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چكيده
س اتتيزم ي يش یكمربندبرافزاشیدايپموجبیراناپوستهریبهزعمانصفحهفرورانش

ب ا؛ت وانم يرامك رانس اتتيزمي یيفضا-يمكانراتييتغيالگو.شدهاستفعالمكران

 ر.ك ر مش صصکيژئومورفيهاشاتصيريگوازجملهاندازههيناح یاهايلندفرميبررس

وتق ارنعدموتقارنطول،،شكل)هاحوضهکيمورفوتكتونيهاتيكمپژوهشبامحاسبه یا

 ر(ه اآبراههوطولر همساحتنسبت؛يزهكششبكه...وانشعابنسبتوتراكمحوضه؛...

يروه اينب هاه حوض هيرفت اريالگوباهوكالت،وريكهج،یسدجگي ،يزهكشيهاحوضه

ب ااس تفا هازهاآنيمكانيكمسهیومقاهاشاتصاستصراج.اندشدهمشصصينساتتينوزم

ه ايم دلقال ب ريشناس  يزميهاونقشه(يارتفاعيرقومهايمدل)يتوپوگرافيها ا ه

تق ارنع دممت داوليه اش اتصب رع الوه.اس تگرفت هص ورتافزارهانرم رموجو 

يتوپ وگرافتق ارن،(Ga)يمراتب سلس لهيناهنج ارت راكمو(∆a) ناهنجاري،(AF)آبراهه

(T)يعرض (S)رو تانهيچناكيپ، مس احتنس بتيسطحيهاازشاتص(BS)حوضهشكل،

ه احوض هف رم-س اتتزم ي واك نش-ك نشيابی جه تارززي نه اآبراههطولور ه

يناهنج ارزانيماساسبر يجگحوضه:كه هنديمنشانحاصليكمجینتا.اندشدهاستفا ه

و(∆a)يمراتب سلس لهيه ايناهنج اراس اسبر؛حوضهباهوكالتتقارنوشكلحوضه ر

 یش تريبي ارايچن اكيپبراساسريحوضهكهو؛يعرضيتوپوگرافو،يتراكمسلسلهمراتب

ازعملك ر يناش ت وانميراها رحوضههاشاتصيناهنجارلي ل.هستندکيتكتونتيفعال

کيتكتون ج ا یاويشناس  يزم يپارامتره ارفت یپ  ت ثیيرب ا. انس تمنطق هبرفعال

ام ا.شدتواهد گرگونها رحوضهشیفرساوافتهیرييتغ يزمجنسک،يتكتونيهايآنومال

تي فعال یش تريحوض هب اهوكالتبهاوطولآبراهههار همساحتنسبتشاتصاساسبر

وش اتصتق ارنه اآبراه هط وله ا،نسبتمساحتر هآبراه هبنابر. ار راساتتيزمي 

شیاف زامكرانازغرببهشرقيشیكمربندبرافزاساتتيزمي شكلرييتغزانيميتوپوگراف

ریوس ا اش تهيكاهش يرون دآبراههتقارنعدمشاتصكه،استيصورت ر یا.ابدیيم

متف اوتم ور نرربهحوضهبستهونداشتهرايتاصيالگويشرق-يجهتغرب رهاشاتص

.هستند





.باهوكالت ،يجگمكران،سواحلمساحتر هآبراهه،ک،يمورفوتكتون:واژگانكليدي
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 مقدمه

 است یژئومورفولوژ کیتکتون یاصل هسته ،یشیفرسا یندهایفرآ و هایناهموار مولد ساختی زمین یندهایفرآ انیم انیپا یب رقابت

-تیفعال تأثیردر طول زمان تحت  ایمالیه –آلپ  ساختی زمیناز زون فعال  یبخش عنوان به رانیا نیسرزم(. 1521 ،1اندرسن و 2وربانکب)
 یراندگ ریزدر اثر  رانیکپه داغ در فالت ا -مکران و البرز -زاگرس یها کوه رشته شیدایاست که پ قرارگرفته یادیز یکیتکتون یها

 و فعال یکیتکتون یهاندیفرآ یبررس و یابیارز. است ییهمگرا نیمنتج از ا های لندفرمهند و ترکمنستان از  انوسیاق -صفحات عربستان
 هازلزله مثل ها آن از یناش مخاطرات تیریمد جهت رانیا در یامنطقه و یاهیناح ،یمل اسیدر مق ییفضا-یمکان پراکنش و الگو شناخت

ها،  فرودگاه ها، اسکلهو  بندرها ها،روگاهیو احداث شهرها، ن یهمچون طراح یانسان یهاتیفعال از یاریبس یبرا... و بزرگ یهالغزش و
 .  برخوردار است ییباال تیاز اهم یسدها و مراکز صنعت ،یتیامن -ینظام ساتیتأس
تغییر کرده و فرایندهای جدیدی در قالب  ها فرمبا تغییر فرایند، . رابطه بین فرم و فرایند در ژئومورفولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است 

آبریز و  یها حوضه. آوردند یم وجود بهرا  ها درزهو  ها گسل، ها نیچفرایندهای تکتونیک در گذر زمان . جدید به وجود خواهند آمد های فرم
در ژئومورفولوژی کمک  ها آنو تغییرات  ها فرمشناسایی . منتج از فرایندهای بیرونی و درونی هستند های فرماشکال شبکه زهکشی نیز از 

