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 18/09/1397نهایی:  تائید          29/01/1397پذیرش مقاله: 

 چكيده
شوند ي باالآمدگي تكتونيكي ایجاد ميهاي ژئومورفيكي ساختارهایي كه در نتيجهویژگي

-كنند. منطقهها را فراهم ميي آناطالعات باارزشي در رابطه با نيروهاي تكتونيكي به وجود آورنده

باشد كه درشرق ایران و شمال هاي انتهایي گسل نهبندان ميي مورد مطالعه یكي از سرشاخه

هاي بيرجند قرار دارد. هدف از این پژوهش تفكيک مناطق با باالآمدگي متفاوت در طول كوه

هاي توپوگرافي و هاي صحرایي، دادهباشد، براي رسيدن به هدف پژوهش از دادهشكراب مي

-ها كه یكي از مهمهاي ژئومورفيک استفاده گردید. با استفاده از عمليات صحرایي گسلشاخص

زمين ي مورد مطالعه هستند شناسایي گردید. بررسي شواهد ریخت ترین ساختارها در منطقه

ها مربوط به قسمت ترین درههاي آبرفتي و عميقترین تراسدهند كه مرتفعشان ميساختي ن

هاي ژئومورفيک كه در این پژوهش باشد. شاخصي مورد مطالعه ميغربي و شمال شرقي منطقه

، (Hi)، انتگرال هيپسومتریک (Vf)استفاده گردید شامل: نسبت عرض كف دره به ارتفاع دره 

باشد. مي(Iat) و زمين ساخت فعال نسبي   (Bs)، شكل حوضه(Hc)منحني هيپسومتریک 

و بيشترین  Vfدهد كمترین مقدار شاخص هاي شكراب نشان ميدر كوه Vfي شاخص محاسبه

باشد. هاي شكراب ميشرقي كوهمقدار نرخ باالآمدگي تكتونيكي مربوط به قسمت غربي و شمال

ي مورد شرقي منطقههاي غربي و شمالمربوط بخش Hcو  Hiهاي بيشترین مقدار شاخص

مربوط به  Bsدهد بيشترین مقدار شاخص نشان ميBs ي شاخص باشد. محاسبهمطالعه مي

-هاي كشيده در قسمتو وجود حوضه Bsهاي شكراب است، افزایش شاخص بخش غربي كوه

وط به دهد كه بيشترین باالآمدگي مربهاي شكراب نشان ميشرقي كوههاي غربي و شمال

هاي دهد در مناطقي از كوهي مورد مطالعه است. نتایج این پژوهش نشان ميقسمت غربي منطقه

ي هاي تراستي هستيم، تحت تاثير عملكرد مولفهشكراب كه شاهد بيشترین تراكم گسل

هاي هاي تراستي باالآمدگي تكتونيكي نيز افزایش یافته است. وجود گسلفشارشي گسل

ي مورد مطالعه باعث فشارش، باالآمدگي شرقي منطقههاي غربي و شمالتراستي در قسمت

 شكل گردیده است. Vهاي تكتونيكي و ایجاد دره
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 مقدمه

های ژگیوی (.2001، 1)بوربانک و اندرسونباشندرقابت بین فرآیندهای تکتونیکی و آب و هوا می یمناظر طبیعی نشان دهنده
شوند، اطالعات مهمی در رابطه با توزیع طبیعی، که در پاسخ به باالآمدگی تکتونیکی ایجاد می ییژئومورفیک ساختارها

د. در مناطقی که آورنمیفراهم را رشی و کششی ساختی فشاهای زمینرژیم مربوط بهفضایی و موقت نیروهای تکتونیکی 
های ی مربوط به شاخصتوان با استفاده از نقشههای تکتونیکی را میتوزیع فعالیت باشند،میباالآمدگی تکتونیکی در حال 

برای شناسایی خصوصیات  های ژئومورفیکشاخص (.2012، 3. کربی و ویپل2004، 2)ویپلزمین ساختی نشان دادریخت
که تغییر شکل سریع تکتونیکی را تجربه  در مناطقیهای تکتونیکی سطح فعالیت خصوص برای تعیین، بهیک ناحیه صخا

