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زاگرس شمال (تحليل عوامل موثر در آنومالي الگوي شبكه زهكشي تاقديس نسار 
  )غربي
  

  چكيده
الگـوي  . مانشاه واقع شـده اسـت     تاقديس نسار در غرب كشور و در جنوب استان كر         

  كه ايـن الگـو در      گيرد  مي شبكه زهكشي در هر منطقه تحت تاثير عوامل متعددي شكل         
   و اين امر منعكس كنندهاسترغم وسعت كم آن داراي آنومالي شديد  ليتاقديس نسار ع

هـدف از ايـن     . اسـت رات شيب در تاقديس     يليتولوژي متفاوت، تاثيرات تكتونيك و تغي     
ثير هر يك از ايـن عوامـل در آنومـالي الگـوي     أثر و ميزان تمؤشناخت عوامل پژوهش  

،  ابتدا با توجه به نوع الگوي زهكـشي          ،در اين تحقيق  . استزهكشي تاقديس نسار    شبكه  
سپس ليتولوژي، تكتونيك و شيب توپـوگرافي       .  تقسيم گرديد  زيرحوضه  شش تاقديس به 

  كـه   حـاكي از آن اسـت      بررسـي نتايج  . دند ش به عنوان متغيرهاي اصلي ارزيابي و تحليل      
الگـوي مـوازي در     . ليتولوژي عامل اصلي آنومالي الگوي زهكشي در تاقديس نسار است         

در ) دنـدريتي (و نواحي پرشيب شكل گرفته و الگوي درختي         ) آهكي(سازندهاي سخت   
ي هـا   ويژگـي . تر تكامل يافته است   و نواحي كم شيب   )  پابده -گورپي(سازندهاي سست   

وقـوع  . فومتري شبكه زهكشي تا حدودي متاثر از جنس سازندها و ميزان شيب هستند مور
زمين لغزه و دخالت تكتونيك، از ديگر عوامـل تـاثير گـذار در نـوع الگـوي زهكـشي        

تكتونيك با حذف سازند آسماري و رخنمون سازندهاي گورپي و پابـده            . تاقديس هستند 
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كند، امـا در    مي ايفا5و 4هاي زير حوضهنقش اصلي را در شكل گيري الگوي درختي در      
هاي ديگر تاثير كمي به صورت جابه جـايي و قطـع شـدگي آبراهـه توسـط                  زير حوضه 

  .   داردها گسل
  تكتونيك، الگوي زهكشي، ليتولوژي، شيب، تاقديس نسار: يكليد هاي واژه

  
  دمه قم

 ن محسوب سطح زمي ي  ها   شاخص ترين و بارزترين لندفرم     و الگوي شبكه زهكشي جز   
ي هيـــدروگرافي هـــا نظـــم و ترتيـــب و نحـــوه گـــسترش شـــبكه . شـــود مـــي

 به يكديگر به سـاختار زمـين        ها  شكل پيوستن رودخانه  ). 67،ص1382محمودي؛(متفاوتند
الگـوي شـبكه    ). 445:1382عليـزاده؛ ( دارد  بـستگي  يا  سيـستم رودخانـه    قدمتشناسي و   

، )ها  جنس سازند، شيب اليه   (ي مانند زمين شناس   ،ثير عواملي أزهكشي يك رودخانه تحت ت    
و اقلـيم داراي   )  ارتفاع  و شيب( ، توپوگرافي )ها   و درزه  ها  چين خوردگي، گسل  (تكتونيك

 بررسي و تحليل نقش هر يـك از عوامـل           علت،به همين   ). 127:1378باقري؛(است  تنوع  
باال كمك شاياني به شناخت عوامل موثر در شكل گيري نوع الگوي شبكه زهكشي هـر                

ن وجود چندين نوع الگوي آبراهه ساده در مجـاور هـم در             ا از محقق  رخيب. كندميمنطقه  
 در حالي كه برخـي ديگـر        ،گيرند  مي  در نظر  1يك منطقه را به عنوان وضعيت غير عادي       

ي يك منطقه را به عنـوان وضـعيت         ها  هر گونه انحرافي از شكل و وضعيت اصلي آبراهه        
از پژوهشگران الگوي درختي را به عنوان الگوي  ديگر  رخيب. گيرند  مي غير عادي در نظر   

 بـه منزلـه عملكـرد       ،ي يك منطقه درختي نباشـد     ا اصلي پذيرفته اند و اگر الگوي آبراهه      
ي را  هـا   عوامل ساختاري ليتولوژيك و يا مورفولوژيك خاص در آنجاست و چنين آبراهه           

 ليتولـوژي هـر   يكنواختي نسبي). 53:1384حق شناس؛( توان در نظر گرفت     مي غير عادي 
 امـا   ،گردد  مي  منطقه يها  بخش منطقه باعث شكل گيري يك نوع الگوي مشابه در تمامي         

                                                 
1- Anomalous forms  
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 صورت نفوذ پذيري كمتر يا بيشتر     ه  تفاوت سازندهاي زمين شناسي از نظر سنگ شناسي ب        
 الگوي زهكـشي درختـي      ،براي مثال . تواند باعث شكل گيري الگوهاي متفاوتي گردد       مي

اسـتانلي و   ( گيـرد   مـي  ومت يكـسان يـا سـنگهاي آذريـن شـكل          ي با مقا  ها  در رسوب 
 هـا    و بازالت  ها   سخت مانند ماسه سنگ    ييا الگوي موازي در سازندها    ) 7:2000؛2همكاران

ي هـا   ي اخير نشان دهنده  نقش فعاليـت       ها  ي انجام شده در سال    ها  پژوهش. گيرد  مي شكل
ــاخت ــوزمين س ــامانه نئ ــري س ــكل گي ــا  در ش ــهه ــتاي ي رودخان ــت و و(  اس يران

 منـاطقي طيلي در   ت شبكه زهكشي راست گوشه يا مـس       ،براي نمونه ). 339:2003؛3همكاران
آينـد يـا الگـوي داربـستي در روي        مـي  وجـود ه   ب ،كنند  مي  همديگر را قطع   ها  كه گسل 

