(استراهلر .)39-4 :1964 ،3نسبت مستقیم انشعابات برای هر رده به صورت زیر (رابطه  )6محاسبه میشود (آونا و همکاران،4
:)796-781 :1967
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1.

Bifurcation index
Guarnieri and Pirrotta
3. Strahler
4. Avena et al
2.
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()6

Rdb = Ndu / Nu+1

در رابطه ( )Ndu( ،)6تعداد انشعابات یک رده که به آبراهههای رده باالتر از خود میریزند و ( )Nu+1تعداد انشعابات یک
رده باالتر است .در هر حوضه برای ردههای مختلف نسبت انشعابات جمع شده و میانگین گرفته میشود .همچنین این کار
برای نسبت مستقیم انشعابات نیز انجام میگیرد و در نهایت شاخص انشعابات محاسبه میشود .این شاخص به لحاظ فعالیت
زمینساختی به صورت زیر طبقهبندی شده است :رده  1شامل مقادیر  1و بیشتر ( )R ≤ 1که فعالیت باالی زمینساختی را
نشان میدهد ،رده  2شامل مقادیر  0/5تا  )1 < R ≤0/5( 1که نشانگر فعالیت متوسط زمینساختی است و رده  3شامل
مقادیر کمتر از  )0/5 < R( 0/5که بیانگر حوضههای با فعالیت زمینساختی کم است (شکل  .)5این شاخص در حوضه
 17با مقدار  1/91به دلیل فعالیت گسلهای دیکین و عباسک ،حوضه  7با مقدار  1/76به دلیل فعالیت گسل انگول ،و
حوضه  3با مقدار  1/69به دلیل فعالیت گسل منجیل بیشترین مقادیر را نشان میدهد (جدول  .)1همچنین گسلهای
سفیدخانی ،الموت -شاهرود ،رودبار با فعالیت خود موجب شدهاند مقادیر باالیی از شاخص انشعابات و رده یک فعالیت
زمینساختی را در حوضههای واقع در این گسلها شاهد باشیم .کمترین مقدار فعالیت زمینساختی نیز مربوط به حوضههای
 6 ،2و  24میباشد.

شكل  :5نقشه پراكندگي مقادیر شاخص انشعابات در گستره مطالعاتي.

انتگرال و منحني فرازسنجي)Hi( 1

انتگرال فرازسنجی پراکندگی ارتفاع را در یک ناحیه خاص مشخص میکند .این شاخص ،توزیع نسبی ارتفاع در یک منطقه
و حوضه آبریز را نشان میدهد (استراهلر .)1142-1117 :1952 ،2تحلیل فرازسنجی به عنوان یک شاخص برای مراحل
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Hypsometric integral and curve
Strahler

1.
2.
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فرسایش حوضههای زهکشی به کار برده میشود و مقادیر باالی این شاخص نشاندهنده نواحی فعال و جوان و مقادیر
پایین آن با نواحی قدیمی که فرایند فرسایش بر آنها حاکم است و کمتر تحت تأثیر زمینساخت فعال منطقه است ،مرتبط
هستند (سینگ .)59-53 :2009 ،1انتگرال فرازسنجی حوضه آبریز با استفاده از مساحت سطح زیرین منحنی فرازسنجی به
دست میآید و از رابطه ( )7محاسبه میشود (مایر:)271 :1990 ،2
() 7

