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پژوهشهايژئومورفولوژيكمّي،سالششم،

صص47-91.

تأثیرات نوزمینساخت بر تغییرات مورفولوژیک حوضههای زهکشی سواحل مکران ،جنوب شرق ایران
ابوالقاسم گورابی -استادیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
کامیار امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
پذیرش مقاله2931/22/21 :

تائید نهایی2931/51/21 :

چكيده
فرورانشصفحهعمان بهزیر پوسته ایران موجبپيدایش كمربندبرافزایش يزم ي س اتتي
فعالمكرانشدهاست.الگويتغييراتمكاني-فضایيزمي س اتتيمك رانرام يت وان؛ب ا
شاتصهايژئومورفيکمش صصك ر  .ر

ي
بررسيلندفرمهايای ناحيهوازجملهاندازهگير 
ای پژوهشبامحاسبهكميتهايمورفوتكتونيکحوضهها(شكل،طول،تقارنوعدمتق ارنو
...حوضه؛تراكمونسبتانشعابو...شبكهزهكشي؛نسبتمساحت وطولر ه آبراههه ا) ر
حوضههاي زهكشيجگي ،سدیج،كهيروباهوكالت،الگويرفت اري حوض هه اب هنيروه اي
نوزمينساتتيمشصصشدهاند.استصراجشاتصها ومقایسه كميمكانيآنها ب ااس تفا هاز
ا ههايتوپوگرافي(مدلهايرقوميارتفاعي)ونقشههايزمي شناس ي رقال بم دله اي
موجو  ر نرمافزارهاص ورتگرفت هاس ت.ع الوهب رش اتصه ايمت داولع دمتق ارن
آبراهه(،)AFناهنجاري ()∆aوت راكمناهنج اريسلس لهمراتب ي(،)Gaتق ارنتوپ وگرافي
عرضي(،)Tپيچناكي رو تانه(،)Sشكلحوضه()BSازشاتصهايسطحينس بتمس احت
ر هوطول آبراههه ا ني ز جه تارزی ابيك نش-واك نشزم ي س اتت -ف رم حوض هه ا
ي هندكه:حوضهجگي براساسميزانناهنج اري
استفا هشدهاند.نتایجكميحاصلنشانم 
يه ايسلس لهمراتب ي()∆aو
تقارنوشكلحوضه؛حوضهباهوكالتبراس اسناهنج ار 

ر
تراكمسلسلهمراتبي،وتوپوگرافيعرضي؛وحوضهكهيربراساسپيچن اكي ارايبيش تری 
فعاليتتكتونيکهستند .ليلناهنجاريشاتصها رحوضههاراميت وانناش يازعملك ر 
تكتونيک فعال برمنطق ه انس ت.ب ات ثیير پ یرفت پارامتره ايزم ي شناس يوایج ا 
يهاي تكتونيک،جنسزمي تغييریافتهو فرسایش  رحوضهها گرگونتواهدشد.ام ا
آنومال 
براساسشاتصنسبتمساحتر ههاوطولآبراهههاحوض هب اهوكالتبيش تری فعالي ت
زمي ساتتيرا ار .بنابر نسبتمساحتر هآبراه هه ا،ط ولآبراه هه اوش اتصتق ارن
توپوگرافيميزانتغييرشكلزمي ساتتيكمربندبرافزایشيمكرانازغرببهشرقاف زایش
ميیابد.ای  رصورتياستكه،شاتصعدمتقارنآبراههرون دي كاهش ي اش ته وس ایر
شاتصها رجهتغربي-شرقيالگويتاصيرانداشتهوبستهبهحوضهم ور نررمتف اوت
هستند.



واژگانكليدي:مورفوتكتونيک،مساحتر هآبراهه،سواحلمكران،جگي ،باهوكالت.
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 نویسنده مسئول:

E-mail: Goorabi@ut.ac.ir
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مقدمه

