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ارزیابی زمینساخت فعال نسبی کوههای گرین با استفاده از شاخصهای مورفومتری و تحلیل الگوی
فرکتالی (نهاوند ،باختر ایران)
رضا علیپور -استادیار گروه تکتونیک ،دانشکده علومپایه ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
امیرحسین صدر  -استادیار گروه تکتونیک ،دانشکده علومپایه ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
حسین نظریدبیر  -دانشجوی کارشناسیارشد تکتونیک ،دانشکده علومپایه ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
سحر قمریان  -کارشناسیارشد تکتونیک ،دانشکده علومپایه ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
پذیرش مقاله1397/03/10 :

تائید نهایی1397/10/15 :

چكيده
هدف از این پژوهش ارزیابي شواهد زمينساختي تأثيرگذار بر ژئومورفولوژي كنوني كوههاي
گرین با استفاده از شاخصهاي مورفومتري و تحليلهاي فراكتالي ميباشد .رودخانهها و شبكه
زهكشي ازجمله مهمترین عوارضي هستند كه نسبت به تغييرات زمينساختي بسيار حساس
مي باشند .جهت بررسي تأثيرات گسل نهاوند بر ژئومورفولوژي شبكه زهكشي ،ابتدا محدوده
مورد مطالعه به  47حوضه تقسيم گردید .سپس شاخصهاي كمي مورفومتري از قبيل شاخص
گرادیان  -طول رودخانه ( ،)SLشاخص عدم تقارن حوضه زهكشي ( ،)Afشاخص تقارن
توپوگرافي عرضي ( )Tو شاخص سينوسيتي جبهه كوهستان ( )Smfمحاسبه شده است .به
منظور تعيين ميزان فعاليت زمينساختي نسبي در منطقه مورد مطالعه ،شاخص زمينساخت فعال
نسبي ( )Iatمحاسبه شده است .همچنين بعد فركتالي در  6پهنه در منطقه مورد مطالعه براي
الگوي گسلها و شبكه زهكشي منطقه به روش مربعشمار ،نمودارهاي  Log – Logو استفاده
از تحليل هاي فركتالي مربوطه محاسبه شده است .نتایج بدست آمده از بررسي شاخصهاي
مورفومتري و ابعاد فركتالي براي سيستم گسلي فعال و شبكه زهكشي در كوههاي گرین نشان
دهنده فعاليت بيشتر بخش مركزي (در راستاي كوه گرین) و بخش جنوبي منطقه (پهنه گسل
نهاوند) نسبت به دیگر بخشهاي منطقه ميباشد .به طور كلي ميتوان بيان نمود كه
ژئومورفولوژي شبكه زهكشي منطقه مورد مطالعه از نيروهاي فعال زمينساختي تأثير پذیرفته
است.

واژگان کليدي :زمينساخت ،شاخصهاي مورفومتري ،فرکتال ،گسل نهاوند ،کوههاي گرین.
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مقدمه

