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ارزيابي زمينساخت فعال نسبي در حوضه آبخيز آبشينه همدان با استفاده از شاخصههاي زمينريختي و
لرزهخيزي منطقهاي
سید داود محمدی -استادیار زمینشناسی مهندسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
سید حسین جاللی  -دانشجوی دکتری زمینشناسی مهندسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
بهمن ساعدی  -دانشجوی دکتری زمینشناسی مهندسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
پذیرش مقاله1395/09/27 :

تائید نهایی1396/02/12 :

چكيده
شاخصهاي زمينريختي به دليل ارتباطي كه با ميزان و نوع فعاليتهاي زمين ساختي دارند مي
توانند بهعنوان معياري كارآمد براي تشخخخيص زمينسخخاخت فعال مناطق وسخخيب به كار روند.
مطالعات در مناطق مختلف جهان بر كارايي اين شاخصها تأكيد كردهاند .در پژوهش حا ضر با
اسخختداده از شخخاخصهاي زمينريختي عدم تقارن حوضخخه زهكشخخي ،نپخخبت پهناي كف دره به
ارتداع دره ،شكل حو ضه ،تقارن توپوگرافي عر ضي ،منحني هيپ پومتري حو ضه ،پيچوخم رود و
شيب طولي رودخانه آبشينه در حوضه آبخيز آبشينه براي تحليل فعاليت زمينساختي اين حوضه
استدادهشده است .براي مقايپه ،ابتدا با جمبآوري دادههاي زمينلرزههاي تاريخي و دستگاهي
نپخخبت به ارزيابي فعاليت لرزهاي منطقه اقدام شخخد .سخخپز لرزهخيزي منطقه به روش تحليل
خطر لرزهاي تعيني ( )DSHAبا اسخختداده از ويژگيهاي گپخخلهاي موجود برآورد گرديد .نتايج
نشان ميدهد كه در اغلب شاخصها نشانههاي فعاليت حوضه آبخيز آبشينه بارز است .بررسي
پيشخخينه لرزهخيزي منطقه ،بر فعاليت زمينسخخاختي منطقه موردمطالعه تأكيد دارد .روش تحليل
خطر لرزهاي تعيني نيز با به د ست دادن مقدار بزرگي بي شينه  6/8ري شتر و بي شينه شتاب افقي
 0/4gنپبت به مركز ثقل حوضه ،منطقه موردمطالعه را ازنظر لرزهخيزي فعال نشان ميدهد.

واژگان كليدي :زمين ساخت فعال ،شاخصهاي زمينريختي ،تحليل خطر لرزهاي تعيني ( ،)DSHAحوضه
آبخيز آبشينه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نویسنده مسئول:
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مقدمه

مورفومتری بهعنوان یك اندازهگیری کمی از شكل مناظر تعریف میشود .به سادهترین شكل ،لند فرمها با روابطی از اندازه،
ارتفاع (ماکزیمم ،مینیمم ،یا میانگین) و شیب آنها شناخته میشوند (عزتی و آق آتابای .)131 ،1393 ،این اندازهگیریها
شرایطی را فراهم میآورند تا زمینریختشناسان به مقایسه چشماندازهای مناطق مختلف پرداخته و شاخصهای زمین
ریختی ( )Geomorphic indicesرا در اختیار داشته باشند ،تا با آنها برای توصیف و شناسایی وضعیت مناطق با تكتونیك
فعال اقدام نمایند .چشماندازهای موجود در سطح زمین همانند دفتر ثبت وقایع گذشته از توان باالیی برای بازگویی حرکات
تكتونیكی برخوردار میباشند (ارفع نیا.)245 ،1389 ،
شاخصهای ژئومورفیك برای شناسایی خصوصیات خاص از یك ناحیه ،برای مثال برای تعیین سطح فعالیتهای تكتونیكی
مفید هستند .بعضی از شاخصهای ژئومورفیكی با اکتشاف لوازم جدید پیشرفت کردهاند .این شاخصها برای شناسایی
نواحیای که تغییر شكل سریع تكتونیكی را تجربه کردهاند مفید میباشند .از این اطالعات برای به دست آوردن جزئیات
تكتونیك فعال یك منطقهی خاص استفاده میشود .شاخصهای ژئومورفیكی بخصوص برای مطالعات زمینساختی مفید
میباشند زیرا برای ارزیابی سریع یك ناحیهی خاص استفاده میشوند .اطالعات الزم اغلب از روی عكسهای هوایی و
نقشههای توپوگرافی به دست میآید (گورابی125 ،1395 ،و .)126هر یك از شاخصها ارائهدهندهی یك طبقهبندی نسبی
از میزان فعالیتهای تكتونیكی میباشند .وقتیکه از چند شاخص برای یك ناحیه استفاده شود ،نسبت بهکارگیری یك
شاخص نتایج خیلی بامعناتری را ارائه میدهد .نتایج چندین شاخص میتوانند با یكدیگر ترکیب شوند و ردهی فعالیتهای
تكتونیكی را به دست آورند .این نتایج در سطح گسترده برای تخمین درجهی نسبی فعالیتهای تكتونیكی در یك ناحیه
مورداستفاده قرار میگیرد و میتوان منطقه را به نواحی خیلی فعال ،نیمه فعال یا غیرفعال ردهبندی نمود (گورابی،1395 ،
.)149
شاخصهای ژئومورفیك در بررسی فعالیتهای تكتونیكی ابزار مفید و قابلاطمینانی هستند ،زیرا با استفاده از آنها میتوان
مناطقی را که در گذشته فعالیتهای سریع و یا کند تكتونیكی را تجربه کردهاند ،بهراحتی شناسایی نمود (رامی رز  -هیه
را .)317 ،1998 ،1در پژوهش حاضر با استفاده از شاخصهای زمین ریختی حوضه آبخیز آبشینه به بررسی وضعیت فعالیت
این حوضه پرداختشده است.
معرفي منطقه موردمطالعه