رقابت بیپایان میان فرآیندهای زمینساختی مولد ناهمواریها و فرآیندهای فرسایشی ،هسته اصلی تکتونیک ژئومورفولوژی است
(بوربانک 2و اندرسن .)1521 ،1سرزمین ایران بهعنوان بخشی از زون فعال زمینساختی آلپ – هیمالیا در طول زمان تحت تأثیر فعالیت-
های تکتونیکی زیادی قرارگرفته است که پیدایش رشتهکوههای زاگرس -مکران و البرز -کپه داغ در فالت ایران در اثر زیر راندگی
صفحات عربستان -اقیانوس هند و ترکمنستان از لندفرمهای منتج از این همگرایی است .ارزیابی و بررسی فرآیندهای تکتونیکی فعال و
شناخت الگو و پراکنش مکانی-فضایی در مقیاس ملی ،ناحیهای و منطقهای در ایران جهت مدیریت مخاطرات ناشی از آنها مثل زلزلهها
و لغزشهای بزرگ و ...برای بسیاری از فعالیتهای انسانی همچون طراحی و احداث شهرها ،نیروگاهها ،بندرها و اسکلهها ،فرودگاهها،
تأسیسات نظامی -امنیتی ،سدها و مراکز صنعتی از اهمیت باالیی برخوردار است.
رابطه بین فرم و فرایند در ژئومورفولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است .با تغییر فرایند ،فرمها تغییر کرده و فرایندهای جدیدی در قالب
فرمهای جدید به وجود خواهند آمد .فرایندهای تکتونیک در گذر زمان چینها ،گسلها و درزهها را به وجود میآوردند .حوضههای آبریز و
اشکال شبکه زهکشی نیز از فرمهای منتج از فرایندهای بیرونی و درونی هستند .شناسایی فرمها و تغییرات آنها در ژئومورفولوژی کمک
زیادی در شناسایی نوع فرایندها و تغییرات آنها خواهد کرد که در این راستا دانش ژئومورفومتری و مورفومتری نقش خود را ایفا میکنند.
امروزه با ظهور مدلهای رقومی ارتفاعی با رزولوشن متنوع و ارائه نرمافزاریهای مختلف ،دانش ژئومورفومتری و مورفومتری نقش وافری
در بررسیهای نوزمینساختی دارند(گورابی .)2931 ،پژوهشگران زیادی ،با استفاده از مدلهای رقومی ارتفاعی در قالب نرمافزارهای سیستم
اطالعات جغرافیایی( )GISو  ،WMSبا محاسبه شاخصهای مورفولوژیک[شاخص عدم تقارن آبراهه ( ،)Afشاخص شکل
حوضه( ،)Bsشاخص تقارن توپوگرافی عرضی ( )Tو غیره] به تجزیهوتحلیل کنش و واکنش فرم-فرایند پرداختهاند (همدونی 9و
همکاران ،1552 :کلر و پینتر ،2331 :1کوکس ،233 :بهرامی و همکاران .)2931 :جیمیسون 1و همکاران(  )11،155تأثیر
عوامل تکتونیکی بر نسبت انشعابات ،تراکم زهکشی ،انتگرال هیپسومتریک شبکههای رودخانهای در هیمالیا در شمال هند را موردمطالعه
قرار دادند .چنگ باری یانگ و همکاران ( )1551بامطالعه تأثیر دگرشکلی فعال ،به کمک تحلیل الگوی زهکش و درجات حرکات
عمودی در جلگه ساحلی تایوان پرداختند .گارنیری 2و پیروتا )11 ،1552( 3از شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی ،شاخص انشعابات ،برای
بررسی تأثیر تکتونیک در چهار حوضه زهکشی در شمال شرق سیسیل ایتالیا استفاده کردند .در تحقیق دیگری در ایران که توسط بهرامی
و شایان( )2931با عنوان بررسی تأثیر تکتونیک بر ویژگیهای مورفومتریک شبکه زهکشی و ایجاد سطوح مثلثی شکل بر طاقدیس دنه
خشک پرداختند (بهرامی و شایان .)2931:گورابی و کیارستمی با ارزیابی زمینساخت حوضههای آبریز با استفاده از اختصاصات
ژئومورفولوژیک در قالب الگوی  TecDEMحوضه آبریز رودک در شمال شرق تهران را موردبررسی قرار دادند
(گورابی،کیارستمی.)293 :
فرورانش صفحه اقیانوسی هند به زیر ایران ،کمربند برافزایشی مکران را به وجود آورد است(آقانباتی . ) 1 ،2922 ،این واحد زمینساختی از
از نظر ژئومورفیک ،یک واحد مورفوتکتونیک محسوب میگردد(.عالیی طالقانی .)293 ،بررسی تکامل زمینساختی سواحل مکران طی
کواترنر بیانگر تأثیر توپوگرافی اولیه ،فعالیتهای تکتونیکی و نوسانات تراز دریا در شکلگیری و تکامل لندفرمهای سواحل مکران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

- Burbank
- Anderson
3
- Hamduni
4
- Kler
5
- Pinter
6
- Jamieson
7
- Cheng Barry Yang
8 - Guarnieri
9 - Pirrotta
2
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است(معتمد و غریب رضا .)292 :تراسهای دریایی در سواحل مکران ارتفاع یکسانی نداشته و ارتفاع آنها از غرب به شرق افزایش
مییابند(ویتافنزی .)91:23 3 ،2وجود گلفشانهای فعال نشانهای از فعالیتهای زمینساختی فعال این ناحیه است(شکل  .)2بررسیهای
لرزهخیزی سواحل عمان و ارتباط آن با گسلهای منطقه  ،بیانگر فعالیت لرزهای باالتر بخش شرقی در مقایسه با بخش غربی (گسل
میناب واقع در غرب) مکران است(بزی و همکاران( )2932:شکل  .)2بررسیهای هیدروژئومورفولوژی و پایداری شبکههای زهکشی
گستره جلگه سواحل عمان و حوضههای واقع بر کمربند برافزایشی مکران بیانگر تغییرات قابلتوجه آنهاست .بهطوریکه رودخانه جگین
در مقایسه با سایر رودخانههای غرب خود از دامنه ناپایداریها بیشتری برخوردار است(یمانی .)29 ،در این راستا ،بررسی نوزمینساخت
منطقه و به عبارتی شناخت الگو و تأثیر تکتونیک بر لندفرمهای موجود در منطقه یکی از اولویتهایی است که باید در راستای کارهای
توسعهای و عمرانی مورد توجه قرار گیرد .این تحقیق در همین راستا با ارزیابی فعالیت تکتونیک در چهار حوضه جگین ،سدیج ،کهیر و
باهوکالت که به ترتیب از غرب به شرق با فاصله تقریبی  215کیلومتری از همدیگر واقعاند ،سعی دارد با استفاده از شاخصهای
ژئومورفیک و بهویژه شاخص نسبت مساحت ردهها و طول آبراههها ،تأثیرات نوزمینساخت بر تغییرات مورفولوژیکی حوضههای زهکشی
سواحل مکران را شناسایی و کارآیی آن در را بیازماید.
موا وروش

