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 چكيده
 تشخيص در كم خطاي و محاسبه در سهولت دليل به اخير سالهاي در هاي ژئومورفيكشاخص كاربرد

 امكان این ما ژئومورفيك به هايشاخص از زمان هم استفادة. است یافته بيشتري رواج فعال مناطق

 این پژوهش هدف از باشيم. داشته این منطقه نئوتكتونيك از وضعيت درستي تحليل كه دهدمي را

 شرقي جنوب در كرخه، هايحوضه زیر بخشي از نو زمينساختي منطقه دره شهر هايبررسي فعاليت

كار عالوه بر بازدیدهاي  این براياست.  ژئومورفيك هايتحليل شاخص ایالم، با استفاده از استان

هاي نقشه زمين شناسي و الیههاي توپوگرافي، مكرر ميداني از منطقه، از مدل رقومي ارتفاعي، نقشه

هاي ها استفاده شده است. همچنين براي اثبات فعاليتهيدرولوژي، خط العقرها و خط الراس

 انتگرال، (Hc)هيپسومتریك شامل؛ منحني ژئومورفيك هايشاخص از تكتونيكي در منطقه

 تقارن عامل ،(Bs) حوضه شكل ، نسبت(Vf)آن ارتفاع به دره كف نسبت پهناي ،(Hi)هيپسومتریك

 و شاخص (AF)حوضه  تقارن عدم ، عامل(Smf)كوهستان  جبهه (، شاخص سينوسيTتوپوگرافي)

-هيپسو دهد كه انتگرالپژوهش نشان مي این استفاده شده است. نتایج (S) رودخانه كانال سينوسيته

 از كمتر  AFشاخص باشد. در قسمت شمال حوضه مقدارمي 25/0 منطقه دره شهر برابر متریك

 است =T 29/0مقدار  است. همچنين شده حوضه كج شمال سمت به اصلي رودخانه و است 50

 حوضه كل براي VF ميزان است. تكتونيكي فعاليت نظر از نيمه متقارن بودن حوضه كه از حاكي كه

 كند،مي تغيير 51/10تا  27/0از  حوضه در(VF) ارتفاع به دره كف عرض باشد. مقادیرمي 31/4برابر 

 هاي نو زمينساختي نئوتكتونيكيتر است. از نظر فعاليتجدي تكتونيك فعاليت شمال غربي در دره

 منطقه تقریباً در مرحله بلوغ و به حالت تعادل رسيده است.

 

 ژئومورفيك، دره شهر، تعادل. هايتكتونيكي، شاخص فعاليتواژگان كليدي: 
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 :نویسنده مسئول E-mail: h.baboli52@yahoo.com 
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 مقدمه
 هستند پویا بسیار زایی، اغلب کوه کمربندهای و ها قاره مرز خرده در فرورانش، و برخورد محل در تكتونیكی هایفعالیت

 در ناپیوستگی گسل، ایجاد زلزله، وقوع در پویایی این ردپای. شوندمی زمین سطح هایویژگی تغییر باعث سرعت به و
)فلوریس پریتو و  شودمی دیده کوهستانی پرشیب هایدامنه در و زهكشی شبكة کنترل زمین، هایناهمواری الگوی

داده از استفاده با فعال دارای تكتونیك نواحی در هاآن مورفولوژی و هاساختار ناهمواری مطالعة (.3: 2015، 1همكاران

 ژئومورفولوژی با مترادف معنی شود. در واقع مورفوتكتونیكمی بحث مورفوتكتونیك غالباً تحت عنوان مكانی های

بررسی  به ویژه به مورفوتكتونیكی مطالعات پردازد. ژئومورفولوژی می و تكتونیك بین رابطة مطالعه به و تكتونیك دارد
 هاییا لندفرم محلی های ناهمواری ها، پادگانه نیمرخ ها، فرم کانال و رودها تحول ها، لندفرم توزیع در آنومالی وقوع

 ها،اقیانوس و هاقاره آمدن وجود جهانی؛ به مقیاس (. در699: 2013، 2پردازد )گودی می شیب هایشكستگی نظیر خاص
 موضوعات از هاپرتگاه و هاشیب ها،گسل ها،چین ساختمان محلی؛ مقیاس در و جبال سلسله ساختمان ای؛ناحیه مقیاس در

 بخشی ،4ژئومورفولوژی تكتونیك دانش (.9-1 :1200 همكاران، و 3داگالس)باشد می ژئومورفولوژی تكتونیك شده مطالعه

. (1: 1379عبادیان،  ؛1988، 5)اولیرپردازد می نیك و ژئومورفولوژیمتقابل تكتو تاثیر مطالعه به که است زمین علوم از
 چشم و زمین دهی شكل در موثر دینامیك و پویا فرآیندهای مطالعه به فعال لوژیژئومورفو تكتونیك یا فعال تكتونیك

 و عمده ابزارهای از یكی چشمگیر، طور به ژئومورفولوژی تكتونیك اخیر هایسال در. پردازدمی آن در اندازهای موجود
 تاریخچه فهم و درک همچنین و ایلرزه خطر های نقشه تهیه و فعال تكتونیكی هایشكل تشخیصدر  موثر و اساسی

 درطول زمین هایلندفرم ها وساختمان . ارزیابی(1: 2002 همكاران، و 7کلر)است  بوده سطح زمین کنونی 6اندازهای چشم

های شاخص کاربرد (.3و 2:  2000 دیگران: و 8استانلی) ژئومورفولوژی است تكتونیك دانش موضوع آنها، پیدایش تاریخ
. است یافته بیشتری رواج فعال مناطق تشخیص در کم خطای و محاسبه در سهولت دلیل به اخیر سالهای در ژئومورفیك

 حوضه نئوتكتونیك از وضعیت درستی تحلیل که دهدمی را امكان این ما ژئومورفیك به هایشاخص از زمان هم استفادة

 را نئوتكتونیكی هایفعالیت اثر بر جبهة کوهستان تغییرات و زهكشی شبكة تحول های مذکور،شاخص .باشیم داشته

  (.153: 2008، 9سازند )همدونی و همكارانمی نمایان

 و با توجه به اهمیت موضوع مطالعاتی در سطح جهان و ایران انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره می شود. زامولی
 مورد هانگبرین دشت غربی حاشیة در مجرا الگوی و رودخانه سینوزیتی کنترل در را نئوتكتونیك نقش( 2010) همكاران

 نئوتكتونیك هایفعالیت دادن نشان برای حساسی بسیار ابزار سینوزیته شاخص که اندرسیده نتیجه این به و دادند قرار مطالعه

 شرق در شمال  11لیبورک حوضة زهكشی الگوی بر تأثیر نئوتكتونیك بررسی به( 2011) همكاران  و 10وجتكو. است