حوضه آبخیز آبشینه با مساحت  22155هكتار در  10کیلومتری جنوب شرقی شهر همدان و محدوده جغرافیایی
 48°28َ 14″تا 48° 41َ 3″طول شرقی و 34°34َ 56″تا 34°45َ 5″عرض شمالی در محدوده زاگرس مرکزی واقعشده
است .بیشینه ارتفاع این آبخیز  3580متر از سطح دریا است .بر اساس آمار سازمان هواشناسی در ایستگاه اکباتان (-1386
 )1366متوسط درجه حرارت ساالنه منطقه  +12/35 °cاست .سردترین ماه سال بهمنماه با متوسط دمای  2/3 °cو گرمترین
ماه سال مردادماه با میانگین  23/4 °cاست .میانگین بارش منطقه  313میلیمتر در سال میباشد .بر اساس منحنی
آمبروترمیك ماههای خشك سال ،اردیبهشت تا شهریور هستند .آبوهوای منطقه بر اساس روش آمبرژه ،حد واسط
نیمهخشك و نیمه مرطوب است .شكل  1موقعیت این حوضه را در کشور و استان همدان و نیز نقشه همارتفاع حوضه
آبخیز آبشینه را نشان میدهد (ایلدرمی.)5 ،1390 ،
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Ramirrez-Herrera

1

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال پنجم ،شماره  ،4بهار 1396

192

شكل  :1نقشه موقعيت حوضه آبخيز آبشينه در استان همدان و نقشه همارتداع آن

زمينشناسي عمومي منطقه

از دیدگاه زمینشناسی ساختمانی ناحیه موردمطالعه در زون سنندج  -سیرجان قرار دارد و سنگبستر آن از سنگهای
دگرگونی تشكیلشده است .با توجه به نقشه زمینشناسی چهارگوش همدان ،قسمت اعظم حوضه آبخیز آبشینه بر روی
سنگهای گرانیتی ،شیستهای آندالوزیت ،گرونا و سیلیمانیت دار ،هورنفلس و همچنین اسلیتها و شیلهای ژوراسیك
قرارگرفته است .اغلب این سنگها فرسایشپذیری باالی دارند که این امر منجر به از بین رفتن بخش زیادی از حجم مفید
سد گردیده است .بخش سمت راست مخزن و کف آن از جنس شیستهای سیاهرنگ و جناح چپ از شیست،
ماسهسنگهای آهكی ،و شیلهای ژوراسیك تشكیلشده است .از نگاه ژئومورفولوژی ،درهای که سد اکباتان بر روی آن
بنا شده است ،دارای مقطع نامتقارن است( .خانلری و همكاران .)59 ،1389 ،نقشه ساختمانی و زمینشناسی حوضه آبخیز
موردمطالعه در شكل  2نشان دادهشده است.
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شكل  :2الف) نقشه ساختماني حوضه آبخيز آبشينه و اطراف ب) نقشه زمينشناسي حوضه آبخيز موردمطالعه.

مواد و روشها

در این پژوهش جهت دستیابی به هدف تحقیق ،اطالعات کتابخانهای و نقشه زمینشناسی  1:100000منطقه (جهت ترسیم
الیه خطی گسلهای منطقه) و تصاویر راداری ماهواره استر (جهت تهیه  )DEMمهمترین ابزارهای پژوهش بودهاند .ابعاد،
شكل حوضه و ترسیم شبكه آبراههها با استفاده از اکستنشن HEC-GeoHMSدر نرمافزار  Arc GISنسخه  ،10استخراجشده
است .بهمنظور تحلیل و ارزیابی وضعیت نو زمینساختی محدوده موردمطالعه از شاخصهای زمین ریختی ،عدم تقارن
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حوضه زهكشی ،1نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره ،2شكل حوضه ،3تقارن توپوگرافی عرضی ،4منحنی هیپسومتری
حوضه ،5پیچوخم رود 6و شیب طولی رود 7استفادهشده که بهمنظور محاسبه و اندازهگیری این شاخصها نرمافزار Arc GIS
نسخه  ،10بكار برده شده است .همچنین جهت اندازهگیریشاخص شیب طولی رود ،نیمرخ طولی رودخانه آبشینه با استفاده
از ( DEMبهدستآمده از تصاویر راداری ماهواره استر) حوضه ترسیم گردید .تكنیك اصلی این پژوهش ،تحلیل نتایج حاصل
از اندازهگیری شاخصهای زمینریختی حوضه موردمطالعه میباشد .سپس با بررسی زمینلرزههای تاریخی و دستگاهی،
وضعیت لرزهخیزی منطقه ارزیابی گردیده و با تحلیل مشخصات گسلهای موجود در محدوده حوضه آبخیز ،لرزهخیزی این
منطقه به روش تحلیل خطر لرزهای تعینی ( )DSHAنیز تخمین زده شد .درنهایت نتایج حاصل کاربرد این روشها در منطقه
موردمطالعه ،با یكدیگر مقایسه گردیدند.
شاخصهاي زمينريختشناسي

