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چكیده
در تحقیق حاضر ،پنج تاقدیس در بخش جنوبي گسل میناب و شرق آن توسط سه پارامتر
مورفومتري تاقدیس شامل رویههاي سهگوش ،درههاي شرابي و سینوسیتهي جبههي تاقدیس
مورد بررسي و اندازهگیري قرار گرفته است؛ ضمن اینكه شواهد تكتونیكي و ژئومورفیک موجود
در محدودهي بررسي نیز مورد ارزیابي قرار گرفته است .دادههاي مورداستفاده شامل Dem 30
 mمنطقه ،تصاویر ماهوارهاي لندست و همینطور نقشههاي زمینشناسي محدودهي موردمطالعه
است .روش تحقیق به صورت دو مرحلهي ،محاسبهي شاخصها و ارزیابي شواهد انجام گرفته
است .هدف از انجام این تحقیق ارزیابي منطقه از نظر میزان فعالیت تكتونیكي ميباشد .نتایجي
كه از تحلیل محاسبهي شاخصها بهدقت آمد نشاندهندهي این است كه از منظر ارزیابي و
تحلیل شاخص رویههاي سهگوش و درههاي ساغري ،یالهاي جنوبي تاقدیسها و برحسب
نتایج حاصل شده از بررسي شاخص سینوسیتهي جبههي تاقدیس ،یالهاي شمالي ،داراي
بیشترین میزان فعالیت تكتونیكي ميباشند .بهطوركلي نتایج نشان ميدهد كه میزان فعالیت
تكتونیكي در یالهاي جنوبي تاقدیسها بیشتر ميباشد و از میان تاقدیسهاي موردبررسي در
دو شاخص درههاي ساغري و سینوسیتهي جبههي كوهستان ،تاقدیس شماره یک داراي
بیشترین میزان فعالیت تكتونیک ميباشد و بر اساس شواهد موردبررسي و پراكنش این شواهد،
مشخص گردید كه بیشترین تراكم شواهد مورفوتكتونیكي نظیر جابهجایي سازندها ،گسلهاي
پلكاني و تغییر مسیر رودخانهها در محدوده و اطراف تاقدیس شماره  1مشاهدهشده است كه
این موضوع بر فعالیتهاي بیشتر تكتونیک در این منطقه داللت دارد؛ بنابراین بر اساس نتایج
بهدستآمده از مجموعهي عوامل موردبررسي ،منطقهي موردمطالعه از نظر تكتونیک فعال است
و اثرات این فعالیت در شواهد مورفوتكتونیكي مشهود ميباشد.

واژگان کليدي :مورفوتکتونيک ،رویههاي سهگوش ،درههاي شرابی شکل ،سينوسيتهي جبههي
کوهستان ،گسل ميناب.
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مقدمه