 شبكه مجدد سازماندهیموجب  که است  12تفریقی فرونشینی و دهندة باالآمدگی نشان نتایج،. هاند پرداخت اسلوواکی

 فرسایش، باالی پتانسیل با امر که این است غرب جنوب -شرق شمال امتداد در های تكتونیكیفعالیت به وسیلة رودخانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Flores-Prieto et al 
2 . Goudie 
3. Daglass  
4. Tectonics Geomorphology  
5.Ollier  
6. Land scap  
7. Keller 
8.Stanley et al 
9. Hamdouni et al 
10 . Vojtko 
11 . Laborec 
12 . Differential Subsidence 
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 حوضة در تحلیل مورفوتكتونیك و تجزیه به(  2011) 2آریان و است. تودشكی همراه 1شدن جوان پدیدة دوباره و اسارت

های سال مطالعات بین نتایج. اندپرداخته ریختی زمین های شاخص از استفاده با( ایران غرب شمال) اوزن قزل رودخانة
 شدگی کج مقدار و یابدمی افزایش شرق به غرب از تكتونیكی های فعالیت میزان دهد کهمی نشان  2010تا  2007

 هایشاخص از استفاده ( با2014) 3یارقلی و گرجی .است منطقه خیزی لرزه روند با تطابق در که بوده ناچیز تكتونیكی

اند پرداخته بلوچستان و سیستان منطقه جنوب در سرحه تنگه یدر حوضه رودخانه فعال تكتونیك بررسی به مورفوتكتونیكی
 1 از زیر حوضه کمتری تكتونیكی فعالیت 2 زیر حوضه که اندداده نشان 2 و 1 زیر حوضه دو به این حوضه تقسیم با و

( نیز آنالیز مورفوتكتونیك حوضه 2014دورانتی و همكاران ) .یابدمی کاهش جنوب به شمال از تكتونیك فعالیت و داشته

( و پروفیل طولی مورد مطالعه SLهای زهكشی جنوب غربی کشور برزیل را با استفاده از شاخص گرادیان شیب رودخانه )
طق با تغییر شكل تكتونیكی سریع مورد استفاده قرار می گیرد قرار داد و بیان کردند که این شاخص ها برای شناسایی منا

و این شاخص به تغییر شیب شیب کانال بسیار حساس است که برای ارزیابی ارتباط بین فعالیت تكتونیكی احتمالی،مقاومت 
 تانزانیا شمال در فعال تكتونیك شواهد بررسی برای( 2015)  و همكاران پریتو فلورس سنگ و توپوگرافی به کار می رود.

( 2015) 4سارما .کردند استفاده SAR های داده از ها گسل دقیق محل تعیین بهبود برای و DEM Tecمدل از
 نتیجه این به و داد قرار مطالعه مورد vfو  smf ,Af هایاساس شاخص بر درتبت را برهماپوترا آبریز حوضه مورفوتكتونیك

 همكاران و رامشت در ایران نیز .است دیگرآن هایقسمت از بیشتر حوضه این شمال در تكتونیكی هایفعالیت که رسید
که این  اندکرده بیان ژئودینامیكی های داده و مورفوتكتونیكی شاخص 7 از استفاده با جاجرود حوضه آبریز در( 1391)

 با( 1395) همكاران و کریمی .باشدمی بیشتر حوضه باالدست در فعالیت نرخ و فعال تكتونیكی فعالیت لحاظ از حوضه
 عالمرود فارس حوضة از بخشی در دادند، نشان و هیپسومتری حوضه تقارن مثل هاییشاخص و استخراج DEMاستفاده از 

( با 1396است. مقصودی و همكاران ) بوده حوضه سطح در باعث ناهنجاری شناسی سنگ تغییرات تكتونیك، بر عالوه
ژئومورفیك به بررسی تكتونیك فعال حوضه آبریز مارون پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حوضه های استفاده از شاخص

های میانی های باالدست بیشتر از زیر حوضهرودخانه مارون از نظر نو زمین ساختی و باالآمدگی فعال می باشد. زیر حوضه
 استفاده با( 1396) زاده حسین و ها دارد. مابقیو سكونت گاه باشد تكتونیك منطقه تأثیر زیادی بر لندمهاو انتهایی فعال می

 این به و پرداختند درونگر رودخانة حوضة ژئومورفولوژی تكتونیك تحلیل و تجزیه بررسی به نئوتكتونیك هایشاخص از
 این IAT بندی طبقه شاخص اساس بر و باشدمی فعال مطالعه مورد حوضه در نئوتكتونیك هایفعالیت که رسیدند نتیجه
 های( با استفاده از شاخص1397مختاری و همكاران ) .آیدمی حساب به تكتونیكی نظر از فعال مناطق جزء حوضه

گز پرداختند  و تبرکن آبریز هایحوضه محدوده مكران در هایگسل تكتونیكی وضعیت به برآورد جنبا تكتونیكی مورفومتری
 و شیران .دارند را تكتونیكی فعالیت میزان کمترین و باالترین ترتیب به گز و تبرکنهای و به این نتیجه رسیدند که حوضه

 تغییر با آن ارتباط و مورفوتكتونیك های آنومالی بر تحلیلی نئوتكتونیك هایشاخص از استفاده با( 1397) همكاران
 این به و دادند انجام شاهرخ قلعه نمونه منطقة در سیرجان -سنندج کمربند و مرتفع زاگرس پهنة تكتونیكی ساختارهای

 رودخانه نیمرخ در مستقیما که شده زهكشی شبكه طریق از نظمی بی باعث هاگسل امتداد در برخاستگی که رسیدند نتیجه
 هایشاخص از استفاده با( 1397) مقیم مقامی .است کرده پیدا نمود هاحوضه زیر از تعدادی در شكن رود نقاط ایجاد و

 هایشاخص و مورفولوژیكی ازشواهد استفاده با اسفراین شهرستان شمال تكتونیك فعال بررسی به نئوتكتونیك
 همچنین. گیردمی قرار تكتونیكی فعال ردیف مناطق در این منطقه که رسیدند نتیجه این به و پرداختند مورفوتكتونیكی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Rejuvenation 
2. Toudeshki & Arian 
3 . Yargholi and Goraji 
4. Sarma 
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 و تكتونیكی شدید حرکات باختر در روئین حوضه و مرکز در بیدواز حوضه تكتونیكی هایفعالیت نظر از داد نشان مطالعات

 از استفاده پژوهشی با در( 1398) همكاران و مقیمی .نمایدمی تجربه را آرامتری حرکات منطقه خاور والیت در کال حوضه
 شمالی بخش خیزی لرزه و تكتونیكی هایفعالیت پتانسیل ارزیابی و لندفرمی تطبیق بررسی به تكتونیكی هایشاخص 

