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 21/02/1397نهایی:  تائید          14/04/1396پذیرش مقاله: 

 چكیده
در تحقیق حاضر، پنج تاقدیس در بخش جنوبي گسل میناب و شرق آن توسط سه پارامتر      

ي تاقدیس ي جبهههاي شرابي و سینوسیتهدرهگوش، هاي سهمورفومتري تاقدیس شامل رویه

گیري قرار گرفته است؛ ضمن اینكه شواهد تكتونیكي و ژئومورفیک موجود مورد بررسي و اندازه

 Dem 30هاي مورداستفاده شامل ي بررسي نیز مورد ارزیابي قرار گرفته است. دادهدر محدوده

m ي موردمطالعه شناسي محدودههاي زمینهطور نقشاي لندست و همینمنطقه، تصاویر ماهواره

ها و ارزیابي شواهد انجام گرفته ي شاخصي، محاسبهاست. روش تحقیق به صورت دو مرحله

باشد. نتایجي است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابي منطقه از نظر میزان فعالیت تكتونیكي مي

 این است كه از منظر ارزیابي و يدهندهدقت آمد نشانها بهي شاخصكه از تحلیل محاسبه

ها و برحسب هاي جنوبي تاقدیسهاي ساغري، یالگوش و درههاي سهرویه تحلیل شاخص

هاي شمالي، داراي ي تاقدیس، یالي جبههنتایج حاصل شده از بررسي شاخص سینوسیته

زان فعالیت دهد كه میطوركلي نتایج نشان ميباشند. بهبیشترین میزان فعالیت تكتونیكي مي

هاي موردبررسي در باشد و از میان تاقدیسها بیشتر ميهاي جنوبي تاقدیستكتونیكي در یال

ي كوهستان، تاقدیس شماره یک داراي ي جبهههاي ساغري و سینوسیتهدو شاخص دره

باشد و بر اساس شواهد موردبررسي و پراكنش این شواهد، بیشترین میزان فعالیت تكتونیک مي

هاي جایي سازندها، گسلگردید كه بیشترین تراكم شواهد مورفوتكتونیكي نظیر جابهمشخص 

كه  شده استمشاهده 1ها در محدوده و اطراف تاقدیس شماره پلكاني و تغییر مسیر رودخانه

بنابراین بر اساس نتایج  هاي بیشتر تكتونیک در این منطقه داللت دارد؛این موضوع بر فعالیت

ي موردمطالعه از نظر تكتونیک فعال است ي عوامل موردبررسي، منطقهز مجموعهآمده ادستبه

 باشد. و اثرات این فعالیت در شواهد مورفوتكتونیكي مشهود مي

 

ي ي جبهههاي شرابی شکل، سينوسيتهگوش، درههاي سهمورفوتکتونيک، رویهواژگان کليدي: 
 کوهستان، گسل ميناب.
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 مقدمه

 های آماریروش پیشرفت به منجر کمی، ژئومورفولوژی یتوسعه سمت به ناگهانی حرکت اخیر هایدهه در     
 هایروش ریزیپایه به منجر این کار وسیع یاست؛ دامنه شده ژئومورفولوژیکی فرایندهای توصیف برای ریاضی هایمدل و

 شده تکتونیکی فعال نواحی یمطالعه در نیز و ریختی -تحولی فرایندهای تفسیر و تعبیر در مفید کمی ژئومورفولوژیکی
ناپذیر میان رقابت پایان(. 2005و همکاران 4و مرتا 31993، پیک1991و همکاران 2، بوناسورت1967و همکاران 1آونا)است

ها دارند و فرایندهای سطحی که تمایل به از بین بردن و صاف کردن ساختی که تمایل به ایجاد ناهمواریفرایندهای زمین
 مختلف نواحی در ها(. لندفرم2012، 5ها دارند، مفهوم اصلی تکتونیک ژئومورفولوژی است )بربانک و اندرسنناهمواری

 گذاریرسوب یا فرسایش و ایپوسته هایبلوک به مربوط افقی و عمودی حرکات تأثیرات از ایپیچیده ترکیب حاصل
های سنجی اشکال سطحی، بررسی شاخص. ریخت(2006 ،6همکاران و ایوانیس)است  سطحی هایفرایند توسط

های درک تکامل تکتونیکی و ژئومورفولوژیکی هستند. شناسی و ژئومورفیک، روشی شواهد زمینمورفوتکتونیکی و مطالعه
-ترین اندیس(. مهم1996، 7شود )کلر و پینتررخسارها تعریف می های کمی شکل زمینگیریصورت اندازهسنجی بهریخت