)Hi = (average elevation - min elevation) / (max elevation - min elevation

منحنی فرازسنجی شامل رسم نسبت ارتفاعی در برابر نسبت مساحت و محاسبه مساحت زیر منحنی است .این منحنی
مستقل از اندازه حوضه و برآمدگی است .با توجه به همین ویژگی این منحنیها در حوضههایی با اندازه ،ارتفاع و مساحت
متفاوت جهت مقایسه با یکدیگر استفاده میشوند .این منحنی از ترسیم مساحت نسبی ( )a/Aدر محور افقی به ارتفاع
نسبی ( )h/Hدر محور عمودی حاصل میشود .مساحت کلی حوضه ( )Aو ارتفاع کل ( )Hدر طول خطوط توپوگرافی
به سطوح ( )aو ارتفاعات ( )hتقسیم میشود .سطح ( )aشامل مساحتی از حوضه است که باالی ارتفاع ( )hقرار دارد
(استراهلر .)1142-1117 :1952 ،3با توجه به مقادیر حاصل از محاسبه این شاخص در تمامی حوضههای واقع در منطقه
مورد مطالعه ،شاخص انتگرال فرازسنجی به لحاظ فعالیت زمینساختی به  3رده طبقهبندی شده است (الحمدونی و
همکاران :)173-150 :2008 ،4رده  1با فعالیت باال و مقادیر انتگرال فرازسنجی  0/5و بیشتر ( ،)Hi ≤ 0/5رده  2با
فعالیت متوسط و مقادیر انتگرال فرازسنجی  0/4تا  )0/5 < Hi ≤0/4( 0/5و رده  3با فعالیت کم و مقادیر انتگرال
فرازسنجی کمتر از  .)0/4 < R( 0/4این شاخص در حوضه  6و  8با مقادیر  0/59و  0/58به دلیل فعالیت گسلهای جیرنده
و رودبار ،حوضه  10با مقدار  0/57به دلیل فعالیت گسل انگول و حوضه  16با مقدار  0/55به دلیل فعالیت گسلهای موجود
بیشترین مقادیر را نشان میدهد .همچنین حوضه  1به دلیل فعالیت گسل رودبار و بره سر ،حوضه  14به دلیل فعالیت گسل
سفیدخانی و حوضه  15به دلیل گسلهای واقع در غرب منطقه ،رده یک فعالیت زمینساختی را دارا هستند (شکل .)6
منحنی فراز سنجی با توجه به شکل و میزان تحدب و تقعر به سه رده از لحاظ فعالیت زمینساختی تقسیم میشود :رده 1
مربوط به منحنی فرازسنجی محدب و جوان با فعالیت زمین ساختی باال است .این رده از منحنیهای فرازسنجی که مقادیر
باالیی دارند نشان دهنده توپوگرافی باال نسبت به مقدار میانگین آن در حوضه هستند ،مانند سطوح باال آمده و فالتهایی
که توسط رودها بریده شدهاند .رده  2مربوط به منحنی فرازسنجی محدب– مقعر و بالغ با فعالیت زمینساختی متوسط است.
این رده حد واسط رده  1و  3است .رده  3مربوط به منحنی فرازسنجی مقعر و فرسوده با فعالیت زمینساختی پایین است.
این رده نشان دهنده بریده شدن شبکه زهکشی در یک سطح هموارتر است .در شکل ( )7منحنی فرازسنجی حوضههای
 8 ،6و  10که دارای رده  1فعالیت زمینساختی هستند آمده است که به صورت محدب شکل میباشند.
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1.

Singh
Mayer
3. Strahler
4. El Hamdouni et al
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شكل  :6نقشه ردهبندي شاخص فرازسنجي در گستره مطالعاتي

شكل  :7منحني بيشينه فرازسنجي در حوضههاي شماره  8 ،6و 10

برجستگي نسبي)Bh( 1

برجستگی حوضه نقش مهمی در توسعه زهکشی ،حرکت آبهای سطحی و زیرزمینی ،تراوایی ،توسعه اشکال سطحی
زمین و ویژگیهای فرسایشی عوارض زمینی دارد .مقدار باالی برجستگی نشاندهنده شدت جریان آب ،نفوذ پایین و مقدار
باالی رواناب میباشد .برجستگی نسبی از اختالف بین مرتفعترین و پستترین ارتفاعات حوضه بهدست میآید و از رابطه
( )8محاسبه میشود (کلر و پینتر:)362 :2002 ،2
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Relative Relief index
Keller and Pinter

1.
2.
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Bh= Hmax _ Hmin

باال بودن مقدار شاخص  Bhنشان دهنده فعالیت باالی زمینساختی است .در رابطه ( Hmax ،)8باالترین ارتفاع موجود در
حوضه و  Hminپایینترین ارتفاع حوضه است .با توجه به مقادیر شاخص برجستگی نسبی در منطقه مورد مطالعه ،به لحاظ
فعالیت زمینساختی این شاخص در  2رده طبقهبندی شده است :رده  1با مقادیر  2000و بیشتر ( )Bh ≤ 2000که
نمایانگر فعالیت زمینساختی باالست و رده  2با مقادیر  1000تا  )2000 < Bh ≤ 1000( 2000که فعالیت زمینساختی
متوسط را نشان میدهد (شکل  .)8به دلیل نرخ باال آمدگی باالی منطقه ،گستره مورد مطالعه فاقد رده )1000 < Bh( 3
میباشد و بیشتر مساحت منطقه دارای رده یک فعالیت زمینساختی است .بیشترین مقدار شاخص برجستگی نسبی مربوط
به حوضه  18با  2897متر و حوضه  23با  2883متر در اثر عملکرد گسلهای خشچال ،دیکین و الموترود -شاهرود
میباشد (جدول .)1