 اصلی هایگسل نزدیكی در باال تكتونیكی هایفعالیت و خیزی لرزه رسیدند نتیجه این به و پرداختند قم - زفره گسلی زون
  .است کاشان و بیدهند خورآباد، قم، گسل مانند زفره – قم زون شمالی بخش

های گسلی، برگشته لغزشی نظیر چینساخت حوضه آبریز دره شهر در استان ایالم در زاگرس چین خورده قرار دارد و دارای 
های سخت آهكی و ها، تناوب الیهها، حاصل فشردگی چینها با شیب زیاد الیهو خوابیده است. برخاستگی شدید تاقدیس

شوند. سست مارنی و شیلی و باالخره تداوم فشار سپر عربستان از عوامل اصلی ساخت لغزشی در این منطقه محسوب می
ائوسن، آهك آسماری و سازند فارس تحتانی است. با توجه ـ  شامل آهك سنومانین، مارن منطقه ی اینشناستناوب چینه

های سست که خاصیت های سخت بر روی الیهها و قرار گرفتن الیهشناسی منطقه و مورفولوژی خاص دامنهبه زمین
این موضوع  طقه به ویژه زمین لغزش وجود دارد.های تكتونیكی در این من، زمینه مناسبی برای فعالیتخمیری شدن را دارند

 (.156 :1381 طالقانی، عالیی) نشان دهنده تكتونیك فعال در منطقه است
 هایاعتبار شاخص به توجه با. است کمی رویكرد با شهر دره منطقه تكتونیكی هایفعالیت بررسی حاضر، پژوهش هدف

ژئومورفیك شامل؛ منحنی  هایشاخص از منطقه مذکور تكتونیكی هایفعالیت ارزیابی برای مطالعات، در ژئومورفیك
 جبهه شاخص سینوسی (،Vf) 3آن ارتفاع به دره کف پهنای نسبت؛ )Hi(2هیپسومتریك انتگرال؛ )Hc(1هیپسومتریك

 (AF)7ی زهكشیحوضه تقارن عدم عامل ،(Bs)6حوضه شكل نسبت ،(T)5توپوگرافی عرضی تقارن عامل ،(Smf)4کوهستان
 .است شده استفاده )S( 8رودخانه کانال سینوسیته شاخصو 

 

 مورد مطالعه منطقه جغرافيایي موقعيت

جنوب شرقی استان ایالم، در زاگرس  های کرخه و درکیلومتر مربع، یكی از زیر حوضه 979منطقه دره شهر با مساحت 
دقیقه تا  56درجه و  46دقیقه عرض جغرافیایی شمالی و  24درجه و  33درجه تا  33چین خورده به مختصات جغرافیایی 

ی ی رومشكان، از جنوب به حوضهدقیقه طول جغرافیایی شرقی قرار دارد. این منطقه از شمال به حوضه 35درجه و  47
(. بیشترین ارتفاع 1شود )شكلی آبریز پلدختر منتهی میی دهلران و از شرق به حوضهن، از غرب به حوضهآبدانا -موسیان 

 متر است. 541متر و کمترین ارتفاع در آن  2480این منطقه 
ها توسط یك تنگه قطع گردیده در منطقه مورد مطالعه سه تاقدیس باز با طول متوسط وجود دارد که هریك از این تاقدیس

ی مورد مطالعه های موجود در منطقهها ساده و بیشتر در سمت جنوب تاقدیس قرار دارند. چینهای این تاقدیساست. چین
باشد. بنابراین دشت دره شهر یك ناودیس است شامل تاقدیس مله کوه در شمال حوضه و تاقدیس کبیرکوه در جنوب می

ها پوشیده شده است. این رسوباتی ناشی از فرسایش این تاقدیسهای مذکور قرار گرفته است و توسط که بین تاقدیس
های گسترده با امتداد شمال بخش عمدتاً تحت تأثیر فازهای کوهزایی آلپی جوان در اواخر دوران سوم قرار گرفته که چین

رفته است. جنوب شرقی در این حوضه پدید آمده است. در طول این دوره فعالیت ماگمایی در منطقه صورت نگ -غربی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hypsometric Curve (Hc) 
2. 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 
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های مرکب )کوهای باشد که در آن تاقدیسهای فشرده میسبك چین خوردگی نیز در این قلمرو اصوالً به شكل چین

اند. از مشخصات اصلی شكل ناهمواری در های ساده و باریك( از هم جدا شدههای عمیق )ناودیسحجیم( به وسیله دره
اند. ها پدید آمدهها در امتداد محور آنبك است که در اثر فرسایش تاقدیسمنطقه، فراوانی اشكال تك شیب )تیغه( یا هوگ

های گسلی، برگشته و خوابیده از مشخصات دیگر شكل ناهمواری در حوضه است. برخاستگی ساخت لغزشی نظیر چین
نی و شیلی و های سخت آهكی و سست مارها، تناوب الیهها، حاصل فشردگی چینها با شیب زیاد الیهشدید تاقدیس

: 1381شوند )عالیی طالقانی، باالخره تداوم فشار سپر عربستان از عوامل اصلی ساخت لغزشی در این منطقه محسوب می
ای ناشی از گسل های لرزه(. به علت دوری منطقه مورد مطالعه از زون تراستی زاگرس )زاگرس رورانده(، فعالیت156

شود که وجود این های کوچكی دیده می. در سطح منطقه مورد مطالعه گسلشودزاگرس در این منطقه کمتر دیده می
های اصلی موازی بوده و گاهی نیز بر های فرعی عموماً با گسلباشد. گسلهای محلی در ارتباط میگسلها احتماالً با زلزله

-کنند )درویشی را قطع میهای اصلها با زوایای مختلف، شكستگیحسب تغییر جهت نیروها و یا مقاومت متفاوت سنگ

دهد که شناسی نشان میهای زمیناند. برشهای محلی منطقه در امتدادهای مختلفی عمل کرده(. گسل189: 1370زاده،
های مجاور را به وجود آورده است. در منطقه ها از نوع امتدادی بوده که جابجایی محسوس در سنگترین گسلفراوان

زلزله ثبت شده  18بهرام چوبین، پشته شیخ مكان و گسل کبیرکوه اشاره کرد. بررسی مجموع  هایتوان به گسلمذکور می
(. اما 1388در مقیاس ریشتر، نشان دهنده تكتونیك فعال در منطقه است )محمدیان، 1/5در منطقه مورد مطالعه با میانگین 

بوده است. زمین لرزه کبیرکوه به احتمال زیاد در اثر کبیرکوه  ای که در منطقه رخ داده است زمین لرزهبزرگترین زمین لرزه
زاست و در یال جنوب غربی تاقدیس کبیرکوه قرار دارد در حدود فعالیت گسل جنبای کبیرکوه که یك گسل معكوس لرزه