تكتونيك به دو صورت بر     ). 5:2000استانلي و همكاران؛  ( گيرد  مي ي شكل اي اليه   ها  چين
  : استالگوي زهكشي تاثير گذار 

طوري كه نامتقارني و وجـود پالنـژ در چـين           ه  ب:  نحوه و ساز كار چين خوردگي      -1
 الگوي زهكشي را تحت تاثير      ،ي مختلف چين شده   ها  باعث تغيير شيب توپوگرافي در يال     

  .دهد  ميقرار
 هـا    و تغيير مـسير آبراهـه      يتوانند باعث جابه جاي     مي امتدادلغزي  ها  گسل: ها   گسل -2
ـ       ها   در حالي كه گسل    ،)4798:1962؛4آلن( گردند  در  هـا   هي نرمال سـبب هـدايت آبراه

، هـا    مسدود كردن مسير آبراهـه      و ي، انحراف ي با جابه جا   ها  گسل. گردند  مي راستاي خود 
 رخنمون كـردن    ، خود و همچنين   )فرونشسته ( در امتداد بخش دپرسيون    ها  ههدايت آبراه 

. گردنـد   مـي  در الگوي شبكه زهكشي   سازندهاي متفاوت در كنار يكديگر باعث آنومالي        
 .تواند باعث شكل گيري الگوهاي زهكشي متفاوتي گـردد          مي ثرؤ م ي به عنوان عامل   شيب

ي تنـد الگـوي مـوازي و در         هـا   در شـيب  ) 2000،7،استانلي و همكـاران   (بر اساس نظر    
نـشان دادنـد كـه در       ) 1987(فيليپس و شوم    . ابدي  مي توسعهدرختي   الگوي   كمي  ها  شيب

                                                 
2  - Stanley et al.  
3-Virant et al.  
4  - Allen, 
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 بـه سـوي     ها  ي كمتر، آبراهه  ها  ي تند، شبكه آبها داراي الگوي موازي و در شيب         اه  شيب
 با گذشت زمان و كاهش      د كه همچنين نشان دادن  ،آنها  .يابند  مي الگوي شبكه درختي تغيير   

بهرامـي و   ( دهنـد  شـكل مـي   درختـي تغييـر     ي  هـا   ي مـوازي بـه شـبكه      ها  شيب، شبكه 
يادي در مورد الگوي زهكشي و پارامترهاي        تحقيقات ز  ،طور كلي ه  ب). 1387:62همكاران؛

در ) 2000.(استانلي و همكـاران   . موثر در شكل گيري آنها در جهان صورت گرفته است         
ي رودخانه اي به مطالعه مباني نظـري انـواع الگوهـاي            ها  كتاب تكتونيك فعال و آبرفت    
يـري   همچون زمين شناسي، تكتونيك و شيب در شكل گ      ،زهكشي و تاثير عوامل مختلفي    

در مطالعه تـراكم زهكـشي و زاويـه         ) 1999( سوترتالينگ و   . الگوهاي مختلف پرداختند  
شيب در سازند تيلتي در دره سان جوكين دريافتند كه در دامنـه كـم شـيب تـر تـراكم                     

ي بـه مطالعـه     ا رهابا استفاده از تصاوير مـاهو     ) 2004( لين و اگوچي  . استزهكشي بيشتر   
اويه شيب در سه حوضه در ژاپن پرداختند و دريافتند كـه            ارتباط بين تراكم زهكشي و ز     
 وجـود نـدارد و      هـا    قوي بين اين عوامل در اين حوضه        اي بر خالف ساير مطالعات رابطه    
 و  ريبـوليني . نقش بيشتري در ميزان تراكم زهكـشي دارد        ها  موقعيت جغرافياي زيرحوضه  

 ه تكتونيك ماسيف آرجنترا   با مطالعه ژئومتري شبكه زهكشي با توجه ب       ) 2007(2همكاران

لپ ايتاليا دريافتند كه تكتونيك باعث فرسايش انتخابي شده است و شبكه زهكـشي              آدر  
 مستقيم هـستند و     ها  بيشتر كانال : هاي زيراست   منطقه تحت تأثير تكتونيك داراي ويژگي     

بـه تحليـل    ) 96: 1385( رضـايي مقـدم و احمـدي      . الگوي شبكه زهكشي داربستي است    
 در كوهستان شاهو در كرمانشاه پرداختنـد و نتـايج      ها  ي الگوي آبراهه  وژي كم ژئومورفول

ي آهكي تراكم زهكشي نسبت به سازندهاي شيـستي         ها  دهد كه در زمين     مي تحقيق نشان 
بهرامي و  . ي آنها در سازندهاي آهكي است     ها   از ويژگي  ها  كمتر است و طول بلند آبراهه     

تحليل مورفومتري و مورفولـوژي شـبكه زهكـشي          به    اي در مطالعه ) 72:1387( همكاران
 از سـازندهاي جديـد بـه قـديم          ها  براههآآتشفشان تفتان پرداختند و دريافتند كه تراكم        

يابـد و ارزيـابي       مي  كاهش ها  يابد و با افزايش شيب توپوگرافي تراكم آبراهه         مي افزايش
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 الگـوي زهكـشي   الگوي زهكشي در ارتباط با ليتولوژي وجود گرايش كلي براي تبـديل      
ليتولـوژي متنـوع، ادامـه      . دهـد   مي موازي به درختي از سازندهاي جديد به قديم را نشان         

ي نئوتكتونيكي و توپوگرافي جـوان باعـث شـكل گيـري الگوهـاي متفـاوت                ها  فعاليت
ثيرگذار و ميزان دخالـت هريـك از        أزاگرس شده است كه شناخت عوامل ت       زهكشي در 

ـ . رسـد   مي ضروري به نظر   ي در ژئومورفولوژي الزم و    ا آنها به عنوان يك مبحث پايه      ه ب
ـ          است اين تحقيق، پژوهشي بنيادي      ،طور كلي  ثر در  ؤ كه هدف از آن شـناخت عوامـل م