، (Smf)ی کوهستان ی جبههتوانند در ارزیابی تکتونیک فعال به کار روند شامل سینوسیتههای مورفوتکتونیکی که می
؛ بهت و 2012، 9؛ آزانون و همکاران2008، 8باشند )همدونی و همکارانگوش میهای سههای شرابی شکل و رویهدره

؛ 2014، 13تیریتان و همکاران-؛ دورانتی2006، 12دلکایلو و همکاران؛ 2010، 11بزرگی و همکاران؛ ده2013، 10همکاران
 پارامترها ازاین حاصل نتایج که داشت نظر در باید اما (؛1392، بهرامی و شایان، 2012، 15؛ محمود و گلوگن3201، 14بهرامی

 هایطرح در پژوهش از حاصل نتایج (. هرگاه1998، 16دهد )زوئوچ نشان را مختلفی مقادیر مختلف هایبخش در تواندمی
 مطالعات برای خاص طوربه هاشاخص این باشد، مدنظر فعال تکتونیک درباره کامل و جامع اطالعاتی کسب جهت تحقیقاتی
 یک عنوانبه توانندمی هاشاخص این بنابراین (؛2001 ،17همکاران و داگالس)گیرند می قرار استفاده مورد فعال تکتونیک

. شواهدی نظیر جابجایی مسیر (2004 ،18همکاران و مولین)شوند  گرفته کار به فعال تکتونیک برآوردهای در سودمند ابزار
ساختی و کنش میان نیروهای زمینهای ساغری و ... نیز نتایج برهمگوش، درههای سههای گسلی، رویهها، پرتگاهرودخانه

(، در تحقیقی 1388(. در ایران نیز شفیعی و همکاران )2013و همکاران،  ؛ فتاحی2007، 19نیروهای سطحی است )بال
ی کوهستان ی جبههی آبریز، سینوسیتهکوه بینالود را توسط پارامترهای مورفومتری نظیر عدم تقارن حوضهبخشی از رشته

اند و به این نتیجه ار دادهقر موردمطالعهو درصد مسطح شدگی پیشانی کوهستان و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن را 
تکتونیک فعال است ولی میزان فعالیت در همه جای آن یکسان نیست.  ازنظرطورکلی به موردمطالعهی اند که منطقهرسیده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برای ارزیابی  کهیدرحالترکیبی به کار گرفته شده است  صورتبهدر این تحقیق پارامترهای مورفومتری حوضه و کوهستان 

ستان، پارامترهای خاص و برای ارزیابی مورفومتری حوضه نیز پارامترهای دیگری وجود دارد. یمانی و مورفومتری کوه
های شمال شرقی و ی آبریز در دامنههای مورفومتری در هفده حوضه(، در تحقیقی، با استفاده از شاخص1388همکاران )

نیک فعال بوده ولی میزان آن در همه جا یکسان نیست. تکتو ازلحاظاند که منطقه جنوب غربی ارتفاعات کرکس، نشان داده
های مورفومتری حوضه اند و بنابراین از شاخصای مورد مقایسه قرار دادهحوضه ازنظرنویسندگان در تحقیق حاضر منطقه را 

اند. این تحقیق ه(، نیز در تحقیقی به بررسی فعالیت راندگی گیالن غرب پرداخت1390اند. مقصودی و همکاران )استفاده کرده
 های الگوی شبکه زهکشی انجام گرفته است.های توپوگرافی و شاخصنیز با استفاده از کمیت

ساختی از میانه دوره کرتاسه تاکنون بوده است. شاهد ی زمینسرزمین ایران همواره شاهد تحوالت گسترده     
-های متعدد و چینلرزهارهای متفاوت، وقوع زمینهای بزرگ و کوچک با سازوکساختی؛ تشکیل گسلاین تحوالت زمین

ساختی که اکنون نیز فعال بوده و سرزمین ایران را ی این نیروهای زمینباشد؛ در نتیجههای کوچک و بزرگ میخوردگی
کتونیکی های مورفوتشناسی گوناگون مانند آنچه ذکر گردید و نیز اشکال و پدیدههای زمیندهند ساختارتحت تأثیر قرار می

 ی هرمز تشکیل شده است.ی شرق تنگهخصوص در محدودههای متعدد و متنوعی بهرخسارو زمین
-ی هرمز )بخش جنوبی گسل میناب و سیستم گسلی شرقی آن( متأثر از نیروهای زمینمنطقه شرقی تنگه     

ساخت ش و ارتباط این اشکال با زمینساختی مذکور، دارای اشکال مورفوتکتونیکی متنوعی بوده که بررسی چگونگی پیدای
تواند راهگشای حل بسیاری از سؤاالت موجود در مورد تکامل تکتونیکی و ژئومورفولوژیکی مربوط به عمومی منطقه می