شكل  :8نقشه پراكندگي مقادیر شاخص برجستگي نسبي در گستره مطالعاتي

تراكم زهكشي)Dd( 1

میزان تراکم آبراهه در یک حوضه ،میتواند نشاندهنده وضعیت شدت و ضعف آبراههها و فرسایش در قسمتهای مختلف
آن باشد .مقدار این شاخص به فرسایش و میزان برش چشماندازها بستگی دارد .شبکه زهکشی در چشماندازهای قدیمی
که در زمان طوالنی در سطح زمین قرار دارند ،گسترش بیشتری یافته و در نتیجه دارای مقدار تراکم زهکشی بیشتری
است .مقدار تراکم زهکشی در حوضههایی که دارای فعالیت زمینساختی اخیر میباشند ،کمتر است (کلر و پینتر:2002 ،2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Drainage density index
Keller and Pinter

1.
2.
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 .)362تراکم زهکشی از نسبت مجموع طول تمام آبراهههای یک حوضه به مساحت حوضه محاسبه میشود (هورتن،1
:)370-275 :1945
()9

Dd = Lu / A

در رابطه باال )Lu( ،مجموع طول تمام آبراهههای یک حوضه و  Aمساحت حوضه میباشد .شاخص تراکم زهکشی نیز
به لحاظ فعالیت زمینساختی به  3رده طبقه بندی میشود :رده  1شامل مقادیر  0/8و کمتر ( )0/8 ≤ Ddو نمایانگر فعالیت
باالی زمین ساختی ،رده  2شامل مقادیر بین  0/8تا  )0/9 ≤ Dd <0/8( 0/9و نشاندهنده فعالیت زمینساختی متوسط و
رده  3شامل مقادیر بیشتر از  )0/9 > Dd( 0/9میباشد که فعالیت زمینساختی پایین را نشان میدهد (شکل  .)9این
شاخص در حوضه  1به دلیل فعالیت گسلهای رودبار،جیرنده و بره سر ،حوضه  12به دلیل فعالیت گسلهای انگول و
بلوکان ،حوضههای  18و  22به دلیل فعالیت گسلهای دیکین و خشچال جنوبی و حوضه  27به دلیل فعالیت گسلهای
طالقان ،ناریان و گسلهای شرقی منطقه باالترین فعالیت زمینساختی را نشان میدهد (جدول  .)1همچنین فعالیت گسل-
های پهنه راندگی انگول ،سفیدخانی ،الموت رود -شاهرود ،کندوان ،ناریان و طالقان نیز موجب رده یک فعالیت زمینساختی
شاخص برجستگی نسبی در حوضههای واقع در این گسلها شده است .غیر از حوضه  ،3بقیه حوضهها فعالیت متوسط و
باال را دارا هستند.

شكل :9نقشه پراكندگي مقادیر شاخص تراكم زهكشي در گستره مطالعاتي.
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Horton
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شاخص ضریب شكل)Ff( 1