منطقه موردمطالعه در جنوب شرق ایران ،شامل چهار حوضه آبریز جگین ،سدیج ،کهیر و باهوکالت ،حدفاصل سواحل دریای عمان تا
خطالرأس واحد مورفوتکتونیک مکران را در برمیگیرد(شکل .)2با توجه به گستردگی منطقه و حجم محاسبات الزم ،از بین حوضههای
که به دریایی عمان میریزند ،چهار حوضه فوق که از لحاظ وسعت ،تقریباً بخش اعظمی از منطقه را پوشش میدهند ،برای رسیدن به
اهداف تحقیق انتخابشدهاند .طول خط ساحلی در محدوده موردبررسی حدود  19کیلومتر و مساحت حوضههای موردمطالعه حدود
 91232کیلومترمربع است(شکل  2و

جدول.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Vita-Finzi

 -1بر اساس معیار فضای ،هر واحد ژئومورفیک ایران ،بزرگترین سطحی در نظر گرفته میشود که اشکال موجود در آن از همگونی و تجانس نسبی برخوردار
بوده و با فضایی مجاور خود قابل تفکیک باشد .بعبارتی ،ناحیه یا منطقه بزرگی که با شرایط ساختمان زمین شناسی نسبتا یکنواخت و حاکمیت سیستمهای
شکلزایی تقریبا یکسان ،تاریخ تحول ژئومورفولوژی تقریبا مشابهی را پشت سر گذاشته است یک واحد ژئومورفیک محسوب میگردد.
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شكل:1موقعيتمنطقهمور مطالعه



جدول:1مشصصاتكميحوضههايآبریزمور مطالعه(ازغرببهشرق)

نام
حوضه
جگین
سدیج
کهیر
باهوکالت

مساحت
()km2
1125
29
211
23132

محیط
()km
11
1 5
15
2122

حداکثر ارتفاع
()m
1255
2255
1225
1121

شیب متوسط
()%
25
2
3
22

طول آبراهه
اصلی ()km
911
112
122
911

ضریب فشردگی
(گراویلیوس)
1.1
1.3
9
1.

جهت انجام این پژوهش ابتدا منابع و یافتههای علمی در زمینة موضوع پژوهش از طریق بررسیهای کتابخانهای جمعآوری و سپس با
استخراج کمیتهای مورفومتری حوضهها با کمک دورسنجی و ژئومورفومتری ،اطالعات حاصل با لندفرمهای منطقه تطبیق و بعد از
کنترل آنها نقش و تأثیر زمینساخت در شکلگیری و تحول آنها مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند .از دادههای نقشههای
توپوگرافی( ،)2:115555نقشههای زمینشناسی ( ،)2:255555مدل رقومی ارتفاع ( )SRTM 30 mجهت ژئومورفومتری حوضهها
استفادهشدهاند .در این راستا  1شاخص شاخصهای ژئومورفیک متداول ،جهت ارزیابی تأثیر تکتونیک فعال بر لندفرمهای ناحیه
محاسبهشدهاند ( .)Error! Reference source not found.سپس با ارائه  1شاخص جدید و محاسبه آنها ،تأثیرات
نوزمینساخت بر تغییرات مورفولوژیکی حوضههای زهکشی سواحل مکران را مورد تجزیهوتحلیل و شناساییشدهاند.
آنها(همدونيوهمكاران، 009:كلروپينتر،1116:كوكس،1117:
جدول :شاتصهايمور استفا هوروشبه ستآور ن 
بهراميوهمكاران)131 :

شاخصهای کمی

تعریف اجزای معادله

نمونه اندازهگیری
شده

توضیحات
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شاخص عدم تقارن آبراهه
()Af
A f = (A r / A t) * 100

شاخص شکل حوضه()Bs
BS = B i / B w

شاخص تقارن توپوگرافی
عرضی ()T
T= Da / D d

شاخص پیچناکی رودخانه-
()S
S=c/v

شاخص ناهنجاری سلسله
مراتبی ()Δa
= Δa

شاخص تراکم ناهنجاری
سلسله مراتبی ()Ga

Ga = Hat/A


 :Afعدم تقارن حوضه زهکشی؛
 : Arمساحت سمت راست
حوضه (دید به سمت خروجی) و
 :Atمساحت کل حوضه است.