 5/7از های زاگرس بوده و بزرگی آن بیشتر هزار سال پیش رخ داده است. این زمین لرزه از بزرگترین زمین لرزه 11تا  10
(. در منطقه دره شهر فقط این زلزله مهیب باعث 1378درجه در مقیاس ریشتر برآورد شده است )مالكی و بحرالعلومی، 

ویرانی در منطقه و تخریب شهر سیمره و مهرجان قذق در استان ایالم شد و دیگر زلزله بزرگ دیگری رخ نداده است. 
هجری بوده است )پورکرمانی و  334ن شهر باستانی وقوع زلزله در سالهای باستان شناسی علت ویرانی ایبراساس کاوش

 (.181: 1376آرین 
 

 
 موقعيت جغرافيایي و زمين شناسي منطقه مورد مطالعه : نقشه1شكل 
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 روش شناسي تحقيق

 DEM1محدوده منطقه از مدل رقومی ارتفاعی )نقشه  ،های ژئومورفیك منطقه دره شهربرای بررسی و برآورد دقیق شاخص
برش داده شد. با استفاده از  Global Mapper  18با استفاده از نرم افزار ASTERمتر( دریافتی از ماهواره  10با دقت 

 افزارهای ترسیم گردید. با استفاده از نرم  2مدل رقومی ارتفاعی نقشه هیدرولوژی منطقه با توجه به طبقه بندی استرالر

ArcGIS 10.5 وPortable Basemap Server V3.1 گراب  ،(5456ـ2)سیكان  مناطق، 50000/1های توپوگرافی نقشه
ای ساخته شده با تصاویر ماهوارههای هیدرولوژی و الیه ، نقشه(5456ـ1)و کونانی ( 5456ـ3)آبادباال  زرین ،(5456ـ4)

های اصلی و خط القعرهای منطقه ساخته شد. در روی نقشه ترکیبی خط الرأسگوگل ارث منطبق و نقشه ترکیبی جدیدی 
های تولید شده پیاده شد و داده های تكتونیكی است بر روی نقشهروابط ریاضی که مختص شاخص به دقت ترسیم شدند.

ی از نمودارها از نرم های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل تكتونیك در منطقه استخراج گردید. همچنین برای ترسیم بعض
ژئومورفولوژیك، شامل  هایشاخصگیری تكتونیك فعال در منطقه، از برای بررسی و اندازه استفاده شده است. spssافزار 

 منحنی زیر از مساحت یك منطقهانتگرال هیپسومتریك استفاده شده است. انتگرال هیپسومتر منحنی هیپسومتریك،

های ژئومورفیك دیگر که برای اثبات تكتونیك فعال در این منطقه مورد استفاده شود. شاخصهیپسومتریك مشخص می
 نسبی فعالیت مورد نظر، ارزیابی و طبقه بندی از ژئومورفیك هایشاخص محاسبه از پس(. 1قرار گرفته است )جدول 

 (2انجام شده است )شكل  منطقه مورد مطالعه در تكتونیك
 

 ژئومورفيك هاي شاخص محاسبة : نحوة1جدول 

 عالمت اختصاري رابطه نام شاخص
𝐴𝑓     1رابطه  3زهكشی حوضه تقارن عدم شاخص = 100(

𝐴𝑟

𝐴𝑡
) Af 

 BS=Bl / Bw BS 2رابطه  4حوضه شكل نسبت شاخص

 Ls  /Lmf  =Smf Smf       3رابطه  5کوهستان جبهه سینوسی شاخص

 T= Da / Dd T           4رابطه   6توپوگرافی عرضی تقارن شاخص

 Vf=2Vfm/[(Eld−Esc) +(Erd−Esc)] Vf         5رابطه  7ارتفاع به دره کف پهنای نسبت شاخص

s                 6رابطه  8رودخانه کانال سینوسیته شاخص =  
c

v
 S 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Digital Elevation Model 
2 . 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 
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 :  نمودار روش شناسي تحقيق2شكل

 
 تحقيق هايیافته

 هيپسومتري  انتگرال و هيپسومتري منحني
( 2متریو آلتی1های ارتفاعی معروفند )هیپسومتریمنحنی هایارتفاعات در منطقه معموالً با دو نمودار که با نامنحوه توزیع 

(. در منطقه 487: 1388شوند )علیزاده، های متفاوت رسم میشوند که هر دو مفهوم واحدی داشته اما به صورترسم می
های شود و شیب زیاد دامنههای میزان در منطقه میشدگی منحنیهای متعدد که باعث قطع دره شهر به علت وجود تنگ

هیپسومتری حوضه روی های میزان به هم شده است ترسیم منحنی کوه که باعث فشرده شدن منحنیکبیرکوه و مله
از مدل رقومی  گیری ارتفاع نقاط و ترسیم این نمودار ازهای توپوگرافی منطقه بسیار مشكل است در نتیجه برای اندازه نقشه

منطقه ارتفاعی به  8منطقه مذکور را به  GISبا استفاده از نرم افزار  ( منطقه استفاده شده است وDEMارتفاعی )نقشه 
(. نمودار هیپسومتری منطقه به 2)جدول ها محاسبه شده استبندی و مساحت این قطعه متر تقسیم 243فواصل منظم 
 منطقه بر ارتفاع و مساحت هیپسومتریك، منحنی در که جایی آن (. از3است )شكل ترسیم شده SPSS  وسیله نرم افزار

 منحنی صورت این در اند،آمده در بعد بی صورت به حاصل اعداد روی منحنی، و شده منطقه تقسیم کل ارتفاع و مساحت

 از مختلف هایاندازه در منطقه مورد مطالعه هیپسومتریك هایو منحنی بوده ارتفاع و مساحت از مستقل هیپسومتریك

 توصیف برای راهها ترینساده از یكی .شوند تحلیل و و تجزیه شده مقایسه یكدیگر با توانندمی مساحت و ارتفاع نظر

 هیپسومتریك باشد. انتگرالمنطقه می آن انتگرال هیپسومتریك محاسبه مشخص، منطقه یك هیپسومتریك منحنی شكل

ارتفاع و ارتفاع متوسط منطقه  مینیموم و شود. ماکزیممهیپسومتریك مشخص می منحنی زیر مساحت وسیله منطقه به
 به دست آمد.  Gisبا استفاده از نرم افزار منطقه و (DEMمدل رقومی ارتفاعی )نقشه  مستقیم از طور به

 

                                          =
1026.87−540

2485−540
=  منطقه دره شهر  انتگرال هیپسومتریك   0.25

 
منطقه مورد  هیپسومتریك انتگرال دقیق میزان شود، محاسبه انتگرال وسیله به هیپسومتریك منحنی زیر مساحت چنانچه

