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چكيده
كاربرد شاخصهاي ژئومورفيك در سالهاي اخير به دليل سهولت در محاسبه و خطاي كم در تشخيص
مناطق فعال رواج بيشتري یافته است .استفادة هم زمان از شاخصهاي ژئومورفيك به ما این امكان
را ميدهد كه تحليل درستي از وضعيت نئوتكتونيك این منطقه داشته باشيم .هدف از این پژوهش
بررسي فعاليتهاي نو زمينساختي منطقه دره شهر بخشي از زیر حوضههاي كرخه ،در جنوب شرقي
استان ایالم ،با استفاده از تحليل شاخصهاي ژئومورفيك است .براي این كار عالوه بر بازدیدهاي
مكرر ميداني از منطقه ،از مدل رقومي ارتفاعي ،نقشههاي توپوگرافي ،نقشه زمين شناسي و الیههاي
هيدرولوژي ،خط العقرها و خط الراسها استفاده شده است .همچنين براي اثبات فعاليتهاي
تكتونيكي در منطقه از شاخصهاي ژئومورفيك شامل؛ منحني هيپسومتریك) ،(Hcانتگرال
هيپسومتریك) ،(Hiنسبت پهناي كف دره به ارتفاع آن( ،)Vfنسبت شكل حوضه ( ،)Bsعامل تقارن
توپوگرافي( ،)Tشاخص سينوسي جبهه كوهستان ) ،(Smfعامل عدم تقارن حوضه ) (AFو شاخص
سينوسيته كانال رودخانه ( )Sاستفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان ميدهد كه انتگرال هيپسو-
متریك منطقه دره شهر برابر  0/25ميباشد .در قسمت شمال حوضه مقدار شاخص  AFكمتر از
 50است و رودخانه اصلي به سمت شمال حوضه كج شده است .همچنين مقدار  T= 0/29است
كه حاكي از نيمه متقارن بودن حوضه كه از نظر فعاليت تكتونيكي است .ميزان  VFبراي كل حوضه
برابر  4/31ميباشد .مقادیر عرض كف دره به ارتفاع )(VFدر حوضه از  0/27تا  10/51تغيير ميكند،
در دره شمال غربي فعاليت تكتونيك جديتر است .از نظر فعاليتهاي نو زمينساختي نئوتكتونيكي
منطقه تقریباً در مرحله بلوغ و به حالت تعادل رسيده است.
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مقدمه
فعالیتهای تكتونیكی در محل برخورد و فرورانش ،در مرز خرده قاره ها و کمربندهای کوه زایی ،اغلب بسیار پویا هستند
و به سرعت باعث تغییر ویژگیهای سطح زمین میشوند .ردپای این پویایی در وقوع زلزله ،ایجاد گسل ،ناپیوستگی در
الگوی ناهمواریهای زمین ،کنترل شبكة زهكشی و در دامنههای پرشیب کوهستانی دیده میشود (فلوریس پریتو و
همكاران .)3 :2015 ،1مطالعة ساختار ناهمواریها و مورفولوژی آنها در نواحی دارای تكتونیك فعال با استفاده از داده
های مكانی غالباً تحت عنوان مورفوتكتونیك بحث میشود .در واقع مورفوتكتونیك معنی مترادف با ژئومورفولوژی
تكتونیك دارد و به مطالعه رابطة بین تكتونیك و ژئومورفولوژی می پردازد .مطالعات مورفوتكتونیكی به ویژه به بررسی
وقوع آنومالی در توزیع لندفرم ها ،تحول رودها و فرم کانال ها ،نیمرخ پادگانه ها ،ناهمواری های محلی یا لندفرمهای
خاص نظیر شكستگیهای شیب می پردازد (گودی .)699 :2013 ،2در مقیاس جهانی؛ به وجود آمدن قارهها و اقیانوسها،
در مقیاس ناحیهای؛ ساختمان سلسله جبال و در مقیاس محلی؛ ساختمان چینها ،گسلها ،شیبها و پرتگاهها از موضوعات
مطالعه شده تكتونیك ژئومورفولوژی میباشد (داگالس 3و همكاران .)9-1 :2001 ،دانش تكتونیك ژئومورفولوژی ،4بخشی
از علوم زمین است که به مطالعه تاثیر متقابل تكتونیك و ژئومورفولوژی میپردازد (اولیر1988 ،5؛ عبادیان.)1 :1379 ،
تكتونیك فعال یا تكتونیك ژئومورفولوژی فعال به مطالعه فرآیندهای پویا و دینامیك موثر در شكل دهی زمین و چشم
اندازهای موجود در آن میپردازد .در سالهای اخیر تكتونیك ژئومورفولوژی به طور چشمگیر ،یكی از ابزارهای عمده و
اساسی و موثر در تشخیص شكلهای تكتونیكی فعال و تهیه نقشه های خطر لرزهای و همچنین درک و فهم تاریخچه
چشم اندازهای 6کنونی سطح زمین بوده است (کلر 7و همكاران .)1: 2002 ،ارزیابی ساختمانها و لندفرمهای زمین درطول
تاریخ پیدایش آنها ،موضوع دانش تكتونیك ژئومورفولوژی است (استانلی 8و دیگران 2 : 2000 :و .)3کاربرد شاخصهای
ژئومورفیك در سالهای اخیر به دلیل سهولت در محاسبه و خطای کم در تشخیص مناطق فعال رواج بیشتری یافته است.
استفادة هم زمان از شاخصهای ژئومورفیك به ما این امكان را میدهد که تحلیل درستی از وضعیت نئوتكتونیك حوضه
داشته باشیم .شاخصهای مذکور ،تحول شبكة زهكشی و تغییرات جبهة کوهستان بر اثر فعالیتهای نئوتكتونیكی را
نمایان میسازند (همدونی و همكاران.)153 :2008 ،9
با توجه به اهمیت موضوع مطالعاتی در سطح جهان و ایران انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره می شود .زامولی و
همكاران ( )2010نقش نئوتكتونیك را در کنترل سینوزیتی رودخانه و الگوی مجرا در حاشیة غربی دشت هانگبرین مورد
مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدهاند که شاخص سینوزیته ابزار بسیار حساسی برای نشان دادن فعالیتهای نئوتكتونیك
است .وجتكو 10و همكاران ( )2011به بررسی تأثیر نئوتكتونیك بر الگوی زهكشی حوضة لیبورک 11در شمال شرق
اسلوواکی پرداخت هاند .نتایج ،نشان دهندة باالآمدگی و فرونشینی تفریقی
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است که موجب سازماندهی مجدد شبكه