ژئومورفولوژی ،علم شنا سایی ا شکال ناهمواریهای زمین ا ست که این واژه از زبان یونانی گرفته شده و ترکیب یافته از
سه جز  Geoبه معنی زمین Morph ،به معنی شکل و  Logosبه معنی شنا سایی میبا شد .ژئومورفولوژی جدید بی شتر
مبتنی بر مقای سه سی ستماتیک ا شکال ناهمواریها و نه شتههایی ا ست که موجب تعیین سن آنها میگردد و همچنین
تعیین اشکال اولیه و اصلی ناهمواریها و باالخره شناسایی فرآیندها و محیط موورفوکلیماتیک هنگامی که ناهمواریها را
بوجود آوردهاند ،مورد توجه میباشــد .همچنین ژئومورفولوژی از ملالعاآ آماری برای بررســی اشــکال ناهمواریها بهره
میگیرد و ســعی دارد در تحول ناهمواریهای زمین علیرغم پیچیده بودن مســاله دینامیک یبیعت ،ســهم فرآیندهای
مختلف نا شی از آب و هوا و پو شش گیاهی و ماهیت سنگها و ساخت زمین و تغییر شکلهای زمین ساختی و میراث
مراحل اولیه تکامل را از نظر دور ندارد.
اندازهگیری کیفی شامل بررسی اشکال سلح زمین است و به بیان ساده ،زمینریختها با اندازه ارتفاع و شیب توصیف
میشوند .اندازهگیریهای کمی امکان مقایسه زمینریختهای مختلف و محاسبه پارامترهای کمتر قابل فهم را فراهم
ساخته و شناسایی ویژگیهای خاص شامل سلح فعالیت زمینساختی یک منلقه را امکانپذیر میسازد که در سادهترین
حالت لندفرمها با اندازه ،ارتفاع و شیب مشخص میشوند .اندازهگیریهای کیفی به ژئومورفولوژیستها اجازه میدهد که
لندفرمهای مختلف را مقایسه نمایند (کلر و پینتر .)134 ،a2002 ،1شواهد زمینریختی به دو صورآ کمی و کیفی قابل
ارزیابی است که ارزیابی کمی تحت عنوان ریختسنجی مرسوم بوده و در آن با استفاده از پارامترهای هندسی ،شاخصهای
متفاوتی تعریف میشود که از شاخص ها برای ارزیابی یک عارضه و نیز مقایسه عوارض با یکدیگر استفاده میشود
(مولین2و همکاران .)30 ،2004 ،شاخصهای کمی ریختسنجی به ویژه در ملالعاآ زمینساختی ابزار مفید و قابل ایمینانی
هستند ،زیرا با استفاده از آنها میتوان منایقی را که در گذشته فعالیتهای سریع و یا کند زمینساختی را تجربه کردهاند،
شناسایی نمود (رامیرز و هیهرا )15 ،1998 ،3و ایالعاآ مورد نیاز آنها با استفاده از نقشههای توپوگرافی و مدلهای
رقومی ارتفاع ( ،)DEMتصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی (استوارآ و هانکوک1994 ،4؛  ،39بول و مکفادن،1977 ،5
23؛ کلر و پینتر ،)b2002 ،در محیط نرمافزار  ArcGISبدست میآیند .این شیوه بهویژه در منایقی که کار ملالعاتی اندکی
برروی فعالیت زمینساختی آنها صورآ گرفته (به خصوص محدوده شمالباختر ایرانمرکزی) ،میتواند روش نو و کارآمدی
باشد.
هنگام انجام عملیاآ ریختسنجی بهتناسب هدف مورد نظر میتوان از شاخصهای ژئومورفولوژی متنوعی بهره برد بعضی
از این شاخصها در ملالعاآ مقدماتی بهمنظور تشخیص نواحی با دگرشکلی سریع زمینساختی به کار گرفته میشوند و
دیگر شاخصها در تبیین و تشریح کمی چشماندازها مورد استفاده قرار خواهند گرفت .ایالعاآ حاصل از این شاخصها
در برنامهریزی تحقیقاآ به ما کمک خواهند نمود ،به نحوی که قادر خواهیم بود جزئیاآ بیشتری را دربارهی زمینساخت
فعال بدست آوریم (کلر و پینتر .)24 ،1996 ،نتایج چندین شاخص را میتوان با سایر ایالعاآ مانند نرخ باالآمدگیها،
لرزهخیزی و غیره ،ترکیب نمود تا ردههای فعالیت نسبی زمینساختی در یک منلقه مشخص گردد (بول.)59 ،1978 ،6
برخی از این شاخصها برای تشخیص منایق با تغییر شکل سریع زمینساختی مورد استفاده قرار میگیرند و برخی دیگر
در توصیف این منایق کاربرد دارند .بر این اساس میتوان منایق وسیعی را مورد ارزیابی زمینساختی قرار داد و آنها را از
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Keller and Pinter
Molin
3 Ramirez and Herrera
4 Stewart and Hancock
5 Bull and Mcfadden
6 Bull
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نظر شدآ عملکرد فرآیندهای زمینساختی ،نرخ باالآمدگی و لرزهخیزی درجهبندی نمود .در بررسیهای کمی و کیفی این
نکته را باید مدنظر داشت که زمینساخت یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری ژئومورفولوژی سلح زمین دارد علیرغم
اهمیت عامل زمینساخت نباید تأثیر ویژگیهای سنگشناسی ،توپوگرافی ،آبوهوا و تفاوآهای اقلیمی منلقه را نادیده
گرفت.
استفاده از شاخصهای ژئومورفیک از روشهای مرسوم و متداول ،جهت ردهبندی فعالیت زمینساختی است .در این راستا
استفاده از سنجش از دور و سیستم ایالعاآ جغرافیایی ( )GISبا توجه به کاربردها و قابلیتهای بیشمار آنها در علومزمین،
مفید و حائز اهمیت میباشد .دادههای سنجش از دور با قدرآ تفکیک مکانی باال همراه با دادههای ارتفاعی ،جهت ملالعاآ
ریختسنجی ضروری میباشد ،که خود ابزاری تأثیرگذار در تشخیص و مدیریت منابع یبیعی است و ایالعاآ صحیحی از
وضعیت محدوده مورد ملالعه فراهم میسازد (سرینیواسان .)15 ،1988 ،1پژوهشگران از چند دهه قبل از دادههای
مورفومتری یا پارامترهای کمی حوضههای زهکشی جهت تحلیل زمینساخت فعال در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته
است .از جمله میتوان به سیکاسی 2و همکاران ( ،)1986لی 3و همکاران ( ،)1999همدونی 4و همکاران ( )2008و
گارنیری و پیرونا )2008( 5اشاره نمود .در ایران نیز پورکرمانی و متعمدی ( ،)1381گورابی و نوحهگر ( ،)1386مقصودی و
همکاران ( ،)1390علیپور و همکاران ( ،)2011بهرامی ( )1392و قنواتی و همکاران ( )1396با استفاده از شاخصهای
ژئومورفیک نظیر گرادیان یول  -رودخانه ،عدم تقارن آبراههها ،تقارن توپوگرافی عرضی حوضه و  ...و روستایی و نیری
( ،)1390با استفاده از دادههای نیمرخ یولی رود ( )SLKبه ارزیابی زمینساخت فعال پرداختهاند.
با توجه به موقعیت ویژه ساختاری و قرارگیری در مرز دو پهنه ساختاری  -چینهای مهم ،تاکنون ملالعاآ ریختزمینساختی
و نوزمینساختی دقیقی بر روی این منلقه انجام نشده است ،بنابراین هدف در این پژوهش ارزیابی زمینساخت فعال
تأثیرگذار بر ژئومورفولوژی کنونی کوههای گرین با استفاده از شاخصهای مورفومتری و تأثیراآ زمینساختی گسل نهاوند
بر ویژگیهای کمی شبکه زهکشی دامنههایی شمالی کوههای گرین (جنوبباختر نهاوند) با استفاده از  4شاخص کمی
مورفومتری ،شاخص گرادیان  -یول رودخانه( ،)6SLشاخص عدم تقارن حوضه زهکشی ( ،)7Afشاخص تقارن توپوگرافی
عرضی ( )8Tو شاخص سینوسیتی جبهه کوهستان ( )9Smfمیباشد .همچنین با استفاده از تحلیلهای فرکتالی ،الگوی
حاکم بر گسلها و شبکه زهکشی منلقه به روش مربعشمار و نمودارهای  ،Log – Logبعد فرکتالی در  6پهنه در نظر
گرفته شده در محدوه مورد ملالعه ،نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
جایگاه ساختاري و زمينشناسي منطقه مورد مطالعه
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Srinivasan
Ciccacci
3 Li
4 Hamdouni
5
Guarnieri and Pirrotta
6 Stream length–gradient index
7 Asymmetric factor
8 Transverse topographic symmetry factor
9 mountain front sinuosity
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کوهزاد زاگرس یک کوهزایی برخوردی خلی ،در بخش میانی کمربند آلپ  -هیمالیا (اشتوکلین29 ،1968 ،1؛ بربریان و
کینگ55 ،1981 ،2؛ کوپ و استونلی19 ،1982 ،3؛ بالنس 4و همکاران11 ،2003 ،؛ مکلی 5و همکاران )20 ،2004 ،و در
نتیجه بستهشدن اقیانوس نئوتتیس بین صفحاآ عربی و اوراسیا است (اشتوکلین29 ،1974 ،؛ بربریان36 ،1981 ،؛ علوی،6
27 ،1994؛ آکسین 7و همکاران4 ،2001 ،؛ محجل 8و همکاران15 ،2003 ،؛ گوست292 ،2004 ،9؛ آلن 10و همکاران،
 .)17 ،2004این کوهزاد از سه کمربند تشکیل شده است )1 :کمربند چین و راندگی زاگرس که شامل کمربند زاگرس
چینخورده ساده خارجی و کمربند زاگرس مرتفع داخلی است )2 ،کمربند زمیندرز زاگرس که شامل ورقههای رانده
رادیوالریت ،آهک بیستون و افیولیت میباشد )3 ،پهنه سنندج  -سیرجان که شامل سنگهای دگرگون شده میباشد
(محجل و فرگوسن25 ،2014 ،11؛ محجل و رسولی .)15 ،2014 ،12فرورانش به سمت شمالخاوری تتیس جوان به زیر
پالتفرم ایران و رانده شدن صفحه عربی بر روی صفحه ایران سبب تشکیل و تحول ناهمواریهای زاگرس در راستای
شمالباختر  -جنوبخاور شده است .به علت وجود روراندگیها ،گسلها و حرکاآ زمینساختی فعال در پهنه برخوردی در
منلقه زاگرس ،بخش داخلی زاگرس را کمربنده رانده یا زاگرس مرتفع مینامند (محجل و فرگوسن.)25 ،2014 ،
گسل جوان اصلی زاگرس ) (13MRFیکی از مهمترین ساختارهای بزرگ امتدادلغز در پهنه برخوردی عربی  -اوراسیا است
و نشانهای از یک گسل امتدادلغز فعال در پسبوم پهنه زاگرس چینخورده  -رانده با شیب به سمت شمالخاور میباشد
(یالبیان و جکسون .)17 ،2002 ،14این گسل اولین بار توسط ولمن ،)20 ،1966( 15شناسایی و سپس چالنکو و برود16
( ،)25 ،1974با جزئیاآ بیشتری آن را توصیف نمودند .با توجه به این که بسیارى از زلزلههاى عهد حاضر در امتداد گسل
جوان اصلی زاگرس رخ داده است این گسل از توان لرزهخیزى باالیى برخوردار است .حرکاآ جوان این گسل با توجه به
تغییر شکل ایجاد شده در رسوباآ کواترنری و واحدهای سنگی منلقه از نوع راستالغز راستگرد میباشد (بربریان،1976 ،
 .)40الگوی آبراههها ،رخسارههای ریختزمینساختی و نشانگرهای زمینشناسی جابجایی راستگرد در امتداد  MRFرا
حدود  50کیلومتر (یالبیان و جکسون )17 ،2002 ،و همچنین یول حوضههای جدایشی کششی در بخش میانی این گسل
و جابجایی واحدهای زمینشناسی ،جابجایی راستگرد را حدود  16کیلومتر (علیپور و همکاران )12 ،2012 ،نشان میدهند.
گسل جوان زاگرس متشکل از قلعاآ مجزا با سازوکار راستبر است که از جنوبخاور به شمالباختر شامل :گسل دورود،
گسل نهاوند ،گسل گارون ،گسل صحنه ،گسل مروارید و گسل پیرانشهر میباشد .گسل نهاوند جداکننده دو پهنه زاگرس
مرتفع و پهنه سنندج  -سیرجان در این منلقه است (شکل.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شكل :1الف) نقشه زمينساختي عمومي شمالباختر ایران ،موقعيت گسل اصلي زاگرس در طول پهنه برخورد زاگرس و قطعات
این گسل نشان داده شده است (چالنكو و برود ،DF .)25 ،1974 ،گسل دورود ،NF ،گسل نهاوند ،GF ،گسل گارون ،SF ،گسل
صحنه ،MF ،گسل مروارید ،PF ،گسل پيرانشهر و دیگر كلمات اختصاري ،SF :گسل سرو TF ،گسل تبریز ،HZB ،كمربند زاگرس
مرتفع ،SFB ،كمربند چينخورده ساده ،SSZ ،پهنه سنندج – سيرجان و  ،UDMAكمربند ماگمایي اروميه – دختر (محجل و رسولي،
 .)15 ،2014ب) نقشه زمينشناسي ساده شده منطقه مورد مطالعه.