ها و شواهد مورفوتکتونیکی و همچنین این منطقه از سرزمین ایران باشد. در این مطالعه تالش شده تا با بررسی شاخص
ساخت عمومی منطقه بررسی شده با زمینهای منطقه، ارتباط احتمالی اشکال ژئومورفولوژیکی مشاهدهشکستگی یسامانه

ی هرمز )جنوب گسل میناب و سیستم گسلی شرق آن( پی ی شرق تنگهگردد و ازاین رهگذر به تکامل تکتونیکی منطقه
ی محدوده هایلندفرم کنونی مورفولوژی در تکتونیک ثیرتأ میزان بررسی پژوهش، از انجام این طورکلی هدفبرده شود. به

مرفومتری توسط ارزیابی و انطباق با شواهد  یهابوده و در پی آن ارزیابی و اعتبارسنجی استفاده از شاخص مطالعه مورد
 از توانمی نهایت در ( که1باشد )شکلتاقدیس موردمطالعه می 5 مورفوتکتونیک منطقه، جهت تحلیل تکتونیکی منطقه در

 .نمود استفاده محیطی ریزیبرنامه امر در آن هاییافته
ی میزان فعالیت در تحقیقات پیشین معموالً به بررسی یک شاخص اکتفا شده است یا در بررسی و مطالعه     

فعال توسط  در مطالعات تکتونیک کهیدرحالهای مورفومتری حوضه استفاده شده است. تکتونیک تاقدیس، از شاخص
های مجزایی تعیین شده استاندارد شاخص صورتبههای آبخیز های مورفومتری، برای بررسی تاقدیس و حوضهشاخص

اند، از سه تاقدیس اصلی منطقه، مورد مطالعه قرار گرفته 5به اینکه  با توجهاست؛ که در تحقیق حاضر سعی شده است 
 ی تاقدیس استفاده شده است.ی مورفومترشاخص استاندارد موجود در زمینه

 
 ي مورد مطالعهمعرفي منطقه

ی هرمز یا به عبارتی بخش جنوبی گسل میناب های شرقی تنگهی مورد مطالعه در این تحقیق، بخشمنطقه     
ترین بخش ی استان هرمزگان قرار دارد. مرتفعکه در محدوده باشدکیلومتر می 3936و سیستم گسلی شرقی آن به وسعت 

ترین قسمت آن باشد و پستمتر می 1600های شمالی و شمال شرقی آن است که ارتفاع آن از سطح دریا نطقه، قسمتم
های منطقه . روند اصلی گسل(Dem 30 m)های غربی، شمال غربی و جنوبی منطقه قرار دارد متر در بخش 7با ارتفاع 

های ی ژئومورفولوژیک منطقه، تاقدیساز اشکال عمده (.3باشد )شکل جنوب شرقی می -جنوبی و شمال غربی -شمالی
اند. ازجمله های پلکانی بریده شدهباشند که عمدتاً توسط گسلهای زیرسطحی و نیمه پنهان میفرسایش یافته و تاقدیس

باشد که شناسی و ژئومورفیک در سازندهای منطقه میریخته از نظر زمینها ایجاد یک وضعیت درهماثرات دیگر این گسل
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ی مورد مطالعه که موقعیت منطقه 1(. شکل 10منجر به قرارگیری سازندهای متفاوت منطقه در کنار هم شده است )شکل 

و  4، 3، 2های جنوبی و تاقدیس _شمالی  1ها به ترتیب تاقدیس دهد که جهت آنباشد را نشان میتاقدیس می 5شامل 
باشد. ازجمله سازندهای اصلی های منطقه تقریباٌ یکی میها با روند گسلکه روند آن است جنوب شرقی _شمال غربی  5

های ژیپس، مارن قرمز و سیلتستون تشکیل های کمتر هوازده، رگهسنگمنطقه، سازند آهکی آغاجاری است که از ماسه
شناسی ن که با سنگشده است. دیگر سازندهای منطقه شامل بخشی از واحد سبز متشکل از گچ و مارن آهکی؛ سازند میشا

شود. واحد تهتون سنگ مشخص میتناوب مارن خاکستری با هوازدگی کم و سنگ آهک پوسته پوسته، کنگلومرا و ماسه
ی شناسی محدودهی زمیننقشه 2سنگ است. شکل سنگ و گلماسه و کنگلومرای پاالمی متشکل از کنگلومرای پلیوسن،

ی یک، تاقدیسی طویل با شیب بیشتر در یال جنوبی آن؛ در تاقدیس شماره دهد.بررسی را بر اساس نوع سازند نمایش می
های ساغری و یک جریان رودخانه که منجر ی جنوبی آن(، درهگوش )بخصوص در دامنههای سهی آن رویههر دو دامنه