شاخصهای زمینریختشناسی بهعنوان یكی از ابزارهای اساسی جهت پی بردن به وضعیت و میزان تأثیر فعالیتهای
نئوزمینساختی در سطح زمین میباشند که بارها توسط محققان مختلف مورداستفاده قرارگرفتهاند .این موضوع به دلیل
نقش این شاخصها در ارزیابی سریع مناطق وسیع ازنظر فعالیت زمینساختی و سهولت دسترسی به نقشههای توپوگرافی،
تصاویر ماهوارهای و عكسهای هوایی جهت اندازهگیری این شاخصها میباشد .در جدول  1مقایسه مقادیر کمی برخی از
این شاخصهای زمینریختی که توسط محققین مختلف ارائهشده است ،آورده شده است .بر این اساس نتایج حاصل از
اندازهگیری شاخصهای مذکور در حوضه موردمطالعه به شرح ذیل میباشد:
 -1شاخص عدم تقارن حوضه زهكشي :شكل هندسی شبكه رودها را میتوان ازنظر کیفی و کمی با روشهای
متعددی توصیف کرد .در مناطقی که شبكه زهكشی در حضور تغییر شكلهای زمینساختی توسعه پیدا میکند ،شبكه
زهكشی اغلب دارای شكل هندسی و الگوی متمایزی میباشد .عامل عدم تقارن ،برای توصیف و درک ارتباط کج شدگی
زمینساختی در نواحیای با مقیاس حوضه زهكشی و بزرگتر ارتباط دادهشده است (یمانی و علمیزاده.)15 ،1393 ،
شاخص عدم تقارن حوضه زهكشی به کج شدگی زمین در اثر فعالیتهای زمینساختی داللت داشته و بهصورت زیر محاسبه
میشود :
)Af=100(Ar/At
() 1
در این رابطه  Afعدم تقارن حوضه Ar ،مساحت قسمت راست حوضه (نگاه به سمت پاییندست) و  Atمساحت کل حوضه
میباشد .اگر مقدار عددی این شاخص در حدود  50باشد ،بیانگر وجود تقارن و عدم کج شدگی در دو سمت آبراهه اصلی و
درنتیجه عدم فعالیت نو زمینساختی است .درصورتیکه حوضه آبخیز تحت تأثیر این نیروها قرار داشته باشد ،ممكن است
که مقدار عددی بهدستآمده  Afکمتر یا بیشتر از  50باشد .در روش  Afبرای تجزیهوتحلیلهای زمینریختشناسی فرض
بر این است که کنترلکنندههای سنگشناسی (مانند شیب طبقات رسوبی) و شرایط اقلیمی و اکولوژیك (همچون اختالف
پوشش گیاهی بین شمال و جنوب دامنهها) در منطقه باعث عدمِ تقارن نمیشوند (گورابی .)131 ،1395 ،اگر میزان این
شاخص بزرگتر از  50باشد ،بیانگر فرازش در سمت راست آبراهه اصلی است و اگر میزان شاخص کوچكتر از  50باشد،
بیانگر فرازش در سمت چپ آبراهه اصلی است .شكل  3نحوه تعیین پارامترهای این شاخص را در منطقه موردمطالعه
نمایش میدهد.
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1. Drainage

Basin Asymmetry Factor
2. Ratio of Valley- Floor with to Valley Height
3. Basin Shape Factor
4. Transverse Topographic Symmetric
5. Hypsometric Integral
6. River Sinuosity Index
7 .Stream Length- Gradient Index
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شكل  :3برآورد شاخص  Afدر حوضه آبشينه

بر اســـاس نتیجه حاصـــل از اندازهگیری ها در رابطه ( ،)Af=36/67( )1میتوان گفت که حوضـــه موردمطالعه ازنظر
نوزمین ساختی فعال بوده و بخش راست حوضه نسبت به بخش چپ آن فعالتر میباشد .در طبقهبندی انجام شده توسط
همدونی و همكاران( 2008 1جدول  )1نیز این منطقه جزء طبقه  2قرار میگیرد و فعال مح سوب می شود .تحت تأثیر این
فعالیت ،شاخههای فرعی در بخش چپ حو ضه طوالنیتر از بخش را ست بوده و درنتیجه کج شدگی به سمت را ست
حوضه یعنی ساحل شرقی رود میباشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول  :1مقايپه بين شاخصهاي زمينريختي از منظر محققان مختلف در طبقات متداوت (همدوني و همكاران)168 :200 8 ،1

 -2شاخص نپبت پهناي كف دره به ارتداع دره :از دیگر شاخصهای زمینریختشناسی که برای مطالعه و تشخیص
فعالیتهای نو زمینساخت به کار میرود ،نسبت عرض کف بستر دره به ارتفاع دره است که از رابطه ( )2محاسبه
میشود): (Vf
()2

2Vfw
)(Eld - Esc)  (Erd - Esc

Vf 

در این رابطه =Vf ،نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره = Vfw ،پهنای کف دره = Esc ،ارتفاع متوسط کف دره از سطح
دریا = Erd ،ارتفاع خطالرأس سمت راست رودخانه ،خط تقسیم آب سمت راست (از سطح دریا) =Eld ،ارتفاع خطالرأس
سمت چپ رودخانه ،خط تقسیم آب سمت چپ (از سطح دریا) .شكل  4نحوه ارزیابی این شاخص را نشان میدهد.
این پارامتر در فواصل مختلف از جبهه کوهستان برای هر دره بررسی میشود .این شاخص درههای پهن (با مقادیر زیاد
 )Vfرا از درههای  vشكل (مقادیر کم  )Vfتفكیك میکند .مقادیر زیاد  Vfمرتبط با باالآمدگی کم است .در این حالت،
آبراههها پهنای بسترِ خود را فرسایش داده ،پهنای دره افزایش مییابد .مقادیر کم شاخص بیانگر درههای عمیق و شكل
رودهایی است که بهطور عمیقی کف بستر خود را حفر میکنند و معموالً با باالآمدگی همراه است( .آزانون و همكاران،2
227 ،2012؛ یمانی و علمیزاده.)19 ،1393 ،
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شكل  :4روش ارزيابي شاخص Vf

