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 121                                                                 گتوند، استان خوزستان –مورفوتکتونیک ناحیه اللی  ژئومورفولوژی و

 مجله آمایش جغرافیایی فضا
 پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی

 2931سال سوم/ شماره مسلسل هفتم/ بهار 

 

 

 گتوند، استان خوزستان –ژئومورفولوژی و مورفوتکتونیک ناحیه اللی 
 

 2عزیز رحیمی چاکدل*و  1طیبه احمدی

 علمی، دانشگاه گلستانو هیاتعض2، انشگاه گلستاند ارشد تکتونیک،سیدانشجوی کارشنا1

 11/1/12 ؛ تاريخ پذيرش: 1/11/11تاريخ دريافت: 

 چکیده

های ژئومورفومتری به عنوان ابزاری برای شناساايی مناا     تحلیل مورفوتکتونیکی با استفاده از شاخص

العاه  های مورد استفاده در ايان م  گتوند انجام گرفت. روش-با دگر شکلی زمین ساختی در ناحیه اللی 

و توابا   GIS افازاری  هاا در محاین نارم   های سنجش از دور باوده و پاردازش داده  عمدتا مبنی بر روش

شاکل و مقاادير    Vهاای  را بارای دره  33/0مقادير  VFی شاخص تحلیلی آن انجام شده است. محاسبه

فعاا(  و   را بارای مناا     5/0 مقاادير بیشاتر از    HIشاکل، شااخص     Uهاای را برای دره 6/5 باالتر از

های توپوگرافی ترسای   نیمرخ .دهندنشان می 1رده را برای ، و.. │AF-50│>15) مقادير AFشاخص 

دهناد، کاه   شده افزايش باالآمدگی و توپوگرافی خشن را از جنوب غرب به سمت شما( شرق نشان مای 

ونیکی صاورت  بنادی تکتا  بیشتر بوده است، اين تغییرات توپاوگرافی باا پهناه   AA  در نیمرخ توپوگرافی

هاای  مورد م العه م ابقت دارد. نتايج بدست آمده از شاخص در من قه VF گرفته با استفاده از شاخص

 گتوند از لحاظ تکتونیکی جزو منا   فعا( قرار دارد. -ژئومورفومتری مشخص کرده که من قه اللی

 

های ورفولوژی، شاخصگتوند، ژئوم-مورفوتکتونیک، تکتونیک فعا(، من قه اللی هاي کلیدي:واژه

 1ژئومورفیکی، نیمرخ توپوگرافی
 

 مقدمه

دانش م العه اشکا( و سیماهای ايجااد شاده    وژیائومورفولک ژتکتونی مورفوتکتونیک يا : طرح مسأله

معناای کااربرد اصاو(     ناد و از آن باه  اهای تکتونیکی ايجااد شاده  سازوکارزمین است که بر اثر روی بر 

 روتای و ، ثBurbank &Anderson, 2008) شاود تکتاونیکی تعبیار مای    ژئومورفیک در تحلیل مسائل

    .1311 ،شرفی فرهودی و ؛1311 ،همکاران

                                                             
 rahimiaz@yahoo.co.ukمسئو( مکاتبه: *

mailto:rahimiaz@yahoo.co.uk
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 22 بهار/هفتم/شماره مسلسل سوم/سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                               122

ش ياک  افرآيندهای تکتونیکی زمین و نحوه ايجااد و پیدايا   ،یابررسی و شناخت فرآيندهای ژئومورفیک

مورفوتکتونیاک  . دهاد از مواردی است که عل  مورفوتکتونیک آنرا مورد بررسی قرار مای  1سیمای زمینی

از  ريا    تن ارتباا  حاوادت تکتاونیکی   انسا باشاد و د میمعرف راب ه بین تکتونیک و عوارض س حی 

  . Morisawa and Hack, 1985) دگردهای س ح زمین تعبیر و تفسیر میبررسی اشکا( و ناهمواری

