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  چكيده
 مورد ها لندفرم تحول و ايجاد در را )دروني( تكتونيكي فرايندهاي نقش تكتونيك، ژئومورفولوژي

 مختلف هاي فرم و ها ريخت ،ها شكل ،تكتونيك ژئومورفولوژي در بنابراين .دهد مي قرار بررسي
 با پژوهش اين .شوند مي مطالعه اند، گرفته شكل تكتونيكي عوامل تأثير تحت كه زمين سطح

 پرداخته مطالعه مورد ةمنطق كواترنري يها لندفرم روي آن تأثير به ،طالقان ةدر تكتونيك بررسي
 ،رود كانال سينوسيته شاخص شامل، مورفولوژيكي شاخص هفت ةمحاسب با راستا اين در .است

 ،دره ارتفاع يا عمق به پهنا نسبت شاخص ،آبراهه تقارن عدم شاخص ،رودخانه گراديان شاخص
 فعاليت ميزان ،افكنه مخروط شيب شاخص و افكنه مخروط وسعت شاخص ،حوضه شكل شاخص

 يها داده از استفاده با ها شاخص اين از حاصل نتايج و گرفت قرار ارزيابي مورد منطقه تكتونيكي
 تكتونيك تأثير شواهد و بررسي موجود يها لندفرم ،منطقه از بازديد با .نددش تكميل ژئوديناميك

 ،طالقان ةرودخان يها كناره در ها پادگانه توالي ها، دگرشيبي وجود .شدند شناسايي آنها روي
 تأثير يها نشانه از همه ،دره اطراف هاي ناهمواري در باالآمدگي و نظمي بي وجود و دره شدگي تنگ

 بررسي با همراه ،پژوهش اين امتداد در .هستند دره در موجود كواترنري سازندهاي بر تكتونيك
 و توپوگرافي ،شناسي زمين يها نقشه از و آمد عمل به نظر مورد ةمنطق از بازديدهايي ،متعدد منابع
 يها لندفرم شناسايي براي هند، فري و فتوشاپ ،.اس.آي.جي آرك ارث، گوگل افزارهاي نرم

 كه است آن از حاكي پژوهش اين از حاصل نتايج .شد استفاده ها داده تحليل و تجزيه و كواترنري
 سبب به ،دره عرضي نيمرخ در تفاوت ازجمله ،طالقان ةدر در موجود ساختماني هاي تفاوت
 ديگر سويي از و است طالقان گسل خصوص به ،ها گسل عملكرد از ناشي تكتونيكي هاي فعاليت

 افزايش موجب نتيجهدر و شده  باالآمدگي دچار تكتونيكي ايه فعاليت دليل به ،دره جنوبي ةنيم
 قسمت در خصوص به ،دره ژئومورفولوژي در امر اين كه است شده آن شمالي ةنيم به نسبت شيب
  .است نمايان خوبي به آن دست پايين
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  مقدمه

 )حـداكثر  و حداقل( ارتفاع ،ها اندازه با ،زمين ةدهند تشكيل يها شكل كمي توصيف و سنجش يا مورفولوژي و مورفومتري
 ةمطالعـ  بـه  ،فعـال  ژئومورفولـوژي  تكتونيـك  يا فعال تكتونيك ).121 :2002 ،و پينتر كلر( شود مي مشخص آنها شيب و

 ).1384 ،گـورابي ( پـردازد  مـي  آن در موجـود  انـدازهاي  چشـم  و زمـين  دهـي  شـكل  در ثرؤمـ  ديناميـك  و پويا يها فرايند
 و مقايسـه  را مختلـف  يهـا  شـكل  ،ملموس و عيني طور هب تا دهد مي اجازه ها ژئومورفولوژيست به عددي هاي گيري اندازه

 از خاصـي  توصـيفي  تشـخيص  به ،)ژئومورفيك يها شاخص( تر اهميت كم يها شاخص الگوهاي محاسبه با كرده ارزيابي
معقـول   ةمقايسـ  ،كمـي  يهـا  گيـري  انـدازه  بـه  كيفي يها توصيف تبديل واقع در ).1-2: 1377 ،فريفته( كنند اقدام ناحيه
ة درنتيجـ  را شخصي اظهارنظرهاي و ساليق اثر، عالوه به .كند مي تر آسان ،شناسي ريخت را ضمن مطالعات زمين ها ملندفر
 ابزارهـاي  ،ژئومورفيـك  يهـا  شـاخص  .)1379 ،عباديـان ( شـود  مـي  سبب را بيشتر دقت حصول ،رسانده حداقل به نهايي

، گوارنير و پيروتا( روند مي شمار به مختلف نواحي در تكتونيكي يها فعاليت ارزيابي و زميني اشكال تحليل براي سودمندي
 كند حتي يا سريع نسبتاً تكتونيك يها فعاليت از ناشي يها شكل تغيير توان مي ،ها شاخص اين از استفاده با زيرا؛ ) 2008

 ،مختلف يها بخش در تواند مي پارامترها اين از حاصل نتايج كه داشت نظر در بايد اما ،)1384 ،مختاري( كرد شناسايي را
 بـراي  ،منزلـة ابـزار اساسـي    بـه  ،ژئومورفيـك  يها شاخص از برخي ).128 :1998 ،زوچيويز( دهد نشان را مختلفي مقادير

از  آنگـاه  ؛انـد  گرفتـه  قرار استفاده مورد اي گسترده طور به و شده آزمون و تجربه تكتونيكي سريع يها شكل تغيير تشخيص
 .انـد  كـار رفتـه   بـه  فعـال  تكتونيـك  ةدربـار  كامـل  و جـامع  اطالعـاتي  كسـب  براي تحقيقاتي يها طرح در ،حاصل نتايج

 ،بربانـگ و اندرسـون   ،داگـالس ( شـوند  مي استفاده فعال تكتونيك مطالعات براي خاص طور به ،ژئومورفيك يها شاخص
 تكتونيكي يها فعاليت تأثير ميزان نظر از ،وسيع مناطق سريع ارزيابي در ها شاخص اين نقش دليل به موضوع اين). 2002
  .آيد دست مي به هوايي يها عكس و توپوگرافي يها نقشه از آساني به اغلب ،كار اين براي الزم اطالعات سويي از. است

 تـأثير  سـاخت  زمـين  كه است يافته دست نتيجه اين به ،داشته كاليفرنيا مرگ ةدر در كه اي مطالعه در ،)1961( بيتي
 را ...)و پادگانـه  ،تنـگ ( زاگرس پيكرشناسي از خاصي اشكال ،)1965( ابرلندر .دارد ها افكنه مخروط گيري شكل در بسزايي
 طولي نيمرخ واي  هرودخان يها پادگانه كه شد متوجه ،اي هرودخان يها تراست مطالعة با )1984( بال .داد قرار بررسي مورد

 دسـت  نتيجـه  اين به ها افكنه مخروط مطالعة در )1990( لك .اند شده متحول ساختي زمين حركات تأثير تحت ،ها رودخانه
 ها افكنه مخروط بر ،آنها فرسايش سرعت بر تأثير و ها افكنه مخروط سطح شيب افزايش طريق دو به ساخت زمين كه يافتند
 چين غرب شمال در اي هرودخان يها لندفرم بر ساخت زمين تأثير بررسي به )1999( يانگ، تان و دوان ،لي .گذارد مي تأثير