در دهههای اخیر حرکت ناگهانی به سمت توسعهی ژئومورفولوژی کمی ،منجر به پیشرفت روشهای آماری
و مدلهای ریاضی برای توصیف فرایندهای ژئومورفولوژیکی شده است؛ دامنهی وسیع این کار منجر به پایهریزی روشهای
ژئومورفولوژیکی کمی مفید در تعبیر و تفسیر فرایندهای تحولی -ریختی و نیز در مطالعهی نواحی فعال تکتونیکی شده
است(آونا 1و همکاران ،1967بوناسورت 2و همکاران ،1991پیک 19933و مرتا 4و همکاران .)2005رقابت پایانناپذیر میان
فرایندهای زمینساختی که تمایل به ایجاد ناهمواریها دارند و فرایندهای سطحی که تمایل به از بین بردن و صاف کردن
ناهمواریها دارند ،مفهوم اصلی تکتونیک ژئومورفولوژی است (بربانک و اندرسن .)2012 ،5لندفرمها در نواحی مختلف
حاصل ترکیب پیچیدهای از تأثیرات حرکات عمودی و افقی مربوط به بلوکهای پوستهای و فرسایش یا رسوبگذاری
توسط فرایندهای سطحی است (ایوانیس و همکاران .)2006 ،6ریختسنجی اشکال سطحی ،بررسی شاخصهای
مورفوتکتونیکی و مطالعهی شواهد زمینشناسی و ژئومورفیک ،روشهای درک تکامل تکتونیکی و ژئومورفولوژیکی هستند.
ریختسنجی بهصورت اندازهگیریهای کمی شکل زمین رخسارها تعریف میشود (کلر و پینتر .)1996 ،7مهمترین اندیس-
های مورفوتکتونیکی که میتوانند در ارزیابی تکتونیک فعال به کار روند شامل سینوسیتهی جبههی کوهستان )،(Smf
درههای شرابی شکل و رویههای سهگوش میباشند (همدونی و همکاران2008 ،8؛ آزانون و همکاران2012 ،9؛ بهت و
همکاران2013 ،10؛ دهبزرگی و همکاران2010 ،11؛ دلکایلو و همکاران2006 ،12؛ دورانتی-تیریتان و همکاران2014 ،13؛
بهرامی2013 ،14؛ محمود و گلوگن ،2012 ،15بهرامی و شایان)1392 ،؛ اما باید در نظر داشت که نتایج حاصل ازاین پارامترها
میتواند در بخشهای مختلف مقادیر مختلفی را نشان دهد (زوئوچ .)1998 ،16هرگاه نتایج حاصل از پژوهش در طرحهای
تحقیقاتی جهت کسب اطالعاتی جامع و کامل درباره تکتونیک فعال مدنظر باشد ،این شاخصها بهطور خاص برای مطالعات
تکتونیک فعال مورد استفاده قرار میگیرند (داگالس و همکاران)2001 ،17؛ بنابراین این شاخصها میتوانند بهعنوان یک
ابزار سودمند در برآوردهای تکتونیک فعال به کار گرفته شوند (مولین و همکاران .)2004 ،18شواهدی نظیر جابجایی مسیر
رودخانهها ،پرتگاههای گسلی ،رویههای سهگوش ،درههای ساغری و  ...نیز نتایج برهمکنش میان نیروهای زمینساختی و
نیروهای سطحی است (بال2007 ،19؛ فتاحی و همکاران .)2013 ،در ایران نیز شفیعی و همکاران ( ،)1388در تحقیقی
بخشی از رشتهکوه بینالود را توسط پارامترهای مورفومتری نظیر عدم تقارن حوضهی آبریز ،سینوسیتهی جبههی کوهستان
و درصد مسطح شدگی پیشانی کوهستان و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن را موردمطالعه قرار دادهاند و به این نتیجه
رسیدهاند که منطقهی موردمطالعه بهطورکلی ازنظر تکتونیک فعال است ولی میزان فعالیت در همه جای آن یکسان نیست.
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در این تحقیق پارامترهای مورفومتری حوضه و کوهستان بهصورت ترکیبی به کار گرفته شده است درحالیکه برای ارزیابی
مورفومتری کوهستان ،پارامترهای خاص و برای ارزیابی مورفومتری حوضه نیز پارامترهای دیگری وجود دارد .یمانی و
همکاران ( ،)1388در تحقیقی ،با استفاده از شاخصهای مورفومتری در هفده حوضهی آبریز در دامنههای شمال شرقی و
جنوب غربی ارتفاعات کرکس ،نشان دادهاند که منطقه ازلحاظ تکتونیک فعال بوده ولی میزان آن در همه جا یکسان نیست.
نویسندگان در تحقیق حاضر منطقه را ازنظر حوضهای مورد مقایسه قرار دادهاند و بنابراین از شاخصهای مورفومتری حوضه
استفاده کردهاند .مقصودی و همکاران ( ،)1390نیز در تحقیقی به بررسی فعالیت راندگی گیالن غرب پرداختهاند .این تحقیق
نیز با استفاده از کمیتهای توپوگرافی و شاخصهای الگوی شبکه زهکشی انجام گرفته است.
سرزمین ایران همواره شاهد تحوالت گستردهی زمینساختی از میانه دوره کرتاسه تاکنون بوده است .شاهد
این تحوالت زمینساختی؛ تشکیل گسلهای بزرگ و کوچک با سازوکارهای متفاوت ،وقوع زمینلرزههای متعدد و چین-
خوردگیهای کوچک و بزرگ میباشد؛ در نتیجهی این نیروهای زمینساختی که اکنون نیز فعال بوده و سرزمین ایران را
تحت تأثیر قرار میدهند ساختارهای زمینشناسی گوناگون مانند آنچه ذکر گردید و نیز اشکال و پدیدههای مورفوتکتونیکی
و زمینرخسارهای متعدد و متنوعی بهخصوص در محدودهی شرق تنگهی هرمز تشکیل شده است.
منطقه شرقی تنگهی هرمز (بخش جنوبی گسل میناب و سیستم گسلی شرقی آن) متأثر از نیروهای زمین-
ساختی مذکور ،دارای اشکال مورفوتکتونیکی متنوعی بوده که بررسی چگونگی پیدایش و ارتباط این اشکال با زمینساخت
عمومی منطقه میتواند راهگشای حل بسیاری از سؤاالت موجود در مورد تکامل تکتونیکی و ژئومورفولوژیکی مربوط به
این منطقه از سرزمین ایران باشد .در این مطالعه تالش شده تا با بررسی شاخصها و شواهد مورفوتکتونیکی و همچنین
سامانهی شکستگیهای منطقه ،ارتباط احتمالی اشکال ژئومورفولوژیکی مشاهدهشده با زمینساخت عمومی منطقه بررسی
گردد و ازاین رهگذر به تکامل تکتونیکی منطقهی شرق تنگهی هرمز (جنوب گسل میناب و سیستم گسلی شرق آن) پی
برده شود .بهطورکلی هدف از انجام این پژوهش ،بررسی میزان تأثیر تکتونیک در مورفولوژی کنونی لندفرمهای محدودهی
مورد مطالعه بوده و در پی آن ارزیابی و اعتبارسنجی استفاده از شاخصهای مرفومتری توسط ارزیابی و انطباق با شواهد
مورفوتکتونیک منطقه ،جهت تحلیل تکتونیکی منطقه در  5تاقدیس موردمطالعه میباشد (شکل )1که در نهایت میتوان از
یافتههای آن در امر برنامهریزی محیطی استفاده نمود.
در تحقیقات پیشین معموالً به بررسی یک شاخص اکتفا شده است یا در بررسی و مطالعهی میزان فعالیت
تکتونیک تاقدیس ،از شاخصهای مورفومتری حوضه استفاده شده است .درحالیکه در مطالعات تکتونیک فعال توسط
شاخصهای مورفومتری ،برای بررسی تاقدیس و حوضههای آبخیز بهصورت استاندارد شاخصهای مجزایی تعیین شده
است؛ که در تحقیق حاضر سعی شده است با توجه به اینکه  5تاقدیس اصلی منطقه ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،از سه
شاخص استاندارد موجود در زمینهی مورفومتری تاقدیس استفاده شده است.
معرفي منطقهي مورد مطالعه