. کنندری نقش خود را ایفا میمورفومت و خواهد کرد که در این راستا دانش ژئومورفومتری ها آنزیادی در شناسایی نوع فرایندها و تغییرات 
 وافری نقش مورفومتری و ژئومورفومتری دانش مختلف، های افزاری نرم ارائه و متنوع رزولوشن با ارتفاعی رقومی های مدل ظهور امروزه با

 ستمیس یافزارها نرمرقومی ارتفاعی در قالب  های مدلاز  استفادهبا  ،یادیز پژوهشگران(. 2931 ی،گوراب)دارند نوزمینساختی های بررسی در
 شکل شاخص ،(Af) آبراهه تقارن عدم شاخص]مورفولوژیک یهاشاخصبا محاسبه ، WMSو ( GIS)ییایجغراف اطالعات
و  9همدونی)اند فرایند پرداخته-کنش و واکنش فرم وتحلیل تجزیهبه  [رهیو غ( T) عرضی توپوگرافی تقارن شاخص ،(Bs)حوضه

 تأثیر(  11،155)و همکاران  1جیمیسون. (2931: ، بهرامی و همکاران 233: ، کوکس2331: 1و پینتر  ، کلر1552: همکاران

 موردمطالعه را هند در شمال هیمالیا در ایرودخانه هایشبکه هیپسومتریک انتگرال زهکشی، تراکم انشعابات، نسبت بر تکتونیکی عوامل

حرکات  درجات و زهکش الگوی تحلیل کمک به فعال، دگرشکلی تأثیر بامطالعه( 1551) و همکاران  چنگ باری یانگ .دادند قرار
 برای انشعابات، شاخص مراتبی، سلسله ناهنجاری شاخص از( 1552، 11) 3پیروتا و  2گارنیری. تایوان پرداختند ساحلی جلگه در عمودی

در تحقیق دیگری در ایران که توسط بهرامی  .کردند استفاده ایتالیا سیسیل شرق شمال در زهکشی حوضه چهار در تکتونیک بررسی تأثیر
یس دنه طاقدیک شبکه زهکشی و ایجاد سطوح مثلثی شکل بر مورفومترهای تکتونیک بر ویژگی تأثیربا عنوان بررسی ( 2931)و شایان

 اختصاصات از استفاده با آبریز هایحوضه ساختزمین با ارزیابیگورابی و کیارستمی (. 2931:بهرامی و شایان)خشک پرداختند 

قرار دادند  موردبررسیحوضه آبریز رودک در شمال شرق تهران را  TecDEM  قالب الگوی در ژئومورفولوژیک
 (.   293:گورابی،کیارستمی)

از  یساخت نیزماین واحد  ( . 1 ، 2922آقانباتی، )د استآور به وجودفرورانش صفحه اقیانوسی هند به زیر ایران، کمربند برافزایشی مکران را 
سواحل مکران طی  ساختی زمینبررسی تکامل (.  293عالیی طالقانی، .)گردد از نظر ژئومورفیک، یک واحد مورفوتکتونیک محسوب می

سواحل مکران  های لندفرمگیری و تکامل های تکتونیکی و نوسانات تراز دریا در شکلتوپوگرافی اولیه، فعالیت تأثیرکواترنر بیانگر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Burbank 
2 - Anderson 
3 - Hamduni 
4 - Kler 
5 - Pinter 
6 - Jamieson 
7 - Cheng Barry Yang 

8 - Guarnieri 

9 - Pirrotta 
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از غرب به شرق افزایش  ها آنهای دریایی در سواحل مکران ارتفاع یکسانی نداشته و ارتفاع تراس(.   292: معتمد و غریب رضا)است
های  بررسی(. 2شکل )ستفعال این ناحیه ا ساختی زمینهای ای از فعالیت فعال نشانه یها فشان گلوجود (. 3 91:23، 2ویتافنزی)یابند می
گسل )ای باالتر بخش شرقی در مقایسه با بخش غربی های منطقه ، بیانگر فعالیت لرزهخیزی سواحل عمان و ارتباط آن با گسل لرزه

های زهکشی  های هیدروژئومورفولوژی و پایداری شبکه بررسی(. 2شکل ( )2932:بزی و همکاران)مکران است( در غربمیناب واقع 
که رودخانه جگین  طوری به. هاست توجه آن افزایشی مکران بیانگر تغییرات قابلهای واقع بر کمربند بر گستره جلگه سواحل عمان و حوضه

ینساخت نوزمدر این راستا، بررسی (.   29یمانی، )ها بیشتری برخوردار استهای غرب خود از دامنه ناپایداریدر مقایسه با سایر رودخانه
هایی است که باید در راستای کارهای  موجود در منطقه یکی از اولویت های لندفرمتکتونیک بر  تأثیرمنطقه و به عبارتی شناخت الگو و 

این تحقیق در همین راستا با ارزیابی فعالیت تکتونیک در چهار حوضه جگین، سدیج، کهیر و . ای و عمرانی مورد توجه قرار گیردتوسعه
های اند، سعی دارد با استفاده از شاخصگر واقعکیلومتری از همدی 215باهوکالت که به ترتیب از غرب به شرق با فاصله تقریبی 