ـ  عـوارض  شـكل  تغيير موجب ،ها رودخانه اساس سطح تغيير با ساخت زمين حركات كه كردند بيان و ندپرداخت اي  هرودخان
 در .دارد اشاره فعال ساخت زمين و ساخت زمين و مورف موضوعات به )1998( مويا و )2000( كارزونه هاي بررسي .شود مي
 يها پليت ساالنة حركت ميزان ،مطالعه مورد ةمنطق ساخت زمين و مورف شواهد و GPS يها داده از استفاده با رساله اين

 تكتونيـك  با ارتباط در را ها دره تحول )2000( زليديس .است دهش ارائه آن از حاصل ساخت زميننو آثار و مشخص منطقه
 ارزيـابي  و فعـال  سـاخت  زمين«ة رسال در )2000( مارشال .ندددا قرار بررسي مورد شده انباشته هاي واريزه و نئوتكتونيك و

 از جنبـه  سـه  ،»كاسـتاريكا  آتشفشـاني  كمـان  و آرام اقيـانوس  غربـي  سـواحل  امتـداد  در كواترنري يها لندفرم انداز چشم
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 داده قـرار  بررسـي  موردرا  ساخت زمين و مورف شواهد و كواترنري شناسي چينه ،فعال هاي گسل شامل ،فعال ساخت زمين
 امتـداد  در سـاخت  زمـين  و مورف با مرتبط ژئومورفولوژيك هاي بررسي به ،)2001( كاساوانت ةرسال چهارم فصل در .است
 ينـدهاي افر كـه  نشان داد ،روماني كارپاسينس ةمنطق در )2005( ، فيلتز و ماتنسكونكابررسي  .است شده پرداخته ها گسل

 .اسـت  شـده  كواترنري تحتاني پليستوسن زماني ةدور در مختلف هاي پادگانه ايجاد و گذاري رسوب تغيير باعث تكتونيكي
 حركـات  درجـات  و زهكـش  الگـوي  تحليـل  كمـك  به ،فعال دگرشكلي تأثير ةمطالع با )2006( وو، لين و شان چن ،چيچ

 حركـات  گيـري  شـكل  سبب ،ساخت زميننئو حركات اثر بر ها تراست  حركات كه دريافتند ،تايوان ساحلي ةجلگ در عمودي
 سـطوح  شـده   باعـث  و اسـت  فعال تكتونيك ةنتيج ،رودخانه موجي غيرعادي حركات درضمن ؛است شده رودخانه موجي

 و زهكشـي  ةشبك تدريجي تكامل در تكتونيك تأثير ةمطالع به )2006( ماهانتي و ماليك .تغيير شكل يابند ژئومورفولوژي
 نقـش  ،منطقه در موجود هاي تراست و تكتونيك اصلي هاي جنبه كه دريافتند آنها .پرداختند هند هيمالياي در اندازها چشم
 فعـال  سـاخت  زمـين  بررسـي  بـه  )1380( ، پوركرماني و هـدايتي خردمنداي  همقال در .دارند ها لندفرم دهي شكل در مهمي
 بـا  ونـد  پرداخت لرسـتان  شـرقي  جنـوب  در ذالكي آب ةرودخان مسير مورفولوژي در ،آن اثر و پز تاقديس و زردكوه راندگي
 ،هـا  رودخانـه  مورفولـوژي  از اسـتفاده  بـا  )1381( كميجـاني . كردنـد  مقايسه ، نتايج راايران نقاط ديگر در مشابه مطالعات
 آبخيـز  ةحـوز  پنج در ساخت زميننئو و ساخت زمين مطالعة به ،يساخت زمين هاي شاخص تجزيه و تحليل و ها افكنه مخروط

 يسـاخت  زميننئـو  و يسـاخت  زمينمورفـو  يهـا  پديده ،)1381( سيسي سلطاني .است پرداخته كاشان شهر جنوبي ةگستر در
ـ  هـاي  تـراس  تشكيل ،جوان گسلي يها پرتگاه ،كنوني شكل به اروميه ةدرياچ تشكيل از اعم ،شبستر ةمنطق  واي  هرودخان

 سـاخت  زمـين  نظر از منطقه بودن فعال بر محكمي دليل را ...و اي رودخانه هاي اسارت ،آن خفيف خوردگي چين و فرازيابي
 ةانـداز  در تغيير ،رود كشف ةرودخان مورفولوژي ةمقال در )1381( فر محبوبي، خانه باد و متين ،حرمي موسوي .دانسته است

ـ  در .دانسـتند  منطقـه  در ساخت زمين نقش از ناشي را رودخانه دست پايين و باالدست در شده گذاري رسوب ذرات اي  همقال
 يهـا  آبراهـه  ماننـد  ،لغـز  امتـداد  گسـلش  بـا  مـرتبط  مورفولـوژيكي  شواهد بررسي به )1382( ، ستارزاده و عباسيپور تقي
هـاي زمـين    گـرد و داراي فعاليـت   حركت اين گسل از نوع راست و نشان دادند ندپرداخت تبريز گسل امتداد در جاشده جابه

 نتـايج  .پرداختنـد  تبريـز  گسـل  ژئومورفولـوژيكي  هـاي  پديـده  ةمطالع به )1382( صديق و پوركرماني .ساختي جوان است
 ،گسـلي  هاي چشمه ،گسلي هاي دره ،گسلي پرتگاه ايجاد ،ها آبراهه شدگي  قطع و جايي جابه كه دهد مي نشان پژوهشگران
 بـه  )1382( مقصودي و يماني .هستند تبريز گسل عملكرد از حاصل ژئومورفولوژي اشكال ازجمله ،فرونشسته استخرهاي

آنها در مطالعة خود به ايـن   .پرداختند سيرجان ةچال در ها افكنه مخروط تحول در اقليمي تغييرات و تكتونيك نقش ةمطالع
اسـت؛   اخيـر  تكتونيكي حركات معرف ،سنوزوئيك دوران سازندهاي روي وسيع هاي ماهور  تپه ايجاد .1: نتايج دست يافتند

 حركـات  ةادامـ  ةنشـان  ،هـزاردره  فرسـايش  وجـود . 3؛ اسـت  گرفتـه  انجام ها گسل حركتدليل  به لكَ ةرودخان انحراف .2
 .اسـت  تكتـونيكي  حركـات  وجـود  سبب به ،آنها تقطيع و ها افكنه مخروط سطح شدن بريده .4و  است منطقه در تكتونيكي

 و ورامـين  دشـت  يهـا  افكنـه  مخـروط  ژئومورفولوژي و ساخت زميننئو ،ساخت زمين بررسي بااي  همقال در )1382( نژاد كي
 بيشـتر  فعاليـت  متوجه و برده پي منطقه ساختاري سنگ پي بودن فعال بر ،ژئوفيزيكي و شناسي آب يها داده با آن مطابقت