تـاثير هـر يـك از       ميـزان   شكل گيري آنومالي الگوي زهكشي تاقديس نسار و ارزيابي          
  .در آن استعوامل تاثيرگذار 

  
  : موقعيت منطقه مورد مطالعه 

در غـرب   ) زاگرس شمال غربـي   ( مورد مطالعه در زون زاگرس چين خورده         تاقديس
كشور، در جنوب استان كرمانشاه و شمال استان ايالم واقع شده است و بر محدوده سياسي                 

 كيلومتر  81طول تاقديس نسار    ). 1شكل  ( منطبق است شهرستان گيالنغرب و ايوان غرب      
متر و در قـسمت جنـوب شـرقي          كيلـو  8 و عرض آن در قسمت شمال غربي تاقـديس        

وسعت تاقديس مورد مطالعه    . است متر   1930حداكثر ارتفاع آن    . كيلومتر است  3تاقديس  
ي هـا    جنوبـشرقي بـين عـرض      - كه با رونـد شـمالغربي       است كيلومتر مربع  180برابر با   

2533جغرافيايي ′o   3134 تا ′o   ييي جغرافيا ها   شمالي و طولo46 0346 تا ′o    شرقي واقـع 
شبكه زهكشي تاقديس نسار در يال شمالي به رودخانه چله و در يال جنوبي به               . شده است 

مهمتـرين نقطـه    . پيونـدد   مي ي حوضه آبريز رودخانه الوند    ها  رودخانه ناودار از زير شاخه    
  .استگيالنغرب در دامنه شمال غربي تاقديس شهري نزديك به منطقه مورد مطالعه شهر 
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  موقعيت تاقديس مورد مطالعه در جنوب استان كرمانشاه : 1شكل 

  
  ها  مواد و روش

 همچنين  ،هاي متفاوت  با سن ) مارني(و سست   ) آهكي(رخنمون انواع سازندهاي سخت   
كمب،  همچون   ي،هاي گيري لندفرم  دخالت تكتونيك و ادامه حركات نئو تكتونيكي، شكل       

 اين تاقديس را به عنوان      ،هاي تاقديس نسار   هاي متفاوت در دامنه    زمين لغزه و وجود شيب    
. كند  مي  مناسبي براي بررسي تاثير عوامل مختلف در آنومالي الگوي زهكشي مطرح           منطقه

 ليتولـوژي، تكتونيـك و شـيب    مورد نظر،با توجه به هدف تحقيق براي دستيابي به نتايج     
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وان متغيرهاي اصلي در آنومالي الگوي زهكشي تاقديس نسار ارزيـابي و            توپوگرافي به عن  
 تحـت   زيرحوضـه   شـش   تاقـديس بـه    ،براساس نوع الگوي زهكـشي    . شدندتحليل قرار   

 كـشف نقـش ليتولـوژي در        سـپس بـراي   .  تقـسيم بنـدي گرديـد      6 تـا    1ي  هـا   عنوان
ي هـر   ها  آبراهه و تعداد    2و1ي رتبه ها  گانه تراكم زهكشي، طول آبراهه    هاي شش  زيرحوضه

 مربوطـه   )5شماره(و نقشه   ) 3 و   1شماره  ( اول و جد  شدرتبه با توجه به ليتولوژي ارزيابي       
 ابتدا تحليل سـاختاري منطقـه بـا اسـتفاده از            ،براي بررسي نقش تكتونيك   . ترسيم گرديد 

ثيرات اين عامل از تصاوير     أي زمين شناسي و شيب انجام گرفت و براي شناسايي ت          ها  نقشه
گانه بـا اسـتفاده از      ي شـش  ها  بخش نقشه شيب    ،در همين راستا  . ي استفاده گرديد  اره  ماهوا

DEM         ي مورفومتري شبكه زهكـشي     ها   منطقه ترسيم گرديد و رابطه اين متغير با ويژگي
 بـا توجـه بـه مبـاني نظـري و            ،در نهايت . شدتحليل   مختلف تاقديس    هايزيرحوضهدر  
بـراي بـاال   .  كدام از اين متغيرها مشخص گرديـد ثير هرأ ميزان ت  ،دست آمده ه  ي ب ها  داده

 با قدرت   IRS سنجنده   پانكروماتيك شبكه زهكشي با استفاده از تصاوير        ،بردن دقت كار  
ايـن پـژوهش يـك    .  متر ترسيم و با استفاده از روش استرالر رتبه بندي گرديد  5تفكيك

ي به منظور بررسي    اي توصيفي، مطالعه كتابخانه     ها   كه در آن از روش     استتحقيق بنيادي   
مباني نظري و پيشينه تحقيق، بازديدهاي ميداني براي تهيه تـصاوير و كنتـرل اطالعـات                

ــشه ــا نق ــته ــه و در نهاي ــده اســت ،ي پاي ــتفاده گردي ــي اس ــشه.  روش تحليل ــا نق ي ه
 1:100000، نقشه زمين شناسي     1335 سال   1:55000ي هوايي ها  ، عكس 1:50000توپوگرافي

منطقه به عنوان ابزار اصلي تحقيق در ايـن پـژوهش           ) 2002(ال س IRSو تصاوير سنجنده    
ي پايه به نرم    ها  ي توپوگرافي و زمين شناسي به عنوان داده       ها  ي نقشه ها  داده. شدنداستفاده  

در مرحله بعد مـدل ارتفـاع رقـومي،         . دندش  انتقال داده و سپس رقومي        ArcGIS9.3افزار
 و ساختاري ترسيم و انـدازه گيـري طـول           ، زمين شناسي  ها  ي شيب، شبكه آبراهه   ها  نقشه

از نـرم افـزار     .  و مساحت مورد نياز در محـيط ايـن نـرم افـزار انجـام گرديـد                 ها  آبراهه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  104  شماره پياپي،1391 بهار ،اول، شماره 27 سال ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي / 112
 