شاناختی  هاای زماین  ساختی يعنای، جنابش  ساخت با روابن موجود بین اشکا( زمینزمین يخت نو

تغییارات ناشای از     .Ollier, 1985) سر و کاار دارد  شناختی نئوژنهای زمینکنونی و جاری يا جنبش

هاای  ای و پدياده لارزه  های زماین ساخت بر روی س ح زمین يا از نوع مستقی  است مانند تركنوزمین

هاای  ارن و خمیادگی هاای نامتقا  هاا، دره مربو  به لغزش زمین و يا از ناوع غیرمساتقی  مانناد پرتگااه    

 . 1311 ،برجسته) ایرودخانه

هاای  بار پاياه برداشات    گتوناد  -هدف از اين م العه تفسیر و تحلیل مورفوتکتونیکی من قاه اللای       

سااختی  هاای زماین  منظاور بررسای فعالیات   باه GIS و  های سنجش از دوری و استفاده از روشيصحرا

 ،منا   فروبار دزفو( در پهنه زاگرس چین خورده اسات گتوند يکی از مهمترين –من قه اللی. باشدمی

فعاا(   مناا    جزو از لحاظ تکونیکیبايد  های مختلف تکتونیکی بودهمن قه شاهد فازبا توجه به اينکه 

شناسای  سااختی، زماین  نظیر من قه اللی گتوند از ديادگاه لارزه زماین   های بیويژگی با توجه به اشد.ب

م العاه و بررسای    ، آياو نیروگاهر موقعیت ساخت سد ظويژه من قه از نجايگاه مهندسی، آب شناسی و 

 ؟باشدای و تکتونیکی مشاهده شده در من قه حائز اهمیت میفعالیت تکتونیکی با توجه به حرکات لرزه

های تکتونیکی تاثیری در ساختار و مورفولوژی من قه دارد؟آيا فعالیت

 

 روش تحقیق

توانند بارای ارزياابی ساري     های تکتونیکی مفید هستند زيرا میسیهای ژئومورفیک در بررشاخص

هاای رقاومی و   اغلب به سرعت از نقشاه  هاهای ضروری آنمنا   وسی  مورد استفاده قرار گیرند و داده

در اين تحقیا  از نقشاه توپاوگرافی      .Keller and Pinter, 1996) آيندای به دست میتصاوير ماهواره

تصوير برجسته سايه روشن و مد( رقومی ارتفاعی من قاه  ، GISافزاری در محین نرممن قه  25000/1

ژئوماورفیکی نسابت پهناای کاف دره باه      هاای  سپس با استفاده از مد( رقومی ارتفاع شاخص تهیه شد

ارتفاع دره، شاخص انتگرا( هیپسومتری و شاخص عدم تقاارن حوضاه زهکشای بارای بررسای فعالیات       

ی میدانی برای آشانايی باا ساازندهای    هاهمچنین بررسی محاسبه شد، گتوند –لی تکتونیکی من قه ال

                                                             
1- Landscape 
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هاای توپاو   نیمارخ همچناین   ها صورت پذيرفتشاخص های بدست آمده از محاسبهمن قه، کنتر( داده

 .دندهلیت تکتونیکی نشان میاتغییرات توپوگرافی را با فع گرافی ترسی  شده ارتبا 

 

 و قلمرو پژوهشمحدوده 
کیلاومتری شاما(    15کیلاومتری شاما( اهاواز و     150گتوناد در   -ز لحاظ جغرافیايی من قه اللیا

عارض شامالی و    32° 30´تاا   32°غربی مسجد سلیمان در حوضه کارون میانی با مختصات جغرافیايی 

 .است و( شرقی واق  گرديده  11° 15´تا  15´ °11

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

 

 

 

 

 .منطقه مورد مطالعه  DEMنقشه موقعیت جغرافیایی و .2 لشک
 

غرب، و س ح تماس آبرفات باا   شهرستان شوشتر در جنوب  درغرب،رودکارون  در شرق، گرود تالو