رودخانه به وسیلة فعالیتهای تكتونیكی در امتداد شمال شرق -جنوب غرب است که این امر با پتانسیل باالی فرسایش،
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اسارت و پدیدة دوباره جوان شدن 1همراه است .تودشكی و آریان ) 2011( 2به تجزیه و تحلیل مورفوتكتونیك در حوضة
رودخانة قزل اوزن (شمال غرب ایران) با استفاده از شاخص های زمین ریختی پرداختهاند .نتایج مطالعات بین سالهای
 2007تا  2010نشان میدهد که میزان فعالیت های تكتونیكی از غرب به شرق افزایش مییابد و مقدار کج شدگی
تكتونیكی ناچیز بوده که در تطابق با روند لرزه خیزی منطقه است .یارقلی و گرجی )2014( 3با استفاده از شاخصهای
مورفوتكتونیكی به بررسی تكتونیك فعال در حوضه رودخانهی تنگه سرحه در جنوب منطقه سیستان و بلوچستان پرداختهاند
و با تقسیم این حوضه به دو زیر حوضه  1و  2نشان دادهاند که زیر حوضه  2فعالیت تكتونیكی کمتری از زیر حوضه 1
داشته و فعالیت تكتونیك از شمال به جنوب کاهش مییابد .دورانتی و همكاران ( )2014نیز آنالیز مورفوتكتونیك حوضه
های زهكشی جنوب غربی کشور برزیل را با استفاده از شاخص گرادیان شیب رودخانه ( )SLو پروفیل طولی مورد مطالعه
قرار داد و بیان کردند که این شاخص ها برای شناسایی مناطق با تغییر شكل تكتونیكی سریع مورد استفاده قرار می گیرد
و این شاخص به تغییر شیب شیب کانال بسیار حساس است که برای ارزیابی ارتباط بین فعالیت تكتونیكی احتمالی،مقاومت
سنگ و توپوگرافی به کار می رود .فلورس پریتو و همكاران (  )2015برای بررسی شواهد تكتونیك فعال در شمال تانزانیا
از مدل Tec DEMو برای بهبود تعیین محل دقیق گسل ها از داده های  SARاستفاده کردند .سارما)2015( 4
مورفوتكتونیك حوضه آبریز برهماپوترا درتبت را بر اساس شاخصهای  smf ,Afو  vfمورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه
رسید که فعالیتهای تكتونیكی در شمال این حوضه بیشتر از قسمتهای دیگرآن است .در ایران نیز رامشت و همكاران
( )1391در حوضه آبریز جاجرود با استفاده از  7شاخص مورفوتكتونیكی و داده های ژئودینامیكی بیان کردهاند که این
حوضه از لحاظ فعالیت تكتونیكی فعال و نرخ فعالیت در باالدست حوضه بیشتر میباشد .کریمی و همكاران ( )1395با
استفاده از  DEMو استخراج شاخصهایی مثل تقارن حوضه و هیپسومتری نشان دادند ،در بخشی از حوضة عالمرود فارس
عالوه بر تكتونیك ،تغییرات سنگ شناسی باعث ناهنجاری در سطح حوضه بوده است .مقصودی و همكاران ( )1396با
استفاده از شاخصهای ژئومورفیك به بررسی تكتونیك فعال حوضه آبریز مارون پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حوضه
رودخانه مارون از نظر نو زمین ساختی و باالآمدگی فعال می باشد .زیر حوضههای باالدست بیشتر از زیر حوضههای میانی
و انتهایی فعال میباشد تكتونیك منطقه تأثیر زیادی بر لندمها و سكونت گاهها دارد .مابقی و حسین زاده ( )1396با استفاده
از شاخصهای نئوتكتونیك به بررسی تجزیه و تحلیل تكتونیك ژئومورفولوژی حوضة رودخانة درونگر پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که فعالیتهای نئوتكتونیك در حوضه مورد مطالعه فعال میباشد و بر اساس شاخص طبقه بندی  IATاین
حوضه جزء مناطق فعال از نظر تكتونیكی به حساب میآید .مختاری و همكاران ( )1397با استفاده از شاخصهای
مورفومتری تكتونیكی جنبا به برآورد وضعیت تكتونیكی گسلهای مكران در محدوده حوضههای آبریز تبرکن و گز پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که حوضههای تبرکن و گز به ترتیب باالترین و کمترین میزان فعالیت تكتونیكی را دارند .شیران و
همكاران ( )1397با استفاده از شاخصهای نئوتكتونیك تحلیلی بر آنومالی های مورفوتكتونیك و ارتباط آن با تغییر
ساختارهای تكتونیكی پهنة زاگرس مرتفع و کمربند سنندج -سیرجان در منطقة نمونه قلعه شاهرخ انجام دادند و به این
نتیجه رسیدند که برخاستگی در امتداد گسلها باعث بی نظمی از طریق شبكه زهكشی شده که مستقیما در نیمرخ رودخانه
و ایجاد نقاط رود شكن در تعدادی از زیر حوضهها نمود پیدا کرده است .مقامی مقیم ( )1397با استفاده از شاخصهای
نئوتكتونیك به بررسی تكتونیك فعال شمال شهرستان اسفراین با استفاده ازشواهد مورفولوژیكی و شاخصهای
مورفوتكتونیكی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این منطقه در ردیف مناطق فعال تكتونیكی قرار میگیرد .همچنین
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مطالعات نشان داد از نظر فعالیتهای تكتونیكی حوضه بیدواز در مرکز و حوضه روئین در باختر حرکات شدید تكتونیكی و
حوضه کال والیت در خاور منطقه حرکات آرامتری را تجربه مینماید .مقیمی و همكاران ( )1398در پژوهشی با استفاده از
شاخص های تكتونیكی به بررسی تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیتهای تكتونیكی و لرزه خیزی بخش شمالی
زون گسلی زفره  -قم پرداختند و به این نتیجه رسیدند لرزه خیزی و فعالیتهای تكتونیكی باال در نزدیكی گسلهای اصلی
بخش شمالی زون قم – زفره مانند گسل قم ،خورآباد ،بیدهند و کاشان است.
حوضه آبریز دره شهر در استان ایالم در زاگرس چین خورده قرار دارد و دارای ساخت لغزشی نظیر چینهای گسلی ،برگشته
و خوابیده است .برخاستگی شدید تاقدیسها با شیب زیاد الیهها ،حاصل فشردگی چینها ،تناوب الیههای سخت آهكی و
سست مارنی و شیلی و باالخره تداوم فشار سپر عربستان از عوامل اصلی ساخت لغزشی در این منطقه محسوب میشوند.
تناوب چینهشناسی این منطقه شامل آهك سنومانین ،مارن ـ ائوسن ،آهك آسماری و سازند فارس تحتانی است .با توجه
به زمینشناسی منطقه و مورفولوژی خاص دامنهها و قرار گرفتن الیههای سخت بر روی الیههای سست که خاصیت
خمیری شدن را دارند ،زمینه مناسبی برای فعالیتهای تكتونیكی در این منطقه به ویژه زمین لغزش وجود دارد .این موضوع
نشان دهنده تكتونیك فعال در منطقه است (عالیی طالقانی.)156 :1381 ،
هدف پژوهش حاضر ،بررسی فعالیتهای تكتونیكی منطقه دره شهر با رویكرد کمی است .با توجه به اعتبار شاخصهای
ژئومورفیك در مطالعات ،برای ارزیابی فعالیتهای تكتونیكی منطقه مذکور از شاخصهای ژئومورفیك شامل؛ منحنی
هیپسومتریك(Hc)1؛ انتگرال هیپسومتریك(Hi)2؛ نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن ،)Vf( 3شاخص سینوسی جبهه
کوهستان ،)Smf(4عامل تقارن توپوگرافی عرضی ،)T(5نسبت شكل حوضه ،)Bs(6عامل عدم تقارن حوضهی زهكشی)AF(7
و شاخص سینوسیته کانال رودخانه (S) 8استفاده شده است.
موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه

منطقه دره شهر با مساحت  979کیلومتر مربع ،یكی از زیر حوضههای کرخه و در جنوب شرقی استان ایالم ،در زاگرس
چین خورده به مختصات جغرافیایی  33درجه تا  33درجه و  24دقیقه عرض جغرافیایی شمالی و  46درجه و  56دقیقه تا
 47درجه و  35دقیقه طول جغرافیایی شرقی قرار دارد .این منطقه از شمال به حوضهی رومشكان ،از جنوب به حوضهی
موسیان  -آبدانان ،از غرب به حوضهی دهلران و از شرق به حوضهی آبریز پلدختر منتهی میشود (شكل .)1بیشترین ارتفاع
این منطقه  2480متر و کمترین ارتفاع در آن  541متر است.
در منطقه مورد مطالعه سه تاقدیس باز با طول متوسط وجود دارد که هریك از این تاقدیسها توسط یك تنگه قطع گردیده
است .چینهای این تاقدیسها ساده و بیشتر در سمت جنوب تاقدیس قرار دارند .چینهای موجود در منطقهی مورد مطالعه
شامل تاقدیس مله کوه در شمال حوضه و تاقدیس کبیرکوه در جنوب میباشد .بنابراین دشت دره شهر یك ناودیس است
که بین تاقدیسهای مذکور قرار گرفته است و توسط رسوباتی ناشی از فرسایش این تاقدیسها پوشیده شده است .این
بخش عمدتاً تحت تأثیر فازهای کوهزایی آلپی جوان در اواخر دوران سوم قرار گرفته که چینهای گسترده با امتداد شمال
غربی -جنوب شرقی در این حوضه پدید آمده است .در طول این دوره فعالیت ماگمایی در منطقه صورت نگرفته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