مقادیر برابر  15نشاندهنده عدم فعالیت
تکتونیک ،مقادیر بیش از  15این
شاخص،نشانة عمل باالآمدگی در ساحل
راست و کمتر از  15بیانگر باالآمدگی در
ساحل چپ آبراهه اصلی است.

 BSشکل حوضه؛  Biطول
حوضه (فاصله پایینترین ارتفاع
حوضه تا دورترین نقطه آن) و
 Bwعرض حوضه در
عریضترین بخش آن است

مقادیر بزرگ این شاخص مربوط به
حوضههای کشیده در نواحی فعال
زمینساختی است درحالیکه مقادیر
کوچک در حوضههای دایرهای شکل،
نواحی غیره فعال را نشان میدهند.

 :Ddفاصله مرز حوضه تا خط
وسط حوضه و  :Daفاصله
رودخانهی اصلی حوضه تا خط
وسط حوضه است.

مقدار این شاخص بین صفر و یک در
تغییر است و هر چه عدد  Tبه یک
نزدیکتر باشد عدم تقارن در حوضه
بیشتر است و تکتونیک فعال است.

 :cطول رودخانه  :vطول
رودخانه به خط مستقیم

میزان سینوسیته رودخانه با تغییر شیب
بستر رودخانه براثر فعالیتهای
تکتونیکی ،رابطه غیرمستقیم دارد یعنی با
کاهش میزان سینوسیته فعالیت
تکتونیک افزایش مییابد.

 :تعداد ناهنجاری سلسله
مراتبی و  : N1تعداد واقعی
آبراهههای درجهیک

هرقدر مقدار این شاخص بیشتر باشد
نشان از فعالیت تکتونیک در منطقه
است.

 :Hatتعداد ناهنجاری سلسله
مراتبی آبراهه برای کل حوضه و
 :Aمساحت کل حوضه موردنظر

هرقدر مقدار این شاخص بیشتر باشد
نشان از فعالیت تکتونیک در منطقه
است.
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بحثونتایج
حوضههايزهكشيسواحلعمان

ژئومورفومتري

حوضههای سواحل عمان دارای شیبی متوسط تا کم ،قابلیت نفوذپذیری کم همراه با بارشهای شدید موسمی تابستانی ،پتانسیل فرسایش
و بار رسوبی زیاد ناشی از گسترش سازندهای فلیش و موالس ،پوشش گیاهی کم ،نگهداشت سطحی آب خیلی کم ،و دارای گسلهای
مهم شرقی-غربی و همچنین روراندگی به سمت جنوب میباشند .چهار حوضه موردمطالعه دارای شیب متوسطی حدود  25درصد ،و
مساحتی بین  1125تا  23132کیلومترمربع ،ارتفاع صفر تا  1121متر ،که طویلترین آن حدود  911کیلومتر است ،می باشند .کمترین
ضریب فشردگی حوضه با  ،1.به حوضه باهوکالت اختصاص دارد(جدول .)1
نسبت فعالیت تکتونیک بین حوضهها به ترتیب؛ براساس شاخص عدم تقارن آبراهه( )Afاز (5.12حوضه جگین ) تا  5.12 ،5. 3و 5.12
به ترتیب در حوضههای سدیج ،کهیر و باهوکالت تغییر مینماید .شاخص شکل حوضه( )Bsدر حوضه کهیر برابر  ،1.51حوضه جگین
 ،1.52حوضه باهوکالت  2.31و حوضه سدیج با مقدار  2.13است .شاخص تقارن توپوگرافی عرضی ( )Tدر حوضههای باهوکالت با
مقدار  ،5.19حوضه کهیر با  ،5.9حوضه جگین با  5.92و حوضه سدیج با مقدار  5.23است .میزان پیچناکی کانال رود( )Sدر حوضه کهیر
با مقدار  ،2.11حوضه باهوکالت با  ،2.حوضه سدیج با  2. 3و حوضه جگین با مقدار  1.51و شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی ( )Δaدر
حوضه باهوکالت با مقدار  ،2.9حوضه سدیج با  ،2.23حوضه جگین با  2.52و حوضه کهیر با مقدار  5.2است .بر اساس شاخص تراکم
ناهنجاری سلسله مراتبی( )Gaدر حوضههای باهوکالت با مقدار  ،5.52حوضه سدیج با  ،5.13حوضه کهیر با  5.1و حوضه جگین 5.5 2
است (جدول  .)1درنهایت با توجه مقادیر شاخصهای بهدستآمده در جدول  ، 1فعال بودن حوضه ازلحاظ تکتونیک مشخصشدهاند.
حوضه جگین بر اساس شاخص عدم تقارن حوضهای فعال و براساس دیگر شاخصها غیرفعال است .حوضه سدیج بر اساس شاخص-
های ناهنجاری دارای فعالیت تکتونیک قابلتوجه و دیگر شاخصها فعالیت چندانی ندارد .حوضه کهیر بر اساس شاخص پیچناکی
حوضهای فعال و دیگر شاخصها غیرفعال است .حوضه باهوکالت بر اساس تقارن توپوگرافی و شاخصهای ناهنجاری فعالیت تکتونیک
قابلتوجه و شاخصهای دیگر فعالیت تکتونیکی قابلمالحظهای را نشان نمیدهند(Error! Reference source not found.
و جدول .)1
جدول :ژئومورفومتريحوضههايسواحلمكران