شاخص ضریب شکل از رابطه ( )10محاسبه میشود (هورتن:)370-275 :1945 ،2
()10

Ff = A / L2

در این رابطه A ،مساحت حوضه و  L2مجذور طول حوضه است .طول حوضه از محل خروج آبراهه اصلی تا مرتفعترین
نقطه در حوضه محاسبه میگردد .ضریب شکل نشاندهنده شدت جریان یک حوضه برای یک مساحت معین است .هر
چه مقدار این شاخص به عدد  1نزدیکتر باشد حوضه به مربع نزدیکتر است و هر چه ضریب فرم کوچکتر از یک باشد حوزه
کشیدهتر است و از نظر زمینساختی دارای فعالیت بیشتری میباشد (سینق و همکاران .)121-111 :2014 ،3مقدار این
شاخص در گستره مورد مطالعه بین  0/16تا  0/45میباشد (جدول  .)1شاخص ضریب شکل به لحاظ فعالیت زمینساختی
به ردههای باال (رده  1با مقادیر  0/25و کمتر ،)0/25 ≤ Ff :متوسط (رده  2با مقادیر  0/25تا )0/3 ≤ Ff <0/25 :0/3
و پایین (رده  3با مقادیر بیشتر از  )Ff <0/3 :0/3طبقهبندی شده است (شکل  .)10حوضه های  20 ،14و  5به ترتیب
بیشترین کشیدگی را در گستره مورد مطالعه دارند که تحت اثر گسلهای سفیدخانی ،طالقان ،الموترود -شاهرود ،انگول
و منجیل فعالیت باالی زمینساختی را نشان میدهند .کمترین کشیدگی و بیشترین مقدار عددی شاخص ضریب شکل نیز
مربوط به حوضههای 13 ،11 ،3و  19میباشد.

شكل :10نقشه پراكندگي مقادیر شاخص ضریب شكل در گستره مطالعاتي.
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Form factor index

1.
2.

Horton
3. Singh et al
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شاخص گرادیان طولي رود)SL( 1

شاخص گرادیان طولی رود برای ارزیابی زمینساخت فعال نسبی ابزار مفیدی است .این شاخص همچنین ارتباط بین
فرسایش و جریان رودخانه را مشخص میکند و با قدرت رود نیز ارتباط دارد (هک .)429-421 :1973 ،2این شاخص از
رابطه ( )11محاسبه میشود:
()11

SL = (∆H/∆Lr) Lsc

در رابطه باال  SLگرادیان طولی رود ∆H ،اختالف ارتفاع بین دو تراز کنتور ∆Lr ،فاصله بین دو تراز روی طوالنیترین
آبراهه (∆H/∆Lr) ،گرادیان مسیر کانال رود و  Lscطول کلی کانال رودخانه از نقطهای که این شاخص محاسبه میشود
تا مرتفعترین نقطه کانال است .هنگامی که رودخانه و آبراههها در نواحی با نرخ باالآمدگی زیاد جریان دارند ،مقدار SL
افزایش مییابد .برای محاسبه این شاخص از مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMبا دقت  30متر در امتداد هر مسیر جریان در
نرم افزار  Arc GIS 10.1برای تمامی حوضهها استفاده شده است و همچنین الیه توپوگرافی تهیه گردید و با استفاده از
طوالنیترین آبراهه موجود در هر حوضه ،در هر قسمت دادههای مورد نیاز به دست آمد .درنهایت میانگین مقادیر این
شاخص برای هرحوضه محاسبه شد .مقادیر میانگین حوضهها به لحاظ فعالیت زمینساختی در  2رده طبقهبندی شده است:
رده  1با مقادیر  950و بیشتر ( )SL ≤ 950که نشانگر فعالیت زمینساختی باالست و رده  2با مقادیر  500تا 500( 950
≤  )950 < SLکه فعالیت زمینساختی متوسط را نشان میدهد (شکل  .)11به دلیل نرخ باال آمدگی باالی منطقه ،گستره
مورد مطالعه فاقد رده  )500 < SL( 3میباشد .در گستره مورد مطالعه ،حوضه  20بیشترین مقدار شاخص  SLرا نشان
میدهد که ناشی از عملکرد گسلهای طالقان ،الموت رود-شاهرود و همچنین چین خوردگیهای موجود میباشد .همچنین
حوضههای  14و  11نیز نشاندهنده فعالیت زمینساختی باالیی هستند که ناشی از عملکرد گسلهای سفیدخانی و خارخون
است که به صورت عرضی طوالنیترین آبراهه موجود در این حوضه را بریدهاند (جدول  .)1در حوضه  8فعالیت گسل
جیرنده ،حوضه  9فعالیت گسل الموت رود -شاهرود و در حوضه  25فعالیت گسل طالقان ،موجب شده طوالنیترین
آبراهههای موجود در حوضه توسط گسلهای مذکور قطع شده و موجب ایجاد آنومالی در آبراههها و فعالیت باالی زمین-
ساختی مربوط به شاخص گرادیان طولی رود شود.
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Longitudinal gradiant index
Hack
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شكل  :11نقشه ردهبندي شاخص گرادیان طولي رود در گستره مطالعاتي