جهت اندازهگیری این شاخص در محدوده موردمطالعه ،بیش از  100مقطع عرضی از شاخههای اصلی و فرعی رودخانه
بهوسیله اکستنشن  Hec-GeoRASدر نرمافزار  Arc GISتهیه و مقادیر شاخص  Vfبرای هر یك از این مقاطع محاسبه گردید.
شكل  5مناطق پاییندست ،میانه و باالدست حوضه آبخیز آبشینه را نمایش میدهد .با توجه به میانگین مقادیر بهدستآمده
در باالدست ( ارتفاع  2543متری تا  3573متری) ،میانه ( ارتفاع  2177متری تا ارتفاع  2543متری) و پاییندست حوضه
( ارتفاع  1792متری تا ارتفاع  2543متری) و مقادیر ارائهشده توسط محققان مختلف (جدول  ،)1میتوان گفت که در رأس
حوضه فعال بوده و حرکات نو زمینساختی در آن از قسمتهای پاییندست و خروجی حوضه بیشتر میباشد ( شكل 5و
جدول .)2درنتیجه باالآمدگی حوضه در بخشهای باالیی ( ارتفاع  2543متری تا  3573متری) آن بیشتر و درهها تنگتر
میباشند .این رخداد میتواند به سبب آهنگ باالآمدگی توده الوند باشد.

شكل  :5مناطق پاييندست ،ميانه و باالدست حوضه
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جدول  :2مقادير اندازهگيري شده شاخص  Vfدر حوضه موردمطالعه

منطقه
بخش باالدست حوضه
بخش میانه حوضه
بخش پاییندست حوضه

مقادیر شاخص Vf
0/25
1/41
1/77

 -3شاخص شكل حوضه :نسبت شكل حوضه زهكشی نیز شاخصی است که در ارزیابی فعالیتهای زمینساختی به کار
میرود .معموالً حوضههایی که ازنظر زمینساختی فعال هستند ،شكل کشیده دارند .با توقف فعالیت یا غلبه فرآیندهای
فرسایشی ،شكل حوضه بهتدریج در طی زمان دایرهای میشود و شاخص کاهش مییابد .این شاخص از طریق رابطه ()3
به دست میآید:
Bs= BI/BW
() 3
در این رابطه  BIطول حوضه آبخیز بوده که از خروجی حوضه تا انتهاییترین بخش حوضه را در برگرفته و  BWعرض
حوضه آبخیز میباشد که در عریضترین بخش آن اندازهگیری میشود (عزتی و آق آتابای .)135 ،1393،مقادیر باالی BS
نشاندهنده فعال بودن نو زمینساخت حوضه آبخیز است .شكل کشیده و مقدار عددی باالیشاخص  BSبرای حوضه آبخیز
موردمطالعه که  1/34بوده (شكل  ،)6بیانگر کشیدگی کم حوضه و حرکات نو زمینساختی کم در این حوضه میباشد (بقا
و همكاران .)9 ،2014 ،1در طبقهبندی همدونی و همكاران ( 2008جدول  ،)1شاخص شكل حوضه  2/81در طبقه  3است.

شكل  :6محاسبه شاخص  Bsدر حوضه آبخيز موردمطالعه
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 -4شاخص تقارن توپوگرافي عرضي :این شاخص هم میتواند وضعیت تقارن و درنتیجه فعال یا غیرفعال بودن منطقه
را مشخص نماید .این شاخص با رابطه  4محاسبه میشود:
()4
Da
Dd

T

در این رابطه  ،Tشاخص تقارن توپوگرافی عر ضی ،Da ،فا صله نوار مئاندری فعال از خط میانی حو ضه آبی و  ،Ddفا صله
خط میانی حو ضه آبی از خط مرز حو ضه میبا شد ( شكل  .)7در حو ضههای کامالً متقارن مقدار عددی این شاخص صفر
میبا شد ،اما با کاهش تقارن حو ضه ،میزان شاخص افزایشیافته و به عدد یك نزدیك می شود .فرض بر این ا ست که
شیب طبقات بر مهاجرت مجرای ا صلی رود تأثیر ناچیزی دا شته ا ست ،در این صورت مهاجرت عمومی و کلی دلیلی بر
کج شدگی زمین در جهت خاص میباشد .بنابراین Tبیانگر یك بردار با جهت و مقدار (  )0-1میباشد .این تجزیهوتحلیل
بیشتر برای حوضههای زهكشی با الگوی دندریتیك مناسب میباشد .مناطقی که ارزیابی انشعاب درهها بهخوبی دره یا تنه
ا صلی با شد ،محدودههای مقادیر بزرگ  Tمجاز میبا شد ( گورابی و نوحهگر .)184 ،1386 ،مقادیر عددی نزدیك به یك
بیانگر فرازش در منطقه و درنتیجه نو زمینساخت فعال است .برای محاسبه این شاخص  7مقطع بر روی حوضه مشخص
و مقادیر هر یك از آنها طبق رابطه ( )4محا سبه شد که میانگین آن  0/41میبا شد (جدول  .)3این عدد حاکی از فعال
بودن نو زمینساخت در حوضه است و همچنین میتوان گفت که رود در حال فرسایش بستر خود میباشد.