 یزهکش های حوضه یکیمورفولوژ ییراتبر تغ ینساختنوزم تأثیراتها، ها و طول آبراههویژه شاخص نسبت  مساحت رده ژئومورفیک و به
 . را شناسایی و  کارآیی آن در  را بیازماید سواحل مکران
موا وروش

 تاعمان  یایحدفاصل سواحل در ،و باهوکالت ریکه ج،یسد ن،یجگ زیحوضه آبر چهار شامل ران،یا موردمطالعه در جنوب شرق منطقه

 یهاحوضه نیمنطقه و حجم محاسبات الزم،  از ب یتوجه به گستردگ با(. 2شکل)ردیگ یبرم در را مکران   کیمورفوتکتون واحد الرأس خط

به  دنیرس یبرا دهند،یماز منطقه را پوشش  یاعظم بخش تقریباًکه از لحاظ وسعت،  فوقچهار حوضه  زند،یریم عمان ییایدر به که
 حدودموردمطالعه  یهاحوضه مساحت و لومتریک  19حدود  یموردبررس محدوده در یخط ساحل طول. اند شده انتخاب قیتحق اهداف
 و  2شکل )است لومترمربعیک 91232

 
 

 (.1جدول
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Vita-Finzi 

برخوردار  یو تجانس نسب یکه اشکال موجود در آن از همگون شودیم گرفته نظر در یسطح نیتربزرگ ران،یا کیواحد ژئومورف هر ،یفضا اریاساس مع بر -1

 یهاستمیس تیحاکم و کنواختی نسبتا یشناس نیزم ساختمان طیشرا با که یبزرگ منطقه ای هیناح ،یبعبارت. باشد کیمجاور خود قابل تفک ییبوده و با فضا

 .گردد یمحسوب م کیواحد ژئومورف کیاست  گذاشته سر پشت را یمشابه بایتقر یژئومورفولوژ تحول خیتار کسان،ی بایتقر ییزاشکل
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مور مطالعهمنطقهموقعيت:1شكل







(ازغرببهشرق)مور مطالعهآبریزهايحوضهكميمشصصات:1جدول

 
و سپس با  آوریجمع ایکتابخانه های بررسی طریق از پژوهش موضوع زمینة در علمی هاییافته و جهت انجام این پژوهش ابتدا منابع

 و بعد از  تطبیق منطقه هایلندفرم با ها با کمک دورسنجی و ژئومورفومتری، اطالعات حاصل  های مورفومتری حوضه استخراج کمیت

های های نقشهاز داده. اند قرارگرفته وتحلیل تجزیهمورد  ها آن تحول و گیریشکل در ساخت زمین  تأثیرنقش و   ها آن کنترل
ها  حوضهجهت ژئومورفومتری ( SRTM 30 m)، مدل رقومی ارتفاع (2:255555)شناسی های زمین، نقشه(2:115555)توپوگرافی
ناحیه  های لندفرمتکتونیک فعال بر  تأثیرهای ژئومورفیک متداول، جهت ارزیابی شاخص شاخص 1در این راستا . اند شده استفاده
 تأثیرات،  ها آنشاخص جدید و محاسبه  1سپس با ارائه (. .Error! Reference source not found) اند شده محاسبه

 .اند شده شناساییوتحلیل و  را مورد تجزیه سواحل مکران یزهکش های حوضه یکیمورفولوژ ییراتبر تغ ینساختنوزم

،1117:،كوكس1116:،كلروپينتر009 :همدونيوهمكاران)هاآنوروشبه ستآور نمور استفا ههايشاتص: جدول

 ( 131:بهراميوهمكاران

  نام
 حوضه

 مساحت
(km

2) 
 محیط

(km) 
 ارتفاع حداکثر
(m) 

 متوسط شیب
)%( 

 آبراهه طول
 (km) اصلی

 فشردگی ضریب
 (یلیوسگراو)

 1.1 911 25 1255 11  1125 جگین

 1.3 112 2 2255 5 1  29  سدیج

 9 122 3 1225 15  211  کهیر

  .1 911 22 1121 2122 23132 باهوکالت

 معادله اجزای تعریف کمی هایشاخص
 گیری اندازه نمونه

 شده
 توضیحات
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 آبراهه تقارن عدم شاخص
(Af) 

 
A f  = (A r / A t) * 100 

Af :ی؛عدم تقارن حوضه زهکش 
Ar :  مساحت سمت راست
 و ( یبه سمت خروج دید)حوضه 

At :است حوضه کل مساحت. 


 

 یتدهنده عدم فعال نشان 15برابر  مقادیر
 این 15 از بیش مقادیر یک،تکتون

 ساحل در باالآمدگی عمل شاخص،نشانة

 در باالآمدگی بیانگر 15 از کمتر و راست

 .است اصلی آبراهه چپ ساحل

 (Bs)حوضه شکل شاخص
 

BS = B i / B w 

BS  شکل حوضه؛Bi  طول
ارتفاع  ترین یینفاصله پا)حوضه 

و  ( نقطه آن ینحوضه تا دورتر
Bw  عرض حوضه در

  بخش آن است ترین یضعر

شاخص مربوط به  ینبزرگ ا مقادیر
فعال  یدر نواح یدهکش هایحوضه
 یرمقاد که یاست درحال ساختی زمین

شکل،  ایدایره هایحوضهکوچک در 
 .دهندیفعال را نشان م یرهغ ینواح

 توپوگرافی تقارن شاخص

 (T) عرضی
 

T= Da / D d 

 