شاخص زمينساخت فعال نسبي)Iat( 1

در این پژوهش برای بررسی فعالیت زمینساختی گستره مورد مطالعه از چند شاخص مورفومتری استفاده شده است که
شامل شاخصهای ناهنجاری سلسله مراتبی ( ،)∆aانشعابات ( ،)Rانتگرال و منحنی فرازسنجی ( ،)Hiبرجستگی نسبی
( ،)Bhتراکم زهکشی ( ،)Ddضریب شکل ( )Ffو گرادیان طولی رود ( )SLمیباشند .هر یک از این شاخصها به 3
رده فعالیت زمینساختی پایین تا فعالیت زمینساختی باال تقسیمبندی شدند .در نهایت برای هر حوضه با میانگینگیری از
رده کل شاخصها ( ،)S/nشاخص زمینساخت فعال نسبی ( )Iatمحاسبه شد .این شاخص نیز با توجه به نظر الحمدونی
و همکاران )2008( 2در  4رده توزیع شده است :رده  1زمینساخت فعال نسبی ( )1/5 < Iat ≤ 1که نشاندهنده فعالیت
زمینساختی بسیار باال ،رده  2زمینساخت فعال نسبی ( )2 < Iat ≤ 1/5که نشاندهنده فعالیت زمینساختی باال ،رده 3
زمینساخت فعال نسبی ( )2/5 < Iat ≤ 2که نشاندهنده فعالیت زمینساختی متوسط و رده  4زمینساخت فعال نسبی
( )Iat ≤ 2/5که نشاندهنده فعالیت زمینساختی پایین میباشد .با توجه به این که بیشترین مقدار این شاخص در منطقه
مورد مطالعه  2/14میباشد ،رده  4طبقهبندی در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد که نشان از نبود فعالیت پایین در منطقه
است .نقشه پهنهبندی فعالیت زمینساختی در گستره مورد مطالعه تهیه شد (شکل  .)12نتایج حاصل از این شاخص نشان
میدهد که بیش از نیمی از مساحت حوضههای آبریز رده  2فعالیت زمینساختی را دارا هستند .فعالیت گسلهای واقع در
گستره مورد مطالعه از جمله سفیدخانی ،طالقان ،الموترود-شاهرود ،خشچال ،انگول ،منجیل ،جیرنده ،رودبار ،بلوکان،
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Relative tectonic activity index
El Hamdouni et al
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خارخون ،جیرنده و رودبار موجب شده که این منطقه دارای فعالیت زمینساختی نسبی اخیر باشد که مشاهدات صحرایی نیز
این موضوع را تایید میکند.

شكل  :12نقشه توزیع سطح فعاليت زمينساخت نسبي ( )Iatدر گستره مطالعاتي.
جدول  :1مقادیر هفت شاخص اندازهگيري شده و سطح فعاليت زمينساختي درگستره مورد مطالعه.
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0/725979
0/803681
0/607629
0/714554
0/774446
0/861304
0/6996
0/758622
0/750938
0/738686
0/745601
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مطالعات صحرایي

بر اساس مطالعات صحرایی ،کجشدگی الیههای جوان و گسلش نهشتههای کواترنری موید فعالیت منطقه طی کواترنری
میباشد (شکل  .)13در گستره مطالعاتی با مشاهده الیههای جوان کج شده در مناطق مختلف و با توجه به اینکه در حالت
عادی الیههای جوان باید افقی باشند ،میتوان به قطعیت در مورد فعالیت کنونی زمینساختی اظهار نظر کرد .از سوی دیگر
در مجاورت گسلهای منجیل ،جیرنده ،انگول ،الموترود ،دیکین و خشچال واحدهای کواترنری به کرات تحت تاثیر گسلش
قرار گرفتهاند که این موضوع نشانگر فعالیت زمینساختی باال در منطقه مورد مطالعه است.