های انسانی بر روی فعالیت های تکتونیکیارزیابی و بررسی اثرات فعالیت (.2002، 4)کلر و پینترباشندمیمفید  ،اندکرده
اهمیت زیادی  های تکتونیکیناشی از فعالیت حداقل رساندن خساراتبرای به  همچون احداث سدها و تاسیسات صنعتی،

نقش مهمی  های ژئومورفیکشاخصباشند بنابراین حساس می عوارض ژئومورفولوژیکی در برابر حرکات تکتونیکی دارد.
مناطق با  هدف از این پژوهش تفکیک(. 1383کنند )مددی و همکاران، ایفا می را در شناسایی مناطق فعال تکتونیکی

های اخیر مطالعات زیادی در ارتباط با باالآمدگی تکتونیکی در در سال های شکراب است.باالآمدگی متفاوت در طول کوه
 (2016، 5)گایدزیک و رامیرزمناطق مختلف دنیا صورت گرفته است که در این پژوهش به چند مورد اشاره شده است

های ژئومورفیک را مورد بررسی ه پیش کمان مکزیک با استفاده از شاخصباالآمدگی تکتونیکی در بخش گوئررومربوط ب
. تغییرات بعد از تکتونیک مناظر در شمال شرق ایبریا با استفاده از تاثیر توام باالآمدگی (2017، 6)لویس و همکارانقرار دادند

کنونی ساحل غربی مراکش واقع در اقیانوس اطلس را مورد بررسی  باالآمدگی . (2017، 7)بنابدلونهدو اقلیم را بررسی کردند
باالآمدگی تکتونیکی در فالت جنوب شرقی اتیوپی با استفاده از تجزیه و تحلیل  .(2018، 8)ژو و همکارانقرار دادند

تکتونیک پایین  ی با نرخ. مورفوتکتونیک مربوط به منطقه(2018، 9)فیگریندو و همکارانمورفوتکتونیکی را بررسی کردند
ی باالآمدگی متفاوت سنگ در امتداد حاشیه (2018، 10)لی و همکاراندر منطقه ساحلی اطلس جنوب پرتغال را بررسی کردند

شمال شرقی فالت تبت را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش برای به دست آوردن باالآمدگی تکتونیکی متفاوت در 
 ساختی استفاده گردید. زمینزیه و تحلیل ریختهای شمال بیرجند از تجطول کوه

 

 ي مورد مطالعهموقعيت منطقه

)شکل  قرار دارد  33˚ 09́تا   32˚ 50́های و عرض 59˚ 16́تا   58˚ 37́های درشرق ایران و بین طولهای شکراب کوه
شرق است که در ایالت ساختاری سیستان قرار دارد.  های انتهایی گسل نهبندانیکی از سرشاخه مورد مطالعهی منطقه (،1

های مختلفی معرفی شده ساختی رسوبی که توسط محققین مختلف ارائه شده است با نامهای زمینبندیایران در تقسیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Burbank and Anderson 

2 . Whipple 

3 . Kirby and Whipple 

4 . Keller and Pinter 

5 . Gaidzik & Ramirez-Herrera 

6 . Lewis et al 

7 . Benabdellouahed et al 

8 . Xue et al 

9 . Figueiredo et al 

10 . Li et al 
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ل و )تیرودرز سیستان(، پهنه زمین 1352توان به منطقه فلیش و آمیزه رنگین )اشتوکلین و همکاران، است که از جمله می

مرکزی ایران نسبت  ( اشاره کرد. عملکرد همگرایی مایل بخش1362و زمین چاک سیستان )بربریان،  (1983، 1همکاران
)واکر جنوبی شده است -ی برشی راستگرد با راستای غالب شمالیبه بلوک افغان به سوی شمال شرق منجر به فعالیت پهنه

ی هندسه و کینماتیک ساختاری ا از جمله ساختارهای اصلی کنترل کنندههبنابراین در شرق ایران گسل (2002، 2و جکسون
شناسی شامل پریدوتیت )کرتاسه شکراب از لحاظ سنگ رشته کوه (. 2004، 3)واکر و جکسونآینددر کوهزادها به شمار می

الیگوسن(  -یت )ائوسن باالییمیانی(، آندز پالئوسن(، توف )ائوسن-باالیی(، فیلیت )کرتاسه باالیی(، فلیش )کرتاسه باالیی
 . باشدو داسیت )نئوژن( می