شاخصهای کمی
شاخص عدم تقارن آبراهه ()Af
شاخص شکل حوضه()Bs
شاخص تقارن توپوگرافی عرضی ()T
شاخص پیچناکی رودخانه()S
شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی ()Δa
شاخص تراکم ناهنجاری سلسله مراتبی ()Ga

حوضه جگین
5.12
1.52
5.92
1.51
929/952=2.52
5.51

حوضه سدیج
5. 3
2.13
5.23
2. 3
123/1 2 =2.23
5.5

حوضه کهیر
5.12
1.51
5.9
2.11
1 2/995=5.2
5.51

حوضه باهوکالت
5.12
2.31
5.19
2.
21 2/2113=2.9
5.52

حوضههايزهكشيسواحلعمان

نسبتمساحتوطولر هها ر

با توجه به اینکه در مناطق فعال تکتونیکی حوضهها دارای ناپایداری بیشتری هستند و این ناپایداری باعث به وجود آمدن آبراهههای
درجهیک بیشتر و به طبع آن افزایش نسبت ردههای مساحت پایینتر نسبت به حوضههای پایدار میشود ،به نظر میرسد باید رابطه
معناداری بین نسبت مساحت ردههای پایینتر و همچنین نسبت تعداد آبراهههای پایینتر وجود داشته باشد که به کمک آن بتوان تأثیر
زمینساخت در حوضهها را مشخص کرد .نتایج محاسبه نسبت مساحت و طول آبراهههای درجهبندیشده به مساحت کل حوضه و طول
تمام آبراههها برای هرکدام از زیر حوضههای موردبررسی به ترتیب از غرب به شرق ارائهشدهاند (شکل  ، 1شکل  ،9شکل و شکل .)1
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 )2حوضه آبریز جگین در غربیترین بخش ناحیه موردبررسی واقع شده است .این حوضه بر اساس شاخص عدم تقارن آبراهه دارای
فعالیت تکتونیک بیشتری نسبت به دیگر حوضهها است .برای مشخص کردن نسبت مساحت رده و طول آبراههها ،حوضه را ردهبندی و
مساحت ردهها را به دست آوردیم(شکل  )1و نتایج حاصل از دادهها ،در جدول  9به دست آمدهاند.

آبراههها رحوضهجگي 

شكل :ر هآبراهههاومساحتر ه

تمرکز قابلتوجه کانونهای سطحی زمینلرزهها و همچنین فراوانی گلفشانها در بخش جنوب شرقی این حوضه از ویژگیهای این
حوضه زهکشی است (شکل .)2
بهكلمساحت رحوضهجگي 
جدول:3نسبتطولر هآبراههبهطولكلآبراهههاونسبتمساحتر هآبراهه 

حوضه جگین
نسبت طول
آبراههها
به درصد %
حوضه جگین
نسبت مساحت
آبراههها
به درصد %

نسبت طول آبراهه
نسبت طول آبراهه نسبت طول آبراهه نسبت طول آبراهه
نسبت طول آبراهه
درجه پنج( )rبه طول
درجه چهار( )rبه
درجه سه( )rبه
درجهیک( )rبه طول درجهدو( )rبه طول
تمام آبراههها
طول تمام آبراههها طول تمام آبراههها
تمام آبراههها
تمام آبراههها
()R
()R
()R
()R
()R
3
2
25
11
نسبت مساحت
نسبت مساحت آبراهه نسبت مساحت آبراهه نسبت مساحت نسبت مساحت آبراهه
آبراهه درجه پنج( )aبه
درجه چهار()a
درجه دو ( )aمساحت آبراهه درجه سه()a
درجهیک ()a
مساحت کل حوضه مساحت کل حوضه
مساحت کل
کل حوضه
مساحت کل حوضه
()A
()A
حوضه ()A
()A
()A
2
2
22
13
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 )1حوضه آبریز سدیج با وسعت  29کیلومترمربع ،کمترین محیط( )1 5و شیب ( )%2را در بین حوضههای موردبررسی دارد .این حوضه
دارای کمترین مساحت ،و همچنین بیشترین ضریب گراویلیوس نسبت به حوضههای دیگر را بهبه خود اختصاص داده است .نتایج
ژئومورفومتری حاصل از ردهبندی و تعیین مساحت ردهها ،در نسبت مساحت رده و طول آبراههها ،در شکل  9و نتایج حاصل در جدول آمده
است.