)Hypsometric Curve (Hc
)Hypsometric Integral (Hi
)3. Ratio Of Valley-Floor Width To Valley Height (Vf
4 Mountain - Front Sinuosity(Smf).
5. Transverse Topographic Symmetric Factor
6. Drainage Basin Shape Ratio
7. Asymmetry Factor
8 . Sinuosity of river chanell
2.
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سبك چین خوردگی نیز در این قلمرو اصوالً به شكل چینهای فشرده میباشد که در آن تاقدیسهای مرکب (کوهای
حجیم) به وسیله درههای عمیق (ناودیسهای ساده و باریك) از هم جدا شدهاند .از مشخصات اصلی شكل ناهمواری در
منطقه ،فراوانی اشكال تك شیب (تیغه) یا هوگبك است که در اثر فرسایش تاقدیسها در امتداد محور آنها پدید آمدهاند.
ساخت لغزشی نظیر چینهای گسلی ،برگشته و خوابیده از مشخصات دیگر شكل ناهمواری در حوضه است .برخاستگی
شدید تاقدیسها با شیب زیاد الیهها ،حاصل فشردگی چینها ،تناوب الیههای سخت آهكی و سست مارنی و شیلی و
باالخره تداوم فشار سپر عربستان از عوامل اصلی ساخت لغزشی در این منطقه محسوب میشوند (عالیی طالقانی:1381 ،
 .)156به علت دوری منطقه مورد مطالعه از زون تراستی زاگرس (زاگرس رورانده) ،فعالیتهای لرزهای ناشی از گسل
زاگرس در این منطقه کمتر دیده میشود .در سطح منطقه مورد مطالعه گسلهای کوچكی دیده میشود که وجود این
گسلها احتماالً با زلزلههای محلی در ارتباط میباشد .گسلهای فرعی عموماً با گسلهای اصلی موازی بوده و گاهی نیز بر
حسب تغییر جهت نیروها و یا مقاومت متفاوت سنگها با زوایای مختلف ،شكستگیهای اصلی را قطع میکنند (درویش-
زاده .)189 :1370،گسلهای محلی منطقه در امتدادهای مختلفی عمل کردهاند .برشهای زمینشناسی نشان میدهد که
فراوانترین گسلها از نوع امتدادی بوده که جابجایی محسوس در سنگهای مجاور را به وجود آورده است .در منطقه
مذکور میتوان به گسلهای بهرام چوبین ،پشته شیخ مكان و گسل کبیرکوه اشاره کرد .بررسی مجموع  18زلزله ثبت شده
در منطقه مورد مطالعه با میانگین  5/1در مقیاس ریشتر ،نشان دهنده تكتونیك فعال در منطقه است (محمدیان .)1388،اما
بزرگترین زمین لرزهای که در منطقه رخ داده است زمین لرزه کبیرکوه بوده است .زمین لرزه کبیرکوه به احتمال زیاد در اثر
فعالیت گسل جنبای کبیرکوه که یك گسل معكوس لرزهزاست و در یال جنوب غربی تاقدیس کبیرکوه قرار دارد در حدود
 10تا  11هزار سال پیش رخ داده است .این زمین لرزه از بزرگترین زمین لرزههای زاگرس بوده و بزرگی آن بیشتر از 7/5
درجه در مقیاس ریشتر برآورد شده است (مالكی و بحرالعلومی .)1378 ،در منطقه دره شهر فقط این زلزله مهیب باعث
ویرانی در منطقه و تخریب شهر سیمره و مهرجان قذق در استان ایالم شد و دیگر زلزله بزرگ دیگری رخ نداده است.
براساس کاوشهای باستان شناسی علت ویرانی این شهر باستانی وقوع زلزله در سال 334هجری بوده است (پورکرمانی و
آرین .)181 :1376

شكل  :1نقشه موقعيت جغرافيایي و زمين شناسي منطقه مورد مطالعه
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روش شناسي تحقيق
منطقه از مدل رقومی ارتفاعی (نقشه 1DEM

برای بررسی و برآورد دقیق شاخصهای ژئومورفیك منطقه دره شهر ،محدوده
با دقت  10متر) دریافتی از ماهواره  ASTERبا استفاده از نرم افزار  Global Mapper 18برش داده شد .با استفاده از
مدل رقومی ارتفاعی نقشه هیدرولوژی منطقه با توجه به طبقه بندی استرالر 2ترسیم گردید .با استفاده از نرم افزارهای
ArcGIS 10.5و  Portable Basemap Server V3.1نقشههای توپوگرافی  1/50000مناطق ،سیكان (2ـ ،)5456گراب
(4ـ ،)5456زرین آبادباال (3ـ )5456و کونانی (1ـ ،)5456نقشه هیدرولوژی و الیههای ساخته شده با تصاویر ماهوارهای
گوگل ارث منطبق و نقشه ترکیبی جدیدی ساخته شد .در روی نقشه ترکیبی خط الرأسهای اصلی و خط القعرهای منطقه
به دقت ترسیم شدند .روابط ریاضی که مختص شاخصهای تكتونیكی است بر روی نقشههای تولید شده پیاده شد و داده
های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل تكتونیك در منطقه استخراج گردید .همچنین برای ترسیم بعضی از نمودارها از نرم
افزار  spssاستفاده شده است .برای بررسی و اندازهگیری تكتونیك فعال در منطقه ،از شاخصهای ژئومورفولوژیك ،شامل
منحنی هیپسومتریك ،انتگرال هیپسومتریك استفاده شده است .انتگرال هیپسومتریك منطقه از مساحت زیر منحنی
هیپسومتریك مشخص میشود .شاخصهای ژئومورفیك دیگر که برای اثبات تكتونیك فعال در این منطقه مورد استفاده
قرار گرفته است (جدول  .)1پس از محاسبه شاخصهای ژئومورفیك مورد نظر ،ارزیابی و طبقه بندی از فعالیت نسبی
تكتونیك در منطقه مورد مطالعه انجام شده است (شكل )2
جدول  :1نحوة محاسبة شاخص هاي ژئومورفيك

نام شاخص
شاخص عدم تقارن حوضه زهكشی
4
شاخص نسبت شكل حوضه
5
شاخص سینوسی جبهه کوهستان
6
شاخص تقارن توپوگرافی عرضی
7
شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع
8
شاخص سینوسیته کانال رودخانه
3

رابطه 1
رابطه 2
رابطه 3
رابطه 4
رابطه 5
رابطه 6

𝑟𝐴

عالمت اختصاري

رابطه

) (𝐴𝑓 = 100
𝑡𝐴
BS=Bl / Bw
Smf = Lmf / Ls
T= Da / Dd
])Vf=2Vfm/[(Eld−Esc) +(Erd−Esc
c
v

=s

Af
BS
Smf
T
Vf
S
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1.