مارز محادوده ماورد م العاه را     شاما( غارب    ودر شاما(    های پابده و گورپیآهک آسماری )تاقديس

دسترسای باه من قاه ماورد م العاه از  ريا         . 1315 ،)مهندسین مشااور آب نیارو   دهندتشکیل می
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 -قلعاه خواجاه   -دوراهی اللی، مسجد سالیمان -های اصلی اهواز، سه راهی شوشتر، مسجدسلیمانجاده

 (.1شکل ) باشدمی تنگ بابااحمد

های عمده ژئومرفولوژيک محدوده پديده: شناسی )ژئومورفولوژي( منطقهریختهاي زمینویژگی

های های تاقديسی، پرتگاهتکتونیک نقش مهمی در تشکیل آنها داشته است شامل درهمورد م العه که 

و   2 )شکلها باالآمدگی ها،پابده ، سنگ لغزش-ها )مانند تاقديس گورپیکلینخن گسل، پری

های عمده موجود در من قه مورد شناسی رودخانهدر تغییرات ريخت .باشندساختارهای مثلثی شکل می

های پابده و هرکش در هنگام ورود به نمايد. رودخانهای را ايفا میتکتونیک نقش عمدهنیز،  م العه

گردند عمدتاً از نوع های پلی و میانرودان، در حالی که با کاهش شیب ناگهانی مواجه میدشت

گر استمرار باشند. اين پديده احتماالً نمايان، بريده بريده و در بعضی مواق  مستقی  می1آناستوموسینگ

در محدوده مورد م العه،  فولوژی کارستورژئومازلحاظ  .باشدآمدگی من قه در زمان حاضر میباال

 . 1315 ،)مهندسین مشاور آب نیرو باشدسازند کارستی می ترينسازند گچساران، عمده

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  اناللی در سازند گچسار باالآمدگی در دید به سمت شرق،جنوب راندگی .1 شکل

 با مربع کوچک نمایش داده شده (متر سانتی 21)مقیاس مداد 
 

هاای من قام ماورد م العاه شاامل گاروه فاارس )گچسااران، میشاان،          شناسی سازنداز لحاظ چینه

ترتیاب  های آبرفتای عهاد حاضار کاه باه     آغاجاری، بخش لهبری، بختیاری ، کنگلومرای توکک و نهشته

 . 1312 ، یعی)م  3)شکل  اندقدمت قرار گرفته

                                                             
Anastomoings-1  
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 گتوند –هاي منطقه اللی نقشه زمین شناسی و سازند .9شکل 
 

 مبانی نظري تحقیق و روش پژوهش

 2گیری کمی شکل سیماهایبه اندازه 1مورفومتری: هاي ژئومورفیکی تکتونیک فعالشاخص

براساس اندازه، ارتفاع )حداقل، حداکثر توانند ترين س ح، عوارض میشود. در سادهتکتونیکی ا الق می

                                                             
1- Morphometry 

2- Landscape 
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ها اجازه مقايسه واقعی های کمی به ژئومورفولوژيستگیریيا میانگین  و شیب مشخص شوند. اندازه

توانند برای شناسايی که می ،شودهای ژئومورفیک میدهد و سبب محاسبه شاخصعوارض را می

های زهکشی مورفومتری حوضهمفید باشد. های خاص يک ناحیه نظیر س ح فعالیت تکتونیکی ويژگی

 ,Savindra) شودم العه کمی مساحت، ارتفاع، حج ، شیب و نیمرخ شبکه زهکشی را شامل می

1998.   
 :، عبارتند ازکه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتههای ژئومورفیک برخی از شاخص

        VF) نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره شاخص  1
 (Hi)1شاخص انتگرا( ارتفاع سنجی  2

 (Af)2شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی  3

 

 :بیان شده است 2-1صورت راب ه شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره آن به
 (Keller and Pinter, 1996) 