 
ي مورد مطالعه در موقعيت منطقه b) ،ي تكتونيكي ایران و نواحي اطراف آننقشه  a):ي مورد مطالعه. موقعيت منطقه1شكل 

 .(Samimi & Gholami, 2017) شرق ایران

 
 تحقيق روش

با  ،ژئومورفیک استفاده شدهای شاخصاز عملیات صحرایی و  متفاوت تفکیک مناطق با باالآمدگیدر این پژوهش برای 
برای  .ی مورد مطالعه هستند شناسایی گردیدترین ساختارها در منطقهها که یکی از مهماستفاده از عملیات صحرایی گسل

ت عرض کف دره نسبشامل: دهند باالآمدگی را نشان می های ژئومورفیک کهشاخص تکتونیکیبه دست آوردن باالآمدگی 
زمین ساخت فعال  و  (Bs)، شکل حوضه(Hc)، منحنی هیپسومتریک (Hi)، انتگرال هیپسومتریک (Vf)به ارتفاع دره 

های اصلی و فرعی منطقه به همراه آبراهه های ژئومورفیک ابتدای شاخصمحاسبه گردید. برای محاسبه (Iat)نسبی 
در  ،شدمشخص  هامرز حوضه 25000/1ی توپوگرافی استفاده از نقشهبا  پسس های ارتفاعی استخراج گردیدمنحنی میزان

و باالآمدگی  هاگسلدست آوردن ارتباط بین برای به (، در نهایت2حوضه معرفی گردید )شکل  47 مطالعهی مورد منطقه
و  ژئومورفیک مقایسه شدهای شاخص یدست آمده از محاسبهنتایج بههای حاصل از عملیات صحرایی با داده تکتونیکی

  تفسیر گردید.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Tirrul et al 

2 . Walker& Jackson 

3 . Walker& Jackson 
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  .DEM ي مورد مطالعه بر رويهاي منطقهحوضهموقعيت . 2شكل 

 

 هابحث و یافته

صحرایی استفاده  عملیاتها از ی مورد مطالعه هستند که به منظور شناسایی آنها یکی از ساختارهای مهم در منطقهگسل
مورد تجزیه و  Kin Fault افزاراستفاده از نرم بامشخصات مربوط به هر گسل از اتمام عملیات صحرایی  پسگردید، 

 ی مورد مطالعه تهیه گردید.های منطقهی ساختاری گسلسپس نقشه، گسل به دست آمد و سازوکار هرگرفت تحلیل قرار 
، (3)شکل باشد امتدادلغز میی های منطقه معکوس با مولفههای ترسیم شده ساز و کار غالب گسلبر اساس استریوگرام

تواند می های منطقهی افقی در گسلهای فشارشی در منطقه است. از طرفی عملکرد مولفهاین امر حاکی از غلبه تنش
 های انتهایی گسل نهبندان( باشد. های شکراب )یکی از سرشاخهمتاثر از فعالیت گسل نهبندان بر روی کوه

 

 
 .هاي برداشت شده در عمليات صحرایيي مورد مطالعه مربوط به گسلساختاري منطقه ي. نقشه3شكل 
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 (:Vf) کف دره به ارتفاع درهعرض نسبت 
 :آیداز رابطه زیر بدست می Vf نسبت وسعت کف دره به ارتفاع دره

(1)Vf=2 Vfw / [ ( Eld – Esc ) + ( Erd – Esc )]                                                                                  
Vfw ،وسعت کف دره Eld،Erd  و  Esc  بر اساس  .ارتفاع کف دره است قسمت راست و ارتفاع ،به ترتیب ارتفاع قسمت

 2، رده (Vf <5/0) 1رده . به سه دسته رده بندی شده است Vfشاخص  (El Hamdouni et al. ,  (2008روش

(1≥Vf≥ 5/0) 3، رده (1< Vf).  کمترین مقدار شاخصVf ( و 24ی ی شمارههای غربی )حوضهمربوط به بخش
دهد که می نشانVf ی شاخص (. محاسبه4شکل باشد )ی مورد مطالعه می( در منطقه1ی ی شمارهشرقی )حوضهشمال