نسبتاً فرسایش یافته  های شمالی آن شده است، وجود دارد. تاقدیس شماره دو یک مورفولوژیبه برشی عمیق در قسمت
ریخته های پلکانی متعدد، دارای مرفولوژی کمی درهمصورت پنهان بوده و تحت تأثیر گسلداشته و در قسمت شمالی به

باشد، گوش کشیده و مشخص میهای سههای شمالی خود دارای رویهکه بخصوص در قسمت باشد. تاقدیس شماره سهمی
که یک  4باشد. تاقدیس شماره ه بیشتر متمایل به جهت شمالی تاقدیس میشاخص بوده ک water gapدارای یک 

گوش مطبق بخصوص در یال جنوبی که منجر به ایجاد های سهباشد، با مرفولوژی مضرس و رویهتاقدیس نسبتاً طویل می
ی س در گوشهباشد. این تاقدیفرد میهای شرابی شکل طویل و عمقی شده است، دارای یک مرفولوژی منحصربهدره

لغز راستگرد بریده شده است.  جنوب غربی با روند راستا -جنوبی تا شمال شرقی -شمالی توسط یک گسل با امتداد شمالی
ی جگین بوده؛ بنابراین های متعدد رودخانهبا مرفولوژی بیشتر فرسایشی، تحت تأثیر زهکش 5درنهایت تاقدیس شماره 

 شده است.نشان داده 5و  4های باشد. سیمای ژئومورفیک منطقه در شکلس میدارای یک سیمای فرسایش یافته و مضر

 

 
 ي مورد مطالعه. موقعیت منطقه1شكل 
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 ي مورد مطالعهشناسي محدودهي زمین. نقشه2شكل 

 

 
 ي مورد بررسيي ژئومورفولوژي محدوده. نقشه3شكل 
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 هايرویه از یكي ( سطح2گوش، )سه هايرویه موازي هايرشته بین طولي هايدره با گوشسه هايرویه ( اشكال1، ) .4شكل 

( عوارض ناشي از فرسایش آبي، بر روي تشكیالت سست رسي و 3پوشیده شده است، ) گوش كه توسط اشكال تافونيسه

 هاي موردبررسيبر روي تاقدیس سنگيمارني منطقه در زیر و سخت ماسه

 
طور که در این شکل مشخص شده است؛ هماننشان داده5های موردبررسی در شکل های طولی تاقدیسپروفیل    

که این  باشدهای دیگر میتری نسبت به تاقدیستر و عمیقهای متعدد، باریکی یک، دارای درهاست، تاقدیس شماره
 باشد.ی بیشتر تکتونیک در این تاقدیس میی عملکرد کمتر فرسایش و غلبهدهندهنشان

 
 هاي مورد بررسي. نیمرخ طولي تاقدیس5شكل

 

 روش تحقیق

منظور منطقه به 1:100000و  1:250000شناسی های زمینهای مورداستفاده در این تحقیق شامل نقشهداده     
ی موقعیت منطقه و اطالعات ی نقشهمتر منطقه( برای تهیه DEM30های مدل رقومی ارتفاعی )ها، دادهشناسایی گسل

ها و ارزیابی شواهد تکتونیکی منطقه گیری شاخصبرای اندازه Google earthی لندست و تصاویر ماهوارهتصاویر 
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پارامترهای مورفومتری تاقدیس که شامل  Google earthو  GISافزارهای های ذکرشده و نرمباشد. با کمک دادهمی

باشد، محاسبه گردیده است )جدول ی تاقدیس میجبههی های شرابی و سینوسیتهگوش، درههای سهسه پارامتر اصلی رویه
1.) 

 
 (2۰13؛ بهرامي، 2۰۰8هاي مورد استفاده )همدوني و همكاران، . شاخص1جدول 

فرمول اجزاء تفسیر  شاخص فرمول 

های با شیب تندتر، مساحت و طول رویه
تر ی بیشتر، در مناطق با تکتونیک فعالقاعده

شوند.تشکیل می  

 BL = طول قاعده

 A =مساحت 

 S = شیب

- 
شاخص 

گوشهای سهرویه  

باالتری  Wهایی که دارای نسبت دره
تر و چرخش بیشتر های پرشیبهستند در یال

شوند، درنتیجه نشانگر فعالیت تکتونیکی تشکیل می
 باالتری هستند.

M  =ی عرض درهبیشینه 

O   =خروجی دره 
W=M/O 

شاخص 
Wine glass 

valley 

تر باشد، به خط راست نزدیکهرچه کمتر 
تر باشد نزدیک 1باشد و فرسایش کمتر باشد و به 

 تر است.تکتونیک فعال
 

Lmf    =ی طول جبهه
کوهستان در جلو و پای کوهستان یا 

 کند )منحنی(.جایی که شیب تغییر می
Ls  =ی مستقیم فاصله

 همان دو نقطه.
 