 ژئومورفولـوژيكي  تحـول  در تكتونيـك  نقـش  ةمطالعـ  بـه  )1383( كرمـي  و ييرجـا  .اسـت  شده منطقه شمالي نواحي در
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 عملكـرد  ةدرنتيج ،بزقوش شمالي هاي افكنه مخروط گرفتندو نتيجه  پرداختند آذربايجان در بزقوش كوه شمالي پايكوهاي

 و كرمـي  .دارنـد  همبسـتگي  منطقـه  هاي گسل روند با  پايين ةرتب يها آبراهه و اند آمده وجود به اقليمي تغييرات و ها گسل
 تغييـر  ،كردنـد  بيـان  و پرداختنـد  بزقوش كوه رشته ژئومورفولوژيكي تحول در ساخت زمين نقش بررسي به )1383( رجايي
 تـأثير  گويـاي  همگـي  ،شـواهد  سـاير  و دشـت  مركـز  بـه  جـوان  آبرفتـي  يها پنجه انتقال ،اي رودخانه يها پادگانه ارتفاع
 ةرودخان كانال تنظيم در ساخت زمين نقش ارزيابي ،)1387( كامراني و مقصودي .هستند بزقوش كوه رشته در ساخت زمين
 نظـر  از منطقـه  كـه  دست يافتنـد  نتيجه اين به و اند داده قرار بررسي مورد ژئومورفولوژيك هاي شاخص اساس بر را تجن
 .اسـت  يسـاخت  زمـين  فعـال  حركات از ناشي ،اساس سطح يراتيتغ از رودها پيچان تبعيت و نرسيده تعادل به يساخت زمين

 ةمشـاهد  و ميـداني  عمليـات  از استفاده با را جاجرود ةافكن مخروط ژئومورفولوژي تحول در ثرؤم عوامل )1387( مقصودي
 نسـبت  و كوهسـتان  ةجبهـ  سينوسـي  هـاي  شاخص از گيري بهره ،درنهايت و عكس ةتهي ،مصنوعي و طبيعي يها ترانشه
 تحـول  داليل از ييك كه دهد مي نشانمقصودي  پژوهش نتايج .است داده قرار بررسي مورد ،آن عمق به دره كف پهناي
 تحـول  در سـاخت  زميننـو  تـأثير « عنوانبـا اي  هرسـال  در .اسـت  بـوده  يساخت زمين فعاليت حاصل جاجرود، ةافكن مخروط
 در مركـزي  ايـران  ةمنطقـ  كواترنري يها لندفرم شكل تغيير به )1387 ،گورابي( »مركزي ايران در كواترنري يها لندفرم
  .است بوده كنون تا كواترنري ابتداي از يساخت زمين حركات از ناشي كه كند مي اشاره انار و دهشير هاي گسل امتداد
 بـه  توجـه  بـا  همچنـين  و اسـت  گرفتـه  قـرار  مركزي البرز زون در و طالقان ةحوض در طالقان ةدر اينكه به توجه با
 يهـا  لنـدفرم  تحول و گيري شكل در منطقه فعال تكنونيك بررسي ها، گسل انواع فراواني و منطقه تكتونيكي يها ويژگي
 شـاخص  هفـت  بررسـي  بـه  مقالـة پـيش رو   در رو ايـن  از ،رسـد  مـي  نظـر  بـه  الزم ژئومورفولوژيكي يها روش با منطقه

  . شود مشخص طالقان ةدر در تكتونيكي فعاليت ميزان تا است شده پرداخته ژئومورفولوژيكي

  مطالعه مورد ةمنطق يها ويژگي
 نـاوديس  يـك  در محدوده اين .است شده واقع تهران استان غرب شمال در سياسي تقسيمات نظر از مطالعه مورد ةمنطق

 و شـمالي دقيقـة   87درجـه و   50دقيقـه تـا    58درجـه و   50 جغرافيايي طول بين غربي و شرقي صورت هب كه قرار گرفته
 ارتفاعات در ،شناسي زمين تقسيمات نظر از .است شده كشيده شرقيدقيقه  23درجه و  36دقيقه تا  11درجه و  36 عرض
 مـواد  .هسـتند  بااليي قرمز و پايين قرمز تشكيالت با مانند نئوژن منطقه اين رسوباتعمدة  .دارد قرار مركزي البرز جنوبي
تشكيل شده اسـت   نمك و گچ امالح همراه به ،مارن و مادستون ،سيلتستون اي چون ريزدانه رسوبات از بيشتر آنها ةدنساز

 از طالقان رود از مسيري و است شده واقع طالقان ةحوض در ها حوضه تقسيمات نظر از منطقه اين ).139 :1384 ،طالقاني(
 متصـل  المـوت  ةحـوز  بـه  غرب شمال از و نوشهر ةحوز به شرق شمال از طالقان ةمنطق ).1 شكل( كند مي عبور دره اين
 ،كوهبنـاني قربـاني و  ، سـاماني ( شود مي محدود قزوين توابع به غرب از و كردان و برغان ،شهرستانك به جنوب از ؛است

1389.(  
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  مطالعه مورد ةمحدود موقعيت نقشة .1 شكل

  ها روش و مواد
 اطالعـات  آوري جمـع  و اينترنت ،اي كتابخانه مطالعات طريق از موضوع پژوهش ةزمين در علمي يها يافته و منابع بررسي
 مرحله سه در و شد آغاز ،مناطق ساير در نظر مورد موضوع ةزمين در گرفته انجام هاي مرور پژوهش ومطالعه  مورد ةمنطق
 شناسـايي  و كنتـرل  ،عكسـبرداري  با همراه و شد داده تطبيق منطقه يها لندفرم با اطالعات ،گرفت صورت ميداني بازديد
 تعيـين  بـراي  GPS ابزار از پژوهش اين طي .شد انجام آنها تحول يا گيري شكل در ساخت زمين نقش بررسي و ها لندفرم
 و تـرميم  فتوشاپ بـراي  افزار نرم ها، شاخص ةمحاسب و نياز مورد يها نقشه كشيدن براي GIS افزار نرم ،ها لندفرم موقعيت
 قـرار  اسـتفاده  مورد شكران 1:100000 شناسي زمين ةنقش و آبيك و فشند 1:50000 توپوگرافي ةنقش ،ويراتص سازي آماده
 كانـال  سينوسـيته  شاخص شامل ،مورفولوژيكي شاخصهفت  ةمحاسب با و شد GIS افزار نرم وارد اطالعات سپس .گرفت
 دره ارتفـاع  يا عمق به پهنا نسبت شاخص ،)AF( آبراهه تقارن عدم شاخص ،)SL( رودخانه گراديان شاخص ،)S( رود

)VF(، حوضه شكل شاخص )BS(، افكنه مخروط وسعت شاخص )AF( افكنـه  مخـروط  شيب شاخص و )SF(،  ميـزان 
 كـه  مطالعـه  مـورد  ةمنطقـ  در موجود كواترنري يها لندفرم به توجه با ادامه در .شد تعيين منطقه يساخت زمين فعاليت
 ايـن  گيـري  شـكل  بـر  حركـات  ايـن  تـأثير  ،شود مي سطحي اشكال ديگر و ها افكنه مخروط ،آبرفتي يها پادگانه شامل
  .شد بررسي ها لندفرم
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  پژوهش يها يافته