باشد، ( می1و  24ی ی شمارههای مورد مطالعه )حوضهمنطقه شرقیو شمال بیشترین نرخ باالآمدگی مربوط به قسمت غربی
(. یکی از دالیل وجود 5باشد )شکل شکل و عمیق در این مناطق شاهدی بر باالآمدگی تکتونیکی می Vهای وجود دره

های مربوط به تراکم گسلهای شکراب کوهشرقی غربی و شمال ایهدر قسمتVf کاهش شاخص  وشکل V های دره
های شکراب است، دلیل مربوط به قسمت میانی و شرقی کوه Vfباشد. بیشترین مقدار شاخص مناطق می تراستی در این

های تراستی ی مورد مطالعه تراکم کمتر گسلشکل در قسمت شرقی منطقه Uهای و ایجاد دره Vfافزایش شاخص 
 باشد.یم

 

 
 .ي مورد مطالعهدر منطقه (Vf). پراكندگي ميزان شاخص نسبت عرض كف دره به ارتفاع دره 4شكل 
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شكل مربوط به  Vي درهب( ، 1ي  ي شمارهشكل مربوط به حوضه Vي درهالف( ي مورد مطالعه، هاي منطقه. نمایي از دره5شكل 

 .42ي  ي شمارهشكل مربوط به حوضه Uي درهج(   ،24ي  ي شمارهحوضه

 

 

 :(Bs) شاخص شکل حوضه

 گردد: تصویر افقی شکل حوضه به وسیله نسبت کشیدگی آن به صورت زیر توصیف می

(2) Bs= Bl/Bw                                                                                                                                                    
Bl  طول حوضه و Bw2008 بر اساس روش . باشدمی عرض حوضه)  ,.El Hamdouni et al) شکل حوضه  شاخص

(Bs) 1رده  ،بندی شده استبه سه رده طبقه (4Bs>) 2، رده (4Bs<>3) 3، رده (3Bs<).  برای به دست آوردن نرخ

نیز محاسبه گردید. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به قسمت  Bsی مورد مطالعه شاخص باالآمدگی تکتونیکی در منطقه
ی مورد مطالعه های کشیده در قسمت غربی منطقه(، وجود حوضه6و شکل  1)جدول باشد ی مورد مطالعه میغربی منطقه

و همچنین وجود Bs ی مورد مطالعه گردیده است. افزایش شاخص در این بخش از منطقه Bsباعث افزایش شاخص 
باشد. کمترین ی مورد مطالعه میساختی در قسمت غربی منطقهی بیشترین فعالیت زمیندهندههای کشیده نشانحوضه

های و حوضهBs  های شکراب است. کاهش شاخصهای میانی و جنوب شرقی کوهمربوط به بخش  Bsمقدار شاخص
ساختی مربوط به دهد که کمترین فعالیت زمینمی ی مورد مطالعه نشانای شکل در قسمت شرقی و میانی منطقهدایره

های کشیده و تندی ایجاد کوهستان حوضه های شکراب است. از آنجایی که باالآمدگی سریع پیشانیاین نواحی از کوه
ی مورد مطالعه از های کشیده وتند در قسمت غربی منطقهحوضه ابراین وجودبن (Keller & Pinter, 2002)کند می

 باشد.           های شکراب میشواهد باالآمدگی سریع قسمت غربی کوه
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 .ي مورد مطالعهدر منطقه (Bs)ي تغييرات شاخص شكل حوضه . نقشه6شكل 

 

 :(Hi) و انتگرال هیپسومتری (Hc)منحنی هیپسومتری 

ارتفاع یک  hاست.  x=a/Aو  y=h/Hشود که رسم می a/Aو  h/Hهای آوردن نسبتدستهیپسومتری با بهمنحنی 
مساحت یک خط   aمساحت کل حوضه زهکشی است و Aی زهکشی است. ارتفاع کل حوضه Hسطح کانتوری خاص و 

است. انتگرال به عنوان مساحت  گیری شدهی حوضه تا آن خط کانتوری خاص اندازهترین نقطهکانتوری خاص که از بلند

بر اساس  (Hc)انتگرال هیپسومتری  شاخص (. (keller and pinter, 2002شود زیر منحنی هیپسومتری تعریف می

 3( و رده 0.45-0.55) 2(، رده 0.55-1) 1رده : بندی شددسته رده به سه (El Hamdouni et al.,  (2008روش