𝑆𝑚𝑓
= 𝐿𝑚𝑓/𝐿𝑠 

 

شاخص 
ی ی جبههسینوسیته

 کوهستان

ی اول پارامترهای مربوطه، در دو یال ی وضعیت مورفوتکتونیک منطقه، در مرحلهبرای محاسبه            
صورت جداگانه ی کوهستان است بهی جبهههای ساغری و سینوسیتهگوش، درههای سهشمالی و جنوبی که شامل رویه

 Googleافزار ترتیب در نرمایناستفاده شده است. به Google earthافزار محاسبه گردید؛ برای این منظور از نرم

earth ی عرض و عرض خروجی ها، بیشینهی رویهگوش، طول قاعدههای سهمرزهای مربوطه ترسیم شد، شیب رویه
ی کوهستان در حالت سینوسی و مستقیم ترسیم و محاسبات مربوطه صورت پذیرفت. در های ساغری و خط جبههدره

شناسی حاصل از تکتونیک فعال منطقه مورد مشاهده قرار گرفت و در این ی دوم شواهد ژئومورفولوژیک و زمینمرحله
و ارزیابی شواهد  آمده با مقایسهدستهای بهآمده است. در نهایت روایی شاخصدست راستا تعدادی از شواهد به

 (.9و 8هایمورفوتکتونیکی، مورد بررسی قرار گرفته است )شکل
 

 هابحث و یافته

ها خوردگیهای چینهای گسلی و یالگوش اشکال خاصی هستند که در پیشانی کوهستان، پرتگاههای سهرویه     
صورت برخاستگی و باال ی تکتونیک فعال در یک منطقه است که بهها نتیجهوجود آمدن این پدیده شوند. بهتشکیل می
که نرخ برخاستگی بیشتر از نرخ فرسایش آبی باشد، نماید. درصورتیها بروز مینشناسی و تشکیل چیهای زمینآمدن الیه

شوند. هرچه میزان برخاستگی ها از یکدیگر جدا میگردد که توسط آبراهههایی با شکل مثلثی تا چندشکلی تشکیل میپدیده
 251هند بود. در این تحقیق مجموعاً تعداد ی بیشتر خواتر و با طول قاعدهگوش پرشیبهای سهتکتونیکی بیشتر باشد، رویه

رویه در  32، 1رویه در تاقدیس شماره  88تاقدیس موردمطالعه شناسایی شد که ازاین تعداد  5گوش بر روی ی سهرویه
شناسایی و  5رویه در تاقدیس شماره  23و  4رویه در تاقدیس شماره  65، 3رویه در تاقدیس شماره  43، 2تاقدیس شماره 
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دهد. این پارامترها شامل مساحت هر رویه، طول میانگین مقادیر این شاخص را نشان می 2ی گیری شد. جدول شمارهزهاندا

 باشند.قاعده و شیب می
 

 1گوش در تاقدیس شماره هاي سه. میانگین مقادیر شاخص رویه2جدول 

 شیب میانگین
 (درصد)

 قاعده طول میانگین
(m) 

 مساحت میانگین
(2m) 

 1تاقدیس یال

 شمال 95/21966 9/196 24

 جنوب 38/67106 67/466 34

 2یال تاقدیس  

 شمال 2/55110 2/275 53

 جنوب 5/11368 04/355 28

 3یال تاقدیس  

 شمال 08/96764 76/472 36

 جنوب 1/280793 6/543 21

 4یال تاقدیس 

 شمال 3/115501 43/421 78/34

 جنوب 7/123502 57/521 59/30

 5یال تاقدیس  

 شمال 31/17024 31/164 25/29

 جنوب 1/356946 921 14/6

 

بیشترین میزان میانگین مساحت، میانگین طول قاعده و میانگین  1ی ، در تاقدیس شماره2بر اساس جدول     
میانگین طول قاعده ، بیشترین مقدار میانگین مساحت و 2باشد. در تاقدیس شماره شیب مربوط به یال جنوبی تاقدیس می

گیری شده است. در تاقدیس مربوط به یال جنوبی آن است ولی در مقابل بیشترین میزان شیب در یال شمالی آن اندازه
 2، بیشترین مقدار میانگین مساحت و میانگین طول قاعده مربوط به یال جنوبی آن است و نظیر تاقدیس شماره 3شماره 

های ، نیز روند مقادیر مانند تاقدیس5و  4گیری شده است. در تاقدیس شماره ی آن اندازهبیشترین میزان شیب در یال شمال
ی بیشتر، در مناطق با تکتونیک های با شیب تندتر، مساحت و طول قاعده، رویه1باشد. بر اساس جدول می 3و  2شماره 