ENVI4.3   ي مـورد نيـاز اسـتفاده       ابصري و آماده سازي تـصاوير مـاهوره         تفسير  براي
  .گرديد
  
  ين شناسي و ژئومورفولوژي منطقه زم

ي يي كرتاسه بـاال   ها  ي از سنگ  يها   رخنمون ،مطالعهاز نظر چينه شناسي در منطقه مورد        
گـورپي، پابـده،    : شود كه از قديم بـه جديـد عبارتنـد از            مي  كواترنري ديده  -تا پليوسن 

 شـامل پادگانـه جديـد و قـديم و           ،ي كواترنري ها  آسماري، گچساران، بختياري و نهشته    
ن از مارن و شـيل      سازندهاي گورپي، پابده و گچسارا    ). 2شكل(ي قديمي   ها  مخروط افكنه 
 و  هـستند  و از نظر ريخت شناسي داراي مورفولوژي پست و تپه ماهوري              اند تشكيل شده 

سازند آسماري از آهك تشكيل شده و       . اند در داخل كمب و هسته تاقديس رخنمون يافته       
سـازند بختيـاري شـامل يـك     . بيشتر سطح تاقديس از اين سازند مقاوم پوشيده شده است       

ي كربناتي با گرد    ها   كه بيشتر از قلوه    استاي با سيماي برجسته و خشن        گنگلومراي توده 
ي قـديمي از    هـا    و مخـروط افكنـه     هـا   پادگانه. شدگي خوب و جور شدگي ضعيف است      

 تـشكيل   ،ي دانه درشت تا متوسط و گاهي ريز كه سخت شدگي ضعيفي دارنـد             ها  آبرفت
 يي جوان آبرفتي از اجـزا     ها  دگانهپا. اند كه بر اثر فرسايش سيماي تپه ماهوري دارند         شده

ي تاقـديس نـسار     هـا    با سخت شدگي كم تشكيل شده انـد و در كوهپايـه            ،دانه ريز بوده  
توان بـه     مي ،ي ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه    ها  از مهمترين لندفرم  . گسترش يافته اند  

كه كمبي كه در مركز و يال جنوبي تاقديس، زمين لغزهاي بزرگ در هر دو يـال و شـب                  
گـپ، اشـكال كارسـتي،      . ي مختلف تاقديس اشـاره كـرد      ها  زهكشي متفاوت در قسمت   

  .هستندي منطقه ها ي آهكي با شيب زياد از ديگر لندفرمها  و پرتگاهها واريزه
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  نقشه ليتولوژي تاقديس مورد مطالعه: 2شكل 

  
  تحليل ساختاري منطقه 

دهنـد و     مي انه را تشكيل  ي زاگرس حاشيه تكتونيزه شمال شرقي حوزه خاورمي       ها  كوه
 هـستند اثر حركات آلپي پديده آمده و نيروهاي زمين ساختي هنوز هـم در آن فعـال                 بر  

دگرريختي زاگرس شمال غربي به صـورت       ). 55 :1379به نقل از عباديان؛   ؛ 1982علوي؛(
حسامي  به نقل از     ؛2004؛9ورن( ميليمتر در سال     3-5كوتاه شدگي پوسته رسوبي به ميزان       

ي برگشته زاگرس چـين     ها  تاقديس نسار از لحاظ زمين شناسي در زون چين        . است )143:
ي ساختماني يك تاقديس برگشته، نامتقـارن و        ها  خورده واقع شده  است و از نظر ويژگي        

 يال جنوب تاقديس را بريده و       ،گسل تراستي ناودار  . استپالنج آن به سمت شمال غربي       
به تبعيت از روند اين راندگي به سـمت شـمال           كامال حذف كرده است و محور تاقديس        

ي هـا  وضعيت ساختاري منطقـه را بـا الگـوي زون   ) 91 :1376(ميرشكرائي. برگشته است 
تاقديس نسار بر اثر مكانيسم چين خوردگي حاصل از         . داند  مي برشي راستگرد قابل توجيه   
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دلغز و  لفه رانـدگي، معكـوس، امتـدا      ؤي آن داراي م   ها  گسل  شكل گرفته است و    5گسلش
 داراي امتـداد    ،ي اصلي منطقه از نوع سيستم برشـي بـوده         ها  گسل ).3شكل( هستندعادي  

ي شـواهد   هـا   بررسـي ). 73:1376:قـصي اويلـي   (ندهـست  جنـوب شـرقي      -شمال غـرب  
، اسـت سه فـاز باالآمـدگي در كـواترنر در منطقـه            ة  ژئومورفولوژيك منطقه نشان دهند   

ئومورفيـك نـشان دهنـده  فعـال بـودن           ي ژ هـا   دست آمده از شاخص   ه   نتايج ب  ،همچنين
  ). 202:1387باقري؛(.ستها صورت باالآمدگي و فعاليت گسله نئوتكتونيك منطقه ب

 

 
  نقشه ساختاري تاقديس مورد مطالعه: 3شكل 

  
  

                                                 
5 - Fault related fold 
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  هاي تحقيق يافته
  ي مورفومتري ها ويژگي

مطالعه مورفومتري با ارزيابي كل شبكه زهكشي و بررسي چنـدين ويژگـي رودخانـه       
 به عوامـل    ها  ي مورفومتري آبراهه  ها  ويژگي). 2: 2000همكاران؛ و 6رددي( گيرد  مي جامان

 تراكم زهكشي به طور موثري به ليتولـوژي، شـيب توپـوگرافي و              .مختلفي بستگي دارند  
ي مورفـومتري   هـا   ويژگي)1(جدول). 208: 7،1991سامرفيلد(شود  مي شرايط اقليمي مربوط  

ي زمـين   هـا    بـا نقـشه    ها  دهد كه انطباق اين داده      مي نشبكه زهكشي تاقديس نسار را نشا     
 اسـت ) 3.47( داراي بيشترين تراكم   3 زيرحوضهدهد كه     مي شناسي و شيب تاقديس نشان    