 25/0 برابر که فوق فرمول با احتسابی میزان به نسبت شده، محاسبه مقدار شود.می حاصل باشدمی5/0مطالعه برابر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hypsometry 

2. Altimetry 
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های و ایجاد لندفرم رسوبات برش ریزند باو شبكه زهكشی که به آن می سیمره رودخانه تفاوت زیادی دارد.باشد می

به وجود آورده است که مقدار  سیمره ناودیسی ای، تغییرات زیادی در سطح دشت درههای رودخانهژئومورفیك مانند تراس
 هیپسومتریك انتگرال باالی مقادیر (.4موضوع است )شكل نشان دهنده این منطقه کم انتگرال هیپسومتریك در این 

 آمده باال سطوح همچون میانگین منطقه زهكشی به نسبت باال توپوگرافی و بلندی پستی، وجود بر داللت (%50از )باالتر

 زهكشی شبكه برش از حاکی انتگرال هیپسومتریك کم تا حد واسط مقادیر و اندشده بریده رودها وسیله به که فالتی و

 به هیپسومتریك انتگرال تا شده بریدگی باعث درجه و هیپسومتریك انتگرال بین باشد. ارتباطمی هموارتر سطح یك در

 .شود استفاده انداز چشم فرسایشِ مرحله چرخه تشخیص جهت معیاری و شاخص عنوان
 

 : طبقات ارتفاعي و مساحت آنها در حوضه 2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نمودار هيپسومتري حوضه آبریز دره شهر3شكل 

 

h/H H(M) a/A Area(𝑲𝑴𝟐) 

0 0 1 1201 

24/0 540 69/0 827 

35/0 783 40/0 484 

46/0 1026 23/0 280 

57/0 1269 12/0 140 

67/0 1512 06/0 75 

78/0 1755 03/0 35 

89/0 1988 008/0 10 

1 2241 0  
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 هاي جاري بين روستاي جمشيدآباد و چم ژاب به وسيله آباي هاي دریاچه: تصویري از برش رسوبات و تقطيع تراس4شكل

 
 

 کند؛می ارزیابی و توصیف زیر قرار به فرسایش مرحلهِ چندینِ خاللِ در را انداز چشم یك نظری طور به فرسایش یچرخه

  الف(. -5شود )شكلمی توصیف ناصاف و ناهموار هایِبرجستگی و عمیق هایبرش با که ایمرحله جوانی: مرحله

  ب(. -5دهند )شكلمی روی متعادل و متوازن طور به تقریباً ژئومورفیك فرایندهایِ از بسیاری که ایمرحله بلوغ: مرحله

 توصیف مقهور و شده هموار بسیار هایبرجستگی با اساس سطحِ  به نزدیك اندازهایِ چشم با که ایمرحله پیری: مرحله

باشد. این ب( می -5هیپسومتری منطقه مورد مطالعه شبیه شكل ) (. منحنی5)شكل  (1386)گورابی،ج(  -5شود )شكلمی
 روی متعادل و متوازن طور به تقریباً ژئومورفیك باشد. در این مرحله فرآیندهایِ شكل بیانگر مرحله بلوغ منطقه می

 در منطقه وجود دارد. های تكتونیكی نیمه فعالیدهند. با توجه به شكل این منحنی فعالیتمی

 
نقل از  به 1995 همكاران، و فرسایش()ادوارد چرخه مختلف مراحل نظري )مبين هيپسومتریك هايمنحني :5شكل

 (.1386گورابي،
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 1زهكشي يحوضه تقارن عدم

 است زهكشی هایحوضه در های تكتونیكیفعالیت از ناشی شدگی کج وجود تشخیص برای روشی تقارن عدم شاخص

 تكتونیكی شدگی ناشی از نیروهای کج ارتباط درک و توصیف برای تقارن، عامل عدم (.156،2008 و همكاران، )همدونی

 گذارد. از ویژگی آن استفاده برای نواحی وسیع است. این شاخص چنین تعریف شده است. به نمایش می
𝐴𝑓 (             1رابطه  ) = 100(

𝐴𝑟

𝐴𝑡
 (.125: 2002کلر و نپنیتر،و  1985)هاروگارونر  (

Ar و اصلی رود به نسبت باشد( دست رود )درحالی که نگاه رو به پایین کانال اصلی راست قسمت مساحت At مساحت 

 باید  AFدارد وجود ثابتی حالت در جریان تداوم و شده تشكیل که رودی شبكه برایباشد. زهكشی میی حوضه کل

گی باشد. اعداد منفی کج شد زهكشی یحوضه شدگی از کج حاکی است ممكن 50 از کمتر یا بیشتر مقادیر باشد. 50 برابر
 باالآمدگی بیانگر 50از کمتر و راست ساحل در عمل باالآمدگی بیانگر 50 از بیش مقادیر دهد.به سمت چپ را نشان می

 دهد.می نشان را فعال و یك کالس  – 50AF > 15های تكتونیكی، فعالیت نظر از اصلی است. آبراهه چپ ساحل در
 های تكتونیكی،فعالیت توقف کند.می بیان را حوضه آن فعالیت متوسط و دو کالس باشد AF –> 7 50< 15که،  حالی در

 موردمنطقه  مقادیر به دست آمده برای (.169: 2008) همدونی و همكاران،  است – 50AF< 7 شودمی مشخص زمانی

ی ناودیسی، ناودیس علت شیب کم دره سیمره به یرودخانه راست سمت در تكتونیكی فعال هایفعالیت از حاکی مطالعه
شمال  به طرف تكتونیكی چرخش است، شرق جاری جنوب به سوی آن رود در جریان که منطقه مذکور در سیمره است.

 های. شاخهاست شده کج شمال سمت به اصلی یرودخانه و است 50از  کمتر  AFشاخص مقدارباشد. در قسمت شمال می

تر هستند و باید مسیر چپ طوالنی جانب های شمالیکناره هایشاخه به نسبت راست سمت جنوبی، هایکناره روی
 (. 3باشد )جدول می 50 از بزرگتر AFی سیمره ( بریزند زیرا ی اصلی )رودخانهتری را طی کنند که به آبراههطوالنی

 منطقه دره شهر AFشاخص : مقادیر3جدول  

 كالس AT    𝑲𝑴𝟐 𝑲𝑴𝟐 AR AF AF =50 حوضه دره شهر 

 2 58/19 59/69 3/681 979 سمت راست حوضه

 3 -67/19 33/30 9/296 979 سمت چپ حوضه

 

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

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Asymmetry Factor 
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 زهكشي يحوضه تقارن : تصویر پيچش رودخانه سيمره در داخل قسمتي از دشت سيمره و عدم7 شكل

 

  )BS(1حوضه شكل نسبت

دایره  تدریج به باالآمدگی، میزان توقف با زمان طول در حوضه شكل دارند. ایکشیده تكتونیكی شكل فعال هایحوضه