 شده است.دهنشان دا 6گیری این شاخص در شکل ی اندازهشوند. نحوهتر تشکیل میفعال

 
 هاي مورد بررسيگوش بر روي یال یكي از تاقدیسهاي سهگیري شاخص رویهي اندازه. نحوه6شكل
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های های تاقدیسهای گسلی و یالهایی به شکل جام هستند که بر روی پرتگاههای ساغری، درهاشکال دره     

ه نرخ برخاستگی بیشتر از نرخ فرسایش آبی باشد، این شوند. هرچای و آبی تشکیل میی فرسایش رودخانهفعال درنتیجه
تر خواهند بود. ها پهنکه نرخ فرسایش آبی بیشتر باشد، این درهتر خواهند بود و در مقابل درصورتیتر و باریکها عمیقدره

ی دره 64تعداد تاقدیس موردمطالعه، شناسایی شد که ازاین  5ی ساغری بر روی دره 185 در این تحقیق درمجموع تعداد
ی ساغری در دره 28و  4دره در تاقدیس  47، 3دره در تاقدیس  28، 2دره در تاقدیس  18، 1ساغری در تاقدیس شماره 

دهد. این پارامترها میانگین این مقادیر را نشان می 3ی شماره گیری گردید. جدول شمارهشناسایی و اندازه 5تاقدیس شماره 
 باشد.می (W)و نسبت بیشترین عرض به عرض خروجی  (O)عرض خروجی دره و  (M)شامل بیشترین عرض 

 

 هاي ساغريمیانگین مقادیر شاخص دره. 3جدول 

W O(m) M (m) 
یال 

 1 تاقدیس

 شمال 250 9/75 31/3

 جنوب 327 4/70 84/4

 
یال 

 2تاقدیس

 شمال 250 93 71/2

 جنوب 331 5/116 13/3

 
یال 

 3تاقدیس

 شمال 398 4/138 09/3

 جنوب 352 3/132 94/2

 
یال 

 4تاقدیس

 شمال 425 9/104 30/4

 جنوب 545 3/106 33/5

 
یال 

 5تاقدیس 

 شمال 333 89 8/3

 جنوب 223 5/56 09/4

 
ترین عرض به عرض خروجی ، بیشترین میزان پارامتر نسبت بزرگ1ی در تاقدیس شماره 3طبق جدول شماره 

نیز مقدار این شاخص در یال جنوبی بیشتر  2گیری شده است. در تاقدیس شماره در یال جنوبی آن اندازه های ساغریدره
، این مقدار در یال جنوبی 4، مقدار این شاخص در یال شمالی آن بیشتر است. در تاقدیس شماره 3است. در تاقدیس شماره 

بنابراین در اکثر ؛ امتر در یال جنوبی تاقدیس بیشتر استنیز مقدار این پار 5تاقدیس بیشتر است و در تاقدیس شماره 
گیری این شاخص در یال یکی ی اندازهباشند. نحوهبیشتری می wهای جنوبی دارای نسبت های موردبررسی یالتاقدیس

 (.7شده است )شکل گانه نشان دادههای پنجاز تاقدیس
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هاي هاي مورد بررسي و مرفولوژي درهبر روي یال یكي از تاقدیس شكلهاي شرابي شاخص دره گیريي اندازهنحوه .7شكل

 سطح تاقدیس مورد بررسي موردمطالعه بر

 
ی پیشانی تاقدیس به خط مستقیم ی تاقدیس، از تقسیم خط فرسایش یافته و تورفتهی جبههشاخص سینوسیته     

با تکتونیک فعال و نرخ باالی برخاستگی، خط فرسایش های آید. در تاقدیسی طول یال تاقدیس به دست میدهندهنشان
های که در تاقدیسکند. درصورتیمیل می 1یافته دارای طولی نزدیک به خط مستقیم همان یال بوده و این پارامتر به عدد 

ست. بیشتر ا 1با تکتونیک ضعیف، طول خط فرسایش یافته بسیار بیشتر از طول خط مستقیم بوده و این شاخص از عدد 
 نشان داده شده است. 4ی ی تاقدیس در جدول شمارهی جبههمقادیر شاخص سینوسیته

 
 ي تاقدیسي جبهه. مقادیر شاخص سینوسیته4جدول 

smf La(m) Lmf(m) 
تاقدیس 

3 
smf La(m) Lmf(m) 

تاقدیس 
2 

smf La(m) Lmf(m) 
تاقدیس 

1 

 شمال 59148 54109 09/1 شمال 16318 14835 09/1 شمال 19710 13209 49/1

 جنوب 62350 54095 15/1 جنوب 1733 15277 13/1 جنوب 29242 12382 36/2

- - - - smf La(m) Lmf(m) 
تاقدیس 

5 
smf La(m) Lmf(m) 