 بـه علـت وجـود       5و4هـاي زيرحوضه. است% 30مساحت آن داراي شيب كمتر از     % 71و  
. يس هـستند   تاقد هايزيرحوضهي باالتري نسبت به ساير      ها  سازندهاي سست داراي تراكم   

هم خوردن الگـوي شـبكه زهكـشي و عـدم           ه   به علت رخداد زمين لغزه و ب       2 زيرحوضه
 5و4 هـاي زيرحوضـه . اسـت ) 2.11( داراي كمترين ميزان تراكم    ها  گسترش زياد آبراهه  

-0.61 (5و  ) 0.80-0.67 (4 به ميـزان     2و1ي رتبه   ها  داراي كمترين ميانگين طول آبراهه    
 را در تاقديس    2و1ي رتبه   ها   بيشترين تعداد آبراهه   زيرحوضهاين دو   ،  ند، همچنين هست) 1

 بـه علـت     1 زيرحوضه. است پابده   -ند كه به علت رخنمون سازند سست گورپي       هستدارا  
 و با توجه به رخنمـون سـازند سـخت آسـماري              متوسط شيب زياد داراي تراكم زهكشي    

ي رتبـه   ها  ولي زياد آبراهه   ميانگين ط  ،و هچنين ) 90 (1ي رتبه   ها  داراي تعداد زياد آبراهه   
   .استپايين 

  
  
  
  

                                                 
6  - Reddy et al 
7-Summerfiled 
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  ي مورفومتري شبكه زهكشي تاقديس نسار ها ويژگي : 1جدول 
تعداد آبراهه 

  2رتبه
تعداد آبراهه 

  1رتبه 

ميانگين طول 
هاي  آبراهه
 (Km)2رتبه

ميانگين طول 
هاي  آبراهه
  (Km)1رتبه

تراكم 
  زهكشي

مساحت 
 به زيرحوضه

)2Km( 

م نا
  زيرحوضه

20 90  0.94  1.33  2.66  52.40  1  

4  21  1.22  1.37  2.11  15.95  2  

12  46  1.14  1.16  3.47  19.48  3  
34  111  0.80  0.67  2.64  44.78  4  
24  69  1  0.61  2.93  25.13  5  
10  42  1.02  0.74  1.87  22.95  6  

  
  تكتونيك

ي و عدم تقارن    ي ساختمان ها  تواند بازتاب ويژگي    مي  الگوي زهكشي در يك تاقديس    
با توجه به فعال بـودن تكتونيـك منطقـه در           ). 7: 2000،استانلي و همكاران  (تاقديس باشد 

 كواترنر و بررسي زمين شناسي ساختماني تاقديس و تطبيق آن با الگـوي زهكـشي                -پليو
 با قطع يـال جنـوبي تاقـديس باعـث رخنمـون              كه راندگي ناودار   شود  مي مشاهدهمنطقه  

ي هـا    ويژگـي  ، در نتيجـه     و  شده    5و4هاي  زيرحوضهگورپي در   -سازندهاي سست پابده  
ي رتبه پايين و ميانگين طولي كمتر اين        ها  ، تعداد زياد آبراهه   نسبتا باال تراكم  (مورفومتري

از . آورده اسـت  وجـود   ه  و الگوي زهكشي درختي در يال جنوبي تاقديس را ب         ) ها  آبراهه
ي هـا   توان به شيب زيـاد پرتگـاه        مي ديگر تاثيرات تكتونيك در الگوي زهكشي تاقديس      

 اشـاره  6زيرحوضـه  شكل گيري الگوي مـوازي در  ،و در نتيجه) درصد 60بيش از (گسلي
 و  هـا   ي، قطع شدگي آبراهه   يي فرعي منطقه باعث جابه جا     ها  فعاليت گسل ،همچنين  . كرد

طوري كه گسل امتدادلغز الگوي مـوازي  ه  ب ؛اند  امتداد خود گرديده    در ها  يا هدايت آبراهه  
  .ي زيادي را جابه جا و قطع كرده استها  را تغيير داده و آبراهه3زيرحوضه
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  شيب 
در حواشي تاقـديس و منطبـق بـر         % 10ي كمتر از  ها  دهد كه شيب    مي نشان) 4(شكل

ي بـيش   هـا    و شـيب   ستاي كواترنري   ها  سازندهاي سست گچساران، آغاجاري و نهشته     
 آنهـا   ها  ي شيب و مساحت   ها  رده) 2(جدول  . استمنطبق بر سازند سخت آسماري      % 50از

و ) 2(ي جـدول هـا  بررسـي داده  . دهد  مي گانه تاقديس نسار نشان   هاي شش زيرحوضهرا در   
 داراي الگوي   دارد، كه درصد شيب باالتري      6و1 هايزيرحوضهدهد كه     مي  نشان 4شكل  

ند داراي الگـويي درختـي      هست ي كه داري شيب كمتر     5و4ي  ها  هايزيرحوضهموازي و   
  .ندهست

 

 
  

 نقشه وضعيت شيب تاقديس نسار: 4شكل 
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  گانه تاقديس نسارشش هايزيرحوضهي شيب و مساحت آنها در ها رده: 2جدول 
رده شيب و مساحت به 

)2Km(  
%60<  

)2Km(  
%60-50  
)2Km(  

%50-40  
)2Km(  

%40-30  
)2Km(  

%30-20  
)2Km(  

%20-10  
)2Km(  

%10-0  
)2Km(  

  نام زير حوضه
0.85  3.98  6.86  7.76  7.42  9.58  14.73  1  
0.25  0.54  1.35  2.70  4.12  4.08  2.73  2  
0.33  0.86  1.51  2.81  6.45  4.32  2.85  3  
1.11  1.56  3.54  6.27  10.79  13.42  7.57  4  
1.46  1.20  2.05  3.61  4.85  8.27  1.11  5  
1.21  2.03  2.66  3.50  5.01  5.80  2.08  6  

  
  ليتولوژي 

 در  دهـد كـه     مـي  تطبيق نقشه ليتولوژي تاقـديس بـا نقـشه شـبكه زهكـشي نـشان              
 الگوي شـبكه زهكـشي مـوازي        ،سماري رخنمون دارد  آ كه آهك    6و1،3 هاي زيرحوضه