کوههای گرین از لحاظ ساختاری شامل پهنه سنندج  -سیرجان (در شمالخاور) و پهنه زاگرس مرتفع (در جنوبباختر)
میباشد .اگر چه روند غالب ساختاری پهنههای زاگرس و سنندج  -سیرجان شمالباختری  -جنوبخاوری است اما در
محدوده مورد ملالعه ،ساختارها دو نوع جهتگیری نشان میدهند ،هم راستا با روند زاگرس در بخش جنوبباختری نهاوند
و در بخش جنوبخاوری منلقه خاور تا شمالخاوری  -باختر تا جنوبباختری است .گسل نهاوند یکی از مهمترین قلعاآ
 MRFاست که در یول خود دچار گسیختگی شده ،زلزله نهاوند اوآ  1958با بزرگی  6/6ریشتر (بربریان)31 ،1995 ،
نشانگر جوان و فعال بودن این گسل میباشد .عالوه بر رخدادهای زمینلرزهای ،برداشتهای میدانی و شواهد زمینشناسی
نشاندهنده حرکاآ جوان این گسل در کواترنر است .همچنین این گسل از عوامل موثر در به وجود آمدن دشتهای ایراف
کوههای گرین میباشند .این کوهها در بین دشت نهاوند در شمال و دشت گرین در جنوب قرار گرفته و از مهمترین
ارتفاعاآ این منلقه است.
دشت نهاوند ازنظر زمینشناسی در منلقه زاگرس رورانده یا مرتفع قرار گرفته است .این منلقه که به شدآ خردشده و
گسلخورده به صورآ نواری باریک و کم عرض به موازاآ زاگرس مرتفع و در شمالخاور آن قرار دارد .ارتفاعاآ منلقه
عمدتاً از سنگ های رسوبی و یا دگرگونی هستند .سنگهای رسوبی منلقه از جنس آهک با رژیم کارستیک و کنگلومرا
میباشد .تشکیالآ دگرگونی شامل آهکهای متبلور و شیلهای کم متامورف است که بیشترین گسترش را از خود نشان
میدهند .از سنگهای دیگر قابل مشاهده در منلقه تودههای آذرین دیوریتی ،گرانودیوریتی و آندزیتی هستند که در مقایسه
با سنگهای دگرگونی و رسوبی رخنمون کمتری داشته و حداقل وسعت ارتفاعاآ را از آن خود ساختهاند .رسوباآ آبرفتی
موجود در دشت و دامنه ارتفاعاآ با قابلیت نفوذ مناسب از شن و ماسه و رس تشکیل یافته است .این رسوباآ اغلب از
جنس ارتفاعاآ حاشیه دشت بوده و از فرسایش آنها حاصل شدهاند (شکل.)2
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شكل :2نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه بر روي مدل رقومي ارتفاعي (برگرفته از نقشههاي زمينشناسي ،1/100000
نهاوند و بخش جنوبباختري مالیر (حسينيدوست و همكاران1992 ،؛ جعفري و همكاران.))1967 ،

مواد و روشها

در این پژوهش با استفاده از دادههای حاصل از نقشه توپوگرافی  ،1/250000همدان ،نقشههای زمینشناسی ،1/100000
نهاوند و بخش جنوبباختری مالیر و تصاویر ماهوارهای لندست  7منلقه مورد ملالعه بهعنوان دادههای پایه در محیط
نرمافزار ) ArcGIS (10.2نقشههای ساختاری ،شبکه زهکشی و مدل رقومی ارتفاعی ( )DEM1گستره مورد ملالعه
بهعنوان داده ارتفاعی پایه تهیه گردید و در مرحله بعدی با به کارگیری تکنیکهای نرمافزاری و نوار ابزار ،ArcHydro
 47حوضه برای منلقه مورد ملالعه در نظر گرفته شد .سپس با توجه به ویژگیهای منلقه ،شاخص یول جریان  -شیب
رود ) ،(SLشاخص فاکتور عدم تقارن حوضه زهکشی ( ،)Afشاخص تقارن توپوگرافی عرضی ( )Tو شاخص سینوسیتی
جبهه کوهستان ( )Smfبرای گستره مورد ملالعه محاسبه و از نتایج هر یک از شاخصها به یور جداگانه نقشهای تهیه
گردید .تکنیک اصلی در این پژوهش ،ارزیابی نتایج حاصل از اندازهگیری شاخصهای مذکور و تحلیل الگوی فرکتال حاکم
بر منلقه مورد ملالعه میباشد و در نهایت نتایج حاصل از این دو با یکدیگر مقایسه گردیدند.
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Digital Elevation Model
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بحث
 -شاخصهاي كمي ریختسنجي

سیمای ریختزمینساختی ،نتیجه موازنه بین نیروهای زمینساختی و فرسایشی مانند آبراههها و رودخانهها است که بر
روی سنگهایی با مقاومت مختلف جریان دارند (کلر )4 ،1999 ،و این موازنه در نهایت منجر به تعادل دینامیکی میشود.
برای تعیین میزان نقش هر یک از این نیروها و محاسبه فعالیت نسبی زمینساختی ،شاخصهای ریختسنجی مورد استفاده
ال برحسب هدف ملالعه و ژئومورفولوژی منلقه یک
قرار میگیرند و در ملالعاآ جدید در زمینه ریختزمینساخت معمو ً
شاخص انتخاب و بسط داده میشود.
 شاخص ریختسنجي گرادیان  -طول رودخانه ()SLشاخص گرادیان (شیب)  -یول رود یکی از شاخصهای ارزیابی زمینساخت فعال در ارتباط با شکل کانال رودها است.
این شاخص اولین بار توسط هاک )8 ،1973( 1در ملالعه نقش مقاومت سنگها در شکلگیری آبراهههای رشتهکوه
آپاالچین آمریکای جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است ،شاخص  SLملابق رابله ( )1محاسبه میشود.
رابله () 1