شكل  :13دگرشكليهاي ایجاد شده در واحدهاي كواترنري )a .كج شدگي واحدهاي پادگانه آبرفتي تحت تاثير فعاليت گسل
انگول و نهشته شدن آنها به صورت دگرشيب بر روي سازند كرج )b ،پهنه برشي گسل با حدود  20متر عرض در حوضه شماره
 )c ،11گسلش در پادگانه آبرفتي و راندگي سازند كرج بر روي آن در حوضه شماره  )d ،7گسلش در واحدهاي كواترنري تحت
تاثير گسل جيرنده.
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فعالیت زمینساختی نسبی بسیار باال و باال در منطقه مورد مطالعه به خوبی با لندفرمهای فعال مانند رودشکنهای 1گسلی
در مسیر رودخانهها ،درههای  Vشکل ،درههای تنگ ( )Gorgeدر امتداد گسل ،سطوح مثلثی و پادگانههای آبرفتی مرتفع
همخوانی دارد (شکل  14و  .)15گسل منجیل یکی از شاخصترین گسلها از نظر فعالیت زمینساختی اخیر در منطقه مورد
مطالعه است که بخش شرقی این گسل فعالیت باالیی را نشان میدهد و شواهد صحرایی برداشت شده از منطقه نیز تایید
کننده نتایج به دست آمده میباشد (شکل .)14

شكل  :14لندفرمهاي مرتبط با فعاليت زمينساختي گسل منجيل )a .تنگدره ( )Gorgeو حفر عميق رودخانه در حوضه شماره 5
 )bسطوح مثلثي ایجاد شده در اثر فعاليت گسل منجيل  )cتنگدره ( )Gorgeدر حوضه شماره 7

شكل  :15لندفرمهاي مرتبط با فعاليت زمينساختي اخير در منطقه )a .سطوح مثلثي مربوط به حوضه شماره  12تحت تاثير
فعاليت گسل انگول  )bسطوح مثلثي و راندگي سازند كرج بر روي سازند قرمز باالیي بر اثر فعاليت گسل شاهرود  )cدره عميق و
تنگ در حوضه شماره  8كه داراي رودشكن و نشانگر فعاليت گسل جيرنده است )d .حفر قائم رودخانه در حوضه شماره .12
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با توجه به نقشه پهنهبندی زمینساخت فعال نسبی ( ،)Iatباال بودن مقادیر شاخصهای مورفومتری در حوضههایی که
تحت تاثیر گسلهای منجیل ،رودبار ،الموترود -شاهرود ،جیرنده و طالقان قرار گرفتهاند ،لندفرم های فعال و زمینلرزههای
رخ داده در اثر عملکرد گسلهای موجود در منطقه را میتوان تاییدی برای فعالیت باال و خیلی باالی زمینساختی حوضه
های شاهرود ،طالقان رود و الموت رود دانست .از مهمترین زمینلرزههای رخ داده در گستره مورد بررسی میتوان به زلزله
 20جون  1990رودبار با بزرگی  Mw=7/3اشاره کرد که بزرگترین زمینلرزه دستگاهی ثبت شده در البرز میباشد و بر
روی گسل رودبار و جیرنده رخ داده است .همچنین زمینلرزه  15آگوست  1485پلرود با بزرگی  Ms=7/2و زمین لرزه 20
آوریل  1608الموترود با بزرگی  Ms=7/6بر اثر عملکرد گسلهای کلیشم و الموترود از زمینلرزههای ثبت شده تاریخی
در این منطقه میباشند (بربریان و واکر .)1602-1577 :2010 ،1از سایر زمینلرزههای تاریخی منطقه میتوان به زلزله 23
فوریه  958طالقان با بزرگی  Ms=7/7در اثر گسل طالقان ،زلزله  9ژانویه  1905درام با بزرگی  Ms=6/2در اثر گسل
منجیل و زلزله  16دسامبر  1808طالقان با بزرگی  Ms=5/9در اثر گسل الموترود اشاره کرد (امبرسیس و ملویل:2005 ،2
 .)107در کل میتوان اذعان کرد که حوضههایی که تحت تاثیر گسلهای فعال منطقه قرار گرفتهاند از لحاظ زمینساختی
به شدت فعال هستند و مناطق مسکونی واقع در شهرهای طالقان ،معلم کالیه ،رازمیان و جیرنده و همچنین روستاهایی
واقع در مناطق فعال زمینساختی ،در معرض خطر زمینلرزه قرار دارند.