منطقهی مورد مطالعه در این تحقیق ،بخشهای شرقی تنگهی هرمز یا به عبارتی بخش جنوبی گسل میناب
و سیستم گسلی شرقی آن به وسعت  3936کیلومتر میباشد که در محدودهی استان هرمزگان قرار دارد .مرتفعترین بخش
منطقه ،قسمتهای شمالی و شمال شرقی آن است که ارتفاع آن از سطح دریا  1600متر میباشد و پستترین قسمت آن
با ارتفاع  7متر در بخشهای غربی ،شمال غربی و جنوبی منطقه قرار دارد ( .)Dem 30 mروند اصلی گسلهای منطقه
شمالی -جنوبی و شمال غربی -جنوب شرقی میباشد (شکل  .)3از اشکال عمدهی ژئومورفولوژیک منطقه ،تاقدیسهای
فرسایش یافته و تاقدیسهای زیرسطحی و نیمه پنهان میباشند که عمدتاً توسط گسلهای پلکانی بریده شدهاند .ازجمله
اثرات دیگر این گسلها ایجاد یک وضعیت درهمریخته از نظر زمینشناسی و ژئومورفیک در سازندهای منطقه میباشد که
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منجر به قرارگیری سازندهای متفاوت منطقه در کنار هم شده است (شکل  .)10شکل  1موقعیت منطقهی مورد مطالعه که
شامل  5تاقدیس میباشد را نشان میدهد که جهت آنها به ترتیب تاقدیس  1شمالی _ جنوبی و تاقدیسهای  4 ،3 ،2و
 5شمال غربی _ جنوب شرقی است که روند آنها با روند گسلهای منطقه تقریباٌ یکی میباشد .ازجمله سازندهای اصلی
منطقه ،سازند آهکی آغاجاری است که از ماسهسنگهای کمتر هوازده ،رگههای ژیپس ،مارن قرمز و سیلتستون تشکیل
شده است .دیگر سازندهای منطقه شامل بخشی از واحد سبز متشکل از گچ و مارن آهکی؛ سازند میشان که با سنگشناسی
تناوب مارن خاکستری با هوازدگی کم و سنگ آهک پوسته پوسته ،کنگلومرا و ماسهسنگ مشخص میشود .واحد تهتون
و کنگلومرای پاالمی متشکل از کنگلومرای پلیوسن ،ماسهسنگ و گلسنگ است .شکل  2نقشهی زمینشناسی محدودهی
بررسی را بر اساس نوع سازند نمایش میدهد .تاقدیس شمارهی یک ،تاقدیسی طویل با شیب بیشتر در یال جنوبی آن؛ در
هر دو دامنهی آن رویههای سهگوش (بخصوص در دامنهی جنوبی آن) ،درههای ساغری و یک جریان رودخانه که منجر
به برشی عمیق در قسمتهای شمالی آن شده است ،وجود دارد .تاقدیس شماره دو یک مورفولوژی نسبتاً فرسایش یافته
داشته و در قسمت شمالی بهصورت پنهان بوده و تحت تأثیر گسلهای پلکانی متعدد ،دارای مرفولوژی کمی درهمریخته
میباشد .تاقدیس شماره سه که بخصوص در قسمتهای شمالی خود دارای رویههای سهگوش کشیده و مشخص میباشد،
دارای یک  water gapشاخص بوده که بیشتر متمایل به جهت شمالی تاقدیس میباشد .تاقدیس شماره  4که یک
تاقدیس نسبتاً طویل میباشد ،با مرفولوژی مضرس و رویههای سهگوش مطبق بخصوص در یال جنوبی که منجر به ایجاد
درههای شرابی شکل طویل و عمقی شده است ،دارای یک مرفولوژی منحصربهفرد میباشد .این تاقدیس در گوشهی
شمالی توسط یک گسل با امتداد شمالی -جنوبی تا شمال شرقی -جنوب غربی با روند راستا لغز راستگرد بریده شده است.
درنهایت تاقدیس شماره  5با مرفولوژی بیشتر فرسایشی ،تحت تأثیر زهکشهای متعدد رودخانهی جگین بوده؛ بنابراین
دارای یک سیمای فرسایش یافته و مضرس میباشد .سیمای ژئومورفیک منطقه در شکلهای  4و  5نشان دادهشده است.