SL=(ΔH /ΔL).L

 :SLشاخص گرادیان  -یول رود ΔH ،اختالف ارتفاع محدوده ΔL ،معرف یول محدوده و  :Lیول کانال رود از خط
تقسیم رود تا مرکز بخشی است که شیب در آن محاسبه شده است یا به عبارتی  Lیول کلی کانال ،از نقلهای که شاخص
مورد محاسبه قرار گرفته تا مرتفعترین نقله کانال میباشد (شکل .)3معموالً شاخص  SLنسبت به تغییراآ گرادیان رود
بسیار حساس است و برای ارزیابی روابط بین فعالیت زمینساختی ،مقاومت سنگ و توپوگرافی مورد استفاده قرار میگیرد
(کلر و پینتر.)24 ،1996 ،
افزایش ناگهانی در میزان شاخص  SLدر محل تالقی با زونهای گسلی میتواند دلیلی بر جوان بودن یک قلعه گسلی و
یا فعالیت بیشتر آن نسبت به دیگر قلعاآ گسلی فعال در حوضه باشد ،گاه ممکن است با وجود شواهد گسلش در منلقه
در روند یبیعی مقادیر این شاخص آنومالی دیده نشود ،این امر حاکی از آن است که از آخرین عملکرد گسل زمان زیادی
گذشته است یا اگر در منایقی با بستر نامقاوم مقادیر  SLباالیی حاصل گردد ،میتواند دلیلی بر فعالیت زمینساختی جوان
در منلقه مورد ملالعه باشد (کلر و پینتر.)b2002 ،

شكل :3تصویر شماتيک از یک حوضه و نحوه محاسبه پارامترهاي شاخص گرادیان  -طول رودخانه ()SL
(كلر و پينتر.)134 ،a2002 ،
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Hack
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با عبور رودخانهها و آبراههها در منایقی با برخاستگی فعال میزان این شاخص افزایش مییابد و احتمال دارد با عبور
رودخانهها و آبراههها به موازاآ عوارضی همچون درههای به وجود آمده در اثر عملکرد گسلهای امتدادلغز این شاخص
کاهش یابد (کلر و پینتر .)134 ،a2002 ،ثروتی ( ،)1371در بررسی و ملالعه مسائل مورفوتکتونیکی منلقه کاشمر ،به نقش
گسلهای امتدادلغز در جابهجایی مسیرهای زهکشی اشاره مینماید.
شاخص SLبه تغییراآ شیب کانال ،مقاومت سنگ ،تغییراآ سلح اساس و فعالیت زمینساختی حساس است .این شاخص
با توان رودخانه ملابقت دارد چرا که به توانایی رودخانه در فرسایش بستر و حمل رسوباآ وابسته است (کلر و پینتر،1996 ،
 .)24این شاخص تحت تأثیر میزان مقاومت جنس بستر نیز بوده و با جریان یافتن رودخانه بر روی سنگهای با مقاومت
باال یا در منایقی که حرکاآ فعال زمینساختی وجود دارد (نواحی با نرخ باال آمدگی) میزان  SLافزایش مییابد و در
سنگها با مقاومت پایین (سنگهای رسوبی سست ،خردشده و…) که عموماً به فرآیند فرسایش حساس هستند رودخانهها
در درههای کمشیبتر جریان مییابند و میزان شاخص کاهش نشان میدهد (چن 1و همکاران .)28 ،2003 ،آبراههها در
منلقه مورد ملالعه دارای دو روند جنوبباختری  -شمالخاوری و شمالخاوری  -جنوبباختری میباشند .اندازهگیری این
شاخص برای آبراهههای اصلی از باال دست به سمت پایین دست در قلعاآ  100متری صورآ گرفته و نتایج حاصل از
این شاخص به صورآ نمودار برای تعدادی از حوضهها رسم شده است شکل ( .)4در نمودار حوضه  ،1میزان  ،SLیک روند
افزایش نرمال از باالدست به سمت پاییندست نشان میدهد اما در سه حوضه دیگر ،میزان این شاخص از روند یبیعی
پیروی نمیکند در مقایعی میزان شاخص دارای آنومالی است .سپس نقشه پهنهبندی شاخص گرادیان  -یول رودخانه
تهیه گردید (شکل .)5مقدار این شاخص از  962در منایق فعال نسبی زمینساختی تا  50در منایق با فعالیت کم
زمینساختی متغیر میباشد .در راستای بیشتر گسلهای منلقه و در محل تالقی رودخانه با ساختارهای فعال ،یول رود
افزایش یافته و یک آنومالی در این قسمت دیده میشود .با تلفیق دادههای حاصل از الیههای ساختاری ،مقاومت سنگها
و شاخص  SLاین آنومالیها را میتوان به عملکرد ساختارهای فعال در گستره مورد ملالعه نسبت داد .در منایقی که
گسلها تراکم بیشتری دارند مقدار این شاخص نیز ،روند افزایشی نشان میدهد ،بنابراین میتوان گفت حرکاآ زمینساختی
به خصوص از نوع برخاستگی موجب افزایش گرادیان این رودها در این منایق شده است .نتایج حاصل از شاخص ،SL
این شاخص را بهعنوان یک شاخص کارآمد برای تفکیک منایق فعال زمینساختی معرفی مینماید (رنگزن و همکاران،
 .)1386در شکل ( ،)6دو مثال از مشاهداآ میدانی ،در بخش جنوبی منلقه در راستای کوههای گرین نشان داده شده است
که عملکرد فعال نیروهای زمینساختی جهت ایجاد شواهد ریختزمینساخت و درههای  Vشکل را در تقابل با نیروهای
فرسایشی در محدوده مورد ملالعه را تأیید مینمایید.
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شكل :4نيمرخ طولي  -ارتفاعي روخانهها و شاخص .SL

شكل :5ارزیابي شاخص گرادیان  -طول رودخانه ( )SLدر منطقه مورد مطالعه.

شكل :6الف) و ب) دو مثال از شواهد ریختزمين ساختي در جنوب محدوده مورد مطالعه در واحدهاي آهكي ،در اثر عملكرد
نيروهاي زمينساختي درههاي  Vشكل ایجاد شده است.
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 -شاخص عدم تقارن حوضه زهكشي ()Af

حوضه زهکشی و هندسه شبکه آبراههها میتواند به چند صورآ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرد .هنگامی که زهکشی
در حضور تغییر شکل زمینساخت فعال توسعه مییابد ،اغلب دارای هندسه و الگوی مجزایی میباشد .عامل عدم تقارن یا
فاکتور عدم تقارن میتواند میزان کجشدگی زمینساختی حوضه زهکشی را در مقیاسهای بزرگ نشان دهد .باید توجه
داشت که کارایی این شاخص در مواردی است که جهت کجشدگی بر مسیر جریان رود اصلی عمود باشد .این شاخص
براساس رابله ( )2تعیین میگردد (کلر و پینتر24 ،1996 ،؛ هارا و گاردنر.)11 ،1985 ،1
رابله ()2
 :Afشاخص عدم تقارن حوضه زهکشی :Ar ،مساحت حوضه در برگیرنده زهکشهای فرعی در سمت راست آبراهه اصلی
(دید به سمت پاییندست آبراهه اصلی) و  :Atمساحت کل حوضه دربرگیرنده زهکشهای فرعی سمت چپ و راست آبراهه
اصلی (شکل.)7
)Af = 100 (Ar/At

شكل :7بلوک دیاگرام شماتيک حوضه زهكشي متأثر از حركات زمينساختي (برخاستگي)
(برگرفته از كلر و پينتر ( ،)24 ،1996با اندكي تغييرات).