  S(1( رود كانال سينوسيته شاخص
 و دبي با شيب بين تعادل حفظ براي ،باشد رسيده تعادل حالت به كمابيش كهاي  هرودخان ،نظري چارچوب دريچة از

 تكتونيكي يها فعاليت دليل به رودخانه بستر شيب تغيير ).83 :2000 ،آندرسون و باربانك( خورد مي پيچ گذاري رسوب
 .هستند فعال فرايش يها نشانه از بستر حفر حال در مئاندري يها طرح .دارد رودخانه مسير وخم پيچ با مستقيمي ةرابط

 تغييرات با متناسب .دارد مستقيم ةرابط ،تكتونيكي يها فعاليت اثر بر رودخانه بستر شيب تغيير با رودخانه سينوزيتي ميزان
 جا به جا رودخانه خم و پيچ ،رودخانه شيب تعادل حفظبراي  ،شود مي رودخانه ةدر شيب تغيير به منجر كه تكتونيكي

گرفته  كار به تكتونيكي فعال نواحي شناسايي كه براي كند عمل ميي ابزار مانند ،تأثير اين كه شده ثابت بنابراين .شود مي
 مسير بودن مستقيم كه حالي در ،اند شده نزديك تعادل حالت به ،هستند زياد خم و پيچ داراي كه ييها رودخانه .شود مي

  ).1383 ،مقدم و رجايي رضايي، مددي( است نئوتكتونيكي فعاليت و منطقه بودن جوان از حاكي ،رودخانه
   :شود مي استفاده 1 ةرابط از رودخانه خم و پيچ شاخص ارزيابي براي

S  )1 رابطة = 	C/V 
  . است مستقيم خط به دره طول :Vو  رودخانه طول: C؛ رودخانه خم و پيچ :S ،فوق ةرابط در

 و است تعادل حالت به رودخانه شدن نزديك از حاكي ،باشد بيشتر شاخص اين از آمده دست هب عددي مقادير هرچه
 با و شد استخراج توپوگرافي ةنقش از شاخص اين مقادير .است منطقه در تكتونيك بودن فعال دليل ،باشد كمتر هرچه

  .است شده محاسبه 1رابطة  از استفاده
  طالقان ةرودخان سينوسيته شاخص مقادير .1 جدول

 S V C  تكتونيكي فعاليت
 پارامتر

  منطقه
  طالقان ةدر  8/40518  8/37222  088/1  فعال

  

  SL(2(رودخانه گراديان شاخص
 ،يكسان با مقاومت يها سنگ در يا كم مقاومت با ييها سنگ در و داشته بستگي رودخانه قدرت به گراديان رودخانه شاخص

 مقاومـت  روي مطالعـه  هنگام كها را  شاخص اين ).1996 ،پينتر و كلر( باشد جوان و فعال تكتونيكي حركات بيانگر تواند مي
 :2008 ،ايريگـاري، فرنانـدز و كلـر    ،همـدوني ( است وردهآ دست هب متحده اياالت جنوب آپاالش يها كوه مسيل در ها صخره

 يهـا  فعاليـت  بين موجود روابط ميزان برآورد حساسيت اين .است حساس بسيار رودخانه شيب تغييرات به SL شاخص ).153
 در شـاخص  ايـن  ).1388 ،بخـت  الماسيان و روشـن ، زاده توكلي(كند  مي پذير امكان را توپوگرافي و سنگ مقاومت ،تكتونيكي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sinuosity 
2. Stream length- gradient Index 
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 گيرد مي قرار 3 كالسدر  ،منطقه اين از حاصل ةنتيج مقدار با SL شاخص ،)2008( همدوني بندي تقسيم اساس بر

 توان مي و دارد ها شاخص نتايج ديگر بااي  هعمد تفاوت شاخص اين ةنتيج .شود مي شناخته ناهنجاري بدون ةمنطق و
 آن داليل توان مي كه نيست ي آنجوابگو و كند نمي صدق همطالع مورد ةمنطق تكتونيك ارزيابي براي شاخص اين ،گفت

 در رود از قسمت اين داشتن قرار و )درصد 53/1( رودخانه شيب بودن كم ،كواترنر دوران رسوبات روي رود بستر وجود را
 .است شده مشخص SL شاخص محاسبه ةنحو 3 شكل در .برد نام يكنواخت توپوگرافي با ناوديس يك

  

  
  طالقان ةدر SL شاخص .3 شكل

  AF(1( آبراهه تقارن عدم شاخص
 يها شاخص ديگر كنار در فال فرايش ارزيابي براي توانند مي ،اصلي ةآبراه يك دوسوي در فرعي يها زهكش و آبراهه طول

 در تكتـونيكي  يهـا  فعاليـت  از ناشـي  شـدگي  كـج  تشـخيص  بـراي  روشـي  تقـارن  عدم شاخص .روند كار به مورفوتكتونيكي
 شـدن  مشـخص  بـراي  تـوان  مـي  را عامـل  ايـن . )156 :2008، ،ايريگاري، فرناندز و كلرهمدوني (است  زهكشي يها حوضه

  ).1380 ،بيگي علي حاج( گرفت كار به ديگر يها مقياس يا آبريز يها حوضه مقياس در يساخت زمين شدگي كج
 . شودمي محاسبه 3ة رابط طريق از شاخص اين

=  )3 رابطة ( / ) × 100 
: Atو )دسـت  پـايين  سـمت  به ديد( حوضه راست سمت مساحت :Ar ؛زهكشي ةحوض تقارن عدم :Afدر اين رابطه؛ 

  . است حوضه كل مساحت
 ،آن تبـع  بـه  و منطقـه  سوي يك در فرايش از حاصل توپوگرافي اثرات دليل هب ،فعال تكتونيكي شرايط با يمناطق در
 مقابـل  سمت در طول همين از بيشتر باالآمده طرف يا منطقه در فرعي يها آبراهه طول ،ديگر سوي در فرونشست ايجاد
 برابر Af ميزان ،دارند جريان ثابتي حالت در و اند رسيده تعادل به كه ييها رودخانه براي ).62: 1377، سليماني( بود خواهد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Drainage Basin Asymmetry ( Asymmetric Factor) 
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 اثـر  بـر  شـدگي  كـج  وجـود  عـدم  ،نهايتدر و اصلي ةآبراه به نسبت فرعي يها زهكش تقارن از حاكي اين رقم. است 50

 باالآمـدگي  بيـانگر  50 از كمتر و راست ساحل در باالآمدگي عمل ةنشان ،شاخص اين 50 از بيش مقادير .است باالآمدگي
 عـواملي  كـه  اسـت  اين بر فرض ،شاخص اين ژئومورفيك تحليل و تجزيه در همچنين .است اصلي ةآبراه چپ ساحل در

 در .شـوند  نمـي  تقـارن  عـدم  سـبب  ،محل ولوژيكيكا و اقليمي شرايط ،شناسي زمين يها اليه شيب ،سازندها جنس مانند
  .است آمده شاخص اين ةشد محاسبه مقادير 3 جدول