Dd :مرز حوضه تا خط  فاصله
فاصله  :Daوسط حوضه و 

 خط تا حوضه اصلی ی رودخانه
 .است حوضه وسط

 

در  و یکصفر  ینشاخص ب ینا مقدار
 یکبه  Tاست و هر چه عدد  ییرتغ
باشد عدم تقارن در حوضه  تر یکنزد
 .است فعال تکتونیک واست  یشترب

-رودخانه پیچناکی شاخص

(S) 
 

S = c / v 

 

c: رودخانه  طولv  :طول 
 مستقیم خط به رودخانه

 

 یبش ییررودخانه با تغ سینوسیته میزان
 های یتبستر رودخانه براثر فعال

با  یعنی دارد یرمستقیمرابطه غ یکی،تکتون
 یتفعال سینوسیته یزانم کاهش
 .یابدیم یشافزا یکتکتون

سلسله  یناهنجار شاخص
 (Δa) مراتبی
 

Δa =         

سلسله  یتعداد ناهنجار:    
 یتعداد واقع: N1 و  یمراتب

 یک درجه هایآبراهه

 

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

 .است

 ناهنجاری تراکم شاخص
(Ga) مراتبی سلسله


/AGa = Hat

Hat  :سلسله  یتعداد ناهنجار
کل حوضه و  یآبراهه برا مراتبی

A :موردنظر حوضه کل مساحت 

 

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

 .است
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جینتاوبحث

عمانسواحليزهكشيهاحوضهيژئومورفومتر

شیسافر پتانسیل های شدید موسمی تابستانی، همراه با بارش کم نفوذپذیری قابلیت کم، تامتوسط  شیبی یسواحل عمان دارا هایحوضه
 هایگسل دارای و خیلی کم، آب سطحی نگهداشتکم،  پوشش گیاهی زیاد ناشی از گسترش سازندهای فلیش و موالس، یبار رسوبو 

و درصد،  25حدود  متوسطی شیب یموردمطالعه داراچهار حوضه . باشند یمبه سمت جنوب  روراندگی همچنین و یغرب-یشرق مهم
 کمترین. ، می باشنداست کیلومتر 911حدود  آن ترینطویل کهمتر،  1121، ارتفاع صفر تا کیلومترمربع 23132تا  1125 ینب یمساحت
 (.1جدول )اختصاص داردحوضه باهوکالت ، به  .1با  ی حوضهفشردگ یبضر

  5.12 و 5.12، 3 .5 تا(  جگینحوضه )5.12 از( Af)آبراهه تقارن عدم براساس شاخص ترتیب؛ به هاحوضه ینب یکتکتون یتنسبت فعال
 جگین حوضه، 1.51 برابر کهیر حوضه در( Bs)حوضه شکل شاخص. نماید می تغییر باهوکالت و کهیر سدیج، های در حوضه  به ترتیب

 با باهوکالت  هایحوضه در( T) عرضی توپوگرافی تقارن شاخص. است 2.13 مقدار با سدیج حوضه و 2.31 باهوکالت حوضه، 1.52
 یرکه حوضه در( S)رود کانال پیچناکی میزان. است 5.23 مقدار با سدیج حوضه و 5.92 با جگین حوضه،  5.9 با کهیر حوضه، 5.19 مقدار

در  (Δa) یسلسله مراتب یو شاخص ناهنجار 1.51با مقدار  ینو حوضه جگ 3 .2با  یج، حوضه سد .2باهوکالت با  ، حوضه2.11با مقدار 
 راکمت شاخص اساس بر. است  5.2با مقدار  یرو حوضه که 2.52با  ین، حوضه جگ2.23با  یج، حوضه سد2.9حوضه باهوکالت با مقدار 

 2 5.5 جگین حوضه و  5.1با  کهیر حوضه، 5.13 با سدیج حوضه، 5.52 مقدار با باهوکالت هایحوضه در( Ga)مراتبی سلسله ناهنجاری
. اند شده مشخص کیبودن حوضه ازلحاظ تکتون فعال،  1جدول آمده در  دست به یها شاخص ریبا توجه مقاد تیدرنها. (1جدول )است 
-شاخص اساس بر جیسد حوضه. است رفعالیغ هاشاخص گرید اساسو بر فعال یاحوضه تقارن عدم شاخص اساس بر نیجگ حوضه

 یچناکیبر اساس شاخص پ ریکه حوضه. ندارد یچندان تیفعال  هاشاخص گریو د توجه قابل کیتکتون تیفعال یدارا یناهنجار یها
 کیتکتون تیفعال یناهنجار یهاشاخص و یتوپوگراف تقارن اساس بر باهوکالت حوضه. است رفعالیغ هاشاخص گریو د فعال یاحوضه
 .Error! Reference source not found)دهندینم نشان را ای مالحظه قابل یکیتکتون تیفعال گرید یهاو شاخص توجه قابل
(.1جدول و 

هايسواحلمكرانژئومورفومتريحوضه: جدول

 باهوکالت حوضه کهیر حوضه سدیج حوضه جگین حوضه کمی هایشاخص

 5.12 5. 3 5.12 5.12 (Af) آبراهه تقارن عدم شاخص

 1.52 2.13 1.51 2.31 (Bs)حوضه شکل شاخص

 5.92 5.23 5.9  5.19 (T) عرضی توپوگرافی تقارن شاخص

  .1.51 2. 3 2.11 2 (S)رودخانه پیچناکی شاخص

 2.52=952/929 2.23= 1 2/123 5.2 =995/1 2 2.9=2113/21 2 (Δa) مراتبی سلسله ناهنجاری شاخص