شكل  :7نحوه محاسبه شاخص تقارن توپوگرافي عرضي
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جدول  :3مقادير شاخص تقارن توپوگرافي حوضه آبخيز آبشينه

مقطع
1
2
3
4
5
6
7
میانگین

)Da (Km
1/59
1/71
4/24
1/03
1/26
1/15
0/62
-

)Dd (Km
3/70
7/49
7/20
3/87
3/35
2/09
1/41
-

T
0/43
0/23
0/59
0/27
0/38
0/55
0/44
0/41

 -5شاخص منحني هيپپومتري حوضه :منحنیهای هیپسومتری ،پراکنش سطوح ارتفاعی یك حوضه را از سطح
آبهای آزاد ارزیابی و توصیف میکنند .این منحنیها با ترسیم ارتفاع کل در مقابل مساحت کل حوضه ترسیم میگردند.
با تقسیم مساحت و ارتفاع این نمودار بر مساحت کل حوضه و حداکثر ارتفاع حوضه ،میتوان آن را بهصورت بیبعد نشان
داد .از طریق مقایسه منحنی هیپسومتری بهدستآمده با منحنیهای نظری میتوان وضعیت نو زمینساخت حوضه را
مشخص کرد .اگر منحنی ازنظر فرسایش مرحله جوانی را نشان دهد بایستی به وجود فعالیتهای نو زمینساختی اشاره
نمود و اگر با مرحله پیری انطباق داشته باشد حاکی از نو زمینساخت آرام (غیرفعال) حوضه است (شایان و همكاران،1390 ،
 47و  .)48در منحنیهای نظری مذکور ،مرحله جوانی ،با برشهای عمیق و برجستگیهای ناهموار و ناصاف ،مرحله بلوغ،
با بروز فرایندهای زمینریختشناسی تقریباً بهطور متوازن و متعادل و مرحله پیری با چشماندازهای نزدیك به سطحِ اساس
با برجستگیهای بسیار هموارشده توصیف میشود (شكل .)8
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شكل  :8منحنيهاي هيپپومتري نظري چرخه فرسايش (استرالر1129 ، 1952 ،1و1130و.)1131

در شكل  9منحنی هیپسومتری حوضه آبخیز موردمطالعه نشان دادهشده که حاکی از مرحله بلوغ در آن است .همچنین
تحدب در منحنی بیبعد بیانگر غلبه فعالیت نو زمینساختی حوضه بر فعالیتهای فرسایشی میباشد درحالیکه تقعر در
منحنی بیبعد بیانگر غلبه فعالیتهای فرسایشی بر فعالیت نو زمینساختی است .با توجه به نوع شكل نیز میتوان گفت که
این حوضه ازنظر نو زمینساختی فعالیت متوسط داشته و با بروز فرایندهای زمینریختشناسی تقریباً بهطور متوازن و
متعادل است.
1

0.8

0.6

h/H
0.4

0.2

0
1

0.8

0.6

0.2

0.4

0

a/A

شكل  :9منحني هيپپومتري بيبعد حوضه آبخيز موردمطالعه.

 -6شاخص پيچوخم رود :باال بودن پیچوخم رود بیانگر پایداری نسبی نو زمینساختی حوضه است .این شاخص از طریق
رابطه( )6حاصل میشود:
S= c / v
() 6
در این رابطه  cطول رود و  vطول دره در خط مستقیم ،میباشند .هر چه مقادیر بهدستآمده زیادتر باشد ،حاکی از نزدیك
شدن رود به حالت تعادل بوده و هراندازه کمتر باشد ،دلیل فعال بودن نو زمینساخت در حوضه است (مددی و
همكاران .)131 ،1383،میزان این شاخص بر اساس رابطه ( )6برابر است با:
4/6/ 3/4 S= 1/35
هرگاه مقدار این متغیر با یك برابر باشد بیانگر زون فعال ازنظر زمین ساختی است ،افزایش در مقدار آن بیانگر کاهش
در فعالیت زمینساختی منطقه است (آبدیده و همكاران.)35 ،1390 ،
 -7شاخص شيب طولي رود :شاخص شیب رودخانه به تغییرات قدرت رودخانه و شیب کانال حساس بوده و از آن برای
ارزیابی روابط بین جنبش زمینساختی ،جنس سنگ و توپوگرافی استفاده میشود .رودخانههایی که ازنظر زمینساختی دچار
آشفتگی نشده باشند ،دارای نیمرخ طولی مقعر با تغییرات مالیم بوده و در رودخانههای متعادل شیب رودخانه در تماممسیر
رود ثابت باقی میماند .مقادیر عددی شاخص گرادیان رودخانه زمانی که سنگهای بستر رودخانه مقاوم باشند و یا در
مناطقی که حرکات تكتونیكی فعال در تغییر شكل قائم پوسته زمین مؤثر باشند ،زیاد بوده و بنابراین مقادیر زیاد  SLدر
سنگهای دارای مقاومت کم و یا در سنگهای ازلحاظ مقاومتی یكسان ،میتواند بیانگر حرکات تكتونیكی فعال و جوان
باشد.
=S
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مقادیر عددی کوچك این شاخص نیز یا مبین وجود سنگهای رسوبی نرم و فراوان بوده و یا در اثر خردشدگی زیاد
سنگهای منطقه براثر حرکات افقی گسلهای امتدادلغز به وجود آمده است.
این شاخص بهصورت رابطه ( )7تعریفشده است (الماسیان و همكاران:)74 ،1390 ،
H
L
L

()7

SL 

در این رابطه  ∆Hاختالف ارتفاع دونقطه معین ∆L ،فاصله افقی همان دونقطه و  Lطول رود از نقطه مرکزی تا سرچشمه
رود است .با توجه به این رابطه میتوان گفت که

H
L

درواقع همان رابطه شیب است.

مقادیر زیاد  SLدر سنگهای با مقاومت کم و یا در سنگهایی که ازنظر مقاومت یكسان هستند ،میتواند بیانگر حرکات
نو زمینساختی فعال و جوان باشد .برای ارزیابی شاخص شیب طولی رود در حوضه آبخیز موردمطالعه با استفاده از مدل
رقومی ارتفاع با استفاده از اکستنشن  HEC-GeoHMSشیب طولی رود در مقاطع  100متری محاسبه شد .با توجه به نتایج
حاصل از محاسبات ،این شاخص بین  0/01تا  6/96میباشد.