ی منطقه ()بخش شمال شرقی 1ی ی شمارههای انتگرال هیپسومتریک مربوط به حوضهبیشترین مقدار شاخص(. 0.45-0)
. نتایج این پژوهش نشان (7)شکل  باشدی مورد مطالعه می)بخش غربی( منطقه 24ی ی شمارهحوضه و مورد مطالعه

باشد ی مورد مطالعه میهشرقی منطقهای غربی و شمالدهد که بیشترین مقدار باالآمدگی تکتونیکی مربوط به قسمتمی
ی منحنی های تراستی و رسوبات با مقاومت باال در این مناطق اشاره نمود. محاسبهتوان به تراکم گسلکه از دالیل آن می

ی جوانی به سر ی مورد مطالعه اغلب در مرحلههای واقع در قسمت غربی منطقهدهد که حوضههیپسومتریک نشان می
باشد ولی در قسمت جنوب شرقی و میانی این مناطق مقدار باالآمدگی بیشتر از مقدار فرسایش می و در( 8)شکل برند می

های در کوه Hcو  Hiهای ی شاخصکنند. محاسبهی مورد مطالعه فرآیندهای ژئومورفیک به طور متوازن عمل میمنطقه
های شکراب های غربی و شمال شرقی کوهخشترین مناطق از لحاظ باالآمدگی تکتونیکی بدهد که فعالشکراب نشان می

 باشد.    می
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 .ي مورد مطالعهدر منطقه (Hi). پراكندگي ميزان شاخص انتگرال هيپسومتریک 7شكل 
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 .ي مورد مطالعههاي منطقهمربوط به حوضه(Hc) هيپسومتریک  . منحني8شكل 

 

هـای هـای مربـوط بـه بخـشی تراسـتی در حوضـهمولفـههـای بـا دهد کـه وجـود گسـلنتایج این پژوهش نشان می
-یکی  ز  شایهش گردیـده اسـت. هـای شـکراب باعـث باالآمـدگی تکتـونیکی در ایـن منـاطق شرقی کـوهغربی و شمال

شایه  یزی   9 کشی  هی  یک شیک  بهشیی  هایه هیهی مب تنی  دی ههی بیه  مدیی   تکنیکش ک  یک ییح شهت ی  تی ز 

 باالآمــدگیهییهی شییک زت ز ییش  هییهی مب تنیی  د بییکخ بیی  بکیی    بیی  هییک  شییی  ز ییش ب ایین یا زکتاییه  تیی ز
ــونیکی حوضــه ــه 24ی ی شــماره)قســمت شــمال شــرقی( و حوضــه 1ی ی شــمارهتکت ــی( در منطق ی )قســمت غرب

-ی تراسـتی مـیی امتـدادلغز و یـا امتـدادلغز بـا مولفـههـای تراسـتی بـا مولفـهمورد مطالعه تحت تاثیر عملکرد گسـل

تحـت  ،هـای تراسـتی هسـتیمشـاهد بیشـترین تـراکم گسـلهـای شـکراب کـه در مناطقی از کـوهو  (10 باشد )شکل
 باالآمدگی تکتونیکی نیز افزایش یافته است. های تراستی ی فشارشی گسلتاثیر عملکرد مولفه
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 يي شمارهآبرفتي مربوط به حوضهتراس ي مورد مطالعه، الف( ساختي از فعاليت تكتونيكي در منطقهزمين. شواهد ریخت9شكل 

 .24ي ي شمارهتراس آبرفتي مربوط به حوضه ب( ،30

 

 
از نوع  F7 گسل (aباشند، هاي مربوط به مناطقي كه داراي بيشترین باالآمدگي تكتونيكي مي. نماي صحرایي از گسل10شكل 

ي از نوع معكوس با مولفه F12گسل  c) ،ي راستگردمولفهاز نوع معكوس با  F10گسل  (b، ي معكوسامتدادلغز چپگرد با مولفه

 .چپگرد
 

 (Iat) ساخت فعال نسبيزمينشاخص 
سپس با  بندی گردیدرده( El Hamdouni et al., (2008 های مختلف بر اساس روششاخصدر این پژوهش 