شكل:3ر هآبراهههاومساحتر هآبراههها رحوضهسدیج
بهكلمساحت رحوضهسدیج
جدول:7نسبتطولر هآبراههبهطولكلآبراهههاونسبتمساحتر هآبراهه 

حوضه سدیج
نسبت طول
آبراههها
به درصد %
حوضه سدیج
نسبت مساحت
آبراههها
به درصد %

نسبت طول آبراهه نسبت طول آبراهه
نسبت طول آبراهه
نسبت طول آبراهه نسبت طول آبراهه
درجه پنج( )rبه
درجه چهار( )rبه
درجه دو( )rبه طول درجه سه( )rبه طول
درجهیک ( )rبه
طول تمام آبراههها طول تمام آبراههها
تمام آبراههها
تمام آبراههها
طول تمام آبراههها
()R
()R
()R
()R
()R
22
29
1
1
نسبت مساحت نسبت مساحت آبراهه نسبت مساحت آبراهه نسبت مساحت آبراهه نسبت مساحت
آبراهه درجه پنج()a
درجه چهار()a
درجه سه ()a
آبراهه درجهیک( )aدرجهدو ( )aمساحت
به مساحت کل
مساحت کل حوضه مساحت کل حوضه
کل حوضه
مساحت کل
حوضه ()A
()A
()A
()A
حوضه ()A
9
25
15
15



 )9کمترین طول آبراهه اصلی به حوضه آبریز کهیر اختصاص دارد(

9
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جدول  .)1در فاصله چند کیلومتری خروجی این حوضه شش گلفشان فعال از قبیل تنگ و پزم قرار دارند(شکل  ،)2که نسبت به سایر
حوضهها باالترین تراکم گلفشانها را دارد .نسبت مساحت رده و طول آبراههها (جدول  )1و نتایج حاصل از آن در شکل مشخصشدهاند.

شكل:7ر هآبراهههاومساحتر هآبراههها رحوضهكهير
بهمساحتكل رحوضهكهير
جدول:7نسبتطولر هآبراههبهطولكلآبراهههاونسبتمساحتر هآبراهه 

نسبت طول آبراهه
نسبت طول آبراهه
نسبت طول آبراهه
نسبت طول آبراهه
حوضه کهیر
نسبت طول آبراهه
درجه پنج( )rبه طول
درجه چهار( )rبه
درجهدو( )rبه طول درجه سه( )rبه طول
نسبت طول درجهیک( )rبه طول
کل آبراههها
طول کل آبراههها
کل آبراههها
کل آبراههها
کل آبراههها ()R
آبراههها
()R
()R
()R
()R
3
1
29
11
به درصد %
نسبت مساحت
نسبت مساحت آبراهه نسبت مساحت آبراهه
نسبت مساحت
حوضه کهیر
نسبت مساحت آبراهه
آبراهه درجه پنج( )aبه
درجه چهار()a
درجه سه( )aمساحت
آبراهه درجهیک()a
درجه دو ( )aمساحت
مساحت کل حوضه مساحت کل حوضه
کل حوضه
نسبت مساحت مساحت کل حوضه
کل حوضه ()A
آبراههها
()A
()A
()A
()A
22
2
12
به درصد %
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) باهوکالت شرقیترین حوضه آبریز در منطقه موردمطالعه است .این حوضه دارای بیشترین مساحت و ارتفاع و همچنین کمترین ضریب
گراویلیوس را در بین حوضهها دارد .نقشه نسبت مساحت رده و طول آبراههها(شکل  )1و نتایج کمی حاصل در جدول  1آمدهاند.


شكل:7ر هآبراهههاومساحتر هآبراههها رحوضهباهوكالت
بهمساحتكل رحوضهباهوكالت
جدول:6نسبتطولر هآبراههبهطولكلآبراهههاونسبتمساحتر هآبراهه 

نسبت طول
نسبت طول
نسبت طول
نسبت طول
نسبت طول
آبراهه درجه
آبراهه درجه
آبراهه درجه
آبراهه درجه
آبراهه درجهدو()r
سه( )rبه طول چهار( )rبه طول پنج( )rبه طول شش( )rبه طول
به طول کل
آبراههها ( )Rکل آبراههها ( )Rکل آبراههها ( )Rکل آبراههها ( )Rکل آبراههها ()R

حوضه
باهوکالت
نسبت طول
آبراههها

نسبت طول
آبراهه
درجهیک( )rبه
طول کل
آبراههها ()R

به درصد %
حوضه
باهوکالت
نسبت
مساحت
آبراههها
به درصد %

11
3
نسبت مساحت نسبت مساحت
آبراهه درجهیک آبراهه درجهدو()a
مساحت کل
( )aمساحت کل
حوضه
حوضه
()A
()A
22
11

2
نسبت مساحت
آبراهه درجه
سه( )aمساحت
کل حوضه
()A
3

2
2
9
نسبت مساحت نسبت مساحت نسبت مساحت
آبراهه درجهچهار آبراهه درجه پنج آبراهه درجهشش
( )aمساحت کل ( )aبه مساحت ( )aبه مساحت
کل حوضه
کل حوضه
حوضه
()A
()A
()A
2
9
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جهگيري
نتي 