شكل  :10نيمرخ طولي رود آبشينه در حوضه آبخيز موردمطالعه

نیمرخ طولی شاخه اصلی رود با استفاده از اکستنشن  HEC-GeoHMSدر نرمافزار  Arc GISترسیم گردید (شكل  .)10روند
نیمرخ طولی رودخانه آبشینه با توجه به شكل  ،10در طول مسیر ،شیب یكسانی ندارد و در قسمتهای مختلف آن با
تغییراتی همراه است .مراجعه به نقشه زمینشناسی حوضه مشخص کرد که شاخص شیب طولی رود ،ارتباط نزدیكی با
شرایط لیتولوژیكی و عملكرد گسلهای منطقه دارد .غلبه سنگهای گرانیتی و هورنفلسی مقاوم در محدوده ارتفاعی 2500
متری تا  3573متری منجر به شیب بیشتر در بخش ابتدایی حوضه آبخیز موردمطالعه شده است که در ارتفاعات پایینتر
وجود سنگهای دگرگونی با مقاومت کمتر شیب طولی رودخانه را کاهش داده است و در خروجی حوضه این شیب به
حداقل خود رسیده است .بررسیها وجود ارتباط میان افزایش و کاهش شاخص  SLو میزان مقاومت سنگها را بهخوبی
ثابت کرده است.
بررسي لرزهخيزي منطقه

یكی از روشهایی که میتوان بهمنظور بررسی وضعیت فعالیت زمینساختی حوضههای مختلف به کار برد ،مطالعه
شاخصهای لرزهخیزی منطقه است .روشهای مختلفی برای مطالعه وضعیت لرزهخیزی وجود دارد که از آنها میتوان به
بررسی وضعیت لرزهخیزی منطقه با استفاده از گردآوری اطالعات مربوط به زمینلرزههای باستانی (تا سال  1900میالدی)
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رویداده در منطقه ،گردآوری اطالعات مربوط به زمینلرزههای دستگاهی (بعد از سال  1900میالدی تاکنون) و پیشبینی
و برآورد خطر لرزهای منطقه به روش تعینی اشاره نمود .در این پژوهش از این روشها بهمنظور مقایسه و تكمیل نتایج
مطالعه فعالیت حوضه آبشینه بهدستآمده از مطالعه شاخصهای زمینریختی استفادهشده است.
زمینلرزههای تاریخی مهم رویداده در محدوده استان همدان عبارتاند از :
 زمینلرزه سال  976میالدی همدان-اسدآباد ،با بزرگی  5/3ریشتر که شهرهای همدان و اسدآباد را تحت تأثیر قرار دادهاست.
 زمینلرزه سال  1087میالدی ،با بزرگی  5/9ریشتر که همدان و منطقه اطراف آن را به لرزه در آورده و دو برج را درشهر تخریب نموده است.
 زمینلرزه  1191میالدی تخریب زیادی به همراه نداشته است .رومرکز زمینلرزه  1315میالدی در شهر گلپایگان واقعدر شرق همدان ،قرار داشته است که در آن  20روستا بهطور کامل خرابشدهاند.زمینلرزه در سال  1430میالدی با بزرگی
 5/9ریشتر همدان را لرزانده است (قبادی و فریدونی.)1029 ،2012 ،1
طبق بررسی دادههای زمینلرزههای دستگاهی رویداده در منطقه موردمطالعه ،به شعاع  50کیلومتری از مرکز ثقل حوضه،
برگرفته از دادههای زمینلرزههای ایران پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،تعداد کل رخدادها  114میباشد.
تعداد زمینلرزههای با بزرگی مساوی و بزرگتر از  5ریشتر  10رخداد است .جدول  4زمینلرزههای دستگاهی منطقه با
بزرگی بیشتر از  5ریشتر را نشان میدهد.
قدیمیترین زمینلرزه دستگاهی رویداده در تاریخ 1958/1/2ساعت  15:45:29ثبتشده است .طول و عرض جغرافیایی رو
مرکز آن ،به ترتیب  34/49و  47/84بوده بزرگای آن در مقیاس امواج درونی  4/7میباشد.
آخرین زمینلرزه دستگاهی رویداده ،در تاریخ  2014/2/13در ساعت  02:09:08ثبتشده است .طول و عرض جغرافیایی
رو مرکز آن  ،به ترتیب  34/04و48/50میباشد .بزرگای آن در مقیاس محلی  3/4میباشد.
بزرگترین زمینلرزه دستگاهی رویداده در منطقه تاریخ 1958/8/16در ساعت  19:13:00ثبتشده است .طول و عرض
جغرافیایی رو مرکز آن  ،به ترتیب  34/30و 48/170میباشد که در شمالغرب نهاوند قرار دارد .بزرگای آن در مقیاس
امواج سطحی  6/6و امواج درونی  6/2میباشد و منبع ثبتکننده آن مرکز لرزهنگاری آمبولونگ-فیلیپین ) (AMBاست.
جدول  :4زمينلرزههاي دستگاهي منطقه موردمطالعه با بزرگي بيشتر از  5ريشتر

تاریخ

زمان

1958/8/14
1958/8/16
1958/8/16
1958/8/19
1960/4/2
1960/4/2
1961/10/14
1963/3/24
1987/5/29
1998/8/21

15:26:27
19:13:00
22:15:18
15:54:58
22:36:00
15:26:27
07:00:51
12:44:00
06:27:51
05:13:12