ساختی د و از لحاظ زمینشمحاسبه  (Iat)ساخت فعال نسبی زمینهای مختلف شاخص گیری از شاخصمحاسبه و میانگین
و  3ی به رده 2.5تا  2، بین 2ی به رده 2تا  1.5، بین 1به رده  1.5تا  1بین  S/nد. مقدار گردیبندی به چهار رده تقسیم

مربوط  )Iat(بیشترین مقدار شاخص  .(El Hamdouni et al. , 2008(بندی شد ی چهار تقسیمبه رده 2.5بیشتر از 

ی مورد ی ساختاری منطقه(. همان گونه که در نقشه11های شکراب است )شکل شرقی کوهای غربی و شمالهبه بخش
از  .باشیمهای تراستی میشرقی شاهد بیشترین تراکم گسلهای غربی و شمالقسمت نشان داده شده است درمطالعه 

در مناطقی که شاهد  گردد، بنابراینتکتونیکی میباالآمدگی های تراستی در یک منطقه باعث آنجایی که عملکرد گسل
های ی شاخصی نتایج مربوط به محاسبههای تراستی هستیم انتظار باالآمدگی بیشتر را نیز داریم. مقایسهتراکم گسل
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دهند در مناطقی که شاهد های شکراب نشان میی ساختاری در کوهشناسی و نقشهی زمینساختی با نقشهزمینریخت

نیز افزایش یافته  (Iat)ساخت فعال نسبی باشیم شاخص زمینهای تراستی میکم رسوبات با مقاومت بیشتر و گسلترا
توان به های شکراب میشرقی کوههای غربی و شمالدر بخش (Iat)ترین دالیل افزایش شاخص است بنابراین از مهم

 اشاره نمود. و رسوبات مقاوم تراستی هایتراکم گسل
 

 .شكراب هاي مربوط به كوههاي ژئومورفيک در حوضهبندي شاخص. تقسيم1 جدول

شماره 

 حوضه

Vf  رده(Vf) HI  رده
(HI) 

Bs  رده(Bs) Iat رده 

(Iat)  

1 0.4 1 0.8 1 3.3 2 1.33 1 
2 0.8 2 0.76 1 3.1 2 1.66 2 
3 1.4 3 0.6 1 2.8 3 2.33 3 
4 1.1 3 0.48 2 4.1 1 2 3 
5 2.1 3 0.46 2 1.6 3 2.66 4 
6 2 3 0.49 2 1.8 3 2.66 4 
7 1.5 3 0.44 3 1.2 3 3 4 
8 0.9 2 0.42 3 1.1 3 2.66 4 
9 1.3 3 0.39 3 2.9 3 3 4 
10 1.1 3 0.41 3 1.2 3 3 4 
11 1.7 3 0.43 3 1.5 3 3 4 
12 1.4 3 0.36 3 1.4 3 3 4 
13 2 3 0.54 2 3.1 2 2.33 3 
14 2.3 3 0.43 3 1 3 3 4 
15 2.6 3 0.37 3 1 3 3 4 
16 1.9 3 0.44 3 2.5 3 3 4 
17 1.8 3 0.36 3 2.4 3 3 4 
18 2.4 3 0.35 3 2.1 3 3 4 
19 2.3 3 0.41 3 2.8 3 3 4 
20 0.4 3 0.51 2 3.1 2 2.33 3 
21 0.9 2 0.35 3 1.6 3 2.66 4 
22 1.7 3 0.42 3 1.9 3 3 4 
23 1.3 3 0.38 3 1.2 3 3 4 
24 0.3 1 0.78 1 4.1 1 1 1 
25 1.1 3 0.77 1 3.6 2 2 3 
26 1.8 3 0.42 3 2.8 3 3 4 
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27 2.4 3 0.44 3 1.3 3 3 4 
28 1.8 3 0.38 3 2 3 3 4 
29 3 3 0.3 3 2.6 3 3 4 
30 0.9 2 0.46 2 3.1 2 2 2 
31 1.5 3 0.29 3 4.4 1 2.33 3 
32 2.8 3 0.26 3 4.1 1 2.33 3 
33 2.4 3 0.68 1 3.5 2 2 3 
34 2.5 3 0.46 2 3.6 2 2.33 3 
35 2.1 3 0.38 3 1.4 3 3 4 
36 1.8 3 0.32 3 4.2 1 2.33 3 
37 1.1 3 0.41 3 2.9 3 3 4 
38 0.4 1 0.44 3 4.1 1 1.66 2 
39 0.4 1 0.50 2 3.3 2 1.66 2 
40 2.8 3 0.39 3 1.2 3 3 4 
41 3.1 3 0.36 3 1.8 3 3 4 
42 1.5 3 0.5 2 1.5 3 2.66 4 
43 2 3 0.31 3 2.2 3 3 4 
44 0.6 2 0.52 2 2.6 3 2.33 3 
45 0.8 2 0.54 2 2.1 3 2.33 3 
46 3 3 0.57 2 3.5 2 2.33 3 
47 2.1 3 0.52 2 2.1 3 2.66 4 
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 .ي مورد مطالعهدر منطقه (Iat)ساخت فعال نسبي . پراكندگي شاخص زمين11شكل 