بحث

در مناطق مختلف جهان پژوهشهای زیادی با استفاده از شاخصهای ریختسنجی انجام شده که میتوان به فیگورا و
همکاران )2010( 3در جنوب نوادای کالیفرنیا ،ملوش و کلر )2013( 4در کمربند چینخورده سانتا باربارا کالیفرنیا ،یمانی و
همکاران ( )1391در مخروطه افکنههای شمال دامغان ،بهیاری و همکارن ( )1395کمپلکس میشو در شمال باختر ایران
اشاره کرد .با توجه به شاخصهای مورفومتری محاسبه شده در این پژوهش و تلفیق نتایج به دست آمده از این شاخصها
با مطالعات صحرایی نتایج زیر حاصل شده است:
گسلهای جیرنده ،دیکین ،منجیل و انگول تاثیر زیادی در ناهنجاری سلسلهمراتبی و انشعابات ایجاد کردهاند که نشاندهنده
فعالیت زمینساختی کنونی و تاثیر آنها بر انشعابات رودخانه میباشد .همچنین در حوضههایی که تحت تأثیر گسلهای
طالقان ،الموترود-شاهرود و عباسک قرار دارند نیز شاخصهای سلسله مراتبی و انشعابات مقادیر باالیی نشان میدهند
(شکلهای  4 ،3و  .)5با توجه به نقشه پهنهبندی بر اساس شاخص انتگرال فرازسنجی بیشترین فعالیت زمینساختی در
حوضههایی دیده میشود که گسلهای جیرنده ،رودبار و انگول دارای بیشترین تأثیر در آنها میباشند (شکل  .)7شاخص
برجستگی نسبی در حوضههایی از گستره مورد بررسی که تحت تأثیر گسلهایی نظیرخشچال ،دیکین ،الموترود -شاهرود،
سفیدخانی و طالقان و نیز چینهای متعدد هستند ،بیانگر نرخ باالآمدگی بیشتر به دلیل فعالیت زمینساختی بیشتر در این
محدوده است (شکل  .)8در مطالعه شاخص تراکم زهکشی در منطقه ،بیشترین فعالیت در حوضههای جنوبی و شرقی اندازه
گیری و مشاهده شده است که با ساختارهای زمینساختی موجود در این مناطق نظیر گسلهای انگول ،طالقان ،ناریان،
بلوکان ،دیکین ،قسمت شرقی گسل منجیل و جیرنده همخوانی نشان میدهد (شکل  .)9از آنجا که حوضههای با کشیدگی
بیشتر نشاندهنده فعالیت زمین ساختی باالتر میباشد ،بررسی شاخص ضریب شکل نشان میدهد حوضههایی که ناشی از
عملکرد گسلهای منطقه همچون سفیدخانی ،طالقان ،دیکین ،خشچال ،الموترود -شاهرود و انگول هستند ،فعالیت
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باالتری را نشان میدهند (شکل  .)10در بررسی شاخص گرادیان طولی رود ( ،)SLدر مناطقی که گسلها آبراهههای
موجود در حوضه را قطع کردهاند آنومالیهایی در شیب رودها مشاهده شده است .به این صورت که در محل برخورد گسل،
رود دستخوش تغییر شده و شیب آن افزایش یافته است .به طور مثال گسل منجیل در مناطقی که به آبراهه حوضه 4
برخورد کرده ،گرادیان طولی را افزایش داده است .در حوضه  8آبراهههایی که در مسیر خود به گسل جیرنده برخورد کردهاند
نیز عدد باالیی از این شاخص در محل برخورد نشان میدهند .در حوضههای  8و  14به علت عملکرد گسل سفیدخانی ،در
محل تالقی گسل با آبراهه شاهد افزایش شاخص گرادیان طولی هستیم .مسیر آبراهه اصلی در حوضههای  7 ،5و  10به
دلیل فعالیت گسل انگول دچار تغییرات شیب شده است .همچنین در حوضه  20در محل تالقی گسل طالقان با آبراهه
شاهد تغییر در مقدار گرادیان طولی هستیم .طبق شاخص زمینساخت فعال نسبی ( ،)Iatگستره مورد مطالعه سطح فعالیت
زمینساختی متوسط ،باال و بسیار باال را نشان میدهد .این مناطق با چشماندازهای فعال به دست آمده از عملیات صحرایی
مطابقت دارند و شواهد صحرایی تطابق خوبی با توزیع فعالیت زمینساخت نسبی محاسبه شده در پهنه های گسلی منطقه
نشان میدهند .بر پایه نقشه پهنهبندی زمینساخت فعال نسبی ( ،)Iatبخش های وسیعی از منطقه فعالیت زمینساخت
کنونی خیلی باالیی نشان می دهند که این وضعیت به دلیل فعالیت گسل هایی نظیر منجیل ،انگول ،طالقان ،سفیدخانی،
الموترود-شاهرود ،دیکین و خشچال میباشد (شکل  .)12رده  2فعالیت زمینساختی اخیر در منطقه نیز حاکی از فعالیت
و جابجایی در گسلهای رودبار ،جیرنده ،خارخون ،بلوکان و ناریان میباشد .گسل دیلمان از مزوزوییک تا کواترنری
رخدادهای متفاوتی از فعالیت و مکانیسم را داشته است و در زمان نئوژن هم فعال بوده است (حکیمی آسیابر و باقریان،1
.)2018
نتيجهگيري