 رابطه زیر به دست می آید. از حوضه شكل (. نسبت203:  2001، 2شود ) باربانك و آندرسونمی

 BS=Bl / Bw(            2رابطه )
= Bwحوضه ؛ خروجی تا آب مقسم ترینپایین از حوضه طول اندازه= Blحوضه؛  شكل شاخص =BS در این رابطه،

 .قسمت ترینپهن در حوضه پهنای
 

 آبریز دره شهر حوضه در BS شاخص :  مقادیر4جدول 

 

 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Drainage Basin Shape Ratio 
2 . Burbank and Anderson 

 فعاليت كالس BS شاخص مقدار حوضه نام

 3 45/2 دره شهر
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که شكلی کشیده دارد دارای تكتونیك نیمه منطقه است که رقم در مقایسه با شكل  =BS 45/2مورد مطالعه منطقه در 
  (.4فعالی است )جدول 

 

 1كوهستان جبهه سينوسيته شاخص
 اند:کرده معرفی رابطه این صورت به ( 1977)فادن  مك و بال را شاخص این

 Ls  /Lmf  =Smf              ( 3رابطه )
 به کوهستان از و کندمی تغییر شیب که است جایی یا کوهستان پای و جلو در کوهستان جبهه طول Lmfاین رابطه،  در

 بر که را فرسایشی فرایندهای میان توازن شاخص این است. نقطه دو همان مستقیم فاصله Lsشود، و می پدیمنت تبدیل
 نشان شود،می کوهستان جبهه عمودی باالآمدگی بیشتر( و شكن و سینوسی )چین ایجاد باعث کوهستان روی جبهه

فعال،  نیمه تكتونیك 3تا  4/1فعال، بین  تكتونیك بیانگر آن 4/1تا  1حدود  مقادیر .(137: 1996همكاران،  و دهد )کلرمی
طور  به که فعال تكتونیك باالآمدگی با کوهستانی هایجبهه این .(133: 1389دارند )سیف، غیرفعال حالتی آن از بیشتر و

 در باشد، شده متوقف یا یافته کاهش آمدگی باال نرخ اگر باشند.می همراه Smf کم  مقادیر هستند، با مستقیم نسبی

مقادیری  .کرد خواهد پیدا افزایش Smfو  کرد خواهند حفر قهقرایی طور به را کوهستان جبهه فرسایش نتیجه فرآیندهای
های های کبیرکوه و مله کوه فعالیتتاقدیسدهد که در به دست آمده است نشان میSmf که از تجزیه و تحلیل شاخص 

 (.5وجود دارد )جدول ها محدوده این تاقدیستكتونیك نیمه فعال در 
 

 
 دره شهرمنطقه در  كوهستاني : نقشه جبهه9شكل

 

 دره شهرمنطقه در  Smf شاخص :  مقادیر5جدول 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Mountain Front Sinusity 

 فعاليت كالس Lmf(km) Ls(km) Smf حوضه ي آبریز دره شهر

 2 54/2 50/37 37/95 تاقدیس کبیرکوه

 2 8/2 25 70 تاقدیس مله کوه
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 بك و جبهه كوهستاني : تصویر بریدگي عرضي دامنه كبيركوه و ایجاد هوگ10شكل 

 

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

 

 (T) 1عرضي توپوگرافي تقارن شاخص
نامتقارن بودن حوضه و بررسی حرکات تكتونیك فعال  ارزیابی کمی است که در عرضی شاخصی توپوگرافی تقارن عامل

 گردد : تعریف می زیر به صورت شود وبه کار برده می
                         T= Da / Dd  (4رابطه )

 حوضه مئاندری فعال کمربند تا زهكشی یحوضه میانی خط فاصله Da، عرضی توپوگرافی تقارن شاخص T رابطه در این

باشد می =0Tمتقارن،  کامالً  هایحوضه باشد. برایمی آب تقسیم خط تا حوضه میانی خط فاصله Ddو  اصلی( رود )مسیر
کند )راندل، می پیدا افزایش Tشاخص  تقارن، عدم افزایش باشد. بامی1تا  0بیانگر یك بردار با مقدار عددی بین  T مقدار و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Topographic Symmetry Factor 
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 از نقطه 17 در Ddو  Daمقادیر بیانگر تكتونیك فعال است.  1(. در این شاخص مقادیر عددی نزدیك به 577: 1994

 به تا عدد شده گرفته میانگین ها،گیریاندازه این مجموع از شده و گیریاندازه ی سیمره در سمت راسترودخانه مسیر

عرضی  توپوگرافی تقارن شاخصاین منطقه مقدار  (. در6باشد )جدول  ی سیمرهرودخانه مسیر کل کنندة بیان آمده دست
 قرار 3 کالس در تكتونیكی هایفعالیت نظر ازمنطقه است. این نیمه متقارن بودن منطقه  از حاکی که است 29/0 برابر با

و تكتونیك ضعیفی در نیمه  است منطقه مورد مطالعه شمالی سمت نیمه به زهكشی شبكه تمایل .(6)جدول  گیردمی
  (.12ی ناودیسی سیمره وجود دارد )شكل علت شیب کم و برآمدگی دره جنوبی این منطقه به

 
 دره شهردر منطقه  توپوگرافي تقارن شاخص :  ارزیابي12 شكل

 
 (T) منطقه دره شهر  در معكوس توپوگرافي تقارن شاخص : 6جدول 
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 1(Vf)آن ارتفاع به دره كف پهناي نسبت
حفر  را خود دست پایین آمدگی،باال به پاسخ در که را شكلی Vهای دره آن، ارتفاع به دره کف پهنای نسبت شاخص

 دارد متمایز برتری آنها در کناری فرسایش تكتونیكی، آرامش و اساس سطح ثبات اثر در که شكلی Uهایدره از کنند،می

 آید. از رابطه زیر به دست می شاخص (. این378: 2008، 2) گارسیا تورتوسا سازدمی

  Vf=2Vfm/[(Eld−Esc) +(Erd−Esc)]              (5رابطه )
 آب تقسیم خط متوسط ارتفاع =Eld, Erdکف دره؛  پهنای =Vfmارتفاع آن؛  با دره پهنای شاخص=   Vfدر این رابطه

 بر Vfشاخص  5/0از  ترکوچك مقادیر .آزاد هایآب سطح از دره کف متوسط ارتفاع =Esدره؛  راست و سمت چپ در
 کندمی بیان را متوسط تكتونیكی هایو فعالیت 2کالس  5/0 -1بین مقادیر دارد. ( داللت1فعال )کالس کوهستان جبهة