شكل  .1موقعیت منطقهي مورد مطالعه
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شكل  .2نقشهي زمینشناسي محدودهي مورد مطالعه
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شكل  )1( ، .4اشكال رویههاي سهگوش با درههاي طولي بین رشتههاي موازي رویههاي سهگوش )2( ،سطح یكي از رویههاي
سهگوش كه توسط اشكال تافوني پوشیده شده است )3( ،عوارض ناشي از فرسایش آبي ،بر روي تشكیالت سست رسي و
مارني منطقه در زیر و سخت ماسهسنگي بر روي تاقدیسهاي موردبررسي

پروفیلهای طولی تاقدیسهای موردبررسی در شکل 5نشان دادهشده است؛ همانطور که در این شکل مشخص
است ،تاقدیس شمارهی یک ،دارای درههای متعدد ،باریکتر و عمیقتری نسبت به تاقدیسهای دیگر میباشد که این
نشاندهندهی عملکرد کمتر فرسایش و غلبهی بیشتر تکتونیک در این تاقدیس میباشد.

شكل .5نیمرخ طولي تاقدیسهاي مورد بررسي

روش تحقیق

دادههای مورداستفاده در این تحقیق شامل نقشههای زمینشناسی  1:250000و  1:100000منطقه بهمنظور
شناسایی گسلها ،دادههای مدل رقومی ارتفاعی ( 30DEMمتر منطقه) برای تهیهی نقشهی موقعیت منطقه و اطالعات
تصاویر ماهوارهی لندست و تصاویر  Google earthبرای اندازهگیری شاخصها و ارزیابی شواهد تکتونیکی منطقه
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میباشد .با کمک دادههای ذکرشده و نرمافزارهای  GISو  Google earthپارامترهای مورفومتری تاقدیس که شامل
سه پارامتر اصلی رویههای سهگوش ،درههای شرابی و سینوسیتهی جبههی تاقدیس میباشد ،محاسبه گردیده است (جدول
.)1
جدول  .1شاخصهاي مورد استفاده (همدوني و همكاران2۰۰8 ،؛ بهرامي)2۰13 ،

شاخص
شاخص
رویههای سهگوش

شاخص
Wine glass
valley

شاخص
سینوسیتهی جبههی
کوهستان

فرمول

اجزاء فرمول

-

 = BLطول قاعده
= Aمساحت
= Sشیب

W=M/O

𝑓𝑚𝑆
𝑠𝐿= 𝐿𝑚𝑓 /

تفسیر
رویههای با شیب تندتر ،مساحت و طول
قاعدهی بیشتر ،در مناطق با تکتونیک فعالتر
تشکیل میشوند.

 = Mبیشینهی عرض دره
 = Oخروجی دره

درههایی که دارای نسبت  Wباالتری
هستند در یالهای پرشیبتر و چرخش بیشتر
تشکیل میشوند ،درنتیجه نشانگر فعالیت تکتونیکی
باالتری هستند.

 = Lmfطول جبههی
کوهستان در جلو و پای کوهستان یا
جایی که شیب تغییر میکند (منحنی).
 = Lsفاصلهی مستقیم
همان دو نقطه.