در این پژوهش ،ارزیابی میزان فعالیت نو زمینساختی با استفاده از هفت شاخص ریختسنجی ناهنجاری سلسله مراتبی
( ،)aشاخص انشعابات ( ،)Rانتگرال و منحنی فرازسنجی ( ،)Hiبرجستگی نسبی ( ،)Bhتراکم زهکشی ( ،)Ddضریب
شکل ( )Ffو شاخص گرادیان طولی رود ( )SLدر حوضههای آبریز شاهرود ،طالقان رود و الموت رود به انجام رسید.
عالوه بر ایران ،در مناطق مختلف جهان نیز پژوهشهای زیادی با استفاده از شاخصهای ریختسنجی جهت تعیین مناطق
فعال از لحاظ زمینساختی انجام شده است .تعیین مناطق فعال به ما کمک میکند که بتوانیم تا حدود زیادی از خسارات
ناشی از بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله جلوگیری کنیم .با توجه به نتایج حاصل از محاسبه کمی شاخصها میتوان گفت
هر چه گستره مورد بررسی از لحاظ زمینساختی فعالتر باشد ،دارای مقادیر عددی بیشتر شاخصهای ،Hi ،Bh ،R ،a
 Ddو  SLو مقدار کمتر شاخص  Ffمیباشد .نتایج حاصل از نقشه پهنهبندی شاخص زمینساخت فعال نسبی ( )Iatنشان
میدهد که به طور کلی فعالیت زمینساختی نسبی اخیر در بیشتر حوضههای گستره مورد مطالعه باال و بسیار باالست،
بهطوری که فقط حوضههای  3 ،2و  24دارای فعالیت متوسط بوده و سایر حوضهها فعالیت باال و بسیار باال را نشان
میدهند .در حدود  35درصد ( 1748کیلومتر مربع) از گستره مطالعاتی فعالیت زمینساختی بسیار باال و حدود  53درصد
( 2684کیلومتر مربع) فعالیت زمینساختی باال را دارا میباشد که بیانگر فعالیت نو زمینساختی اخیر ساختارهای موجود در
منطقه میباشد .از شواهد صحرایی فعالیت باالی این منطقه میتوان به کجشدگی واحدهای پادگانه آبرفتی در حوضه  16به
دلیل فعالیت گسل انگول و نهشته شدن آنها به صورت دگرشیب بر روی سازند کرج ،پهنه برشی گسل در حوضه شماره
 11به دلیل فعالیت بخشهایی از گسلهای خارخون و بلوکان ،گسلش در واحدهای کواترنری در حوضههای  6 ،1و 8
تحت تاثیر فعالیت گسل جیرنده ،تنگدره ( )Gorgeو سطوح مثلثی ایجاد شده در حوضه شماره  5به دلیل فعالیت گسل
منجیل اشاره کرد .عملکرد سایر گسلهای فعال موجود در منطقه از قبیل گسلهای سفیدخانی ،دیکین ،طالقان ،الموترود-
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شاهرود ،خشچال و گسل رودبار نیز موجب ایجاد لندفرمهای زیادی در منطقه شده است که نشاندهنده فعالیت باالی این
منطقه میباشد .نتایج حاصل از محاسبه کمی شاخصهای ریختسنجی و تجزیه و تحلیل آنها با گسلهای واقع در
منطقه ،زمینلرزههای رخ داده در گستره مطالعاتی ،مطالعات صحرایی ،ایجاد لندفرمهای مختلف و گسلش در واحدهای
کواترنری فعالیت زمینساختی اخیر باال و بسیار باالی این منطقه را تایید میکند.
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