 الگوي شـبكه    ، پابده رخنمون دارند   - كه سازندهاي گورپي   5و4 هايزيرحوضه و در    است
 كه سازندهاي آسماري و پابـده هـر دو رخنمـون            2 زيرحوضهدر  . استزهكشي درختي   

  ).3جدول (شود  ميتي ديده هر دونوع الگوي زهكشي موازي و درخ،دارند
سـازندهاي گچـساران، آغاجـاري،      ) 4شـكل (با توجه به نقشه زمـين شناسـي منطقـه         

ـ          شكل ي كواترنري به  ها  كنگلومراي بختياري و نهشته    ه  محدود در حواشـي تاقـديس و ب
صورت تپه ماهور و نواحي هموار رخنمون شده انـد و تـاثير در نـوع الگـوي زهكـشي                    

توان گفت كه جنس سازندها از نظـر فرسـايش پـذيري              مي ،كليطور  ه  ب. تاقديس ندارند 
،  و سن سازندها تاثيري در نوع الگوي زهكشي ندارد           هستندكنترل كننده الگوي زهكشي     

با سن پليوسن بـا     ) 4زيرحوضه(طوري كه نوع الگوي ايجاد شده در سازندهاي بختياري        ه  ب
 امـا  اسـت،  هردو درختـي  ،بودهسازندهاي گورپي و پابده با سن كرتاسه و پالئوسن يكي       

  .استالگوي موازي ،الگوي تشكيل شده در سازند آسماري با سن اليگوسن 
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  تطبيق ليتولوژي و الگوي شبكه آبراهه: 3جدول
  نام سازند  جنس سازند  سن سازند  نوع الگو زهكشي

  آغاجاري  تناوب مارن و ماسه سنگ  نئوژن  درختي
  نگچسارا  تناوب مارن و شيل  ميوسن  درختي
  پابده  تناوب شيل و مارن  پالئوسن  درختي
  آسماري  سنگ آهك دولوميتي  اليگوسن  موازي
  بختياري  كنگلومراي توده اي  پليوسن  درختي

  كرتاسه  درختي
شيل با ميان اليه از سنگ آهك 

  رسي و مارن
  گورپي

   قديمي و جواني كواترنريها نهشته  رسوب و آبرفت  كواترنري  درختي

  
  :ي الگوي زهكشي تاقديس نسار ها ر در آنوماليثؤبررسي عوامل م

دهـد    مـي   مطالعه اين نقشه نشان    .دهد  مي  الگوي زهكشي تاقديس نسار را نشان      5شكل
 كه در زيـر نـوع و        استگانه تاقديس متفاوت    هاي شش زيرحوضهكه الگوي زهكشي در     

  مختلـف  هـاي زيرحوضـه طور جداگانـه بـراي      ه  ثر ب مؤميزان دخالت هر يك از عوامل       
  . شوند  ميتاقديس بررسي
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  نقشه شبكه زهكشي تاقديس نسار: 5شكل 
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 121 /  .......تحليل عوامل موثر در آنومالي الگوي شبكه زهكشي تاقديس نسار
 

   1 زيرحوضه
عامل اصلي در شكل گيري     ). 7و6ي  ها  شكل(است داراي الگوي موازي     زيرحوضهاين  

عنـوان يـك سـازند      ه   ليتولوژي و رخنمون سازند سخت آسماري ب       آن،الگوي موازي در    
 ولي در مقابـل فرسـايش       ، كارستي غلبه دارند   در اين سازند فرايندهاي   . استانحالل پذير   

 ماننـد ميـانگين طـولي       ،ي مورفومتري شبكه زهكشي   ها  ويژگي. استآبهاي جاري مقاوم    
رغم شـيب    علي) 2.66(و تراكم زهكشي متوسط   ) 0.94-1.33 (2و1رتبهي   ها  زياد آبراهه 

متـأثر   ي ليتولـوژي سـازند آسـماري      ها  ثر از ويژگي  أ، مت زيرحوضهزياد تاقديس در اين     
ي عميــق كارســتي هــا  منطبــق بــر دره1 رتبــههــا  آبراهــهزيرحوضــهدر ايــن . هــستند
ثر در شكل گيري الگوي زهكشي شـيب زيـاد بـيش از             ؤدومين عامل م  ). 6شكل(هستند

نقـش تكتونيـك در ايـن       . اسـت  كه نيز به علت مقاوم بودن سازند آسـماري           است% 30
 شـده   محـدود  آبراهه در راس تاقديس    و قطع شدگي چندين      ي تنها به جابه جاي    زيرحوضه

تـوان گفـت كـه سـازند سـخت        مـي  با توجه به مباني نظري     ،طوركليه  ب). 8شكل(است
  . شده اندزيرحوضهآسماري و شيب زياد باعث شكل گيري الگوي موازي در اين 

 

  
  در جنوب دشت چله) 1زيرحوضه(الگوي موازي شكل گرفته در سازند آسماري: 6شكل 
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  1 الگوي موازي در زيرحوضه IRS ماهواره ي تصوير: 7شكل 

  

  
 توسط گسل در رأس تاقديس ها ؛ قطع شدگي و جابه جايي آبراههIRSتصوير ماهوره : 8شكل 

  )1زيرحوضه(
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 123 /  .......تحليل عوامل موثر در آنومالي الگوي شبكه زهكشي تاقديس نسار
 

   2 زيرحوضه
 يـست الگوي زهكشي اين قسمت به علت وقوع زمـين لغـزه داراي نظـم مشخـصي ن                

 موازي و در سازند پابده الگـوي         بر روي سازند آسماري الگوي     ،طوركليه  اما ب  ،)9شكل(
نـشان  ) 2.11( و تراكم پايين  ) 4-21( 2و1تعدا كم آبراهه رتبه   . درختي شكل گرفته است   