  AF شاخص ةشد محاسبه مقادير .3 جدول

Af % Ar  تكتونيكي وضعيت  At  منطقه نام  

  طالقان درة  39/293  41/119  7/40  فعال
  

را  Af شـاخص  ةمحاسـب  ةنحـو  4 شـكل  در .اسـت  اصلي ةآبراه چپ ساحل در باالآمدگي بيانگر شاخص اين مقدار
  .توان ديد مي

  

  
  درة طالقان AF شاخص .4 شكل

  Vf(1( دره ارتفاع يا عمق به پهنا نسبت شاخص
 شكل به دره مورفولوژي هرچه كه امعن اين به ؛است شكل U و شكل V يها دره بين اختالف ةكنند منعكس شاخص اين
V مقدار ،شود نزديكتر Vf بـه  پاسـخ  در جـاري  يهـا آب فرسـايش  و تخريب عمل ةدهند نشان و شود مي نزديكتر صفر به 

 و يابـد  مـي  افزايش Vf مقدار ،شود نزديكتر U شكل به دره مورفولوژي هرچه همچنين. است فعال تكتونيكي فرايندهاي
 يهـا  فراينـد  شدت شدن كم و جاري آبهاي توسط دره تسطيح و تعريض ةدهند نشان كه شود مي بزرگتر باال ةرابط حاصل

   ).1377 ،ملك( است دره پايداري و تكتونيكي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ratio of Valley-Floor width to Valley Height 



  1392 پاييز، 2 ةشمار سال دوم، ،كمي ژئومورفولوژيهايپژوهش 28

 
  :آيد مي دست هب 4ة رابط از دره ارتفاع به دره بستر عرض نسبت

=  )4رابطة  2	Vfw	/	 ( − ) + ( − )  
Vf :دره ارتفاع به عرض نسبت Vfw :دره )عرض( پهنا 

 Erd :دره راست سمت ديواره ارتفاع Eld :دره چپ سمت ديواره ارتفاع 

 Esc :دره كف ارتفاع  
 شـده  كشـيده  مقـاطع  Vf كـل  ميـانگين  سپس و شد كشيده مقطع دهدرة طالقان،  براي Vf شاخص ةمحاسب براي
 اينة شد محاسبه مقادير 4 جدول .مشخص شود منطقه تكتونيكي فعاليت ميزان ،آمده دست به عدد مبناي بر تا محاسبه شد

  .است شده داده نمايش شاخصة محاسبة نحو، 5 شكل دردهد، همچنين  را نشان مي شاخص
  مطالعه مورد ةمنطق در Vf شاخص مقادير .4 جدول

Eld (m)  Esc (m) Erd (m) Vfw (m) VF  
2980/003 1608/02 2572/93 500  0/427 
3205/4362 1696/83 2270/2958 800  0/768 
3159/204 1715/1152 2294/94 1000  0/988 
3947/62 1748/14 2586/89 1000  0/658 
3942/33 1778/6 2625/4 1000  0/664 
3515/52 1823/79 2922/43 100  0/071 
3933/48 1878/05 2941/001 900  0/577 
3386/97 1934/06 3054/57 800  0/623 
3906/73 2007/53 3157/78 1000  0/655 
4021/66 2091/17 3328/49 500  0/315 

 
  

  
  درة طالقان Vf شاخص. 5شكل
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   Bs(1( حوضه شكل شاخص

 تـدريج  بـه  ،باالآمـدگي  ميـزان  توقـف  بـا  زمـان  طول در حوضه شكل .دارنداي  هكشيد شكل ،تكتونيكي فعال يها حوضه
 .شود مي تعريف 5رابطة  صورت به كشيدگي نسبت شاخص ).75 :1388 ،كرمي( شود مياي  هداير

=  )5 رابطة 	 	/  
  و) آن از هنقطـ  دورتـرين  تـا  حوضـه  ارتفـاع  تـرين  پـايين  ةفاصـل ( حوضـه  طـول  :Bi؛ حوضه شكل :Bsكه در آن؛ 

Bw: آن است بخش ترين درعريض ،حوضه عرض . 

 توپوگرافي شيب جهت در دارند تمايل طبيعي طور به جوان نسبتاً زهكشي يها حوضه ،تكتونيكي فعال نواحي در
 ،تكتونيكي كم فعاليت با نواحي در يا زهكشي يها حوضه تكامل روند ةادام با .باشند داشته اي كشيده شكل ،كوهستان

 اين بزرگ مقادير ).161 :2008، ،ايريگاري، فرناندز و كلرهمدوني ( يابند مي تمايلاي  هداير شكل به ها حوضه ةكشيد شكل
 يها حوضه ،آن كوچك مقادير كه حالي در ،است يساخت زمين فعال نواحي در كشيده يها حوضه به مربوط شاخص

   .است 5جدول  شرح به نظر مورد يها حوضه براي Bs شاخص مقادير .دهند مي نشان را فعال غير نواحي شكلاي  هداير
  

  مطالعه مورد يها حوضه در BS شاخص مقادير .5جدول

  حوضه نام Bs  Bw  Bi بندي طبقه

  طالقان  Km208/27  Km 618/83  073/3 2 كالس
  
  .است شده داده نمايش مطالعه مورد ةمنطق در شاخص اين ارزيابي ةنحو 6 شكل در
  

  
  طالقان ةحوض BS شاخص .6 شكل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Index of Drainage Basin Shape 
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  AF(1( افكنه مخروط مساحت شاخص

آن  تـرين  مهـم  از يكـي  ،تكتونيـك  ميـان  از كـه  دارنـد  دخالت متعددي عوامل ها افكنه مخروط گسترش و گيري شكل در
در مـورد آن مطالعـه    )1990( لچـه  و )1977( بـول  ،)1999( رويها  چون افرادي كه است افكنه شاخص مساحت مخروط

 در كمـي  يهـا  شـاخص  از يكـي  .بـرد  پي نيز تكتونيكي حركات وجود به ،آنها روي بررسي با توان مي رو اين از .اند كرده
 ةحوضـ  وسـعت  ميـان  ارتبـاطي  ،آن در كـه  استاي  هرابط ،ها افكنه مخروط و فعال تكتونيكي حركات ميان رابطه بررسي
 مسـاحت  و مخروط مساحت بين ةرابط بررسي در ).78 :1388 ،تقيان( است شده برقرار ها افكنه مخروط وسعت و زهكشي
 رويها . است استفاده كرده نوادا يها افكنه مخروط روي مطالعه براي از آن رويها  كه استفاده شده است فرمولي از حوضه
 مسـاحت  و مخـروط  شـيب  ةمحاسب براي فرمولي و كرد بندي تقسيم نوع چند به را آنها ها، افكنه مخروط اين بررسي براي

توان آن  مي كهاستفاده شده است  فرمولياز  كه در اين پژوهش داد ارائهبراي هر دسته  حوضه مساحت استفاده با مخروط
  .)127 :2002 ،هاروي( آيد مي دست به 6ة رابط از مخروط مساحت .داد تعميم ها افكنه مخروط تمامي به را