تاقدیس 
4 

 شمال 50430 36706 37/1 شمال 25279 20835 21/1 - - - -

 جنوب 44655 36530 22/1 جنوب 25216 21711 16/1 - - - -

 
، در یال شمالی کمتر از یال جنوبی است و به 1ی در تاقدیس شماره Smf، شاخص 4ی طبق جدول شمارهبر 

ی این است که فرسایش در یال جنوبی بیشتر از یال شمالی است. این دهندهتر است؛ این موضوع نشاننزدیک 1عدد 
ی های شمارهاما مقدار آن در تاقدیس؛ جنوبی استنیز، در یال شمالی کمتر از یال  3و  2ی های شمارهشاخص در تاقدیس

ها بیشتر بوده و برعکس دهد فرسایش در یال شمالی این تاقدیسباشد؛ که نشان میدر یال جنوبی آن کمتر می 5و  4
 باشد.تر میها فعالتکتونیک در یال جنوبی این تاقدیس

 9 دست آمده است که در شکلصورت شاخص بههدر ارزیابی شواهد مورفوتکتونیکی منطقه، تعدادی شواهد ب  
 نشان داده شده است. 8ی موردبررسی در شکل ها در منطقهنمایش داده شده است. پراکندگی این شواهد و موقعیت آن
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 ي مطالعه. راهنماي پراكندگي شواهد مورفوتكتونیكي به دست آمده از منطقه8 شكل

 
گرد در شكل جایي رودخانه توسط گسل راست؛ جابه11و  1۰، 9، 8، 6، 4، 3، 1سازند در موارد  جایي. وجود برش و جابه9شكل 

 7و  5، 1هاي هاي پلكاني در شكل؛ وجود گسل2
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متر در سازند  422لغز موجب ایجاد یک آفست به طول  گرد راستاگسل راست 1ی ، مورد شماره9در شکل      
گرد موجب انحراف رودخانه شود. در مورد دوم گسل راستهای پلکانی مشاهده میگسلشده است؛ در همین تصویر وجود 

متر و دیگری  138متر و یک آفست به طول  135از مسیر اصلی خود شده است. در مورد سوم یک آفست اصلی به طول 
جایی سازند به ش و جابهگرد موجب بری چهارم گسل راستجایی سازند شده است. در نمونهمتر موجب جابه 206به طول 

های جنوب شرقی موجب ایجاد گسل -ی پنجم چندین گسل موازی با روند شمال غربیمتر شده است. در نمونه 334طول 
جا شده و طور کامل جابهی سازند بهی ششم مجموعههای متعدد در سازند شده است. در مورد شمارهجاییپلکانی و جابه

های متعدد پلکانی و موجب گرد موجب ایجاد گسلگرفته است. در مورد هفتم وجود گسل چپدر برابر سازند دیگر قرار
گرد اصلی نشان داده شده که منجر به برش و نیز یک گسل راست 8جایی سازند شده است. در مورد شماره تغییر و جابه

ی موازی با گسل اصلی مشاهده های کوچک پلکانجایی سازند شده است و در سمت راست همین تصویر وجود گسلجابه
نیز وجود یک گسل  10 وجود دو گسل موازی منجر به برش مقطعی تاقدیس شده است، در شکل 9شود، در تصویر می

های محدوده شده است و درنهایت گرد تاقدیسجایی راستمنجر به جابه Water gapگرد، در محل برش حاصل از راست
میزان  5دهد. جدول درجه نشان می 45ی های متقاطع با زاویهندها را توسط گسلجایی سازنیز برش و جابه 11شکل 

فعالیت  بیشترین میزان 1عدد .)بندی کرده استفعالیت تکتونیکی منطقه را بر اساس نتایج هر سه شاخص موردبررسی، رتبه
 دهد(:کمترین میزان فعالیت تکتونیکی را نشان می 5عدد  و

 هاكتونیكي تاقدیس. میزان فعالیت ت5جدول

 شاخص
 

 تاقدیس

گوش های سهرویه
شیب،  )میانگین سه پارامتر

 طول و مساحت(

های دره
ساغری 

 (W)میزان

سینوسیته 
جبهه 
 (SMFتاقدیس)میزان

میانگین 
بندی سه شاخص رتبه

اساس میزان  بر
 فعالیت تکتونیکی

 1 1 2 4 1شماره

 4 2 4 5 2شماره

 3 5 3 1 3شماره

 2 4 1 2 4شماره

 5 3 5 3 5شماره

 
باشد. همچنین می 1ی شود، بیشترین فعالیت تکتونیکی در تاقدیس شمارهمشاهده می 5همچنان که در جدول 