Digital Elevation Model
. Strahler
3 . Asymmetry Factor
4 . Drainage Basin Shape Ratio
5 . Mountain Front Sinusity
6 . Topographic Symmetry Factor
7 . Ratio of Valley-floor with to Vally Height
8. Sinuosity of river chanell
2
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شكل :2نمودار روش شناسي تحقيق

یافتههاي تحقيق
منحني هيپسومتري و انتگرال هيپسومتري

نحوه توزیع ارتفاعات در منطقه معموالً با دو نمودار که با نامهای منحنیهای ارتفاعی معروفند (هیپسومتری1و آلتیمتری)2
رسم میشوند که هر دو مفهوم واحدی داشته اما به صورتهای متفاوت رسم میشوند (علیزاده .)487 :1388 ،در منطقه
دره شهر به علت وجود تنگهای متعدد که باعث قطع شدگی منحنیهای میزان در منطقه میشود و شیب زیاد دامنههای
کبیرکوه و ملهکوه که باعث فشرده شدن منحنیهای میزان به هم شده است ترسیم منحنی هیپسومتری حوضه روی
نقشههای توپوگرافی منطقه بسیار مشكل است در نتیجه برای اندازه گیری ارتفاع نقاط و ترسیم این نمودار از از مدل رقومی
ارتفاعی (نقشه  )DEMمنطقه استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار  GISمنطقه مذکور را به  8منطقه ارتفاعی به
فواصل منظم  243متر تقسیم بندی و مساحت این قطعهها محاسبه شده است (جدول .)2نمودار هیپسومتری منطقه به
وسیله نرم افزار  SPSSترسیم شده است (شكل  .)3از آن جایی که در منحنی هیپسومتریك ،مساحت و ارتفاع منطقه بر
مساحت و ارتفاع کل منطقه تقسیم شده و روی منحنی ،اعداد حاصل به صورت بی بعد در آمدهاند ،در این صورت منحنی
هیپسومتریك مستقل از مساحت و ارتفاع بوده و منحنیهای هیپسومتریك منطقه مورد مطالعه در اندازههای مختلف از
نظر ارتفاع و مساحت میتوانند با یكدیگر مقایسه شده و تجزیه و تحلیل شوند .یكی از سادهترین راهها برای توصیف
شكل منحنی هیپسومتریك یك منطقه مشخص ،محاسبه انتگرال هیپسومتریك آن منطقه میباشد .انتگرال هیپسومتریك
منطقه به وسیله مساحت زیر منحنی هیپسومتریك مشخص میشود .ماکزیمم و مینیموم ارتفاع و ارتفاع متوسط منطقه
به طور مستقیم از مدل رقومی ارتفاعی (نقشه  )DEMمنطقه و با استفاده از نرم افزار  Gisبه دست آمد.
= 0.25

1026.87−540
2485−540

= انتگرال هیپسومتریك منطقه دره شهر

چنانچه مساحت زیر منحنی هیپسومتریك به وسیله انتگرال محاسبه شود ،میزان دقیق انتگرال هیپسومتریك منطقه مورد
مطالعه برابر 0/5میباشد حاصل میشود .مقدار محاسبه شده ،نسبت به میزان احتسابی با فرمول فوق که برابر 0/25
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. Hypsometry
. Altimetry

1
2
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میباشد تفاوت زیادی دارد .رودخانه سیمره و شبكه زهكشی که به آن میریزند با برش رسوبات و ایجاد لندفرمهای
ژئومورفیك مانند تراسهای رودخانهای ،تغییرات زیادی در سطح دشت دره ناودیسی سیمره به وجود آورده است که مقدار
کم انتگرال هیپسومتریك در این منطقه نشان دهنده این موضوع است (شكل  .)4مقادیر باالی انتگرال هیپسومتریك
(باالتر از )%50داللت بر وجود پستی ،بلندی و توپوگرافی باال نسبت به میانگین منطقه زهكشی همچون سطوح باال آمده
و فالتی که به وسیله رودها بریده شدهاند و مقادیر حد واسط تا کم انتگرال هیپسومتریك حاکی از برش شبكه زهكشی
در یك سطح هموارتر میباشد .ارتباط بین انتگرال هیپسومتریك و درجه بریدگی باعث شده تا انتگرال هیپسومتریك به
عنوان شاخص و معیاری جهت تشخیص چرخه مرحله فرسایشِ چشم انداز استفاده شود.
جدول  :2طبقات ارتفاعي و مساحت آنها در حوضه

h/H
0
0/24
0/35
0/46
0/57
0/67
0/78
0/89

)H(M
0
540
783
1026
1269
1512
1755
1988

a/A
1
0/69
0/40
0/23
0/12
0/06
0/03
0/008

1

2241

0

) 𝟐𝑴𝑲(Area
1201
827
484
280
140
75
35
10

شكل  :3نمودار هيپسومتري حوضه آبریز دره شهر

104

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال یازدهم ،شماره  ،1تابستان 1401

شكل :4تصویري از برش رسوبات و تقطيع تراسهاي دریاچهاي به وسيله آبهاي جاري بين روستاي جمشيدآباد و چم ژاب

چرخهی فرسایش به طور نظری یك چشم انداز را در خاللِ چندینِ مرحلهِ فرسایش به قرار زیر توصیف و ارزیابی میکند؛
مرحله جوانی :مرحلهای که با برشهای عمیق و برجستگیهایِ ناهموار و ناصاف توصیف میشود (شكل -5الف).
مرحله بلوغ :مرحلهای که بسیاری از فرایندهایِ ژئومورفیك تقریباً به طور متوازن و متعادل روی میدهند (شكل -5ب).
ح اساس با برجستگیهای بسیار هموار شده و مقهور توصیف
مرحله پیری :مرحلهای که با چشم اندازهایِ نزدیك به سط ِ
میشود (شكل -5ج) (گورابی( )1386،شكل  .)5منحنی هیپسومتری منطقه مورد مطالعه شبیه شكل ( -5ب) میباشد .این
ی ژئومورفیك تقریباً به طور متوازن و متعادل روی
شكل بیانگر مرحله بلوغ منطقه میباشد .در این مرحله فرآیندها ِ
میدهند .با توجه به شكل این منحنی فعالیتهای تكتونیكی نیمه فعالی در منطقه وجود دارد.

شكل :5منحنيهاي هيپسومتریك نظري (مبين مراحل مختلف چرخه فرسایش)(ادوارد و همكاران 1995 ،به نقل از
گورابي.)1386،
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1

شاخص عدم تقارن روشی برای تشخیص وجود کج شدگی ناشی از فعالیتهای تكتونیكی در حوضههای زهكشی است
(همدونی و همكاران .)156،2008 ،عامل عدم تقارن ،برای توصیف و درک ارتباط کج شدگی ناشی از نیروهای تكتونیكی
به نمایش می گذارد .از ویژگی آن استفاده برای نواحی وسیع است .این شاخص چنین تعریف شده است.
𝑟𝐴
) 𝑡𝐴(( 𝐴𝑓 = 100هاروگارونر  1985و کلر و نپنیتر.)125 :2002،
رابطه ()1
 Arمساحت قسمت راست کانال اصلی (درحالی که نگاه رو به پایین دست رود باشد) نسبت به رود اصلی و  Atمساحت
کل حوضهی زهكشی میباشد .برای شبكه رودی که تشكیل شده و تداوم جریان در حالت ثابتی وجود دارد  AFباید
برابر  50باشد .مقادیر بیشتر یا کمتر از  50ممكن است حاکی از کج شدگی حوضهی زهكشی باشد .اعداد منفی کج شدگی
به سمت چپ را نشان میدهد .مقادیر بیش از  50بیانگر عمل باالآمدگی در ساحل راست و کمتر از 50بیانگر باالآمدگی
در ساحل چپ آبراهه اصلی است .از نظر فعالیتهای تكتونیكی AF – 50 < 15 ،کالس یك و فعال را نشان میدهد.
در حالی که 7 >AF – 50> 15 ،باشد کالس دو و فعالیت متوسط آن حوضه را بیان میکند .توقف فعالیتهای تكتونیكی،
زمانی مشخص میشود  AF –50> 7است ( همدونی و همكاران .)169 :2008 ،مقادیر به دست آمده برای منطقه مورد
مطالعه حاکی از فعالیتهای تكتونیكی فعال در سمت راست رودخانهی سیمره به علت شیب کم درهی ناودیسی ،ناودیس
سیمره است .در منطقه مذکور که جریان رود در آن به سوی جنوب شرق جاری است ،چرخش تكتونیكی به طرف شمال
میباشد .در قسمت شمال مقدار شاخص  AFکمتر از  50است و رودخانهی اصلی به سمت شمال کج شده است .شاخههای
روی کنارههای جنوبی ،سمت راست نسبت به شاخههای کنارههای شمالی جانب چپ طوالنیتر هستند و باید مسیر
طوالنیتری را طی کنند که به آبراههی اصلی (رودخانهی سیمره ) بریزند زیرا  AFبزرگتر از  50میباشد (جدول .)3
جدول  :3مقادیر شاخص AFمنطقه دره شهر
𝟐𝑴𝑲 AT