= )6رابطة  0/18	 0/85 = 0/49    = 0/86 
F: ؛مخروط مساحت A: هستند ثابت ضرايب 85/0 و 18/0 و حوضه مساحت.   
 قـرار  و فرعي يها حوضه مساحت آوردن دست به با كه شد شناسايي افكنه مخروط چهارده ،مطالعه مورد ةمحدود در

 نظـر  در بـا  و فرعي يها حوضه مساحتة محاسب با ادامه در .)6 جدول( آمد دست به ها مخروط مساحت ،6 رابطة در دادن
  ).7شكل ( شد ترسيم آنها به مربوط نمايي نمودارها،  مخروط مساحت گرفتن

  افكنه مخروط مساحت شاخص مقادير .6 جدول
 )km2( افكنه مخروط مساحت )km2(حوضهمساحت افكنهمخروط

1  1/54 0/26 
2  16/5 1/95 
3  3/001 0/458 
4  29/8 3/223 
5  15/16 1/815 
6  3/62 0/537 
7  26/31 3/223 
8  18/97 2/196 
9  26/44 2/912 
10  7/22 0/966 
11  10/27 1/304 
12  25/49 2/823 
13  27/08 2/972 
14  8/61 1/122 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Area of fan index 
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  حوضه مساحت به افكنه مخروط مساحت ةرابط. 7 شكل

 داريامعنـ  همبسـتگي  كـه  محاسـبه شـد   94/0 برابر حوضه مساحت و افكنه مخروط مساحت بين همبستگي ميزان
 تـوان  مـي  را تكتونيـك  كـم  تـأثير  اينجا درو  يابد مي افزايش نيز مخروط مساحت ،حوضه مساحت افزايش با يعني ؛است

  .كرد مشاهده

  )SF( افكنه مخروط شيب شاخص
 .)78: 1388 ،تقيان(اثرگذارند  نيز ها افكنه مخروط شيب بر ،دهند مي قرار تأثير تحت را رودخانه شيب كه عواملي از بسياري
 .است ثرؤم ها افكنه مخروط شيب در ،تكتونيكي حركات و حوادث اثر در كوهستاني نواحي در رودخانه شيب تغيير سبب بدين
 افزايش و انحراف ،آبريز ةحوض شيب در تأثير ها، افكنه مخروط استقرار محل در گذاريتأثير طريق از تكتونيك عامل

  .)1381 :مقامي مقيم و رجبي، مقدم رضايي( كند مي ايفا ها مخروط گسترش و گيري شكل در را خود نقش ،رودخانه رسوبدهي
  .)127 :2002 ،هاروي( آيد مي دست به 7 ةرابط از مخروط شيب

= )7رابطة  0/092	 0/23 = 0/22    = 0/67 
G: ؛مخروط شيب A: هستند ثابتضرايب  -23/0و  092/0 و حوضه مساحت.  

 شـيب  شاخص مقادير به مربوط جدول و )8شكل ( حوضه شيب و افكنه مخروط شيب ةرابط به مربوط نمايي نمودار
  .است آمده ادامه در )7 جدول( مخروط

  
  حوضه شيب بهافكنه  مخروط شيب رابطه .8 شكل
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  افكنه مخروط شيب شاخص مقادير .7جدول

  %افكنه مخروط شيب %حوضهشيب افكنهمخروط
1  19/7038/3 
2  16/2334/8 
3  21/0277/1 
4  13/644/2 
5  14/674/9 
6  19/4066/8 
7  11/5914/2 
8  14/5464/6 
9  13/8114/3 
10  20/7365/8 
11  20/2893/6 
12  15/1814/3 
13  8/0954/3 
14  11/1665/6 

 

دسـت   بـه  51/0 برابر حوضه شيب و افكنه مخروط شيب بين همبستگي ميزان ،گرفت ي كه انجاممحاسباتاساس  بر
 در تكتـونيكي  يهـا  فعاليـت  اثـر  نمايانگر نوعي به و دهد نشان مي متغير دو اين بين را بااليي همبستگياين رقم  كه آمد

  .است منطقه

   Iat شاخص اساس بر ها شاخص بندي طبقه
 هـا  شـاخص  ايـن  انـد،  ارائه كـرده  Af و Sl، Vf، Bs يها شاخص براي )2008( و همكاراناي كه همدوني  بندي طبقه در

 بـاالترين  1 كـالس  بنـدي  طبقـه  ايـن  در .اند شده بندي طبقه )3و  2، 1( كالس سه در ،آمده دست به كمي مقدار براساس
   ).8 جدول(دارند  را نئوتكتونيكي فعاليت كمترين 3 كالس و فعاليت

  همكاران و همدوني ةشد ارائه بندي طبقه .8 جدول

  ها شاخص  1 كالس  2كالس  3 كالس

 Ls  زياد تغييرات ميزان  كم تغييرات ميزان  تغييرات بدون

1> Vf 1-5/0: Vf  5/0< Vf Vf 

3> Bs  3-4: Bs  4> Bs  Bs 

7<50- Af  15 -7 : 50- Af  15 >50- Af  Af 

 
 مقـدار  اسـاس  بـر  و آيـد  مـي  دسـت  بـه  )S/n( ژئومورفيك يها شاخص مختلف يها كالس ميانگين از Iat شاخص

 بسيار فعاليت دهندة نشان 1 كالسنيز،  بندي تقسيم اين در .)9 جدول(شوند  مي تقسيم كالس چهار به آن، از آمده دست به
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 فعاليـت  4 كـالس  و متوسـط  نئوتكتـونيكي  فعاليـت  3 كـالس  ،بـاال  نئوتكتـونيكي  فعاليت 2 كالس ،نئوتكتونيكي باالي

   .هستند فعال كمي نئوتكتونيكي
  Iat شاخص بندي طبقه .9 جدول

 s/n  يساخت زمين فعاليت  رده

  1 -5/1  باال خيلي  1
  5/1 -2  باال  2
  2 -5/2  متوسط  3
  <5/2  پايين  4

 
 10 جدول در آن نتايج كه گرفت قرار ارزيابي مورد ،مطالعاتي ةمنطق نئوتكتونيكي يها فعاليت Iat شاخص اساس بر
  .است درج شده

  Iat شاخص اساس بر مطالعه مورد ةمنطق ژئومورفيك ها شاخص بندي طبقه .10 جدول

Iat S/n 
  ها شاخص كالس

  حوضه نام
Bs Vf Af Sl 

  طالقان  3كالس  2كالس  2كالس  2كالس  25/2  3 كالس

 

 قـرار  3 ةرد در و اسـت  متوسط تكتونيكي فعاليت در طبقة مطالعه مورد ةحوض كه انجام گرفت،ي محاسبات اساس بر
 .است آمده ها شاخص ساير نتايج 11 جدول در .گيرد مي

  
  مطالعه مورد ةمنطق در AF و S، SF يها شاخص بندي طبقه .11 جدول

  شاخص نام  شاخص مقدار  كيفي توصيف

  )افكنه مخروط( AF  94/0  كم فعاليت
  SF  51/0  متوسط فعاليت
  S  088/1  شديد فعاليت