در منایق دارای باالآمدگی فعال به دلیل ایجاد توپوگرافی باال آمده در یک یرف حوضه و نیز ایجاد فرونشست در سوی
دیگر یول و مساحت آبراهههای فرعی در سمت باالآمدگی حوضه بیشتر از سمت مقابل خواهد بود .مقادیر عددی  Afدر
حدود  ،50بیانگر وجود تقارن زهکشهای فرعی نسبت به آبراهه اصلی و در نتیجه عدم وجود کجشدگی بر اثر باالآمدگی
و شرایط بهنسبت پایدار در حوضه میباشد .مقادیر عددی بیشتر و یا کمتر از  50به ترتیب بیانگر عملکرد باالآمدگی در
سمت راست و چپ آبراهه اصلی خواهد بود که میتواند در پاسخ به فعالیتهای زمینساختی یا ویژگیهای ساختاری،
لیتولوژی و یا روند الیهبندیها ایجاد شده باشد که برای خنثی کردن نقش الیهبندی ،تورق و دیگر عوامل غیر ساختاری
در شاخص  Afچنین فرض میشود که عوامل کنترلکنندهی سنگشناسی و آبوهوای محلی هیچ تأثیری بر عدم تقارن
نداشتهاند (کلر و پینتر24 ،1996 ،؛ همدونی و همکاران.)24 ،2008 ،2
همدونی و همکاران ( )24 ،2008این شاخص را به سه رده تقسیم نمودهاند :رده  -1حوضه نامتقارن (،)Af≥65 or Af≤35
رده  -2حوضه نیمهمتقارن ( )35<Af≤43 or 57≤Af<65و رده  -3حوضه متقارن ( .)43<Af<57با توجه به نقشه نهایی
شاخص ( Afشکل )8در  17حوضه مقادیر بدست آمده از این شاخص در رده  1و در  16حوضه مقادیر این شاخص در رده
 2و در  14حوضه باقیمانده مقادیر این شاخص در رده  3قرار گرفته است 8 .حوضهی  43 ،40 ،36 ،31 ،25 ،24 ،18و 44
با دارا بودن بیشترین اختالف نسبت به میانگین بهعنوان حوضههای فعالتر و با بیشترین کجشدگی شناخته میشوند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Hare and Gardner
El Hamdouni

1
2

ارزیابي زمينساخت فعال نسبي كوههاي گرین با استفاده از...

41

(جدول .)1در تمامی  8حوضه ذکر شده وجود سامانه گسلی فعال در این منایق را میتوان عامل این عدم تقارن و شدآ
کجشدگی بیان داشت.
جدول :1مقادیر و رده شاخص عدم تقارن حوضه زهكشي ( )Afدر 47

شكل :8ارزیابي

حوضه زهكشي منطقه مورد مطالعه.

شاخص عدم تقارن حوضه زهكشي ( )Afدر منطقه مورد مطالعه.

 -شاخص تقارن توپوگرافي عرضي )(T

محاسبه این شاخص روشی برای ارزیابی یک رودخانه درون حوضه و تغییراآ میزان نامتقارنی در بخشهای مختلف دره
است مقادیر  Tبرای قلعاآ مختلف دره محاسبه میشود و مهاجرآ ترجیحی آبراههها عمود بر محور زهکشی مشخص
میشود و به صورآ زیر تعریف شده است (رابله.)3
رابله () 3

T = Da / Dd

42
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 :Tشاخص تقارن توپوگرافی عرض :Da ،فاصله نوار مئاندر فعال از خط میانی حوضه زهکشی و  :Ddفاصله خط میانی
حوضه زهکشی از خط مرز حوضه (خط تقسیم حوضه) (شکل.)9

شكل :9شكل شماتيک از نحوه محاسبه پارامترهاي شاخص ( Tاقتباس از كلر و پينتر ( ،)24 ،1996با اندكي تغييرات).

برای محاسبه شاخص  ، Tدر ابتدا برای هرحوضه خط تقارن تقریبی رسم کرده و در چندین قسمت خلوط عمود بر آبراهه
اصلی ترسیم و سپس با محاسبه فاصله آبراهه اصلی از دیواره حوضه و همچنین فاصله از خط تقارن فرضی ،شاخص عدم
تقارن حوضه محاسبه شده است .در حوضههای کامال متقارن  T=0و با کاهش تقارن حوضه مقدار  Tافزایش یافته و به
عدد یک نزدیک میشود .با فرض اینکه شیب سنگ بستر تاثیر ناچیزی بر مهاجرآ کانالهای رودخانه داشته باشد ،آنگاه
جهت مهاجرآ ناحیهای به عنوان نشانهای از کجشدگی زمین در جهت خاص میباشد .بنابراین شاخص  Tیک بردار
جهتدار است که بزرگی آن از  0 -1تغییر میکند.
بررسی تغییراآ میزان کجشدگی در بخشهای مختلف یک ناحیه نشان از اختالف در میزان باالآمدگی را آشکار مینماید،
در نتیجه مقادیر عددی نزدیک به یک بیانگر فعالیت باالآمدگی (برخاستگی فعال) در منلقه مورد ملالعه میباشد .این گونه
بررسیها را برای حوضههای زهکشی با الگوی درختی (دندریتیک) بیشتر توصیه میشود (یوسفی.)1392 ،
این شاخص را میتوان در سه رده تقسیمبندی نمود (همدونی و همکاران :)24 ،2008 ،رده  :)T≥0.4( 1حوضه با فعالیت
زمینساختی باال ،رده  :)0.2≤ T <0.4( 2حوضه با فعالیت زمینساختی متوسط و رده  :)T<0.2( 3حوضه با فعالیت کم
زمینساختی .در شکل (شکل )10نحوه یبقهبندی حوضههای منلقه ،براساس میزان شاخص  Tنشان داده شده است .برای
محاسبه این شاخص در هر حوضه مقایعی در نظر گرفته شده و مقادیر هریک از آنها یبق رابله ( )3محاسبه و برای هر
حوضه میانگینگیری انجام گرفت .همانلور که در شکل ( ،)10مشاهده میشود ارقام حاصله از شاخص  Tبیشتر در رده 1
و  2قرار گرفتهاند که این نتایج حاکی از نامتقارن و فعال بودن حوضهها ،به خصوص در بخش مرکزی در راستای عمود بر
کوههای گرین دارد .حضور ساختارهای فعال از جمله گسل نهاوند در منلقه مورد ملالعه عامل برخاستگی منلقه و افزایش
میزان این شاخص میباشد .در  19حوضه مقادیر بدست آمده از این شاخص در رده  1و در  24حوضه مقادیر این شاخص
در رده  2و فقط در  2حوضه باقیمانده مقادیر این شاخص در رده  3قرار گرفته است و در دو حوضه با توجه به شکل هندسی
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حوضه امکان محاسبه این شاخص امکانپذیر نگردید (جدول .)2این نتایج حاکی از فعالیتهای نوزمینساختی در منلقه
مورد ملالعه است و همچنین می توان بیان نمود که رودهای جاری در این منلقه در مرحله حفر بستر خود میباشند.

جدول :2مقادیر و رده شاخص تقارن توپوگرافي عرضي ) (Tدر 45

حوضه زهكشي منطقه مورد مطالعه.
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شكل:10

ارزیابي شاخص تقارن توپوگرافي عرضي ) (Tدر منطقه مورد مطالعه.