هرچه کمتر باشد ،به خط راست نزدیکتر
باشد و فرسایش کمتر باشد و به  1نزدیکتر باشد
تکتونیک فعالتر است.

برای محاسبهی وضعیت مورفوتکتونیک منطقه ،در مرحلهی اول پارامترهای مربوطه ،در دو یال
شمالی و جنوبی که شامل رویههای سهگوش ،درههای ساغری و سینوسیتهی جبههی کوهستان است بهصورت جداگانه
محاسبه گردید؛ برای این منظور از نرمافزار  Google earthاستفاده شده است .بهاینترتیب در نرمافزار Google
 earthمرزهای مربوطه ترسیم شد ،شیب رویههای سهگوش ،طول قاعدهی رویهها ،بیشینهی عرض و عرض خروجی
درههای ساغری و خط جبههی کوهستان در حالت سینوسی و مستقیم ترسیم و محاسبات مربوطه صورت پذیرفت .در
مرحلهی دوم شواهد ژئومورفولوژیک و زمینشناسی حاصل از تکتونیک فعال منطقه مورد مشاهده قرار گرفت و در این
راستا تعدادی از شواهد بهدست آمده است .در نهایت روایی شاخصهای بهدستآمده با مقایسه و ارزیابی شواهد
مورفوتکتونیکی ،مورد بررسی قرار گرفته است (شکلهای8و .)9
بحث و یافتهها

رویههای سهگوش اشکال خاصی هستند که در پیشانی کوهستان ،پرتگاههای گسلی و یالهای چینخوردگیها
تشکیل میشوند .به وجود آمدن این پدیدهها نتیجهی تکتونیک فعال در یک منطقه است که بهصورت برخاستگی و باال
آمدن الیههای زمینشناسی و تشکیل چینها بروز مینماید .درصورتیکه نرخ برخاستگی بیشتر از نرخ فرسایش آبی باشد،
پدیدههایی با شکل مثلثی تا چندشکلی تشکیل میگردد که توسط آبراههها از یکدیگر جدا میشوند .هرچه میزان برخاستگی
تکتونیکی بیشتر باشد ،رویههای سهگوش پرشیبتر و با طول قاعدهی بیشتر خواهند بود .در این تحقیق مجموعاً تعداد 251
رویهی سهگوش بر روی  5تاقدیس موردمطالعه شناسایی شد که ازاین تعداد  88رویه در تاقدیس شماره  32 ،1رویه در
تاقدیس شماره  43 ،2رویه در تاقدیس شماره  65 ،3رویه در تاقدیس شماره  4و  23رویه در تاقدیس شماره  5شناسایی و
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اندازهگیری شد .جدول شمارهی  2میانگین مقادیر این شاخص را نشان میدهد .این پارامترها شامل مساحت هر رویه ،طول
قاعده و شیب میباشند.
جدول  .2میانگین مقادیر شاخص رویههاي سهگوش در تاقدیس شماره 1

میانگین شیب
(درصد)
24
34

میانگین طول قاعده
()m
196/9
466/67

میانگین مساحت
()m2
21966/95
67106/38

53
28

275/2
355/04

55110/2
11368/5

36
21

472/76
543/6

96764/08
280793/1

34/78
30/59

421/43
521/57

115501/3
123502/7

29/25
6/14

164/31
921

17024/31
356946/1

یال تاقدیس1
شمال
جنوب
یال تاقدیس 2
شمال
جنوب
یال تاقدیس 3
شمال
جنوب
یال تاقدیس4
شمال
جنوب
یال تاقدیس 5
شمال
جنوب

بر اساس جدول  ،2در تاقدیس شمارهی  1بیشترین میزان میانگین مساحت ،میانگین طول قاعده و میانگین
شیب مربوط به یال جنوبی تاقدیس میباشد .در تاقدیس شماره  ،2بیشترین مقدار میانگین مساحت و میانگین طول قاعده
مربوط به یال جنوبی آن است ولی در مقابل بیشترین میزان شیب در یال شمالی آن اندازهگیری شده است .در تاقدیس
شماره  ،3بیشترین مقدار میانگین مساحت و میانگین طول قاعده مربوط به یال جنوبی آن است و نظیر تاقدیس شماره 2
بیشترین میزان شیب در یال شمالی آن اندازهگیری شده است .در تاقدیس شماره  4و  ،5نیز روند مقادیر مانند تاقدیسهای
شماره  2و  3میباشد .بر اساس جدول  ،1رویههای با شیب تندتر ،مساحت و طول قاعدهی بیشتر ،در مناطق با تکتونیک
فعالتر تشکیل میشوند .نحوهی اندازهگیری این شاخص در شکل  6نشان دادهشده است.