 
  .است متوسط منطقه تكتونيكي فعاليت كلي طور به گفت توان مي يازده، جدول اساس بر

  ژئوديناميك يها داده از استفاده با منطقه ساخت زمين بررسي
 حاصـل  نتايج ييدأت و منطقه ساخت زمين بررسي براي طالقان دائمي ايستگاه يها داده تحليل به ،پژوهشبخش از  اين در
 ساله هشت بازديدهاي مبناي بر طالقان ژئوديناميك ايستگاه يها داده .ه استشد پرداخته ژئومورفولوژيكي هاي شاخص از
  .)9 شكل(بوده است  )2012 تا 2005(
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   غربي ـ شرقي ةمؤلف ،جنوبي ـ شمالي ةمؤلف :پايين به باال از .طالقان GPS دائمي ايستگاه زماني سري نمودار .9 شكل

  .)ايران برداري نقشه سازمان ،ژئوديناميكي يها داده اساس بر( ارتفاع ةمؤلف و
  

  )cm( مختلف جهات در پوسته هاي جايي جابه تغييرات ةدامن و حداكثر ،حداقل .12 جدول

  تغييرات ةدامن  حداكثر  حداقل  جايي جابه جهت
  17  2/6  -8/10  شمالي
  6/20  8/7  -8/12  شرقي
  9/6  7/3  -2/3  قائم

  
 شمال سمت بههايي  جايي جابه منطقه اين كه است آن ةدهند نشان ،ژئوديناميك نمودارهاي و جدول از حاصل نتايج

 6/20 شـرق  جهـت  در ومتـر   سـانتي  17 شـمال  جهـت  درطي هشت سال،  جايي جابه اين ميزان كه داشته است شرق و
 فعاليـت  و تحـرك  از حكايـت  اين كه است بوده سانتيمتر 9/6 برابر نيز منطقه قائم جايي جابه ميزان .است بوده متر سانتي
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 ةمنطق در يساخت زمين هاي شاخص ةمحاسب از حاصل نتايج ةكنند اثبات ها يافته اين واقع در .دارد درة طالقان يساخت زمين
  .است مطالعه مورد

  كواترنري يها لندفرم روي ساخت زمين تأثير
 هاي فعاليت و ساخت زمين تأثير از شواهدي و هشد بررسي منطقه يها لندفرم ،مطالعه مورد ةمنطق از گرفته انجام بازديدهاي با

 رود اطـراف  يهـا  پادگانـه  ارتفاع اختالف و باالآمدگي ،ها پادگانه در ها دگرشيبي وجود .شدند شناسايي آنها روي يساخت زمين
 روي سـاخت  زمـين  تـأثير  از نشـان  همه ،دره شدگي باريك و دره اطراف هاي ناهمواري در ريختگي بهم و باالآمدگي ،طالقان
  .دارد مطالعه مورد ةمنطق يها لندفرم

  رسوبات در دگرشيبي وجود
 صـورت  آرام محيطـي  در گـذاري  رسـوب  گاهي .كنند مي رسوب ،منطقه در موجود شرايط به توجه با رسوبات كلي طور به
 از يكي .شود مي رسوبات بندي چينه در تغيير باعث ،آيد مي وجود به منطقه در گذاري رسوب از بعد كه شرايطي اما گيرد، مي
 داراي بـااليي  ةچينـ  به نسبت ها چينه از يكي كه صورت اين به ؛است رسوبات بيناي  هزاوي دگرشيبي وجود ،تغييرات اين

  ).10 شكل( شود مي دگرشيبي دچار و شده زاويه

  
  باال در كواترنري رسوبات و زير در فوقاني قرمز سازند معادل رسوبات بين دگرشيبي .10 شكل

 از سـري  دو بـين  را دگرشـيبي  وجـود  و دارد اشـاره  منطقـه  ايـن  بندي چينه جهت به ،10شكل  در موجود فلش دو
 روي طالقـان  درة يسـاخت  زمـين  هاي فعاليت تأثير شواهد از يكي ،منطقه در ها دگرشيبي اين وجود .دهد مي نشان رسوبات
ـ  هـا  گسـل  هاي فعاليت از ناشي فشار اثر بر و گرفته صورت گذاري رسوب ابتدا اساس اين بر .است منطقه يها لندفرم  ةالي
  .كند مي ايجاد رااي  هزاوي دگرشيبي و گيرد مي قرار جديدتر ةالي به نسبت متفاوت ةزاوي يك در ،تر قديمي

  رود طالقان اطراف يها پادگانه
ـ  يهـا  پادگانـه  و بـوده  آفريقا شمال به شبيه ،ايران در كواترنري ةدور وهوايي آب شرايط ،رنال پرفسور ةنظري طبق  جـا ه ب
 مـورد  ةمنطق در كواترنري دورة ).466 :1378 ،احمدي( اند شده تشكيل باراني بين و باراني يها دوره طي ،آبرفتي ةگذاشت
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 و شـوند  مـي  شناسـايي  منطقـه  در راحتـي  بـه  پادگانه سه ميان آنها،از  كه است شده تشكيل آبرفتي ةپادگان پنج از مطالعه
  .)1383 ،محمودي( است مشخص آنها روي ساخت زمين اتتأثير
 رسـوبات  .دارد قرار رود طالقان ةحاشي در كه است كواترنري ةدور ةپادگان جديدترين پديده اين :ترويا جنگ پادگان )الف
 در ،اسـت  درصـد  3 تـا  پادگانـه  شـيب  .هسـتند  رس و الي مانند ريز مواد و درشت شن ،ريزه سنگ ،سنگ قلوه شامل آن

 سـن  .رود مي آب زير به ،رودخانه طغيان هنگام نواحي از بعضي در و گرفته قرار دريا سطح از متر 1700 ارتفاعي ةمحدود
   .شود مي زده تخمين سال 3500 پادگانه اين
 كه افكنه مخروط اصلي بخش در پادگانه اين .شود مي محسوب كواترنري ةدور آبرفتي ةپادگان دومين :وورم ةپادگان )ب

 عناصـر  و اسـت  الي و رس شـامل  ،رسوبات بندي دانه نظر از .است شده تشكيل ،يابد مي كاهش محسوس نحو به شيب
 ،زراعتـي  هـاي  زمـين  اغلب و واقع شده درصد 10 تا 3 ةمحدود در پادگانه اين شيب .شود مي يافت آن در ندرت هب درشت

   .شود مي برآورد سال هزار 15 تا 12 بين پادگانه اين سن .است گرفته قرار پادگانه اين در ،آبي هاي زراعت ويژه به
 در گذشـته  هـاي  دوران سـازندهاي  تخريب ةنتيج كه بوده كواترنري ةدور ةپادگان سومين پادگانه اين :ريس ةپادگان )ج

 ةوسـيل  بـه  اغلب ،پادگانه اين .شود مي مشخص خشك و خشك نيمه يها دوره با دوره اين وهواي آب شرايط .است منطقه
 وجـود  ،آن اساسـي  علـت  .اسـت  بيشـتر  گـاهي  و درصـد  20 تـا  10 بـين  طالقـان  ةمنطق در آن شيب و شده اشغال مراتع
حـدود  ( ريـس  و ورم ةپادگان بين نسبي ارتفاعي اختالف و شيب افزايش موجب كه است پادگانه اين روي ساخت زميننئو