عرض
34/46
جغرافیایی
34/30
34/00
34/19
34/29
34/18
34/11
34/50
34/06
34/22

طول
47/92
جغرافیایی
48/17
48/50
48/18
48/19
48/15
48/46
48/02
48/29
48/18

عمق

بزرگی

منبع

منطقه

57

Mb=5/5
Ms=6/6
M=5/1
M=5/1
M=5/3
M= 5
M=5/3
Ms=5/8
Mw=5/3
Mw=5/3

NOW
AMB
NOW
NOW
EHB
EHB
NOW
AMB
EHB
EHB

کنگاور
شمالغرب
شرق
شمال
نهاوند
نهاوند
غربالشتر
غرب نهاوند
غرب نهاوند
نهاوند
کنگاور
جنوب نهاوند
غرب نهاوند

86
15
15
84
25
25

بررسی نقشه پهنهبندی خطر زمینلرزه ارائهشده توسط مرکز تحقیقات راه ،مسكن و شهرسازی نشان میدهد که همدان و
منطقه موردمطالعه در پهنه خطر زیاد زلزله واقعشدهاند ( .)www.bhrc.ac.irدر نقشه خطر لرزهای پژوهشگاه بینالمللی
زلزله_شناسی و مهندسی زلزله نیز منطقه موردمطالعه در مرز پهنه خطر متوسط و خطر باال قرارگرفته است
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( .)www.iiees.ac.irمرکز سطحی زمینلرزههای دستگاهی منطقه با بزرگی بیشتر از  5ریشتر و گسلهای مربوطه
در شكل  11به نمایش درآمده است.

شكل  :11نقشه زمينلرزههاي دستگاهي منطقه موردمطالعه با بزرگي بيشتر از  5ريشتر و گپلهاي مربوطه.
برآورد خطر لرزهاي حوضه موردمطالعه به روش تعيني)DSHA( 1

در تحلیل خطر تعینی ،رخداد خاصی از زلزله بر اساس گسل مسبب و فاصله از ساختگاه بر اساس قضاوت کارشناسانه
انتخابشده و با بهرهگیری از یك یا چند رابطه کاهندگی انتخابی ،مقدار پارامترهای جنبش زمین برآورد میشود .فرآیند آن
عبارت است از:
 .1تعیین چشمههای لرزهای یا مؤثرترین چشمه لرزهای در ایجاد خطر،
 .2تعیین فاصله ساختگاه از چشمه لرزهای )،(R
 .3تعیین بزرگای زلزله محتمل در پهنه یا ساختگاه موردنظر )،(M
 .4انتخاب رابطه کاهندگی سازگار با ساختگاه موردبررسی،
 .5محاسبه شتاب زلزله ( PGA )Peak Ground Accelerationیا طیف شتاب.
با توجه به عدم قطعیتهای متنوعی که در پارامترهای تحلیل خطر وجود دارد ،تعیین این رخداد غالب ،کار چندان سادهای
نیست و مستلزم قضاوت مهندسی است .بهعنوان یك پیشنهاد ،میتوان رخداد غالب حاصل از تحلیل تفكیك خطر را بهعنوان
رخداد انتخابی در تحلیل تعینی لحاظ نمود (راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله.)25 ،1392 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Deterministic Seismic Hazard Analysis

1
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بر این اساس با استفاده از نقشه زمینشناسی (شكل  ،)2گسلهای حوضه آبخیز (چهار گسل) شناسایی و مرکز ثقل حوضه
با اکستنشن  HEC-GeoHMSتعیین گردید .سپس ویژگیهای مهم گسلها ،بهویژه طول آنها و فاصله آنها تا مرکز ثقل
حوضه محاسبه گردید .در مرحله بعد با استفاده از روابط تجربی رمضی ( )1999و مهاجر اشجعی و نوروزی (( )1978روابط
 8و  )9بزرگترین زمینلرزه محتمل در حوضه آبخیز برای هر چهار گسل شناساییشده محاسبه گردید.
Ms=3.81+1.920 logL
() 8
() 9
درنهایت با گزینش روابط تجربی دوناوان ( )1973برای ایران (رابطه  )10و استوا ( )1970بیشینه شتاب افقی (رابطه )11
حاصل از رخدادهای احتمالی زمینلرزه در حوضه تعیین گردید.
M =5.4+log L/2

𝑀1080 𝑒 0.5

()10

(𝑅+25)1.32
𝑀1254 𝑒 0.8

()11

(𝑅+25)2

=𝑎
=𝑎

در این روابط  Mبزرگی زمینلرزه 𝑎 ،شتاب زمینلرزه R ،فاصله تا گسل L ،طول گسل میباشد (به نقل از قبادی و
فریدونی .)1032 ،2012،1جدول  4نتایج حاصل از تحلیل خطر لرزهای به روش تعینی را نشان میدهد.
جدول  :4برآورد و ارزيابي خطر زلزله در حوضه آبخيز آبشينه

بزرگترین زمینلرزه محتمل (ریشتر)
نام
گسل
کشین
انجالس
یلفان
تفریجان

طول گسل
()km
17/28
8/47
16/32
37/25

فاصله گسل تا مرکز ثقل
حوضه ()km
1/45
0/73
2/71
2/94

رمضی
()1999
6/2
5/6
6/1
6/8

مهاجر اشجعی و نوروزی ()1978
6/3
6
6/3
6/7

شتاب افقی بیشینه ()g
دوناوان
()1973
0/33
0/27
0/31
0/40

استوا ()1970
0/27
0/2
0/24
0/36

بحث و نتيجهگيري

شاخصهای زمینریختی در ارزیابی فعالیتهای زمینساختی بسیار با اهمیت میباشند ،چراکه با استفاده از این شاخصها
میتوان مناطقی که در گذشته فعالیتهای سریع یا کند زمینساختی را تجربه کردهاند بهراحتی شناسایی کرد .نتایج حاصل
از تحلیل شاخصهای زمینریختی در این پژوهش نیز نشان داد که این حوضه ازلحاظ فعالیتهای زمینساخت جوان در
مورد برخی شاخصها همانند عدم تقارن حوضه زهكشی ،شاخص تقارن توپوگرافی عرضی ،شاخص پیچوخم و شاخص
شیب طولی ،فعال و در مورد شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره ،شاخص شكل حوضه و شاخص منحنی
هیپسومتری حوضه ،نیمه فعال بوده است (جدول .)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ghobadi & Fereidooni
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جدول  :5نتايج حاصل از ارزيابي شاخصهاي زمينريختشناسي در حوضه آبخيز آبشينه