شكل .6نحوهي اندازهگیري شاخص رویههاي سهگوش بر روي یال یكي از تاقدیسهاي مورد بررسي
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اشکال درههای ساغری ،درههایی به شکل جام هستند که بر روی پرتگاههای گسلی و یالهای تاقدیسهای
فعال درنتیجهی فرسایش رودخانهای و آبی تشکیل میشوند .هرچه نرخ برخاستگی بیشتر از نرخ فرسایش آبی باشد ،این
درهها عمیقتر و باریکتر خواهند بود و در مقابل درصورتیکه نرخ فرسایش آبی بیشتر باشد ،این درهها پهنتر خواهند بود.
در این تحقیق درمجموع تعداد  185درهی ساغری بر روی  5تاقدیس موردمطالعه ،شناسایی شد که ازاین تعداد  64درهی
ساغری در تاقدیس شماره  18 ،1دره در تاقدیس  28 ،2دره در تاقدیس  47 ،3دره در تاقدیس  4و  28درهی ساغری در
تاقدیس شماره  5شناسایی و اندازهگیری گردید .جدول شمارهی شماره  3میانگین این مقادیر را نشان میدهد .این پارامترها
شامل بیشترین عرض ( )Mو عرض خروجی دره ( )Oو نسبت بیشترین عرض به عرض خروجی ( )Wمیباشد.
جدول  .3میانگین مقادیر شاخص درههاي ساغري

W

)O(m

)M (m

3/31
4/84

75/9
70/4

250
327

2/71
3/13

93
116/5

250
331

3/09
2/94

138/4
132/3

398
352

4/30
5/33

104/9
106/3

425
545

3/8
4/09

89
56/5

333
223

یال
تاقدیس 1
شمال
جنوب
یال
تاقدیس2
شمال
جنوب
یال
تاقدیس3
شمال
جنوب
یال
تاقدیس4
شمال
جنوب
یال
تاقدیس 5
شمال
جنوب

طبق جدول شماره  3در تاقدیس شمارهی  ،1بیشترین میزان پارامتر نسبت بزرگترین عرض به عرض خروجی
درههای ساغری در یال جنوبی آن اندازهگیری شده است .در تاقدیس شماره  2نیز مقدار این شاخص در یال جنوبی بیشتر
است .در تاقدیس شماره  ،3مقدار این شاخص در یال شمالی آن بیشتر است .در تاقدیس شماره  ،4این مقدار در یال جنوبی
تاقدیس بیشتر است و در تاقدیس شماره  5نیز مقدار این پارامتر در یال جنوبی تاقدیس بیشتر است؛ بنابراین در اکثر
تاقدیسهای موردبررسی یالهای جنوبی دارای نسبت  wبیشتری میباشند .نحوهی اندازهگیری این شاخص در یال یکی
از تاقدیسهای پنجگانه نشان دادهشده است (شکل .)7
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شكل .7نحوهي اندازهگیري شاخص درههاي شرابي شكل بر روي یال یكي از تاقدیسهاي مورد بررسي و مرفولوژي درههاي
موردمطالعه بر سطح تاقدیس مورد بررسي

شاخص سینوسیتهی جبههی تاقدیس ،از تقسیم خط فرسایش یافته و تورفتهی پیشانی تاقدیس به خط مستقیم
نشاندهندهی طول یال تاقدیس به دست میآید .در تاقدیسهای با تکتونیک فعال و نرخ باالی برخاستگی ،خط فرسایش
یافته دارای طولی نزدیک به خط مستقیم همان یال بوده و این پارامتر به عدد  1میل میکند .درصورتیکه در تاقدیسهای
با تکتونیک ضعیف ،طول خط فرسایش یافته بسیار بیشتر از طول خط مستقیم بوده و این شاخص از عدد  1بیشتر است.
مقادیر شاخص سینوسیتهی جبههی تاقدیس در جدول شمارهی  4نشان داده شده است.
جدول  .4مقادیر شاخص سینوسیتهي جبههي تاقدیس
تاقدیس
تاقدیس
smf
Lmf(m) La(m) smf
2
3