سرزمین ایران بخشی از زون فعال زمینساختی آلپ  -هیمالیا است .ارتفاعات شرقی-غربی مکران و سواحل آن تحت تأثیر دینامیک زون
فرورانشی دریای عمان می باشد .این نرخ فرورانش که در پیدایش کمربند برافزایشی مکران نقش دارد حدود  1سانتیمتر در سال برآورد
شده است (وایت.)23 ،
بر اساس بررسیهای مورفوتکتونیک ،و زمینساخت و لرزهخیزی گسلهای منطقه و همچنین دادههای لرزهای ،عمده فعالیتهای لرزهای
در جنوب شرق ایران با الگوی زمینلرزههای درونقارهای با عمق زیاد (اکثراً بین  5-95کیلومتر) انطباق دارند (جامی و همکاران،
 .)2932چنانچه فراوانی وقوع زمینلرزهها و پراکنش کانونهای سطحی زمین لرزه بهعنوان معیار فعالیت نسبی تکتونیک باال در نظر
گرفته شود ،بیشتر کانونهای سطحی زمین لرزه( ، 1521-2355کمتر از  1ریشتر) در غرب منطقه موردبررسی و در شمال غرب حوضه
جگین مشاهده میشوند(شکل ) .فعالیت نسبی تکتونیک باال میتواند بر مورفولوژی شبکههای زهکشی تأثیرگذار باشد .در بین
حوضههای موردبررسی ،باالترین تراکم کانونهای سطحی زمین لرزه در حوضه جگین مشاهده میشود و این حوضه از نظر شاخصها
عدم تقارن آبراهه و شکل حوضه دارای بیشترین مقدار است .این در حالی است که زمینلرزههایی با بزرگای باالتر در شرق ناحیه(حوضه
باهوکالت) ثبت شدهاند(شکل  2و شکل) .شاید بتوان چنین استنباط کرد که شاخصهای عدم تقارن آبراهه و شکل حوضه از فراوانی
زلزلهها تأثیر میپذیرند ولی دیگر شاخصها از جمله نسبت مساحت و طول آبراههها رده پایین از بزرگای زلزله متأثرند .شواهد نوزمیساختی
فعالیت گسلها نیز در این بخش از منطقه موردبررسی بیشتر است(شکل .)1همچنین گسلها در تحدید حدود حوضههای زهکشی نقش
اساسی دارند ،بهطوریکه خطالرأس شمالی تمام حوضههای آبریز بر مرز گسلی زونهای ساختمانی مکران انطباق دارند(شکل ).

شكل:6شواهدفعاليتزمي ساتتبراساستصاویرلندست9
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توضیح :شکلهای  1 ،2و  ، 9بخشهایی از حوضه باهوکالت را نشان میدهند .در شکل  2و  1آبراههها از گسلهای فعال متأثر و تغییر
جهت دادهاند .در شکل  9دو مخروط افکنه قدیمی وجود دارند که آبراهههای اصلی آن در اثر فعالیت تکتونیک بستر خود را عمیق کرده و
تغییر مسیر داده و در پاییندست در حال رسوبگذاریاند .شکل بخشی از حوضه جگین را نشان میدهد ،در این شکل فعالیت تکتونیک
در اطراف گسل باعث فرسایش شدید بخش شرقی گسل شده است ،را نشان میدهد.

برگرفتهازحقيپوربااضافات)

زونهايساتتمانيمكران(
شكل :4

زمین شناسان واحد مورفوتکتونیک مکران را به چهار واحد مکران ساحلی ،کم ارتفاع ،مرتفع و شمالی(زون بالشی) تقسیم کردهاند(کوبر 2و
همکاران1529 ،؛ شکل  .)2همانطور که در شکل و شکل  2مشخص میباشد ،گسلهای شرقی-غربی ناحیه موردبررسی مرز
مورفولوژیکی این واحدها را تشکیل میدهند .

شكل:9پروفيلتوپوگرافيومقطعزمي شناسيواحدمكران رراستايحوضهباهوكالت(برگرفتهازكوبروهمكارانبااضافات)

حوضههای آبریز ناحیه مکران بر روی سازندهای بسیار فرسایش پذیر گسترده شدهاند .سن این سازندها از بخش ساحلی بهطرف نواحی
کوهستانی افزایش مییابند .بهطوریکه فیلیشهای اواخر میوسن(ماسه سنگ و مارن های آهکی) در بخشهای مجاور ساحلی،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2

- Kober
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فیلیشهای قدیمیتر(الیگو -میوسن) در بخشهای کوهپایهای ،و نواحی مرتفع حوضههای آبریز بر روی ماسهسنگهای آتشفشانی
گسترشیافتهاند .گسل بشاگرد مرز زمینشناختی حوضههای آبریز ناحیه مکران است (شکل و .)2
براساس پروفیل ارتفاعی زهکشهای اصلی حوضههای ناحیه مکران(شکل  )3و همپوشانی حوضههای موردبررسی بر روی نقشه
ساختمانی ناحیه(شکل) ،منطقه موردبررسی را میتوان به سه واحد مورفولوژیک )2( :ساحلی )1( ،کم ارتفاع ،و ( )9مرتفع طبقهبندی کرد.
نسبت مساحت بخش ساحلی در حوضهها از غرب به شرق کاهش مییابد(شکل و شکل ).