 5.51 5.5  5.51 5.52 (Ga) مراتبی سلسله ناهنجاری تراکم شاخص

 

عمانسواحليزهكشيهاحوضه رهار هطولومساحتنسبت

 هایآبراهه آمدن وجود به باعث ناپایداری این وهستند  یشتریب یداریناپا یدارا هاحوضه تکتونیکی فعال مناطق در اینکه به توجه با
 باید رابطه رسد ینظر م به، شود یم یدارپا هایحوضه به نسبت  ترپایین مساحت هایرده نسبت افزایش آن طبع به و بیشتر کی درجه
 تأثیرباشد که به کمک آن بتوان  داشتهوجود  ترپایین هایآبراهه تعداد نسبت همچنین و تر یینپا هایرده مساحت نسبت ینب یمعنادار
 طول و حوضه کل مساحت به شده یبند درجه هایآبراهه طول و مساحت نسبت  محاسبه نتایج. کرد مشخص را ها حوضه در ساخت زمین
 (.1 شکلو   شکل  ،9شکل ،  1شکل )اند  شده ارائهبه شرق  غرب از ترتیب به موردبررسیهای حوضه زیر  ازهرکدام  برای هاآبراهه تمام
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 یحوضه بر اساس شاخص عدم تقارن آبراهه دارا ینا. واقع شده است موردبررسیبخش ناحیه  نیتر یغربدر  ینجگ آبریز حوضه( 2
 وبندی  حوضه را رده ها،آبراهه طول و رده مساحتنسبت  کردن مشخص برای . است هاحوضه یگرنسبت به د یشتریب یکتکتون یتفعال

 .اند آمده دست به 9 جدولدر  ها،دادهحاصل از  یجو نتا( 1شکل )آوردیم دست به را هامساحت رده

 
 رحوضهجگي هاآبراهههاومساحتر هر هآبراهه: شكل

این  یها یژگیواین حوضه از  یجنوب شرقها در بخش  ها و همچنین فراوانی گلفشانلرزه های سطحی زمین کانون توجه قابلتمرکز 
 (.2شکل )حوضه زهکشی است 

جگي  رحوضهمساحتكلبهآبراههمساحتر هنسبتوهاآبراههكلطولبهر هآبراههطولنسبت:3جدول

 آبراهه طول نسبت نیجگ حوضه
 طول به( r)یک درجه

 هاآبراهه تمام
(R) 

 آبراهه طول نسبت
 طول به( r)دو درجه

 هاآبراهه تمام
(R) 

 آبراهه طول نسبت
 به( r)سه درجه
 هاآبراهه تمام طول

(R) 

 آبراهه طول نسبت
 به( r)چهار درجه
 هاآبراهه تمام طول

(R) 

 آبراهه طول نسبت
 طول به( r)پنج درجه

 هاآبراهه تمام
(R) 

 طول نسبت
 هاآبراهه

 3 2 25 11    % درصد به  

 آبراهه مساحت نسبت نیجگ حوضه
( a) یک درجه
 حوضه کل مساحت
(A) 

 آبراهه مساحت نسبت
 مساحت( a) دو  درجه

 حوضه کل
(A) 

 مساحت نسبت
( a)سه درجه آبراهه

 کل مساحت
 (A) حوضه

 آبراهه مساحت نسبت
( a)چهار درجه
 حوضه کل مساحت
(A) 

  مساحت نسبت
 به( a)پنج درجه آبراهه

 حوضه کل مساحت
(A) 

 مساحت نسبت
 ها آبراهه

 2   2 22 13 % درصد به  
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این حوضه . دارد موردبررسی های حوضهرا در بین %( 2)و شیب ( 5 1)، کمترین محیطکیلومترمربع  29 حوضه آبریز سدیج با وسعت ( 1

نتایج . خود اختصاص داده است به بههای دیگر را دارای کمترین مساحت، و همچنین بیشترین ضریب گراویلیوس نسبت به حوضه
آمده    جدولو نتایج حاصل در   9شکل ها، در  ها، در نسبت مساحت رده و طول آبراههبندی و تعیین مساحت رده ژئومورفومتری حاصل از رده

 .است

 
ها رحوضهسدیجآبراههومساحتر ههاآبراههر ه:3شكل

سدیج رحوضهمساحتكلبهآبراههمساحتر هنسبتوهاآبراههكلطولبهر هآبراههطولنسبت:7جدول

 آبراهه طول نسبت سدیج حوضه
 به( r) یک درجه
 هاآبراهه تمام طول

(R) 

 آبراهه طول نسبت
 طول به( r)دو  درجه

 ها آبراهه تمام
(R) 

 آبراهه طول نسبت
 طول به( r)سه درجه

 هاآبراهه تمام

 (R) 

 آبراهه طول نسبت
 به( r)چهار درجه
 هاآبراهه تمام طول

(R) 

 آبراهه طول نسبت
 به( r)پنج درجه
 ها آبراهه تمام طول

(R) 