، VFمقدار از منطقی ارزیابی برای .است ( تكتونیكی3غیرفعال)کالس کوهستانی هایجبهه بیانگر آن، 1 از تربزرگ میزان و
 است. آنگاه شده محاسبه یك هر برایVF و ترسیم مذکورمنطقه  اصلی آبراهه عمود بر جهت در عرضی برش 24

 شد. میزان  لحاظ تكتونیكی هایفعالیت سنجش مبنای عددی مقدار عنوان به و شده محاسبه حوضه کلVF میانگین

VFباشد. بیشترین میزان می 31/4برابر منطقه  کل برایVF باشد. می 8و  7و  6و 5و  4و  3شماره  راستای نیمرخ در
این شاخص  کم مقادیر کند،می تغییر 51/10 تا 27/0مذکور از منطقه  در(VF) دره  ارتفاع به دره کف عرض مقادیر
 .(7( )جدول 13باشد )شكل تر است میجدی تكتونیك هایفعالیت که شمال غربی، جایی یدره به مربوط

 

 
 VFشاخص محاسبه براي هاي بيست چهارگانهنيمرخ : نقشه موقعيت13شكل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ratio of Valley-floor with to Vally Height  
2 . Garcia-tortosa et al 
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 AB نيمرخ امتداد در (Vf)دره ارتفاع به دره بستر كف عرض نسبت : محاسبه14شكل 

 

 منطقه مورد مطالعهدر Vf شاخص : مقادیر 7جدول 

vf vfw Esc Erd Eld ردیف 
63/3 6870 542 1887 1637 1 
41/5 6990 549 2052 1628 2 
1/6 7560 550 2017 1566 3 
57/7 8570 551 1755 1610 4 
69/8 10000 555 1766 1646 5 
51/10 12610 556 1884 1606 6 
35/7 8710 560 1976 1515 7 
23/7 8570 560 1978 1511 8 
81/5 6730 564 1917 1510 9 
35/6 6000 565 1840 1181 10 
6 6668 569 1818 1536 11 
76/3 4173 573 1779 1586 12 
31/3 4000 575 1806 1758 13 
95/2 3410 577 1749 1718 14 
16/3 3810 581 1916 1656 15 
30/4 3680 585 1933 949 16 
97/3 3360 598 1978 910 17 
44/1 1250 600 2102 834 18 
91/0 673 603 2166 514 19 
42/0 294 731 2201 659 20 
27/0 179 771 2257 628 21 
38/0 309 834 2300 982 22 
44/2 2134 903 2398 1153 23 
71/1 1626 926 2433 1317 24 
 میانگین 1317 1996 623 4924 31/4
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 )S( 1رودخانه كانال سينوسيته شاخص

s(                                       6آید:            رابطه ) می دست به روبرو رابطه از شاخص این =  
c

v
 

C و  رودخانه کانال طول Vاست  بسیار حساس شیب به نسبت رودها طرح و الگو. است دره راستای در مستقیم خط طول
, 1999) .(Adams et al             

 که در حالی تر است، نزدیك تعادل به حالت باشد بیشتر ایرودخانه یا آبراهه وخم پیچ مقدار چه هر که رسدمی نظر به

 است. نئوتكتونیكی و تكتونیكی عصر حاضر هایفعالیت و منطقه بودن جوان از حاکی بیشتر رودخانه مسیر بودن مستقیم

 این کم مقادیر که در حالی. دهدنشان می را تعادل حالت به رودخانه شدن نزدیك شاخص، این عددی مقدار بودن باال

 و متوسط فعالیت را 7/0 تا 5/0 بین باشد. مقادیرمی مورد مطالعه یمحدوده در تكتونیك باالی فعالیت بیانگر شاخص،
 موردمنطقه گیریم. این در حالی است که مقدار نهایی این شاخص در  می نظر در ضعیف فعالیت درصد را7/0 از بیشتر

دهد که رودخانه سیمره در این حوضه به حالت تعادل رسیده است. در نتیجه است. این رقم نشان می 47/1مطالعه برابر با 
 (.15در محدوده رودخانه سیمره فعالیت تكتونیكی ضعیفی وجود دارد )شكل 

 

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

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Sinuosity of river chanell 
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 پيچش رودخانه سيمره در داخل دشت دره شهر : تصویر16شكل 

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

های مختلفی استفاده شده است. که مورد مطالعه از شاخصمنطقه های نئوتكتونیك در برای بررسی و طبقه بندی فعالیت
 طبقه برای خاص ناحیه یك در شاخص چندین قرار دادند. وقتیها بخشی از حوضه را مورد ارزیابی هر یك از این شاخص

 خواهند بر در را بهتری نتایجِ شاخص، یك بكارگیری به نسبت شوند، برده کار به تكتونیكی تحلیل فعالیت و تجزیه و بندی
شهر استفاده  درهمنطقه به این منظور از شاخص های متفاوتی برای بررسی و ارزیابی فعالیت های تكتونیكی در . داشت

 آمده است. 8شده است که نتایج این ارزیابی در جدول 
 

 هاي تكتونيكي: نتایج و طبقه بندي نسبي فعاليت8جدول 
 ارزیابی فعالیت تكتونیكی کالس توصیف کمی توصیف کیفی شاخص

 فعال نیمه - - بلوغ مرحله هیپسومتری منحنی
 فعالنیمه  2 25/0 بلوغ مرحله متریكهیپسو انتگرال

 فعال نیمه 2 59/69سمت راست  بلوغ مرحله زهكشی یحوضه تقارن عدم
 فعال نیمه 3 33/30سمت چپ   بلوغ مرحله

 فعال نیمه 3 29/0 بلوغ مرحله عرضی توپوگرافی تقارن
 فعال نیمه 2 54/2تاقدیس کبیرکوه  بلوغ مرحله کوهستان جبهه سینوسیته

 فعال نیمه 2 8/2تاقدیس مله کوه  بلوغ مرحله
 فعال نیمه 3 45/2 بلوغ مرحله حوضه شكل نسبت

 غیر فعال 3 31/4 بلوغ مرحله آن ارتفاع به دره کف پهنای نسبت
 فعال غیر 3 47/1 بلوغ مرحله رودخانه کانال سینوسیته

 
 نتيجه گيري

های گسلی، برگشته و خوابیده ساخت لغزشی نظیر چینی مورد مطالعه که در زاگرس چین خورده قرار دارد دارای منطقه
های سخت آهكی و سست ها، تناوب الیهها، حاصل فشردگی چینها با شیب زیاد الیهاست. برخاستگی شدید تاقدیس

تناوب شوند. مارنی و شیلی و باالخره تداوم فشار سپر عربستان از عوامل اصلی ساخت لغزشی در این منطقه محسوب می
ائوسن، آهك آسماری و سازند فارس تحتانی است. با توجه به ـ  ل آهك سنومانین، مارنشام منطقه شناسی اینچینه
های سست که خاصیت خمیری های سخت بر روی الیهها و قرار گرفتن الیهشناسی منطقه و مورفولوژی خاص دامنهزمین