𝟐𝑴𝑲 AR

AF

AF =50

كالس

سمت راست حوضه

979

681/3

69/59

19/58

2

سمت چپ حوضه

979

296/9

30/33

-19/67

3

حوضه دره شهر

شكل  :6ارزیابي عدم تقارن حوضه زهكشي در منطقه دره شهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Asymmetry Factor

1.
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شكل  :7تصویر پيچش رودخانه سيمره در داخل قسمتي از دشت سيمره و عدم تقارن حوضهي زهكشي

نسبت شكل حوضه(BS)1

حوضههای فعال تكتونیكی شكل کشیدهای دارند .شكل حوضه در طول زمان با توقف میزان باالآمدگی ،به تدریج دایره
میشود ( باربانك و آندرسون .)203 :2001 ،2نسبت شكل حوضه از رابطه زیر به دست می آید.
BS=Bl / Bw

رابطه ()2
در این رابطه =BS ،شاخص شكل حوضه؛  =Blاندازه طول حوضه از پایینترین مقسم آب تا خروجی حوضه ؛=Bw
پهنای حوضه در پهنترین قسمت.
جدول  :4مقادیر شاخص BSدر حوضه آبریز دره شهر
نام حوضه

دره شهر

مقدار شاخصBS
2/45

كالس فعاليت
3

شكل  : 8نقشه نسبت شكل حوضهي زهكشي در منطقه دره شهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Drainage Basin Shape Ratio
. Burbank and Anderson

1
2
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در منطقه مورد مطالعه  BS= 2/45است که رقم در مقایسه با شكل منطقه که شكلی کشیده دارد دارای تكتونیك نیمه
فعالی است (جدول .)4
شاخص سينوسيته جبهه كوهستان

1

این شاخص را بال و مك فادن )  (1977به صورت این رابطه معرفی کردهاند:
Smf = Lmf / Ls
رابطه ()3
در این رابطه Lmf ،طول جبهه کوهستان در جلو و پای کوهستان یا جایی است که شیب تغییر میکند و از کوهستان به
پدیمنت تبدیل میشود ،و  Lsفاصله مستقیم همان دو نقطه است .این شاخص توازن میان فرایندهای فرسایشی را که بر
روی جبهه کوهستان باعث ایجاد سینوسی (چین و شكن بیشتر) و باالآمدگی عمودی جبهه کوهستان میشود ،نشان
میدهد (کلر و همكاران .)137 :1996 ،مقادیر حدود  1تا  1/4آن بیانگر تكتونیك فعال ،بین  1/4تا  3تكتونیك نیمه فعال،
و بیشتر از آن حالتی غیرفعال دارند (سیف .)133 :1389،این جبهههای کوهستانی با باالآمدگی تكتونیك فعال که به طور
نسبی مستقیم هستند ،با مقادیر کم  Smfهمراه میباشند .اگر نرخ باال آمدگی کاهش یافته یا متوقف شده باشد ،در
نتیجه فرآیندهای فرسایش جبهه کوهستان را به طور قهقرایی حفر خواهند کرد و  Smfافزایش پیدا خواهد کرد .مقادیری
که از تجزیه و تحلیل شاخص  Smfبه دست آمده است نشان میدهد که در تاقدیسهای کبیرکوه و مله کوه فعالیتهای
تكتونیك نیمه فعال در محدوده این تاقدیسها وجود دارد (جدول .)5

شكل :9نقشه جبهه كوهستاني در منطقه دره شهر
جدول  :5مقادیر شاخص Smfدر منطقه دره شهر
حوضه ي آبریز دره شهر

)Lmf(km

)Ls(km

Smf

كالس فعاليت

تاقدیس کبیرکوه
تاقدیس مله کوه

95/37
70

37/50
25

2/54
2/8

2
2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Mountain Front Sinusity

1
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شكل  :10تصویر بریدگي عرضي دامنه كبيركوه و ایجاد هوگبك و جبهه كوهستاني

شكل  :11تصویر بریدگي هاي عرضي دامنه كبيركوه و ایجاد جبهه كوهستاني

شاخص تقارن توپوگرافي عرضي)T( 1

عامل تقارن توپوگرافی عرضی شاخصی کمی است که در ارزیابی نامتقارن بودن حوضه و بررسی حرکات تكتونیك فعال
به کار برده میشود و به صورت زیر تعریف میگردد :
T= Da / Dd
رابطه ()4
در این رابطه  Tشاخص تقارن توپوگرافی عرضی Da ،فاصله خط میانی حوضهی زهكشی تا کمربند فعال مئاندری حوضه
ال متقارن T=0 ،میباشد
(مسیر رود اصلی) و  Ddفاصله خط میانی حوضه تا خط تقسیم آب میباشد .برای حوضههای کام ً
و مقدار  Tبیانگر یك بردار با مقدار عددی بین  0تا 1میباشد .با افزایش عدم تقارن ،شاخص  Tافزایش پیدا میکند (راندل،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Topographic Symmetry Factor

1
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 .)577 :1994در این شاخص مقادیر عددی نزدیك به  1بیانگر تكتونیك فعال است .مقادیر  Daو  Ddدر  17نقطه از
مسیر رودخانهی سیمره در سمت راست اندازهگیری شده و از مجموع این اندازهگیریها ،میانگین گرفته شده تا عدد به
دست آمده بیان کنندة کل مسیر رودخانهی سیمره باشد (جدول  .)6در این منطقه مقدار شاخص تقارن توپوگرافی عرضی
برابر با  0/29است که حاکی از نیمه متقارن بودن منطقه است .این منطقه از نظر فعالیتهای تكتونیكی در کالس  3قرار
میگیرد (جدول  .)6تمایل شبكه زهكشی به سمت نیمه شمالی منطقه مورد مطالعه است و تكتونیك ضعیفی در نیمه
جنوبی این منطقه به علت شیب کم و برآمدگی درهی ناودیسی سیمره وجود دارد (شكل .)12

شكل  :12ارزیابي شاخص تقارن توپوگرافي در منطقه دره شهر
جدول  :6شاخص تقارن توپوگرافي معكوس در منطقه دره شهر )(T
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نسبت پهناي كف دره به ارتفاع آن(Vf)1

شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن ،دره های Vشكلی را که در پاسخ به باالآمدگی ،پایین دست خود را حفر
میکنند ،از درههای Uشكلی که در اثر ثبات سطح اساس و آرامش تكتونیكی ،فرسایش کناری در آنها برتری دارد متمایز
میسازد ( گارسیا تورتوسا .)378 :2008 ،2این شاخص از رابطه زیر به دست میآید.
])Vf=2Vfm/[(Eld−Esc) +(Erd−Esc