  از ي مورفومتري شبكه زهكشي ايـن قـسمت       ها  دهنده تاثير رخداد زمين لغزه در ويژگي      
 امـا  ، داراي نظـم مشخـصي نيـست       زيرحوضـه پراكندگي شـيب در ايـن       . استتاقديس  

شوند كه حاكي از شـيب        مي  را شامل  زيرحوضهمساحت اين   % 56،  % 20يش از ي ب ها  شيب
 وقوع زمين لغزه نوع الگوي زهكـشي        ، شيب و  طور كلي جنس سازند   ه  ب. استزياد منطقه   

  .كنند  ميمنطقه را كنترل
  

  
  نماي از وقوع زمين لغزه و به هم ريختگي شبكه زهكشي: 9شكل 
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   :3 زيرحوضه
 ابتدا  زيرحوضه عوامل اصلي شكل گيري الگوي موازي در اين          با توجه به مباني نظري    

-1.16 (2و1ي رتبـه    هـا   ميانگين طولي آبراهـه   . استليتولوژي مقاوم و سپس شيب زياد       
از % 62. ستها  و كارستي بودن اين آبراههها   طول زياد آبراهه   ة كه نشان دهند   است) 1.14

. استثير عامل شيب    أازتاب ت  كه ب  است% 20 داراي شيب بيش از      زيرحوضهمساحت اين   
 شـده   بخشي و قطع شدگي چندين آبراهه در اين         يفعاليت گسل امتداد لغز باعث جابه جا      

در واقـع   ). 10شـكل ( به هم زده است   را  و نظم الگوي زهكشي در قسمت غربي تاقديس         
 به عنوان يك عامل فرعي نظم الگوي زهكشي را در قـسمت             زيرحوضهتكتونيك در اين    

 .تاثير قرار داده استمشخصي تحت 
  

  
  

، ديد 3نمايي از قطع شدگي و جابه جايي آبراهه توسط گسل امتداد لغز در زيرحوضه: 10شكل 
  رو به شرق
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 125 /  .......تحليل عوامل موثر در آنومالي الگوي شبكه زهكشي تاقديس نسار
 

   4 زيرحوضه
وقـوع زمـين لغـزه،      ). 12و11شكل (است داراي الگوي درختي تيپيك      زيرحوضهاين  

ـ  ي گسلي و ادامـه فعاليـت        ها  فعاليت راندگي ناودار، وجود پرتگاه     صـورت چـين    ه  آن ب
خوردگي ماليم رسوبات كواترنري و رخنمـون سـازند كنگلـومري بختيـاري وضـعيت               

ي مورفـومتري  هـا  بررسي ويژگـي . ي را در اين قسمت تاقديس ايجاد كرده است      ا پيچيده
) 0.80 (2ي رتبـه    هـا    نشان دهنده تراكم زهكشي متوسط، طول بيشتر آبراهـه         زيرحوضه،

كـه  ) 111 (است 1ي رتبه ها  و تعداد بسيار زياد آبراهه    ) 0.67 (1ي رتبه ها  نسبت به آبراهه  
ثر آن در شكل گيري الگوي درختي       ؤهمگي حاكي از سست بودن سازنده پابده و نقش م         

% 48دهـد كـه       مي  نشان 4 و مطالعه نقشه   2ي جدول ها  بررسي داده . است زيرحوضهدر اين   
منطبق بـر   % 40التر از   ي با ها   و شيب  است% 20مساحت اين قسمت داراي شيب كمتر از        

ثير أ كه اين امر نشان دهنده  ت       استي آهكي راس تاقديس     ها  ي گسلي و پرتگاه   ها  پرتگاه
 اما عامل اصلي در شـكل گيـري الگـوي           است،اين عامل در شكل گيري الگوي درختي        

راندگي ناودار با حذف يال جنوبي تاقـديس و         . است تكتونيك   زيرحوضهدرختي در اين    
سست پابده و همچنين دخالت احتمالي در رخداد زمين لغزه با توجـه بـه               رخنمون سازند   

 عامل اصلي شكل گيري الگوي درختـي        زيرحوضه،وجود گسل امتداد لغز عرضي در اين        
ي يجابـه جـا   توان بـه    ميثيرات ثانويه تكتونيك در اين قسمت       أتاز  . است زيرحوضهدر  

 .اشاره كرد ها آبراهه
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 4 از الگوي درختي در زيرحوضهIRSيتصوير ماهواره : 11شكل 

 

 
  ديد رو به شمال، جنوب تاقديس4نمايي از الگوي درختي زيرحوضه  : 12شكل
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 127 /  .......تحليل عوامل موثر در آنومالي الگوي شبكه زهكشي تاقديس نسار
 

   5 زيرحوضه
 پابـده و    -هاي سست گورپي  دراندگي ناودار با حذف سازند آسماري و رخنمون سازن        

ي  عامل اصلي ايجاد الگوي درخت     )14شكل(وجود آوردن كمب در يال جنوبي تاقديس      ه  ب
 همچـون تـراكم     ،ي مورفـومتري  هـا   بررسـي ويژگـي   . اسـت  زيرحوضهتيپيك در اين    

و ) 0.61 (1ي رتبـه  هـا   نسبت به آبراهه  ) 1 (2ي رتبه   ها  ، طول بيشتر آبراهه   )2.93(متوسط
ثير ليتولوژي بـه عنـوان      أ ت ةنشان دهند ) 24-69 (2و1ي رتبه ها   توجه آبراهه  درخورتعداد  

 شيب سـومين    و زيرحوضهي الگوي درختي در اين      دومين عامل تاثيرگذار در شكل گير     
دهد كه اين منطقه نسبتا كم شيب         مي  نشان 2ي جدول ها  بررسي داده . گذار است عامل تاثير 

بـر پرتگـاه    % 30ي بيـشتر از   هـا   شيب دارد و شيب   % 30مساحت آن كمتر از   % 57 و   است
  . منطبق هستندآهكي مسلط بر كمب 

 

 
  5 پرتگاه راندگي ناودار و الگوي درختي تيپيك زيرحوضه  از كمب،IRSتصوير ماهوره : 14شكل