سنجی تأییدی بر صحت 1ی (، در نزدیکی تاقدیس شماره8مورد )شکل 11مورد از شواهد تکتونیکی از میان  5وجود 
 باشد.در این تاقدیس می ها و فعالیت تکتونیکیشاخص

باشد که به سه شاخص اصلی تحقیق حاضر در مقایسه با تحقیقات داخلی و خارجی مشابه دارای این امتیاز می     
زمان پرداخته است اما در اکثر کارهای مشابه داخلی و یا خارجی معموالً به یک طور همو مهم مورفوتکتونیک تاقدیس به

های مورداستفاده در این تحقیق اکتفا شده است. از دیگر امتیازات تحقیق حاضر در مقایسه با یا دو شاخص از بین شاخص
باشد. همچنین برای تأیید تر میی نتایج بهتر و موثقمنظور ارائهزمان شواهد مورفوتکتونیکی بهکارهای مشابه، ارزیابی هم

ها، عوارض مورفومتریک ی تاقدیسدانی و حضور در محدودهدادن شواهد فعال تکتونیکی در منطقه با کار میو بهتر نشان
جایی ها، جابهدار در روی تاقدیسهای تند و شیبمنطقه از نزدیک مشاهده شده است. بر اساس شواهد موجود نظیر دره

یشتر جایی سازندها، کاهش میزان فرسایش و فعالیت بگرد و برش و جابهگرد و چپهای راستها، گسلمسیر رودخانه
 تکتونیک در منطقه، تأیید گردید.
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 گیرينتیجه

توجه به سه  اند، باشناسی مکران واقع شدههای مورد مطالعه که در واحد زمیندر تحقیق حاضر، تاقدیس     
 -های شمالیصورت جداگانه به شکل یالی تاقدیس، بهی جبهههای ساغری و سینوسیتهگوش، درههای سهرویه شاخص
های کمی گرفتند. در این راستا با توجه به تحلیل مورد تحلیل و ارزیابی قراربا هدف برآورد میزان پایداری منطقه  جنوبی،

های گوش و درههای سهرویه منظر ارزیابی و تحلیل شاخص های مورفومتری ذکرشده، ازصورت گرفته به کمک شاخص
های ی تاقدیس، یالی جبههشده از بررسی شاخص سینوسیتهلها و برحسب نتایج حاصهای جنوبی تاقدیسساغری، یال

باشند. از طرفی برتری نقش تکتونیک نسبت به فرسایش در مورفولوژی شمالی، دارای بیشترین میزان فعالیت تکتونیکی می
نوعی اند، خود بهههای ایران نسبت به فرسایش استقرار یافتترین سازندها که به بیانی در یکی از حساسظاهری این تاقدیس

 های تکتونیکی عهد حاضر باشد.تواند شاهدی بر استمرار فعالیتمی

باشد و از ها بیشتر میهای جنوبی تاقدیسدهد که میزان فعالیت تکتونیکی در یالطورکلی نتایج نشان میبه     
وهستان، تاقدیس شماره یک دارای ی کی جبهههای ساغری و سینوسیتههای موردبررسی در دو شاخص درهمیان تاقدیس

های ( و بر اساس شواهد مورد بررسی و پراکندگی این شواهد در شکل5باشد )جدولبیشترین میزان فعالیت تکتونیکی می
های پلکانی و تغییر مسیر جایی سازندها، گسل، مشخص گردید که بیشترین تراکم شواهد مورفوتکتونیکی نظیر جابه4و  3

های بیشتر تکتونیک در این که این موضوع بر فعالیت مشاهده شده است 1محدوده و اطراف تاقدیس شماره ها در رودخانه
کننده حاکمیت فعالیت تکتونیکی در سطح منطقه شده، بیانها و شواهد بررسیطورکلی نتایج شاخصمنطقه داللت دارد. به

عالیت تکتونیکی به ترتیب بیشترین میزان فعالیت را دارند هایی که از لحاظ فتاقدیس 1باشد. بعد از تاقدیس شماره می
باشد. می 5و کمترین فعالیت تکتونیکی نیز مربوط به تاقدیس شماره  2، تاقدیس شماره 3، تاقدیس شماره4تاقدیس شماره
ا و پراکنش های صورت گرفته با نتایج حاصل از شاخصهای میدانی انجام گرفته شده و مطالعات کتابخانهتطابق پژوهش

توان باشد. از نتایج تحقیق حاضر میها در ارزیابی فعالیت تکتونیکی میدهنده کاربرد مناسب این شاخصو نوع شواهد، نشان
سازی در مناطق بندی انجام اقدامات ایمنهای خطر، اولویتی نقشههای آمایش سرزمین ازجمله تهیهریزیجهت برنامه

 دارای خطر بیشتر، در جهت دستیابی به پایدارسازی محیط استفاده کرد. 
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