رابطه ()5
در این رابطه  =Vfشاخص پهنای دره با ارتفاع آن؛  =Vfmپهنای کف دره؛  =Eld, Erdارتفاع متوسط خط تقسیم آب
در سمت چپ و راست دره؛  =Esارتفاع متوسط کف دره از سطح آبهای آزاد .مقادیر کوچكتر از  0/5شاخص  Vfبر
جبهة کوهستان فعال (کالس )1داللت دارد .مقادیر بین 0/5 -1کالس  2و فعالیتهای تكتونیكی متوسط را بیان میکند
و میزان بزرگتر از  1آن ،بیانگر جبهههای کوهستانی غیرفعال(کالس )3تكتونیكی است .برای ارزیابی منطقی از مقدار،VF
 24برش عرضی در جهت عمود بر آبراهه اصلی منطقه مذکور ترسیم و VFبرای هر یك محاسبه شده است .آنگاه
میانگین VFکل حوضه محاسبه شده و به عنوان مقدار عددی مبنای سنجش فعالیتهای تكتونیكی لحاظ شد .میزان
VFبرای کل منطقه برابر  4/31میباشد .بیشترین میزان  VFدر راستای نیمرخ شماره  3و  4و  5و 6و  7و  8میباشد.
مقادیر عرض کف دره به ارتفاع دره ) (VFدر منطقه مذکور از  0/27تا  10/51تغییر میکند ،مقادیر کم این شاخص
مربوط به درهی شمال غربی ،جایی که فعالیتهای تكتونیك جدیتر است میباشد (شكل ( )13جدول .)7

شكل  :13نقشه موقعيت نيمرخهاي بيست چهارگانه براي محاسبه شاخصVF

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ratio of Valley-floor with to Vally Height
. Garcia-tortosa et al

1.
2

ارزیابي فعاليتهاي نو زمين ساخت در منطقه دره شهر با استفاده...

111

شكل  :14محاسبه نسبت عرض كف بستر دره به ارتفاع دره) (Vfدر امتداد نيمرخAB
جدول  : 7مقادیر شاخص Vfدر منطقه مورد مطالعه

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
میانگین

Eld
1637
1628
1566
1610
1646
1606
1515
1511
1510
1181
1536
1586
1758
1718
1656
949
910
834
514
659
628
982
1153
1317
1317

Erd
1887
2052
2017
1755
1766
1884
1976
1978
1917
1840
1818
1779
1806
1749
1916
1933
1978
2102
2166
2201
2257
2300
2398
2433
1996

Esc
542
549
550
551
555
556
560
560
564
565
569
573
575
577
581
585
598
600
603
731
771
834
903
926
623

vfw
6870
6990
7560
8570
10000
12610
8710
8570
6730
6000
6668
4173
4000
3410
3810
3680
3360
1250
673
294
179
309
2134
1626
4924

vf
3/63
5/41
6/1
7/57
8/69
10/51
7/35
7/23
5/81
6/35
6
3/76
3/31
2/95
3/16
4/30
3/97
1/44
0/91
0/42
0/27
0/38
2/44
1/71
4/31
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شاخص سينوسيته كانال رودخانه(S) 1

c

=s

رابطه () 6
این شاخص از رابطه روبرو به دست می آید:
 Cطول کانال رودخانه و  Vطول خط مستقیم در راستای دره است .الگو و طرح رودها نسبت به شیب بسیار حساس است
v

).(Adams et al , 1999

به نظر میرسد که هر چه مقدار پیچ وخم آبراهه یا رودخانهای بیشتر باشد به حالت تعادل نزدیك تر است ،در حالی که
مستقیم بودن مسیر رودخانه بیشتر حاکی از جوان بودن منطقه و فعالیتهای عصر حاضر تكتونیكی و نئوتكتونیكی است.
باال بودن مقدار عددی این شاخص ،نزدیك شدن رودخانه به حالت تعادل را نشان میدهد .در حالی که مقادیر کم این
شاخص ،بیانگر فعالیت باالی تكتونیك در محدودهی مورد مطالعه میباشد .مقادیر بین  0/5تا  0/7را فعالیت متوسط و
بیشتر از 0/7درصد را فعالیت ضعیف در نظر می گیریم .این در حالی است که مقدار نهایی این شاخص در منطقه مورد
مطالعه برابر با  1/47است .این رقم نشان می دهد که رودخانه سیمره در این حوضه به حالت تعادل رسیده است .در نتیجه
در محدوده رودخانه سیمره فعالیت تكتونیكی ضعیفی وجود دارد (شكل .)15

شكل  :15ارزیابي شاخص سينوسيته كانال رودخانه در منطقه دره شهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Sinuosity of river chanell

1
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شكل  :16تصویر پيچش رودخانه سيمره در داخل دشت دره شهر

نتایج و طبقه بندي نسبي فعاليت تكتونيكي در حوضه آبریز دره شهر

برای بررسی و طبقه بندی فعالیتهای نئوتكتونیك در منطقه مورد مطالعه از شاخصهای مختلفی استفاده شده است .که
هر یك از این شاخصها بخشی از حوضه را مورد ارزیابی قرار دادند .وقتی چندین شاخص در یك ناحیه خاص برای طبقه
بندی و تجزیه و تحلیل فعالیت تكتونیكی به کار برده شوند ،نسبت به بكارگیری یك شاخص ،نتایجِ بهتری را در بر خواهند
داشت .به این منظور از شاخص های متفاوتی برای بررسی و ارزیابی فعالیت های تكتونیكی در منطقه دره شهر استفاده
شده است که نتایج این ارزیابی در جدول  8آمده است.
جدول  :8نتایج و طبقه بندي نسبي فعاليتهاي تكتونيكي

شاخص
منحنی هیپسومتری
انتگرال هیپسومتریك
عدم تقارن حوضهی زهكشی
تقارن توپوگرافی عرضی
سینوسیته جبهه کوهستان
نسبت شكل حوضه
نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن
سینوسیته کانال رودخانه

توصیف کیفی
مرحله بلوغ
مرحله بلوغ
مرحله بلوغ
مرحله بلوغ
مرحله بلوغ
مرحله بلوغ
مرحله بلوغ
مرحله بلوغ
مرحله بلوغ
مرحله بلوغ

توصیف کمی
0/25
سمت راست 69/59
سمت چپ 30/33
0/29
تاقدیس کبیرکوه 2/54
تاقدیس مله کوه 2/8
2/45
4/31
1/47

کالس
2
2
3
3
2
2
3
3
3

ارزیابی فعالیت تكتونیكی
نیمه فعال
نیمه فعال
نیمه فعال
نیمه فعال
نیمه فعال
نیمه فعال
نیمه فعال
نیمه فعال
غیر فعال
غیر فعال