عملکرد ساختارهای فعال زمینساختی در محدوده مورد ملالعه موجب تغییر در مسیر رودخانهها و برخاستگی نا متقارن در
دو سوی حوضههای زهکشی در پهنه گسل نهاوند شده است (شکل .)11تراکم شکستگیهای ساختاری (گسلها) و وجود
شواهد ریختزمینساختی می تواند شاهدی بر فعال بودن منلقه در بخش مرکزی و جنوبی محدوده مورد ملالعه باشد.

شكل :11عملكرد ساختارها و نيروهاي زمين ساختي در پهنه گسل نهاوند موجب برخاستگي در یک سوي حوضه و عدم تقارن در
حوضههاي زهكشي (الف) و تغيير در مسير رودخانهها (ب) در محدوده مورد مطالعه شده است.
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 -شاخص سينوسيتي جبهه كوهستان )(Smf

این شاخص در واقع نشانگر رابله بین عملکرد جریانهای سلحی و فرآیند فرسایش در دامنه کوهها و باال آمدگی ناشی
از فرآیندهای زمین ساختی است .که فرآیندهای سلحی موجب مضرس شدن و نامنظم شدن پیشانی کوهستان شده و
فرآیندهای زمین ساختی موجب صاف و خلیتر شدن این پیشانیها میشود .بنابراین یک جبهه فعال ،دارای مورفولوژی
خلی و انحنای اندک میباشد .با کاهش فعالیت و یا متوقف شدن آن ،فرآیندهای فرسایشی شروع به ایجاد مورفولوژی
سینوسی شکل و افزایش بینظمی مینمایند .شاخص  Smfملابق رابله ( )4محاسبه میشود.
رابله () 4

Smf = Lmf / Ls

 Smfسینوسیتی پیشانی کوهستان ،مقدار  Lmfدر رابله باال یول پیشانی پیچ وخمدار کوهستان و یا ارتفاعاآ و  Lsیول
خط مستقیم پیشانی کوهستان میباشد (بول و مکفادن.)23 ،1977 ،
بر اساس محاسباآ صورآ گرفته دامنه تغییراآ شاخص  Smfمقادیر بزرگتر از  1میباشد .اگر میزان این شاخص برابر با
 1باشد نشان دهنده فعال بودن فرآیندهای زمین ساختی و جوان بودن کوهستان است و افزایش این مقدار نشاندهنده
کمتر شدن فعالیت تکتونیکی و غالب شدن فرآیندهای سلحی است .با استفاده از عکسهای هوایی و نقشههای توپوگرافی
میتوان این شاخص را بدست آورد (شکل.)12
1
ویژگیهای الزم جهت تقسیمبندی یک پیشانی کوهستان برای بدست آوردن این شاخص ،از دیدگاه ولز و همکاران
( -1 :)26 ،1988بریده شدن پیشانی کوهستان توسط یک آبراهه بزرگ2 ،ـ انحراف ناگهانی در امتداد پیشانی کوه3 ،ـ
تغییر ناگهانی در سنگشناسی و  -4تغییراآ ناگهانی ویژگیهای زمینریختشناسی اصلی نسبت به بخش دیگر پیشانی
کوه متصل به آن.
با توجه به ویژگیهایی که در باال ذکر شد برای بدست آوردن شاخص  ،Smfپیشانی کوهستانهای موجود در منلقه در
راستای کوه گرین به  10مقلع تقسیم شد سپس از یرف شمال به جنوب مقدار این شاخص برای قلعاآ مختلف محاسبه
گردید (شکل .)12مقادیر اندازهگیری شده شاخص  Smfبرای بیشتر منایق مقادیری با اختالفی کمی از عدد ( 1بیش از
عدد  )1را نشان میدهند و معرف این است که دامنه شمالی کوههای گرین از فعالیت نسبتاً باالیی برخودار است.
در منلقه مورد ملالعه ،نیروهای زمینساختی با غلبه بر نیروهای فرسایشی اجازه فرسایش را به پیشانی کوه و ایجاد یک
پیشانی سینوسی را نداده و باعث تشکیل پیشانی کوهستان با جبهه منظم را شدهاند .در شکل  ،13دو مورد از مشاهداآ
میدانی را در یول پهنه گسل نهاوند (شکل )12نشان داده شده است .با ملالعه این شاخص به موازاآ گسل نهاوند و دامنه
کوههای گرین میتوان شدآ نسبی فعالیت زمینساختی و همچنین منایقی را که دارای بیشترین فعالیت باالآمدگی هستند
مشخص نمود .آنگاه با مقایسه آن با دیگر شاخصهای ریختسنجی به یک جمعبندی نهایی درمورد وضعیت فعالیت و
منایق فعال در منلقه مورد ملالعه دست یافت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wells

1
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شكل :12ارزیابي شاخص سينوسيتي جبهه كوهستان ()Smfدر منطقه مورد مطالعه.

شكل :13الف) پيشاني فعال در بخش شمالي منطقه ،در مرز كوههاي گرین و دشت نهاوند .ب) پيشاني فعال همراه با رودخانههاي
موازي در بخش جنوبي منطقه در راستاي شاخههاي فرعي گسل نهاوند.

 -شاخص زمينساخت فعال نسبي ()1 Iat

شاخصهای ریختزمینساختی عالوه بر انعکاس وضعیت زمینساختی منلقه ،تحت تأثیر وضعیت آبوهوایی ،ساختار،
مقاومت و جنس سنگهای منلقه نیز قرار میگیرند ،لذا نمیتوان حد و مرز مشخصی برای شاخصهای ریختزمینساختی
جهت ارائه یک یبقهبندی دقیق برای فعالیت زمینساختی تعیین نمود (کلر و پینتر .)24 ،1996 ،در این ملالعه ،به منظور
یبقهبندی منلقه براساس شاخص زمینساختی ( ،)Iatهر شاخص به سه رده به لحاظ فعالیت زمینساختی تقسیم شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Index of relative active tectonics

1
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شاخصهای گرادیان – یول رود ،عدم تقارن حوضه زهکشی ،تقارن توپوگرافی عرضی و شاخص سینوسیتی جبهه
کوهستان به تفکیک در هر  47حوضه محاسبه و ردهبندی گردیدند و در نهایت برای هر حوضه میانگین مقادیر رده
شاخصهای ژئومورفولوژی ( )S/nاندازهگیری شده و به  4رده فعالیت زمینساختی ( )Iatیبقهبندی شد (جدول .)3ردههای
زمینساخت فعال نسبی :رده  )1.0 ≤ Iat < 1.5( 1که نشاندهنده فعالیت زمینساختی بسیار باال است ،رده 1.5 ≤ Iat ( 2
 ،)< 2.0با فعالیت زمینساختی باال است ،رده  ،)2.0 ≤ Iat < 2.5( 3بیانگر فعالیت زمینساختی متوسط است و رده Iat ( 4
 ،)≥ 2.5فعالیت زمینساختی نسبی کمی را نشان میدهد (همدونی و همکاران .)24 ،2008 ،پس از ردهبندی حوضههای
مورد ملالعه براساس این شاخص (جدول ،)3نقشه پهنهبندی میزان فعالیت زمینساختی نسبی ( )Iatترسیم شد (شکل.)14
با توجه به نقشه پهنهبندی نهایی از میزان فعالیت زمینساختی نسبی در منلقه مورد ملالعه میتوان بیان نمود که
حوضههای بخش مرکزی و جنوبی منلقه از میزان فعالیت زمینساختی نسبی بیشتری در قیاس با دیگر حوضهها در
محدوده مورد ملالعه برخوردار میباشند که تراکم گسلها و ارتفاعاآ گرین در این منلقه خود شاهدی بر این ادعا است.
عملکرد سامانه گسلی فعال در این منایق نقش مؤثر در ایجاد نرخهای باالیی از میزان فعالیت نسبی زمینساختی در این
حوضهها داشته است .نتایج تمامی شاخصهای ریخت سنجی بررسی شده در این پژوهش نیز ،هر یک به تنهایی ،نرخ
باالی فعالیت نسبی زمینساختی را در این حوضهها تأیید میکنند.
جدول :3مقادیر و رده فعاليت زمينساختي نسبي ( )Iatشاخصهاي مورفومتري در 47
رده