-های زمینبرش ن لغزش وجود دارد.های تكتونیكی در این منطقه به ویژه زمی، زمینه مناسبی برای فعالیتشدن را دارند

به وجود  مجاور راهای ها از نوع امتدادی بوده که جابجایی محسوس در سنگترین گسلدهد که فراوانشناسی نشان می
در مقیاس ریشتر، نشان دهنده  1/5زلزله ثبت شده در منطقه مورد مطالعه با میانگین  18آورده است. بررسی مجموع 

 تكتونیك فعال در منطقه است.
 و بكرترین است تا شده باعث متفاوت مقاومت با سازندهایی و لیتولوژی همچنین کبیرکوه و تاقدیس در باال نسبتاً شیب
 هر در که باشند می( روز) عمیق هایدره اشكال این از جمله که. گیرد شكل آن در ژئومورفولوژی اشكال یننوازتر چشم

 در دشت و ماهور تپه کوهستان، ژئوموفولوژیكی واحد سه از حوضه وجود دارد. این تاقدیس این جنوبی و شمالی دامنه دو
 تأثیر حوضه هیدروژئومورفیك فرآیندهای و هیدرولوژیكی رفتار در تنها نه واحد سه این. است شده تشكیل کوچك مقیاس
 . هستند و بوده هیدروژئومورفیك فرآیندهای از متأثر نیز خود اند،گذاشته

 3های تكتونیكی در کالس مورد مطالعه از نظر فعالیتمنطقه دهد که عدد به دست آمده از بررسی هیپسومتری نشان می
 ژئومورفیك باشد. در این مرحله فرآیندهایِ میمنطقه مذکور بیانگر مرحله بلوغ منطقه هیپسومتری  قرار دارد و شكل منحنی

منطقه های تكتونیكی نیمه فعالی در دهند. با توجه به شكل این منحنی فعالیتمی روی متعادل و متوازن طور به تقریباً
ی شبكه برش از حاکی انتگرال هیپسومتریك مقدار باشد که این می 25/0 برابرمنطقه  متریكهیپسو انتگرال وجود دارد.

 .باشدمی هموارتر سطح یك در زهكشی
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در کالس منطقه سمت راست های تكتونیكی نظر فعالیتبه صورتی است که از زهكشی  یحوضه تقارن عدم شاخصمقدار 

 است، شرق جاری جنوب به سوی آن رود در جریان که مذکورمنطقه  درگیرد. قرار می 3در کالس منطقه و سمت چپ  1

 سمت به اصلی یرودخانه و است 50 از کمتر این مقدارباشد. در قسمت شمال شمال می به طرف تكتونیكی چرخش
چپ  جانب های شمالیکناره هایشاخه به نسبت راست سمت جنوبی، هایکناره روی های. شاخهاست شده کج شمال

 عدم شاخصی اصلی )رودخانه سیمره( بریزند زیرا تری را طی کنند که به آبراههمسیر طوالنیتر هستند و باید طوالنی

 باشد. می 50 از بزرگتر زهكشی یحوضه تقارن
مورد مطالعه نیمه متقارن بودن منطقه  از حاکی که است 29/0عرضی برابر با  توپوگرافی تقارن شاخص این منطقه مقدار در

 سمت نیمه به زهكشی یشبكه تمایل همچنین .گیردمی قرار 3 کالس در تكتونیكی هایفعالیت نظر از است. این حوضه

ی ناودیسی، ناودیس سیمره علت شیب کم و برآمدگی دره منطقه و تكتونیك نیمه فعال در نیمه جنوبی منطقه به شمالی
 است.
های فعالیت دهد کهکبیرکوه و مله کوه نشان میهای برای تاقدیس کوهستان جبهه سینوسیته شاخص نسبتاً زیاد مقادیر

های تكتونیك نیمه فعالی ها فعالیتاین تاقدیسدر محدوده  قرار دارد. همچنین 2تكتونیكی در این دو تاقدیس در کالس 
 .وجود دارد

قرار  3در کالس  های تكتونیكینظر فعالیتاست که از  45/2حوضه برابر با  شكل نسبت شاخصمقدار  مذکورمنطقه در 
منطقه های تكتونیك به صورت تقریباً فعالی در این شكلی کشیده دارد و فعالیتمنطقه دهد که می گیرد. این رقم نشان می

  وجود دارد.
است. با توجه به مقدار این شاخص از نظر  31/4برابر منطقه  کل برای آن ارتفاع به دره کف پهنای نسبت شاخص میزان

 51/10 تا 27/0از  مورد مطالعهمنطقه  گیرد. مقدار این شاخص درقرار می 3در کالس منطقه های تكتونیكی این فعالیت
  .باشدمی تر استفعال تكتونیك هایفعالیت که جایی به دره شمال غربی مربوط کم مقادیر کند،می تغییر

است. با توجه به مقدار به دست آمده  47/1برابر با  مورد مطالعهمنطقه در  رودخانه کانال سینوسیته مقدار نهایی شاخص
گیریم رودخانه سیمره که در این گیرد.  همچنین نتیجه میقرار می 3های تكتونیكی در کالس این حوضه از نظر فعالیت

 رد.حوضه جریان دارد به حالت تعادل رسیده است و در محدوده رودخانه سیمره فعالیت تكتونیكی خیلی ضعیفی وجود دا
دره شهر تكتونیك نیمه فعالی با حرکت تكتونیكی خیلی کم وجود دارد و سطح دشت به منطقه به طور کلی در واحد دشت 

های زمین ساختی نسبتا ً های آن هنوز فعالیتپایداری نسبی رسیده است. اما در واحد ژئومورفیكی کوهستان و کوهپایه
، بیشتر 8ژئومورفیك شده است. به طور کلی با توجه به نتایج جدول شماره  قوی وجود دارد و باعث تغییراتی در این واحد

در مرحله بلوغ منطقه قرار دارند و این  3و  2اند در کالس دره شهر را تحت تأثیر قرار دادهمنطقه های تكتونیكی که فعالیت
ند و این محدوده تقریباً به حالت تعادل حالت نیمه فعال و غیر فعال را دارمنطقه های تكتونیك در این باشد. فعالیتمی

شناسی منطقه و مورفولوژی خاص با توجه به زمینها کم است. البته رسیده و میزان تغییرات آن در نتیجه این فعالیت
، زمینه مناسبی برای های سست که خاصیت خمیری شدن را دارندهای سخت بر روی الیهها و قرار گرفتن الیهدامنه

 تكتونیكی در این منطقه به ویژه زمین لغزش وجود دارد. هایفعالیت
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