نتيجه گيري

منطقهی مورد مطالعه که در زاگرس چین خورده قرار دارد دارای ساخت لغزشی نظیر چینهای گسلی ،برگشته و خوابیده
است .برخاستگی شدید تاقدیسها با شیب زیاد الیهها ،حاصل فشردگی چینها ،تناوب الیههای سخت آهكی و سست
مارنی و شیلی و باالخره تداوم فشار سپر عربستان از عوامل اصلی ساخت لغزشی در این منطقه محسوب میشوند .تناوب
چینهشناسی این منطقه شامل آهك سنومانین ،مارن ـ ائوسن ،آهك آسماری و سازند فارس تحتانی است .با توجه به
زمینشناسی منطقه و مورفولوژی خاص دامنهها و قرار گرفتن الیههای سخت بر روی الیههای سست که خاصیت خمیری
شدن را دارند ،زمینه مناسبی برای فعالیتهای تكتونیكی در این منطقه به ویژه زمین لغزش وجود دارد .برشهای زمین-
شناسی نشان میدهد که فراوانترین گسلها از نوع امتدادی بوده که جابجایی محسوس در سنگهای مجاور را به وجود
آورده است .بررسی مجموع  18زلزله ثبت شده در منطقه مورد مطالعه با میانگین  5/1در مقیاس ریشتر ،نشان دهنده
تكتونیك فعال در منطقه است.
شیب نسبتاً باال در تاقدیس کبیرکوه و همچنین لیتولوژی و سازندهایی با مقاومت متفاوت باعث شده است تا بكرترین و
چشم نوازترین اشكال ژئومورفولوژی در آن شكل گیرد .که از جمله این اشكال درههای عمیق (روز) می باشند که در هر
دو دامنه شمالی و جنوبی این تاقدیس وجود دارد .این حوضه از سه واحد ژئوموفولوژیكی کوهستان ،تپه ماهور و دشت در
مقیاس کوچك تشكیل شده است .این سه واحد نه تنها در رفتار هیدرولوژیكی و فرآیندهای هیدروژئومورفیك حوضه تأثیر
گذاشتهاند ،خود نیز متأثر از فرآیندهای هیدروژئومورفیك بوده و هستند.
عدد به دست آمده از بررسی هیپسومتری نشان میدهد که منطقه مورد مطالعه از نظر فعالیتهای تكتونیكی در کالس 3
ی ژئومورفیك
قرار دارد و شكل منحنی هیپسومتری منطقه مذکور بیانگر مرحله بلوغ منطقه میباشد .در این مرحله فرآیندها ِ
تقریباً به طور متوازن و متعادل روی میدهند .با توجه به شكل این منحنی فعالیتهای تكتونیكی نیمه فعالی در منطقه
وجود دارد .انتگرال هیپسومتریك منطقه برابر  0/25میباشد که این مقدار انتگرال هیپسومتریك حاکی از برش شبكهی
زهكشی در یك سطح هموارتر میباشد.
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مقدار شاخص عدم تقارن حوضهی زهكشی به صورتی است که از نظر فعالیتهای تكتونیكی سمت راست منطقه در کالس
 1و سمت چپ منطقه در کالس  3قرار میگیرد .در منطقه مذکور که جریان رود در آن به سوی جنوب شرق جاری است،
چرخش تكتونیكی به طرف شمال میباشد .در قسمت شمال این مقدار کمتر از  50است و رودخانهی اصلی به سمت
شمال کج شده است .شاخههای روی کنارههای جنوبی ،سمت راست نسبت به شاخههای کنارههای شمالی جانب چپ
طوالنیتر هستند و باید مسیر طوالنیتری را طی کنند که به آبراههی اصلی (رودخانه سیمره) بریزند زیرا شاخص عدم
تقارن حوضهی زهكشی بزرگتر از  50میباشد.
در این منطقه مقدار شاخص تقارن توپوگرافی عرضی برابر با  0/29است که حاکی از نیمه متقارن بودن منطقه مورد مطالعه
است .این حوضه از نظر فعالیتهای تكتونیكی در کالس  3قرار میگیرد .همچنین تمایل شبكهی زهكشی به سمت نیمه
شمالی منطقه و تكتونیك نیمه فعال در نیمه جنوبی منطقه به علت شیب کم و برآمدگی درهی ناودیسی ،ناودیس سیمره
است.
مقادیر نسبتاً زیاد شاخص سینوسیته جبهه کوهستان برای تاقدیسهای کبیرکوه و مله کوه نشان میدهد که فعالیتهای
تكتونیكی در این دو تاقدیس در کالس  2قرار دارد .همچنین در محدوده این تاقدیسها فعالیتهای تكتونیك نیمه فعالی
وجود دارد.
در منطقه مذکور مقدار شاخص نسبت شكل حوضه برابر با  2/45است که از نظر فعالیتهای تكتونیكی در کالس  3قرار
می گیرد .این رقم نشان میدهد که منطقه شكلی کشیده دارد و فعالیتهای تكتونیك به صورت تقریباً فعالی در این منطقه
وجود دارد.
میزان شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن برای کل منطقه برابر  4/31است .با توجه به مقدار این شاخص از نظر
فعالیتهای تكتونیكی این منطقه در کالس  3قرار میگیرد .مقدار این شاخص در منطقه مورد مطالعه از  0/27تا 10/51
تغییر میکند ،مقادیر کم مربوط به دره شمال غربی جایی که فعالیتهای تكتونیك فعالتر است میباشد.
مقدار نهایی شاخص سینوسیته کانال رودخانه در منطقه مورد مطالعه برابر با  1/47است .با توجه به مقدار به دست آمده
این حوضه از نظر فعالیتهای تكتونیكی در کالس  3قرار میگیرد .همچنین نتیجه میگیریم رودخانه سیمره که در این
حوضه جریان دارد به حالت تعادل رسیده است و در محدوده رودخانه سیمره فعالیت تكتونیكی خیلی ضعیفی وجود دارد.
به طور کلی در واحد دشت منطقه دره شهر تكتونیك نیمه فعالی با حرکت تكتونیكی خیلی کم وجود دارد و سطح دشت به
پایداری نسبی رسیده است .اما در واحد ژئومورفیكی کوهستان و کوهپایههای آن هنوز فعالیتهای زمین ساختی نسبتا ً
قوی وجود دارد و باعث تغییراتی در این واحد ژئومورفیك شده است .به طور کلی با توجه به نتایج جدول شماره  ،8بیشتر
فعالیتهای تكتونیكی که منطقه دره شهر را تحت تأثیر قرار دادهاند در کالس  2و  3قرار دارند و این منطقه در مرحله بلوغ
میباشد .فعالیتهای تكتونیك در این منطقه حالت نیمه فعال و غیر فعال را دارند و این محدوده تقریباً به حالت تعادل
رسیده و میزان تغییرات آن در نتیجه این فعالیتها کم است .البته با توجه به زمینشناسی منطقه و مورفولوژی خاص
دامنهها و قرار گرفتن الیههای سخت بر روی الیههای سست که خاصیت خمیری شدن را دارند ،زمینه مناسبی برای
فعالیتهای تكتونیكی در این منطقه به ویژه زمین لغزش وجود دارد.
منأبع

 پورکرمانی ،محسن؛ آرین ،مهران ،1376 ،سایزموتكتونیك (لرزه زمین ساخت) .انتشارات مهندسین مشاور آب دز،
صص .270
 درویشزاده ،علی ،1370 ،زمینشناسی ایران .تهران ،انتشارات امیرکبیر ،صص.901
 رامشت ،محمدحسین؛ آراء ،هایده؛ شایان ،سیاوش؛ یمانی ،مجتبی ،1391 ،ارزیابی دقت و صحت شاخصهای
ژئومورفولوژیكی با استفاده از دادههای ژئودینامیكی (مطالعه موردی :حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران،
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،دوره  ،23شماره ( 2پیاپی  ،)46صص .35-52

ارزیابي فعاليتهاي نو زمين ساخت در منطقه دره شهر با استفاده...






