حوضه زهكشي در منطقه مورد مطالعه.
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قسمتهای باختری و خاوری از لحاظ شاخص فعالیت نسبی زمینساختی ( ،)Iatعمدتاً در حد متوسط یا در رده  3از
کالسبندی زمینساختی قرار گرفتهاند و بیشترین فعالیتهای زمینساختی در بخشهای شمال و جنوب کوههای گرین
مشاهده میشود.
در مجموع نتایج بدست آمده از شاخصهای ریختسنجی بررسی شده و همچنین پهنهبندی نهایی فعالیت نسبی
زمینساختی حوضهها در منلقه مورد ملالعه ،حاکی از پویایی و وجود فعالیتهای زمینساختی با نرخ متوسط تا باال در
دامنههای شمالی کوههای گرین میباشد که با توجه به موقعیت ویژه ساختاری منلقه مورد ملالعه در مرز دو پهنه ساختاری
سنندج – سیرجان در شمال و پهنه زاگرس مرتفع در جنوب و وجود پهنه گسل نهاوند در این منلقه نتایج قابل قبول است.

شكل :14نقشه پهنهبندي ميزان فعاليت زمينساختي نسبي ( )Iatدر منطقه مورد مطالعه.

 -بعد فركتال

مبنای روش ملالعه در فرکتال ،محاسبه ابعاد فرکتالی برای عناصر هندسی است .براساس مفاهیم هندسی اقلیدسی ابعاد
عناصر هندسی اعداد صحیح 2 ،1 ،0 ،و  3برای نقله ،خط ،سلح و حجم هستند ،که هر کدام از اینها بیانگر عناصر
هندسی نامحدود میباشند .بنابراین ابعاد هندسی اقلیدسی بهخوبی نمیتوانند بیانگر ویژگی پدیدهها با هم و یا مقایسه آنها
با یکدیگر باشند ،ولی ابعاد فرکتالی میتوانند اعداد اعشاری بوده ،بدین ترتیب محدودیتی در اندازهگیری هیچ یک از پدیدهها
با این روش وجود ندارد .
رابله کلی (رابله )5برای محاسبه ابعاد فرکتالی عبارآ است از:
D
Nn= C/rn
(رابله:)5
 Nnتعداد متغیرهای معلوم برای یک پدیده (تعداد مربعهای که دارای شکستگی است) rn ،بعد خلی مربعها C ،ثابت و D
بعد فرکتال است .با استفاده از روش شمارش مربعاآ ،که متداولترین روش در تحلیل فرکتالی شکستگیهای ساختاری
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اعم از گسلها است (تورکاآ )1997 ،1و توسط بسیاری از محققین به کار گرفته شده است .به منظور استفاده از این روش
ایجاد شبکهبندی مناسب در محدوده مورد ملالعه امری ضروری میباشد (شکل.)15
یکی از روشهای بررسی توزیع ناحیهای گسلها تحلیل فرکتالی آنها میباشد.

شكل:15طرح شماتيک نحوه شبكهبندي

تحلیلها براساس نمودار  Log/Logاز تعداد مربعهای دارای شکستگی ( )Nnبر حسب یول شبکههای ایجاد شده ( )rnیا
عکس آن ( )1/rnصورآ گرفته است .نمودارهای ترسیم ،تغییراآ ابعاد فرکتالی را نشان میدهند .برای هرکدام از منحنیهای
فرکتالی رابله زیر صدق می کند (رابله:)6
Log(Nn) = D Log(1/rn) + C
(رابله:)6
در این رابله  Dشیب خط و نشاندهنده بعد فرکتالی پهنه برشی میباشد.
توزیع فرکتالی شکستگیها و یا ابعاد فرکتال یک پهنه گسلی بیانگر نحوه فعالیت گسل و گسترش آن میباشد .مدلهای
زیادی برای توزیع گسلها در رخنمونهای سلحی در یک منلقه ارائه شده است ،در این میان گویاترین روش برای توزیع
فرکتال شکستگیهای ساختاری و شبکه زهکشی در رابله ،6ارائه شده است (آقاشاهی اردستانی ،1385 ،چرچی و همکاران،
 10 ،1390و تورکاآ .)398 ،1992 ،در این بخش الیههای شکستگیهای ساختاری (گسلها) و شبکه زهکشی در محیط
نرمافزار  Arc GISتهیه و با به کارگیری روش مربعشمار ( )Box Countingکه متداولترین روش در محاسبه و تحلیل
فرکتالی است ،بعد فرکتالی برای منلقه مورد ملالعه محاسبه گردید .در این میان گویاترین روش را برای توزیع فرکتالی
گسلها (تورکاآ ،)1992 ،در معرفی ضریب  Dارائه داد .روش بکار گرفته شده در این تحقیق از تورکاآ میباشد .در این
روش جهت تعیین بعد فرکتالی ،منلقه گسلیده شبکه بندی شده است
هدف از این تحقیق تحلیل فرکتالی سیستم گسلی فعال در منلقه و رابله آن با بعد فرکتالی شبکه زهکشی بهمنظور یافتن
نحوه فعالیت گسلهای فعال با گذشت زمان در منلقه میباشد .برای تحلیل جزئی و عددی اجزاء هندسی پدیده گسلش و
مقایسه آن در محدوده گسلخورده تحلیل فرکتال ابزار مناسبی به نظر میرسد ،زیرا به کمک این فرآیند میتوان نحوه
تکوین گسل و همچنین فعالیتهای آن را مورد بررسی قرار داد .از یرفی رابله مستقیمی بین شکل نهایی شبکه زهکشی
و عملکرد سیستم گسلی فعال وجود دارد.
 -محاسبه ابعاد فركتالي شبكه گسلي