 
 نتيجه گيري

های ی شاخصتوان با استفاده از نقشههای تکتونیکی را میتوزیع فعالیت در مناطقی که در حال باالآمدگی تکتونیکی هستند
های آبرفتی مربوط به قسمت غربی دهد که بیشترین ارتفاع تراسنتایج این پژوهش نشان میساختی نشان داد. زمینریخت
ی مورد مطالعه است که های تراستی در قسمت غربی منطقهترین دلیل آن وجود گسلی مورد مطالعه است که مهممنطقه

های ترین درههای شکراب گردیده است. عمیقهای آبرفتی در قسمت غربی کوهباعث باالآمدگی و افزایش ارتفاع تراس
در این پژوهش برای تفکیک  ی مورد مطالعه است.شرقی منطقههای غربی و شمالی مورد مطالعه مربوط به قسمتمنطقه

ساختی شامل: نسبت عرض کف دره زمینهای ریختصحرایی و شاخص عملیاتمناطق با باالآمدگی تکتونیکی متفاوت از 
و زمین ساخت فعال   (Bs)، شکل حوضه(Hc)، منحنی هیپسومتریک (Hi)، انتگرال هیپسومتریک (Vf)به ارتفاع دره 

 هایمربوط به بخش Vfدهد که کمترین مقدار شاخص نشان می Vfی شاخص هاستفاده گردید. محاسب (Iat)نسبی 
های بیانگر وجود دره شرقیو شمالغربی  هایدر قسمتVf های شکراب است. مقدار کم شاخص کوهشرقی و شمالغربی 

V باشد. دگی میهای شکراب به طور عادی در حال باالآمکوه ها ازاین بخشدهد باشد که نشان میشکل و عمیق می
باشد که باعث های تراستی میی مورد مطالعه به دلیل تراکم بیشتر گسلشکل در قسمت غربی منطقه Vهای ایجاد دره

شرقی جنوب شکل و پهن در قسمت  Uهای فشارش و باالآمدگی تکتونیکی در این بخش گردیده است، اما وجود دره
گیری باشد. اندازهی مورد مطالعه میتکتونیکی در این بخش از منطقه های شکراب شاهدی بر سرعت کمتر باالآمدگیکوه

ی مورد مطالعه میزان باالآمدگی تکتونیکی دهند که در قسمت غربی و شمال شرقی منطقهنشان می Hcو  Hiهای شاخص
یکی و نیروهای ی مورد مطالعه عملکرد نیروهای تکتونباشد ولی در قسمت میانی منطقهبیشتر از میزان فرسایش می

های شکراب است. افزایش مربوط به قسمت غربی کوه Bsباشد. بیشترین مقدار شاخص فرسایشی به صورت متعادل می
ی باالآمدگی بیشتر قسمت دهندههای شکراب نشانهای کشیده در قسمت غربی کوهو همچنین وجود حوضه Bsشاخص 

دهد نشان می Iatی شاخص ی مورد مطالعه است. محاسبههمنطقهای های شکراب نسبت به سایر قسمتغربی کوه
های شکراب است. نتایج این پژوهش های شمال شرقی و غربی کوهبیشترین نرخ باالآمدگی تکتونیکی مربوط به بخش
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های با های غربی و شمال شرقی تراکم گسلترین دالیل باالآمدگی تکتونیکی بیشتر قسمتدهند که از مهمنشان می

 باشد.های شکراب میتر در این بخش از کوهی تراستی و رسوبات مقاوممولفه
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