115

سیف ،عبداله ،1389 ،بررسی تكتونیك فعال در قلمرو تراست زاگرس منطقه فارسان ،پژوهشهای جغرافیای
طبیعی ،شماره  ،74دانشگاه تهران ،صص 146تا .125
شیران ،مهناز ،زنگنه اسدی ،محمد علی؛ ادب ،حامد؛ امیر احمدی ،ابوالقاسم ،1397 ،تحلیلی بر آنومالی های
مورفوتكتونیك و ارتباط آن با تغییر ساختارهای تكتونیكی پهنة زاگرس مرتفع و کمربند سنندج -سیرجان در
منطقة نمونه قلعه شاهرخ ،جغرافیا و توسعه ،دوره  ،16شمارة  ،52صص .43-68
عبادیان ،سارا ،1379 ،تحلیل ساختاری و زمین ساختی تاقدیس سبزپوشان بر اساس آنالیزهای مورفوتكتونیكی،
استاد راهنما دکتر سید احمد علوی پایان نامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،گروه زمین شناسی.
عالیی طالقانی ،محمود ،1381 ،ژئومورفولوژی ایران ،جلد اول ،چاپ اول ،نشر قومس ،صص .402
علیزاده ،امین ،1388 ،اصول هیدرولوژی کاربردی ،جلد اول ،چاپ  ،26انتشارات آستان قدس ،از صص.870
کریمی ،هادی؛ قنواتی ،عزت اله؛ یمانی ،مجتبی؛ صفاری ،امیر ،1395 ،تأثیر تكتونیك در تغییرات نیمرخ طولی
رودخانه ها (مطالعة موردی :رودخانه عالمرودشت در جنوب استان فارس) ،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی،
دوره پنجم ،شماره  ،2صص .37-52
گورابی ،ابوالقاسم ،1386 ،شواهد ژئومورفولوژیكی تكتونیك فعال حوضهی آبخیز درکه ،پژوهشهای جغرافیایی،
شماره ،60از صص  196تا .177
مابقی ،سید اعظم؛ حسین زاده ،سیدرضا ،1396 ،تجزیه و تحلیل تكتونیك – ژئومورفولوژی حوضة رودخانة
درونگر ،جغرافیا و توسعه ،شماره  ،49صص .163-188
مالكی ،ا؛ بحرالعلومی ،ف ،1378 ،معرفی دو پارینه زمینلغزه در منطقه سیمره ،دهمین کنفرانس ژئوفیزیك ایران،
دانشگاه تهران.
محمدیان ،م ،1388 ،بررسی تاقدیسهای زاگرس در حوضهی آبریز سیمره در شهرستان دره شهر ،استاد راهنما
دکتر سید منصور شاهرخوندی ،پایان نامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد خرمآباد ،گروه جغرافیا.
مختاری ،داود؛ رضایی مقدم ،محمدحسین؛ محمودی ،شبنم؛ مرادی ،عباس ،1397 ،کاربرد شاخصهای
مورفومتری تكتونیكی جنبا در برآورد وضعیت تكتونیكی گسلهای مكران در محدوده حوضههای آبریز تبرکن و
گز ،فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال  ،11شماره  ،93صص .1-17
مقامیمقیم ،غالمرضا ،1397 ،بررسی تكتونیك فعال شمال شهرستان اسفراین با استفاده ازشواهد مورفولوژیكی
و شاخصهای مورفوتكتونیكی ،فصلنامه زمین ساخت ،دوره  ،2شماره  ،5صص .17-35
مقصودی ،مهران؛ زمان زاده؛ سید محمد؛ یمانی ،مجتبی؛ حاجی زاده؛ عبدالحسین؛  ،1396بررسی تكتونیك فعال
حوضه آبریز مارون با استفاده از شاخص های ژئومورفیك ،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ،سال ششم ،شماره
 ،3صص .37-59
مقیمی ،ابراهیم؛ جعفربیگلو ،منصور؛ یمانی ،مجتبی؛ زمان زاده ،سیدمحمد؛ کامرانی دلیر ،حمید ،1398 ،تطبیق
لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیتهای تكتونیكی و لرزه خیزی بخش شمالی زون گسلی زفره – قم ،پژوهش
های جغرافیایی ،دوره  ،51شماره (2پیاپی  ،)108صص .223-243
نقشه توپوگرافی  1/50000مناطق ،سیكان (2ـ ،)5456گراب (4ـ  ،)545زرین آبادباال (3ـ )5456و کونانی (1ـ
.)5456

Adams, K., D., Wesnousky, S., G., and Bills, B., G., 1999. Isostatic rebound, active
faulting, and potential geomorphic effects in the Lake Lahontan basin, Nevada and
California.
Bull, W., B., McFadden, L., D., 1977. Tectonic Geomorphology North and South of the
Garlock Fault, California, In: Doehring, D.O. (Ed.), Geomorphology in Arid Regions




1401  تابستان،1  شماره، سال یازدهم،پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي




















116

Proceedings of the Eighth Annual Geomorphology Symposium, State University of
NewYork, Binghamton.
Burbank, D., W., Anderson, R., S., 2001. Tectonic Geomorphology, Blac kwell Science.
Doranti-Tiritan, C., Christian Hackspacher, P., Henrique de Souza, D., Siqueira-Ribeiro,
C., M., 2014. The Use of the Stream Length-Gradient Index in Morphotectonic Analysis
of Drainage Basins in Poços de Caldas Plateau, SE Brazil, International Journal of
Geosciences, 5, 1383-1394
Duglas, W., Burbank, Robert, S., Anderson, 2001. Tectonic Geomorphology, Black well
Science, Ltd.
Flores-Prieto, E., Quénéhervé, G., Bachofer, F., Shahzad, F., & Maerker, M., 2015.
Morphotectonic interpretation of the Makuyuni catchment in Northern Tanzania using
DEM and SAR data. Geomorphology, 248, 427-439.
Garcia-tortosa, F., J., Alfaro, P., Galindo - Zaldivar, J., Gibert., Lopez-Garrido A., C.,
Sanz de Galdeano, C., Ureña, M., 2008. Geomorphologic Evdemce of the Active Baza
Fault Betic Cordillera, (South Spain), Geomorphology, 97, 374-391.
Goudie, A., 2013. Encyclopedia of Geomorphology. Taylor & Francis, 1200 pp.
Hamdouni, R., E., Irigaray, C., Fernandez, T., Chacon, J., Keller E., A., 2008. Assessment
of Relative Active Tectonic, South West Border of the Sierra Nevada (Southern Spain)
Geomorphology, 96, 150-173. Iran, Journal of Geography & Geology, Vol. 3, Issue 1, P:
258.
Keller, E., A, Pinter, N., 1996. Active tectonic: Earthqukes, Uplift. and Landscape.
Prentice Hall, Pub.
Keller, E., A., Pinter, N., 2002. Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape,
Prentice Hall, NewJersey, Keller, E., A., Chacón.
Randel, T., 1994. Analysis of drainage-basin symmetry as arpin techniques to identify
areas of possible Qaternery tilt-block tectonics: An examble from the Mississippi
Embayment, Geological society, Vol, 106. pp: 571-581.
Sarma, J., N., Acharje, S., Murgante, B., 2016. Morphotectonic study of the Brahmaputra
basin, Journal of the Geological Society of India, September 2015, Volume 86, Issue 3,
pp: 324-330.
Stanley, A., Schumm, Jean, F., ducument, &, John, M., holbrook, 2000, Active Tectonics
and Alluvial Rivers.Cambridge, university press
Toudeshki, V., H., Arian, M., 2011. Morphotectonic Analysis in the Ghezel Ozan River
Basin, NW SAR data, Geomorphology, 248, 427- 439.
Vojtko, R., Petro, L., Benová, A., Bóna, J., Hók, J., 2011. Neotectonic evolution of the
northern Laborec drainage basin (northeastern part of Slovakia), Geomorphology, Vol
03760, P: 19.
Yargholi, M., & Goraji, K., S., 2014. "Morphotectonic of Tang-e-sarhe Catchment and
its Effect on Morphology and Behavior of the River, Nikshahr, Southeast of Iran". Science
and Technology, 7, p. 1871-1881.
Zámolyi, A., B., Székely, e., Draganits, G., Timá, 2010."Neotectonic control on river
sinuosity at the western margin of the Little Hungarian Plain", Geomorphology, 122, (34) PP: 231-23.