 طول نسبت
 هاآبراهه

 22   29  1 1  % درصد به

 مساحت نسبت سدیج حوضه
( a)یک درجه آبراهه

 کل مساحت
 (A) حوضه

 آبراهه مساحت نسبت
 مساحت( a)دو  درجه

 حوضه کل

 (A) 

 آبراهه مساحت نسبت
( a)سه  درجه
  حوضه کل مساحت
(A) 

 آبراهه مساحت نسبت
( a)چهار درجه
 حوضه کل مساحت
(A) 

 مساحت نسبت
( a)پنج درجه آبراهه
 کل مساحت به

 (A) حوضه

 مساحت نسبت
 ها آبراهه

   9 25 15 15 % درصد به



 )کمترین طول آبراهه اصلی به حوضه آبریز کهیر اختصاص دارد( 9
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، که نسبت به سایر (2شکل )فعال از قبیل تنگ و پزم قرار دارند در فاصله چند کیلومتری خروجی این حوضه شش گلفشان(. 1جدول
 .اند شده مشخص  شکل و نتایج حاصل از آن در ( 1 جدول)ها نسبت مساحت رده و طول آبراهه. ها را دارد باالترین تراکم گلفشان ها حوضه

 

 
ها رحوضهكهيرآبراهههاومساحتر هآبراههر ه:7شكل

كهير رحوضهكلمساحتبهآبراههمساحتر هنسبتوهاآبراههكلطولبهر هآبراههطولنسبت:7جدول

 کهیر حوضه
 آبراهه طول نسبت
 طول به( r)یک درجه
 (R)ها آبراهه کل

 آبراهه طول نسبت
 طول به( r)دو درجه
 هاآبراهه کل
(R) 

 آبراهه طول نسبت
 طول به( r)سه درجه

 هاآبراهه کل
(R) 

 آبراهه طول نسبت
 به( r)چهار درجه
 هاآبراهه کل طول

(R) 

 آبراهه طول نسبت
 طول به( r)پنج درجه

 هاآبراهه کل
(R) 

 طول نسبت
 ها آبراهه

 3 1 29 11    %   درصد به

 مساحت نسبت کهیر حوضه
( a)یک درجه آبراهه

 حوضه کل مساحت
 (A) 

  مساحت آبراهه نسبت
 مساحت( a)دو  درجه 
 (A) حوضه کل

 آبراهه مساحت نسبت
 مساحت( a)سه درجه

  حوضه کل
(A) 

 آبراهه مساحت نسبت
( a)چهار درجه
 حوضه کل مساحت
(A) 

  مساحت نسبت
 به( a)پنج درجه آبراهه

 حوضه کل مساحت
(A) 

 مساحت نسبت
 ها آبراهه

     22  2 12 %  درصد به
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این حوضه دارای بیشترین مساحت و ارتفاع و همچنین کمترین ضریب . است موردمطالعهترین حوضه آبریز در منطقه  باهوکالت شرقی(  

 .اند آمده 1 جدولو نتایج کمی حاصل در ( 1 شکل)هانقشه نسبت مساحت رده و طول آبراهه. ها داردگراویلیوس را در بین حوضه

 


 ها رحوضهباهوكالتآبراهههاومساحتر هر هآبراهه:7شكل

باهوكالت رحوضهكلمساحتبهآبراههمساحتر هنسبتوهاآبراههكلطولبهر هآبراههطولنسبت:6جدول

 حوضه
 باهوکالت

 طول نسبت
 آبراهه

 به( r)یک درجه
 کل طول
 (R) هاآبراهه

 طول نسبت
( r)دو درجه آبراهه
 کل طول به

 (R) هاآبراهه

 طول نسبت
 درجه آبراهه

 طول به( r)سه
 (R) هاآبراهه کل

 طول نسبت
 درجه آبراهه
 طول به( r)چهار
 (R) هاآبراهه کل

 طول نسبت
 درجه آبراهه

 طول به( r)پنج
 (R) هاآبراهه کل

 طول نسبت
 درجه آبراهه
 طول به( r)شش
 (R) هاآبراهه کل

 طول نسبت
 ها آبراهه

 
 2 2 9  2 11 3  % درصد به

 حوضه
 باهوکالت

 مساحت نسبت
 یک درجه آبراهه

(a )کل مساحت 
  حوضه

(A) 

 مساحت نسبت
( a)دو درجه آبراهه

 کل مساحت
 حوضه

 (A) 

 مساحت نسبت
 درجه آبراهه

 مساحت( a)سه
  حوضه کل
(A) 

 مساحت نسبت
چهار درجه آبراهه

(a )کل مساحت 
 حوضه

(A) 

  مساحت نسبت
پنج  درجه آبراهه

(a )مساحت به 
 حوضه کل
 (A) 

  مساحت نسبت
 ششدرجه آبراهه

(a )مساحت به 
  حوضه کل
(A) 

 نسبت
 مساحت
 ها آبراهه

 2   9 3 22 11 % درصد به
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يريگجهينت

 زون کینامید تأثیر تحت آن سواحلمکران و  یغرب-یشرق ارتفاعات. است ایمالیه -آلپ  ساختی زمینفعال  زوناز  یبخش رانیا نیسرزم
 برآورد سال در متریسانت 1 حدودنقش دارد  مکران یشیبرافزا کمربند شیدایپ در کهنرخ فرورانش  نیا. باشد یعمان م یایدر یفرورانش
 (.   23 ت،یوا) است شده