پر کاربردترین روش محاسبه و بررسی ابعاد فرکتالی سیستمهای گسلی ،روش مربعشمار میباشد .این روش برای
سیستمهای گسلی ژاپن (هیراتا ،)163 ،1989 ،2محاسبه ابعاد فرکتالی شبکههای گسلی در حوضه زغالی سیلیسیا 3باالیی
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در هند (ایدزیاک و تمپر ،)243 ،1996 ،1ملالعه توزیع گسلها ،شکستگیها و خلوارهها در منلقهای در سواحل غربی ایالت
گونرو 2در مکزیک جنوبی (آنگولو و همکاران )31 ،1998 ،3و محاسبه هندسه فرکتالی سیستم گسلی سنآندریاس
(اکوبو و آکای )10 ،1987 ،4استفاده شده است .برای محاسبه ابعاد فرکتالی سیستم گسلی فعال در منلقه ،با استفاده از
نقشههای زمینشناسی ،تصاویر هوایی نقشه سیستم گسلی منلقه تهیه شد .با توجه به وضعیت ژئومورفولوژی منلقه ،برای
اعمال روش مربع شمار ،منلقه مورد ملالعه به  6مربع با ابعاد  16کیلومتر تقسیم گردید .در بررسی فرکتال سیستم گسلی
منلقه هر کدام از پهنهها ،جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت و برای هریک بعد فرکتالی محاسبه شد .در شکل ،15نقشه
شبکهبندی و پارامترهای تحلیل فرکتال حاصل از بررسی سیستم گسلی منلقه نشان داده شده است .با رسم نمودارهای
مربوط به هر پهنه یک بعد فرکتالی بدست آمد (شکل .)17وجود اختالف بعد فرکتالی دربخشهای متفاوآ پهنه گسلش
نشانگر تفاوآ هندسه سیستم گسلش آن بخشها با یکدیگر میباشد (شهریاری و خلیب .)8 ،1376 ،مقدار کم بعد فرکتالی
نشانگر این خواهد بود گستره سلحی سیستم گسل محدود بوده و دگرشکلی در آن به حد نهایی رسیده است و مقدار زیاد
بعد فرکتالی نشانگر گستره سلحی زیاد سیستم گسلی و بلوغ کمتر آن میباشد (شهریاری و خلیب .)8 ،1376 ،در منلقه
مورد ملالعه پهنه ث بیشترین (=1/87ث )Dو پهنه ب (=1/41ب )Dکمترین ،بعد فرکتالی را نشان میدهد (شکل .)16تراکم
باالی شکستگیهای ساختاری (گسلها) ،توپوگرافی مرتفع بخش جنوبی منلقه و عملکرد فعال نیروهای زمینساختی در
این منلقه براساس شواهد میدانی ،نشان از برخاستگی فعال در پهنه ث و تأییدی بر محاسباآ انجام شده در این پژوهش
دارد (شکل.)18

شكل :16نقشه گسلهاي منطقه مورد مطالعه و شبكهبندي كه براي اعمال روش مربعشمار در بدست آوردن بعد فركتال ترسيم
گردیده است.
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شكل :17نمودارهاي لگاریتمي عكس طول ضلع مربعها به تعداد مربعهایي كه حاوي گسل ميباشند.

شكل :18نمایي از گسلش و آشفتگي الیهها در مسير گسلهاي اصلي منطقه در راستاي كوههاي گرین.

 -محاسبه ابعاد فركتالي شبكه زهكشي

برای محاسبه ابعاد فرکتالی شبکه زهکشی منلقه ،با استفاده از عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای در محیط نرمافزار
 ، ArcMapالیه شبکه زهکشی منلقه مورد ملالعه تهیه شده و بر روی این نقشه ،جهت محاسبه پارامترها در روش
مربعشمار ،شبکهبندی ملابق شکل ،19منظور گردید .این پهنهبندی مشابه با شبکهبندی فرکتال گسلها است .در بررسی
فرکتال شبکه زهکشی هر کدام از شبکهها ،جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت و برای هر یک ،بعد فرکتالی محاسبه شده
است (شکل .)20با توجه به نتایج ابعاد فرکتالی محاسبه شد ،مشاهده میشود که این اعداد دارای تفاوآهای میباشد .پهنه
ث دارای کمترین میزان بعد فرکتال (= 1/27ث )Dو پهنه ب و ج (= 1/66ج= 1/61-Dب )Dداری بیشترین بعد فرکتال در
منلقه مورد ملالعه است .مقادیر بدست آمده با تفاوآهای ژئومورفیک در هر پهنه قابل توجیح است .به این ترتیب که هر
چه منلقه مرتفعتر باشد ،آبراههها به به یرح موازی و خلی تمایل پیدا میکنند ،در این صورآ بعد فرکتالی کاهش مییابد.
قرارگیری دشت نهاوند در پهنه ب و دشت گرین در پهنه ج موجب افزایش بعد فرکتال در این دو پهنه گردیده است.

52

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال هفتم ،شماره  ،3زمستان 1397

شكل :19نقشه شبكه زهكشي منطقه مورد مطالعه و شبكهبندي كه براي اعمال روش مربعشمار در بدست آوردن بعد فركتال
ترسيم گردیده است.

شكل :20نمودارهاي لگاریتمي عكس طول ضلع مربعها به تعداد مربعهایي كه حاوي آبراهه ميباشند.

نتيجهگيري

در این پژوهش از شاخصهای گرادیان  -یول رودخانه ( ،)SLشاخص عدم تقارن حوضه زهکشی ( ،)Afشاخص تقارن
توپوگرافی عرضی ( ،)Tشاخص سینوسیتی جبهه کوهستان ( )Smfو شاخص زمینساخت فعال نسبی ( )Iatبرای بررسی
فعالیت زمینساختی نسبی استفاده شده است .با توجه به نقشه پهنهبندی نهایی از میزان فعالیت زمینساختی نسبی در
منلقه مورد ملالعه میتوان بیان نمود که حوضههای بخش مرکزی و جنوبی منلقه از میزان فعالیت زمینساختی نسبی
بیشتری در قیاس با دیگر حوضهها در محدوده مورد ملالعه برخوردار میباشند که تراکم گسلها و ارتفاعاآ گرین در این
منلقه خود شاهدی بر این ادعا است .عملکرد سامانه گسلی فعال در این منایق نقش مؤثر در ایجاد نرخهای باالیی از
میزان فعالیت نسبی زمینساختی در این حوضهها داشته است .بر پایه محاسباآ ابعاد فرکتالی انجام شده در محدوده مورد
ملالعه ،میزان بعد فرکتالی گسلها در پهنه ث (=1/87ث )Dبیشتر و در پهنه ب (=1/41ب )Dکمتر از دیگر بخشهای در
نظر گرفته شده در منلقه مورد ملالعه است .در محاسباآ بعد فرکتالی آبراههها کمترین میزان بعد فرکتال در پهنه ث
(=1/27ث )Dو بیشترین بعد فرکتال در پهنه ب و ج (=1/66ج=1/61 - Dب )Dحاصل گردید .تفاوآ کم مشاهده شده در

ارزیابي زمينساخت فعال نسبي كوههاي گرین با استفاده از...

53

نتایج بعد فرکتالی گسلها در قیاس با بعد فرکتالی آبراههها میتواند به علت گوناگونی سنگشناسی در پهنههای مختلف
در نظر گرفته شده ،جهت محا سبه بعد فرکتال در منلقه مورد ملالعه است .با توجه به نتایج نهایی از میزان فعالیت
زمینساخت نسبی ،شواهد میدانی از ژئومورفولوژی شبکه زهکشی و تحلیل الگوی فرکتالی حاکم بر منلقه مورد ملالعه،
حوضههای بخش جنوبی (حوضههای 40تا  )43که در پهنه ث از شبکهبندی جهت محاسبه بعد فرکتال قرار میگیرند ،از
میزان فعالیت زمینساختی بیشتری در قیاس با دیگر حوضهها در محدوده مورد ملالعه برخوردار میباشند .برخورد
ساختارهای اصلی و فعال در پهنه گسل نهاوند با روند تقریباً عمود بر هم در بخش جنوبی در راستای کوههای گرین ،سبب
ایجاد برخاستگی زمینساختی و تراکم ساختاری در این بخش از منلقه شده است .بنابراین پهنه ث به علت تراکم ساختاری
باالتر ،پویاترین بخش محدوده مورد ملالعه در این پژوهش است.
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