هاياصليحوضههايناحيهمكران


هايطولزهكش

پروفيل
شكل:1

حوضههايمور

ارتباطشواهدنوزميساتتيوژئومورفومتري

مطالعه

بهطورکلی شواهد نوزمینساختی زیادی داللت بر فعالیت تکتونیک قابلتوجه سواحل مکران دارند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )2وجود پادگانههای دریایی در منطقه که ارتفاع آنها از غرب به شرق افزایش مییابند .علت این اختالف در میزان
باالآمدگی ذکرشده است (ویتافینزی  .)23 3،حد متوسط باالآمدگی پادگانهها در غرب بندرعباس حدود 5.21
سانتیمتر ،در محل روستای توجک (جنوب حوضه جگین)  5.11سانتیمتر در سال ،و باالخره در ناحیه بین
جاسک(جنوب حوضه سدیج) و بریس بیش از  5.91سانتیمتر در سال برآورد شده است(شکل.)25
 )1تمامی رودخانههای اصلی حوضهها دارای پادگانههای متعددی هستند ،که در درههای عریضتر در مجاورت بستر
فعال و مسلط بر آن تشکیلشدهاند در نمونههای مشخص تشخیص سه پادگانه متوالی با اختالف دو تا سه متر
بهخوبی قابلتشخیص است .کلیه این پادگانهها از نوع مطبق میباشند و این خود گویای شدت فعالیت تکتونیکی و
باالآمدگی آنها است (شکل.)25
 )9وجود گلفشانهای متعدد در طول خط و پهنه ساحلی منطقه موردمطالعه .بهطورکلی در این منطقه حدود 15
گلفشان وجود دارند که  1مورد آنها بین بندر جاسک و میناب(جنوب حوضه جگین) 3 ،مورد بین چابهار(جنوب
حوضه کهیر  1-عدد) و بندر جاسک(حوضه سدیج  2عدد) و  1مورد دیگر هم بین چابهار و مرز ایران و
پاکستان(شمال خلیج گواتر) قرار دارند (شکل  2و شکل و شکل . )25
) با توجه به پراکنش شواهد نوزمیساختی و ارزیابی شاخصهای فعالیت تکتونیک فعال در حوضههای
موردمطالعه(جدول  ،1جدول  ،9جدول  ،جدول  1و جدول  )1الگوی تغییرات نوزمینساختی سواحل مکران
عبارتاند از(جدول ).
 )1نسبت مساحت رده آبراههها ،نسبت طول آبراههها ،و شاخص تقارن توپوگرافی( )Tاز غرب به شرق الگوی
افزایشی دارند .مجموع این سه شاخص با الگوی کمی پراکنش شواهد زمینشناختی فعال ناحیه مکران تطابق
دارند.
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 )1میزان تقارن آبراهه از غرب به شرق الگوی افزایشی دارد(عدم تقارن آبراهه یعنی  Afروند کاهشی دارد).
) نتایج حاصل از بررسی ارزیابی سایر شاخصها( Δa ،BS ،Sو  ) Gaدر جهت غربی  -شرقی الگوی واحدی
ندارند و بسته بهموقع مکانی حوضه موردنظر متفاوت هستند.

جدول:4رتبهبنديحوضههاازنررفعاليتنسبيتكتونيک

رتبه حوضه ازنظر شدت فعالیت تکتونیک
شاخص عدم تقارن آبراهه ()Af
شاخص شکل حوضه()Bs
شاخص تقارن توپوگرافی عرضی ()T
شاخص پیچناکی رودخانه()S
شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی () Δa
شاخص تراکم ناهنجاری سلسله مراتبی ()Ga
شاخص نسبت مساحت ردهها
شاخص نسبت تعداد آبراههها

رتبه اول
حوضه جگین
حوضه جگین
باهوکالت
کهیر
باهوکالت
باهوکالت
باهوکالت
باهوکالت

رتبه دوم
حوضه سدیج
کهیر
کهیر
باهوکالت
سدیج
سدیج
کهیر
کهیر

رتبه سوم
حوضه کهیر
باهوکالت
جگین
سدیج
جگین
کهیر
سدیج
جگین

رتبه چهارم
حوضه باهوکالت
سدیج
سدیج
جگین
کهیر
جگین
جگین
سدیج

ازآنجاکه فعالیت نسبی تکتونیکی در منطقه از غرب به شرق افزایش مییابد ،میتوان نتیجه گرفت که علیرغم
اینکه رابطهای مستقیمی بین افزایش فعالیت نسبی تکتونیک (بزرگتر از  1.1ریشتر) و افزایش میزان نسبت مساحت
ردهها و تعداد آبراههها وجود دارند ولی باید در بررسیهای ناحیهای و کوچکمقیاس( در ابعاد منطقه موردبررسی) از سایر
بررسیهای مکمل جهت ارزیابی الگوی زمینساختی استفاده کرد.
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