 یالرزه یها تیفعال عمده ،یالرزه یهاداده نیهمچنمنطقه و  یهاگسل یزیخ و لرزه ساخت نیزمو  ک،یمورفوتکتون یها یبررساساس  بر
و همکاران،  یجام) دارند انطباق( لومتریک 5 -95 نیب  اکثراً) ادیبا عمق ز یا قاره درون یها لرزه نیزم یبا الگو رانیدر جنوب شرق ا

نظر  درباال  کیتکتون ینسب تیفعال اریمع عنوان بهلرزه  نیزم یسطح یها کانون پراکنش و ها لرزه نیزم وقوع  یفراوان چنانچه(. 2932
حوضه  شمال غربو در  موردبررسیدر غرب منطقه ( شتریر 1 از کمتر،  1521-2355)لرزه نیزم یسطح یها کانون شتریگرفته شود، ب

 نیب در. باشد رگذاریتأث یزهکش یها شبکه یمورفولوژبر  تواند یمباال  کیتکتون ینسب تیفعال(.  شکل )شوند یم مشاهده نیجگ
 هاشاخص نظر ازحوضه  نیو ا شود یم مشاهده نیجگ حوضه در لرزه نیزم یسطح یها کانون تراکم نیباالتر ،موردبررسی های حوضه

حوضه )هیناح شرق در باالتر یبزرگا با ییهالرزه نیاست که زم یدر حال نیا. استمقدار  نیشتریب یعدم تقارن آبراهه و شکل حوضه دارا
 یفراوان از حوضه شکل و آبراهه تقارن عدم یهاشاخص که کرد استنباط نیچنبتوان  دیشا. (شکلو  2شکل )اند شده ثبت( باهوکالت

 یساختینوزم شواهد. متأثرند زلزله یبزرگا از نییپا رده هاآبراهه طول و مساحت نسبت جمله از هاشاخص گرید یول رندیپذ یم تأثیر هازلزله
نقش  یزهکش های حوضهحدود  دیدر تحد ها گسل نیهمچن (. 1شکل)است شتریب  موردبررسیاز منطقه  بخش نیا در زین هاگسل تیفعال
(. شکل)مکران انطباق دارند یساختمان یها زون یبر مرز گسل زیآبر های حوضهتمام  یشمال الرأس خط که یطور بهدارند،  یاساس

 
9لندستریتصاواساسبرساتتزمي تيفعالشواهد:6شكل
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و تغییر  متأثرهای فعال از گسلها آبراهه 1و  2در شکل . دهند هایی از حوضه باهوکالت را نشان می ، بخش 9و  1، 2های شکل: توضیح

های اصلی آن در اثر فعالیت تکتونیک بستر خود را عمیق کرده و دو مخروط افکنه قدیمی وجود دارند که آبراهه 9در شکل . اندجهت داده
شکل فعالیت تکتونیک دهد، در این  بخشی از حوضه جگین را نشان می  شکل . اند یگذار رسوبدر حال  دست نییپاتغییر مسیر داده و در 

 .دهددر اطراف گسل باعث فرسایش شدید بخش شرقی گسل شده است، را نشان می
 

 

(پوربااضافاتبرگرفتهازحقي)هايساتتمانيمكرانزون:4شكل

 و 2کوبر)اند کرده میتقس( یبالشزون )یشمال و مرتفع ارتفاع، کم ،یساحل مکران واحد چهار به را مکران کیمورفوتکتون واحد شناسان نیزم
مرز  موردبررسی هیناح یغرب-یشرق یها گسل باشد، یم مشخص 2 شکل و  شکل درکه  طور همان(. 2 شکل ؛1529 همکاران،
. دهند یم لیتشک راواحدها  نیا یکیمورفولوژ

 

(برگرفتهازكوبروهمكارانبااضافات)شناسيواحدمكران رراستايحوضهباهوكالتپروفيلتوپوگرافيومقطعزمي :9شكل

 ینواح طرف به یساحل بخشسازندها از  نیا سن. اند شده گسترده ریپذ شیفرسا اریبس یسازندها یمکران بر رو هیناح زیآبر یها حوضه
 ،یساحل مجاور یها بخش در( یآهک یها  مارن و سنگماسه )وسنیم اواخر یها شیلیف که یطور به. ابندییم شیافزا یکوهستان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - Kober 
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 یآتشفشان یها سنگ ماسه یبر رو زیآبر یها مرتفع حوضه یو نواح ،یا هیکوهپا یها بخش در( وسنیم -گویال)تریمیقد  یها شیلیف

(.2و   شکل ) است مکران هیناح زیآبر یها حوضه یشناخت نیزم مرز بشاگرد گسل. اند افتهی گسترش
 نقشه یرو بر موردبررسی یها حوضه یهمپوشانو ( 3شکل )مکران هیناح یها حوضه یاصل یها زهکش یارتفاع لیپروف براساس

. کرد یبند طبقه مرتفع( 9) وکم ارتفاع، ( 1) ،یساحل( 2: )کیواحد مورفولوژ سهبه  توان یم را موردبررسی منطقه ،(شکل)هیناح یساختمان
 (.  شکلو  شکل)ابدی یها از غرب به شرق کاهش م در حوضه یساحل بخش مساحت نسبت

 