 ايـن  سن .فرونشين شده است طالقان ةرودخان و شده باالآمدگيدچار  ،ريس ةپادگان سبب اين امر به .است شده) متر 600
  ).11 شكل( شود مي زده تخمين سال هزار 120 پادگانه

  

 
 اي در دره طالقان ي درياچهها توالي پادگانه .11شكل 

  
 پادگانـه  ايـن  يها اليه در كه آشفتگي طور همين و وورم ةپادگان به نسبت ريس ةپادگان ارتفاع اختالف شكل اين در
  .است شخصم ، كامالدارد وجود
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  دره اطراف هاي ناهمواري در ريختگي بهم و باالآمدگي

 و آثـار  ،طالقـان  سـد  نزديكي در و حوضه دست پايين قسمت درخصوص  به ،منطقه اين در فرعي و اصلي هاي گسل وجود
 راسـتاي  در خوردگي گسل و ريختگي بهم وجود ،آثار اين از يكي .است گذاشته جاي بر خود از را كوچكي و بزرگ شواهد
 شـده  باعث شود، ناميده مي رورانده گسلي كه گسل اين .است منطقه اين هاي ناهمواري در ،طالقان اصلي گسل السير خط
 در باالآمـدگي  ايـن  .بيشـتر شـود   حوضـه  شرق سمت بهن آ شيب ،ديگر سويي از و يابد افزايش منطقهارتفاع  سو يك از

 مشخصرا  طالقان گسل السير خط 12 شكل .آمد دست به نيز پيش قسمت در AF شاخص ةمحاسب با حوضه چپ قسمت
   .كرد مشاهده شيب آن را توان مي خوبي به كه استكرده 

 

 
  حوضه جنوبي بخش باالآمدگي. 12 شكل

   دره شدگي باريك
 گسـل  وجـود  دليـل  بـه  نيـز  پديده اين .ديد درة طالقان از قسمتي شدن باريك در توان مي را ساخت زمين آثار از ديگر يكي
 ايـن  در درة طالقـان  كـه  شـده  باعـث  ،خـود  فشاري حركت با و است داده رخ ،گذرد مي منطقه غرب از كه طالقان اصلي
  .كرد مشاهده گسل السير خط به توجه با را شدگي باريك اين توان مي 13 شكل در. شود باريك قسمت

  

  
  دره شدگي باريك .13 شكل
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  گيري نتيجهبحث و 

 دره مورفولـوژي  بـه  شـاخص  هـر  براي ميزان اين اما ،شد محاسبه ها شاخص از استفاده باساختي منطقه  زمين ميزان فعاليت
 ولـي  ،شـد  ارزيـابي  متوسـط  دره يساخت زمين فعاليت ميزان انجام گرفت، ها شاخص براي كه كلي ةمحاسب بنابر .وابسته است

  .دارد دره مورفولوژي به زيادي وابستگي دست آمد، به ها شاخص ميزان ميانگين از كه طبقه اين آوردن دست به
 در .اسـت  گرفته منطقه مورفولوژي از را تأثير بيشترين است يهاي شاخص از يكي، SLشاخص  محاسبات نشان داد كه

 از كـه  نـداد  نشان را يكساني ةنتيج ،ها شاخص ديگر با مقايسه در )SL )07/255 =SL شاخص ميزان ،شده انجام محاسبات
 در .كـرد  اشـاره  منطقـه  توپوگرافي شيب نيز، و رودخانه شيب بودن كم و دره در رودخانه قرارگيري به توان مي امر اين داليل
 توپـوگرافي  شـيب  داراي و شـده  واقـع  نـاوديس  يك در ،گرفت انجام آن روي شاخص ةمحاسب كه رودخانه قسمت اين واقع
 وسـعت  نسبت از كه شاخص اين .دهد مي نشان را زيادي همبستگي )AF= 94/0( افكنه مخروط وسعت شاخص .است كمي
 تـابع  آنكـه  از بـيش  منطقـه  هـاي  مخـروط  گـرفتن  وسـعت  كـه  است آن ةدهند نشان ،آمده دست به مخروط وسعت به حوضه
 باالدسـت  در اكثـراً  ،بيشتر مساحت با هاي مخروط خصوص به ها مخروط اين .هستند ها حوضه وسعت تابع ،باشند ساخت زمين
 .يابـد  مـي  افزايش يساخت زمين هاي فعاليت و ها گسل ،رويم مي حوضه پايين سمت به هرچه ما كه صورتي در ؛دارند قرار دره

 )SF= 51/0(افكنـه   شـيب مخـروط   شـاخص  بررسي در .يابد مي كاهش ها مخروط وسعت در ها فعاليت اين تأثير ترتيب بدين
 گـرفتن  قرار امر اين دليل .است حوضه شيب از تابعي ها مخروط شيب كه گرفت نتيجه توان مي و ديده شد بااليي همبستگي

 بدين و شده باالآمدگي دچار يساخت زمين هاي فعاليت دليل به دره از قسمت اين .است دره چپ قسمت در ها مخروط اين اكثر
  )14 شكل( است شده بيشتر آن شيب ترتيب

  

  
  ها گسل به نسبت ها افكنه مخروط يها حوضه موقعيت .14 شكل

  
 ةنيمـ ( چـپ  سـاحل  در حوضـه  يساخت زمين شدگي كج نشانگر نيز )AF=  7/40( عدم تقارن آبراهه شاخص مقدار

 طـور  همـين  .شـود  مـي  حس منطقه اين در ها گسل وجود كه جايي حوضه انتهايي قسمت در ويژه به ،است )حوضه جنوبي
 و شـدگي  كـج  ،كننـد  مـي  عبور منطقه اين از كه طالقان اصلي يها گسل يساخت زمين حركات اثر بر حوضه غرب قسمت
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 ايـن  و دارد رودخانه تعادل عدم از نشان )S=  088/1( رودخانه طولي گراديان شاخص .هستيم شاهد را حوضه باالآمدگي

 و مورفولوژي بيانگر )VF )57/0 شاخص .است منطقه هاي گسل وجود سبب به ،دره دست پايين در خصوص به تعادل عدم
 تأثير تحت هايي دره چنين ايجاد .دهد را نشان مي منطقه در شكل V يها دره جاديا آمده، دست به عدد كه است دره شكل
 تـا  اسـت  محسـوس  كـامالً  آن دست پايين قسمت در خصوص به ،)شدن شكل V( دره اين تغيير شكل .است ساخت زمين
 آن غـرب  از نزديكـي  بسـيار  ةفاصل با طالقان گسل كه است محلي در درست اين و شود مي تنگ به تبديل دره كه جايي
 ).16 و 15 شكل( شود مي ها ناهمواري در ريختگي بهم و باالآمدگي دچار منطقه و كند مي عبور

  

  
 شده باريك قسمت در دره عرضي نيمرخ .15 شكل

 

  

  
  مياني قسمت در دره عرضي نيمرخ .16 شكل
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