)La(m

)Lmf(m

تاقدیس
1

1/09

14835

16318

شمال

1/09

54109

59148

شمال

15277

1733

جنوب

1/15

54095

62350

جنوب

)Lmf(m

تاقدیس
5

smf

)La(m

)Lmf(m

تاقدیس
4

شمال

1/37

36706

50430

شمال

جنوب

1/22

36530

44655

جنوب

smf

)La(m

)Lmf(m

1/49

13209

19710

شمال

2/36

12382

29242

جنوب

1/13

-

-

-

-

smf

)La(m

-

-

-

-

1/21

20835

25279

-

-

-

-

1/16

21711

25216

بر طبق جدول شمارهی  ،4شاخص  Smfدر تاقدیس شمارهی  ،1در یال شمالی کمتر از یال جنوبی است و به
عدد  1نزدیکتر است؛ این موضوع نشاندهندهی این است که فرسایش در یال جنوبی بیشتر از یال شمالی است .این
شاخص در تاقدیسهای شمارهی  2و  3نیز ،در یال شمالی کمتر از یال جنوبی است؛ اما مقدار آن در تاقدیسهای شمارهی
 4و  5در یال جنوبی آن کمتر میباشد؛ که نشان میدهد فرسایش در یال شمالی این تاقدیسها بیشتر بوده و برعکس
تکتونیک در یال جنوبی این تاقدیسها فعالتر میباشد.
در ارزیابی شواهد مورفوتکتونیکی منطقه ،تعدادی شواهد بهصورت شاخص بهدست آمده است که در شکل 9
نمایش داده شده است .پراکندگی این شواهد و موقعیت آنها در منطقهی موردبررسی در شکل  8نشان داده شده است.
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شكل  .8راهنماي پراكندگي شواهد مورفوتكتونیكي به دست آمده از منطقهي مطالعه

شكل  .9وجود برش و جابهجایي سازند در موارد  1۰ ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،1و 11؛ جابهجایي رودخانه توسط گسل راستگرد در شكل
2؛ وجود گسلهاي پلكاني در شكلهاي  5 ،1و 7
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در شکل  ،9مورد شمارهی  1گسل راستگرد راستا لغز موجب ایجاد یک آفست به طول  422متر در سازند
شده است؛ در همین تصویر وجود گسلهای پلکانی مشاهده میشود .در مورد دوم گسل راستگرد موجب انحراف رودخانه
از مسیر اصلی خود شده است .در مورد سوم یک آفست اصلی به طول  135متر و یک آفست به طول  138متر و دیگری
به طول  206متر موجب جابهجایی سازند شده است .در نمونهی چهارم گسل راستگرد موجب برش و جابهجایی سازند به
طول  334متر شده است .در نمونهی پنجم چندین گسل موازی با روند شمال غربی -جنوب شرقی موجب ایجاد گسلهای
پلکانی و جابهجاییهای متعدد در سازند شده است .در مورد شمارهی ششم مجموعهی سازند بهطور کامل جابهجا شده و
در برابر سازند دیگر قرارگرفته است .در مورد هفتم وجود گسل چپگرد موجب ایجاد گسلهای متعدد پلکانی و موجب
تغییر و جابهجایی سازند شده است .در مورد شماره  8نیز یک گسل راستگرد اصلی نشان داده شده که منجر به برش و
جابهجایی سازند شده است و در سمت راست همین تصویر وجود گسلهای کوچک پلکانی موازی با گسل اصلی مشاهده
میشود ،در تصویر  9وجود دو گسل موازی منجر به برش مقطعی تاقدیس شده است ،در شکل  10نیز وجود یک گسل
راستگرد ،در محل برش حاصل از  Water gapمنجر به جابهجایی راستگرد تاقدیسهای محدوده شده است و درنهایت
شکل  11نیز برش و جابهجایی سازندها را توسط گسلهای متقاطع با زاویهی  45درجه نشان میدهد .جدول  5میزان
فعالیت تکتونیکی منطقه را بر اساس نتایج هر سه شاخص موردبررسی ،رتبهبندی کرده است(.عدد  1بیشترین میزان فعالیت
و عدد  5کمترین میزان فعالیت تکتونیکی را نشان میدهد):
جدول .5میزان فعالیت تكتونیكي تاقدیسها

شاخص
تاقدیس
شماره1
شماره2
شماره3
شماره4
شماره5

رویههای سهگوش
(میانگین سه پارامتر شیب،
طول و مساحت)
4
5
1
2
3

درههای
ساغری
(میزان)W
2
4
3
1
5

میانگین
سینوسیته
رتبهبندی سه شاخص
جبهه
بر اساس میزان
تاقدیس(میزان)SMF
فعالیت تکتونیکی
1
1
4
2
3
5
2
4
5
3