  
   6 زيرحوضه

عوامـل تـاثير گـذار در شـكل         . )15شكل(است   داراي الگوي موازي     زيرحوضهاين  
. ليتولـوژي، تكتونيـك و شـيب       : به ترتيب عبارتند از    زيرحوضهگيري اين الگو در اين      

ر باعث پـر شـيب شـدن ايـن          ي گسلي راندگي ناودا   ها  رخنمون سازند آسماري و پرتگاه    
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% 20مساحت اين زيرحوضـه داراي شـيب بـيش از           % 63اند؛ به طوري كه      زيرحوضه شده 
  .است

  
  6 از الگوي موازي در زيرحوضه IRSتصوير ماهوره  : 15شكل

  
  بحث و نتيجه گيري

بـا توجـه بـه      . عامل اصلي آنومالي الگوي زهكشي تاقديس نـسار، ليتولـوژي اسـت           
توان گفت الگوي موازي در سازندهاي سخت و نواحي پرشـيب         مي يي مباني نظر  ها  بحث

شكل گرفته و الگوي درختي در سازندهاي سست و نواحي كم شـيب تـر توسـعه يافتـه                   
وقوع . ي مورفومتري تا حدودي متاثر از جنس سازند و ميزان شيب هستندها ويژگي. است

. ر نوع الگوي زهكشي هستند    زمين لغزه و دخالت تكتونيك، از ديگر عوامل تاثير گذار د          
در واقع، جنس سنگ شناسي عامل اصلي كنترل الگوي زهكشي است ؛ به طوري كـه در                 
سازند آهكي الگوي موازي و در سازندهاي مارني، شيلي و تخريبي الگوي درختي شـكل               
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 129 /  .......تحليل عوامل موثر در آنومالي الگوي شبكه زهكشي تاقديس نسار
 

سن سازندها در شكل گيري نوع الگوي زهكشي دخالت چنداني نداشته؛ بـه             . گرفته است 
نوع  )پليوسن( ،كنگلومراي بختياري )پالئوسن( پابده ،)كرتاسه(ازند گورپي طوري كه در س   

 .اسـت الگو موازي   نوع  سازند آسماري با سن اليگوسن      در   كهدر حالي  است، درختي   الگو
هـايي بـا     در زيرحوضه  1ي رتبه   ها  ي مورفومتري، از قبيل ميانگين طولي آبراهه      ها  ويژگي

ـ         بيـشتر اسـت كـه حـاكي از طـول زيـاد              2ه  جنس آهك از ميانگين طولي آبراهه رتب
ي كارسـتي   هـا    منطبـق بـر دره     ها  اين آبراهه .  در نواحي كارستي است      1ي رتبه ها  آبراهه

 - در سازندهاي سست گـورپي     2 به رتبه  1ي رتبه ها  عميق هستند، اما وضعيت طولي آبراهه     
هـا  وضـه ي رتبه پايين در همـه زيرح      ها  فراواني آبراهه . پابده برعكس نواحي آهكي است    

تـراكم  .  به علت رخنمون سازند سست كمي بيشتر اسـت         5و4هايزياد، اما در زيرحوضه   
 بيـشتر از    5و4و3هـاي  اما در زيرحوضه   ،است ها تقريبا مشابه  زهكشي در كليه زيرحوضه   

ي بيشتر از ها  دهد كه در نواحي با شيب       مي بررسي نقشه شيب نشان   . هاستساير زيرحوضه 
الگوي درختي توسعه   % 20 بوده و در نواحي با شيب كمتر از          الگوي زهكشي موازي  %  20

ي آهكـي راس تاقـديس و       هـا   ، پرتگـاه  هـا   البته، وقوع زمـين لغـزه     . بيشتري يافته است  
در كـل، نـواحي    . انـد  ي گسلي ، بي نظمي زيادي را در شيب تاقديس سبب شده           ها  پرتگاه

ـ               يب كـم منطبـق بـر       پرشيب از نظر ليتولوژي منطبق بر آهك آسماري و نـواحي بـا ش
. ي مورفومتري رابطه ضـعيفي وجـود دارد       ها  سازندهاي سست هستند  و بين شيب ويژگي       

 بيـشتر از    2هر جا شيب كمتر باشد، تراكم نسبتا بيشتر و ميـانگين طـولي آبراهـه رتبـه                
نقـش  .  است و در نواحي پر شـيب تـر بـرعكس اسـت             1ي رتبه ها  ميانگين طول آبراهه  

هنگامي كـه باعـث حـذف سـازند آسـماري و      :بررسي استتكتونيك از دو جهت قابل      
كند و    مي ها ايفا رخنمون سازندهاي گورپي و پابده شده، نقش اصلي را در اين زيرحوضه           

 باعـث جابـه جـايي و قطـع          هـا   در نواحي ديگر، تنها به طور محدود بر اثر دخالت گسل          
افـزايش شـيب در     شدگي چندين آبراهه گرديده است و با ايجاد پرتگاهاي گسلي باعث            
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 عوامل اصلي در شكل گيري نوع الگوي زهكـشي را           4جدول. ها شده است  اين زيرحوضه 
  .دهد  مي نشان3-2-1هاي مختلف تاقديس به ترتيب اهميتدر زيرحوضه

  

هاي ششگانه تاقديس نسار عوامل مؤثر در آنومالي الگوي شبكه زهكشي در زيرحوضه: 4جدول 
  به ترتيب اهميت

  هاي تاقديسهزيرحوض  1  2  3
  1  ليتولوژي  شيب  تكتونيك
  2  ليتولوژي  شيب  زمين لغزه
  3  ليتولوژي  شيب  تكتونيك

  4  تكتونيك  ليتولوژي  شيب و زمين لغزه
  5  ليتولوژي  ليتولوژي  شيب
  6  ليتولوژي  ليتولوژي  شيب

 
  نابعم

) استان كرمانـشاه  (يس قالجه   ي تاقد ها   بررسي نقش تكتونيك در شكل گيري و تحول لندفرم         .)1387(.سجاد باقري، -1
  .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران،
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