نماد توصیف کمی مقدار حدی کمی توصیف کیفی
شاخص
فعال
50
36/67
عدم تقارن حوضه زهكشی
Af
نیمه فعال
1/39
Vf>1
شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره Vf
نیمه فعال
1/34
شاخص شكل حوضه
Bs<3
Bs
فعال
0-1
0/41
شاخص تقارن توپوگرافی عرضی
T
مرحله بلوغ
شاخص منحنی هیپسومتری حوضه
HC
فعال
1
1/53
شاخص پیچوخم رود
S
فعال
0/01-6/96 SL
شاخص شیب طولی رود

نتایج بررسی لرزهخیزی منطقه و تحلیل خطر لرزهای به روش تعینی نیز نشان میدهد که حوضه آبخیز آبشینه لرزهخیزی
باالیی داشته (بزرگی زمینلرزه تا  6/8ریشتر) و احتمال وقوع زمینلرزه با بزرگی باال در منطقه زیاد است و در صورت وقوع
زمینلرزه در این حوضه بر اثر گسیختگی در یكی از گسلهای بررسیشده در این مطالعه ،شتاب افقی بیشینه در مرکز ثقل
حوضه ،مقدار باالیی (تا  )0/4 gخواهد داشت (جدول  .)4مقادیر باالی بزرگی و شتاب افقی بیشینه زمینلرزههای احتمالی
بر روی گسل تفریجان به سبب طول نسبتاً زیاد گسل ( )37/25Kmو نزدیك بودن به مرکز ثقل حوضه میباشد.
مقایسه نتایج بهدستآمده از تحلیل شاخصهای زمینریختی ،بررسی لرزهخیزی منطقه و تحلیل خطر لرزهای به روش
تعینی ،عالوه بر زمینساخت فعال حوضه ،کارایی استفاده از شاخصهای زمینریختی در تشخیص میزان فعالیت
زمینساختی حوضه آبخیز را تأیید مینماید.
منابب











ارفع نیا ،رامین ،1389 ،تكتونیك فعال در منطقه ی اقلید ،کاربرد مدل رقومی سرزمینی ( )DTMدر مورفوتكتونیك،
فصلنامه زمین شناسی کاربردی ،سال  ،6شماره  ،4صص.245-256 .
الماسیان ،محمود ،کریم روشن بخت و منصوره توکلی زاده ،1390 ،حرکات تكتونیكی فعال و جوان در گستره کاشان،
سامانه گسلی قم -زفره ،مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی ،سال  ،21شماره  ،81صص.63-78 .
ایلدرمی ،علیرضا ،1390 ،تحلیل مورفومتری زمین لغزش در حوضه آبخیز آبشینه و برآورد رسوب آنها ،جغرافیا و برنامه
ریزی ،سال  ،16شماره  ،37صص.1-33 .
پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (.)www.iiees.ac.ir
خانلری ،غالمرضا ،رضا حیدری ترکمانی و علی اکبر مومنی ،1389 ،مطالعات کارست و بررسی ویژگیهای تزریق پذیری
پی سنگ سد اکباتان (طرح افزایش ارتفاع) ،پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی ،سال بیست و ششم ،شماره پیاپی
 ،41شماره چهارم ،صص.57-72 .
شایان ،سیاوش ،محمد شریفی کیا ،غالمرضا زارع و شهرام امیری ،1390 ،ارزیابی فعالیت های نو زمین ساختی حوضه
های آبریز با شاخص های ژئومورفولوژیك مطالعه موردی :حوضه آبریز پاسخن ،استان فارس ،فصلنامه جغرافیا و آمایش
سرزمین ،سال اول ،شماره اول ،صص.37-52 .
عزتی ،مریم و مریم آق آتابای ،1393 ،تحلیل زمین ساخت فعال حوضه ی بجنورد با کمك شاخصهای مورفوتكتونیكی،
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ،سال دوم ،شماره  ،4صص.130-144 .
گورابی ،ابوالقاسم و احمد نوحه گر ،1386 ،شواهد زمین ریختی زمین ساخت فعال حوضه آبخیز درکه ،پژوهشهای
جغرافیایی ،شماره  ،60صص.178-196 .
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: مترجم، ادواردا کلر ونیكالس پیتنر: مولفان، چشمانداز، باالآمدگی، زمینلرزهها: تكتونیك فعال،1395 ، ابوالقاسم،گورابی
. تهران، نشر انتخاب،ابوالقاسم گورابی
.)www.bhrc.ac.ir(  مسكن و شهرسازی،مرکز تحقیقات راه
 تحلیل فعالیتهای نئوزمین ساخت با استفاده از،1383 ، محمد حسین رضائی مقدم و عبدالمجید رجایی، عقیل،مددی
-123 . صص،48  شماره، پژوهشهای جغرافیایی، باغرو داغ،روشهای ژئومورفولوژی در دامنههای شمالغربی تالش
.138
 نشریه شماره، راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله،1392 ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
.626
 تاثیر نوزمین ساخت در مورفولوژی شبكه زهكشی حوضه آبخیز نچی با استفاده از،1393 ، مجتبی و هیوا علمیزاده،یمانی
-9 . صص،112  شماره پیاپی، شماره اول،29  سال، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شاخصهای ژئومورفیك و مورفومتریك
.22
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