همچنان که در جدول  5مشاهده میشود ،بیشترین فعالیت تکتونیکی در تاقدیس شمارهی  1میباشد .همچنین
وجود  5مورد از شواهد تکتونیکی از میان  11مورد (شکل ،)8در نزدیکی تاقدیس شمارهی  1تأییدی بر صحتسنجی
شاخصها و فعالیت تکتونیکی در این تاقدیس میباشد.
تحقیق حاضر در مقایسه با تحقیقات داخلی و خارجی مشابه دارای این امتیاز میباشد که به سه شاخص اصلی
و مهم مورفوتکتونیک تاقدیس بهطور همزمان پرداخته است اما در اکثر کارهای مشابه داخلی و یا خارجی معموالً به یک
یا دو شاخص از بین شاخصهای مورداستفاده در این تحقیق اکتفا شده است .از دیگر امتیازات تحقیق حاضر در مقایسه با
کارهای مشابه ،ارزیابی همزمان شواهد مورفوتکتونیکی بهمنظور ارائهی نتایج بهتر و موثقتر میباشد .همچنین برای تأیید
و بهتر نشاندادن شواهد فعال تکتونیکی در منطقه با کار میدانی و حضور در محدودهی تاقدیسها ،عوارض مورفومتریک
منطقه از نزدیک مشاهده شده است .بر اساس شواهد موجود نظیر درههای تند و شیبدار در روی تاقدیسها ،جابهجایی
مسیر رودخانهها ،گسلهای راستگرد و چپگرد و برش و جابهجایی سازندها ،کاهش میزان فرسایش و فعالیت بیشتر
تکتونیک در منطقه ،تأیید گردید.
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در تحقیق حاضر ،تاقدیسهای مورد مطالعه که در واحد زمینشناسی مکران واقع شدهاند ،با توجه به سه
شاخص رویههای سهگوش ،درههای ساغری و سینوسیتهی جبههی تاقدیس ،بهصورت جداگانه به شکل یالهای شمالی-
جنوبی ،با هدف برآورد میزان پایداری منطقه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند .در این راستا با توجه به تحلیلهای کمی
صورت گرفته به کمک شاخصهای مورفومتری ذکرشده ،از منظر ارزیابی و تحلیل شاخص رویههای سهگوش و درههای
ساغری ،یالهای جنوبی تاقدیسها و برحسب نتایج حاصلشده از بررسی شاخص سینوسیتهی جبههی تاقدیس ،یالهای
شمالی ،دارای بیشترین میزان فعالیت تکتونیکی میباشند .از طرفی برتری نقش تکتونیک نسبت به فرسایش در مورفولوژی
ظاهری این تاقدیسها که به بیانی در یکی از حساسترین سازندهای ایران نسبت به فرسایش استقرار یافتهاند ،خود بهنوعی
میتواند شاهدی بر استمرار فعالیتهای تکتونیکی عهد حاضر باشد.
بهطورکلی نتایج نشان میدهد که میزان فعالیت تکتونیکی در یالهای جنوبی تاقدیسها بیشتر میباشد و از
میان تاقدیسهای موردبررسی در دو شاخص درههای ساغری و سینوسیتهی جبههی کوهستان ،تاقدیس شماره یک دارای
بیشترین میزان فعالیت تکتونیکی میباشد (جدول )5و بر اساس شواهد مورد بررسی و پراکندگی این شواهد در شکلهای
 3و  ،4مشخص گردید که بیشترین تراکم شواهد مورفوتکتونیکی نظیر جابهجایی سازندها ،گسلهای پلکانی و تغییر مسیر
رودخانهها در محدوده و اطراف تاقدیس شماره  1مشاهده شده است که این موضوع بر فعالیتهای بیشتر تکتونیک در این
منطقه داللت دارد .بهطورکلی نتایج شاخصها و شواهد بررسیشده ،بیانکننده حاکمیت فعالیت تکتونیکی در سطح منطقه
میباشد .بعد از تاقدیس شماره  1تاقدیسهایی که از لحاظ فعالیت تکتونیکی به ترتیب بیشترین میزان فعالیت را دارند
تاقدیس شماره ،4تاقدیس شماره ،3تاقدیس شماره  2و کمترین فعالیت تکتونیکی نیز مربوط به تاقدیس شماره  5میباشد.
تطابق پژوهشهای میدانی انجام گرفته شده و مطالعات کتابخانهای صورت گرفته با نتایج حاصل از شاخصها و پراکنش
و نوع شواهد ،نشاندهنده کاربرد مناسب این شاخصها در ارزیابی فعالیت تکتونیکی میباشد .از نتایج تحقیق حاضر میتوان
جهت برنامهریزیهای آمایش سرزمین ازجمله تهیهی نقشههای خطر ،اولویتبندی انجام اقدامات ایمنسازی در مناطق
دارای خطر بیشتر ،در جهت دستیابی به پایدارسازی محیط استفاده کرد.
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