 مكرانهايناحيههاياصليحوضههايطولزهكشپروفيل:1شكل

مور مطالعههايحوضهيژئومورفومترويساتتينوزمشواهدارتباط

 :اشاره کرد ریز مواردبه  توان یمکه  دارندسواحل مکران   توجه قابل کیتکتون تیفعالداللت بر  یادیز ینساختینوزم شواهد یطورکل به
 زانیم در اختالف نیا علت. ابندییم شیافزا شرق به غرب از ها آن ارتفاع کهدر منطقه  ییایدر یهاپادگانه وجود (2

 5.21 حدود بندرعباس غرب در ها پادگانه یباالآمدگ متوسط حد(. 3 23، ینزیتافیو)است  ذکرشده یباالآمدگ
 نیب هیباالخره در ناح و سال، در متریسانت 5.11( نیجگ حوضه جنوب) توجک یروستا محل در متر،یسانت

 (. 25شکل)است شده برآورد سال در متریسانت 5.91از  شیب سیو بر( جیسد حوضهجنوب )جاسک
 بستردر مجاورت  ترضیعر یهادره در که هستند، یمتعدد یهاپادگانه یدارا هاحوضه یاصل یهاخانهدرو یتمام (1

 متر سه تا دو اختالف با یمتوال پادگانه سه صیتشخ مشخص یهانمونه در اند شده لیتشک آن بر مسلط و فعال
 و یکیتکتون تیفعال شدت یایگو خود نیا و باشندیم مطبق نوع از هاپادگانه نیا هیکل. است صیتشخ قابل یخوب به

 (.25شکل) است ها آن یباالآمدگ
 15منطقه حدود  نیدر ا یطورکل به .موردمطالعهمنطقه  یمتعدد در طول خط و پهنه ساحل یها فشان گلوجود  (9

جنوب )چابهار نیمورد ب 3، (نیجگ حوضه جنوب)نابیم و جاسک بندر نیب ها آنمورد  1د که نفشان وجود دار گل
و  رانیچابهار و مرز ا نیهم ب گریمورد د 1و ( عدد 2 جیسدحوضه )و بندر جاسک( عدد 1- ریکه حوضه

 . (25و شکل   شکلو  2شکل ) قرار دارند( گواتر جیشمال خل)پاکستان
 یهافعال در حوضه کیتکتون تیفعال یهاشاخص یابیارزو  یساختیتوجه به پراکنش شواهد نوزم با ( 

 نسواحل مکرا ینساختینوزم راتییتغ یالگو( 1 جدولو  1 جدول ،  جدول ،9 جدول ،1جدول )موردمطالعه
 (. جدول )اند از عبارت

 یالگو شرق به غرب از( T)یتوپوگراف تقارن شاخص و ها،آبراهه طولها، نسبت  آبراهه رده مساحت نسبت (1
 تطابق مکران هیناح فعال یشناخت نیزم شواهد پراکنش یکم یالگو با شاخص سه نیا مجموع. دارند یشیافزا
 .دارند
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 (.دارد یروند کاهش  Af یعنیعدم تقارن آبراهه  )دارد یشیافزا یالگوغرب به شرق  ازآبراهه  تقارن زانیم (1

 یواحد یالگو یشرق - یغربدر  جهت (   Ga و S، BS، Δa)هاشاخص ریسا یابیارز  یحاصل از بررس  جینتا ( 

 .متفاوت هستند موردنظر حوضه یمکان موقع بهبسته  وندارند 

 

 
 

يکتكتوننسبييتنررفعالازهاحوضهبنديرتبه:4جدول

 رتبه چهارم رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول یکتکتون یتحوضه ازنظر شدت فعالرتبه 

 حوضه باهوکالت یرحوضه که یجحوضه سد ینحوضه جگ (Af)آبراهه  تقارن عدم شاخص

 یجسد باهوکالت یرکه ینحوضه جگ (Bs)شاخص شکل حوضه

 یجسد ینجگ یرکه باهوکالت (T)عرضی  توپوگرافی شاخص تقارن

 ینجگ یجسد باهوکالت یرکه(S)رودخانه پیچناکیشاخص 

 یرکه ینجگ یجسد باهوکالت(Δa ) یسلسله مراتب یشاخص ناهنجار

 ینجگ یرکه یجسد باهوکالت(Ga) یسلسله مراتب یشاخص تراکم ناهنجار

 جگین سدیج  کهیر باهوکالت هارده مساحت نسبت شاخص

 سدیج جگین  کهیر باهوکالت هاآبراهه تعداد نسبت شاخص
 

توان نتیجه گرفت که علیرغم یابد، می فعالیت نسبی تکتونیکی در منطقه از غرب به شرق افزایش می ازآنجاکه
و افزایش میزان نسبت مساحت ( شتریر 1.1 از تر بزرگ)ای مستقیمی بین افزایش فعالیت نسبی تکتونیک اینکه رابطه

از سایر ( در ابعاد منطقه موردبررسی) یاسمق کوچکای و  یهناحهای  ها وجود دارند ولی باید در بررسیها و تعداد آبراههرده
 .استفاده کرد ساختی زمینهای مکمل جهت ارزیابی الگوی  بررسی
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مور مطالعههايحوضه رگلفشان6و7ویيای ريهاپا گانه7و3يارو تانهيهاپا گانه و1نمونه::10شكل
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