 VF=2Vfw/(Erd-Esc)+(Eld-Esc)                                                                  1 راب اه 

ارتفااع  Eld  و Erd، پهناای کاف دره   Vfw درهنسابت پهناای کاف دره باه ارتفااع      Vf  در ايان راب اه  

   . 1 )شکل باشدارتفاع کف دره میEsc  راست و چپ دره و های سمتديواره

 

 
 (.Silva et al., 2003) از شاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاع آن )وسط( برگرفته .4 شکل

 

شاکل و عمیا     V هاای مس ح و پهن تا مقادير پايین در دره هایدرهاز مقادير باال در اين شاخص 

برناد در  ها کف دره پهن را مای با نرخ باالآمدگی ک  که در آن آبراهه Vfزياد  متغیر است. مقادير نسبتاً

هاا را حفار   ه اور فعاا( در  ها بههای عمیقی اشاره دارد که در آن رودبه دره Vfمقاديرک   ارتبا  است.

                                                             
1- Hypsometricintegral 

2- Asymmetry factor 
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های بسایار مفیاد در شناساايی    يکی از نسبت  Vf.کناند و معموالً در ارتبا  باا بااالآمادگی هستندمی

 ,Bull) های تکتاونیکی اواخار کاواترنر بسایار حسااس اسات      فعالیت هبه ويژه ب باشد ومنا   فعا( می

2007.  (Bull & McFadden, 1977    11/0 مقادار عاددی=Vf  هاای  رز باین جبهاه  عناوان ما  را باه

   اند.کوهستانی غیرفعا( عنوان نموده

منحنی ارتفاع سنجی، نشانگر توزيا  ارتفااع در ياک ناحیاه از      (:HI) شاخص انتگرال ارتفاع سنجی

اسات. ايان منحنای از پیااده کاردن       س ح بزرگی از کره زماین تا کوچک زمین، از يک حوضه زهکشی 

قابل نسبت کل مساحت حوضه )مساحت نسبی  باه وجاود   نسبت کل ارتفاع حوضه )ارتفاع نسبی  در م

 .(5 شکل)  Keller & Pinter, 1996) آيدمی

   

 
دهد. روي منحنی ارتفاع سنجی را نشان می (x , y)حوضه زهکشی فرضی، نشانگر ایجاد یک نقطه  .5شکل 

 (.Strahler, 1952) شودباعث ایجاد منحنی می( h/Hو  a/A) هاي متفاوتمقادیر دیگر براي تراز
 

مقادار متوسان    .(الاف -6شاکل  ) سنجی بزرگ، نشانگر توپوگرافی جاوان اسات  انتگرا( ارتفاع مقدار

 بیشتر تاا مرحلاه   توسعه .ب -6)شکل  باشدبلوغ می انتگرا( وشکل سیگموئیدا( منحنی، نشانگر مرحله

 -6 )شاکل  مانندمحفوظ می فرسايشی مرتف  بقايای شود جز اينکهپیری، باعث تغییر مقدار انتگرا( نمی

سانجی، ياک ابازار مفیاد بارای       توان چنین اذعان داشت کاه تحلیال ارتفااع    ور مختصر میلذا به .پ 

 . 1316 ،زرگرزاده ؛1313 )آرين، تشخیص نواحی فعا( از نظر تکتونیکی از نواحی غیرفعا( است
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 (.Strahler, 1952) سه مثال از مقادیر مختلف انتگرال ارتفاع سنجی .6شکل 

 

 (AF) عدم تقارن حوضه زهکشی
د. عامل عدم توصیف کر ه  به صورت کمی و ه  به صورت کیفی توانرا میهای رود هندسه شبکه

های بزرگتار، باه   تقارن برای نمايان ساختن کج شدگی تکتونیکی در مقیاس حوضه زهکشی يا مساحت

   .Keller & Pinter, 1996) باشدمی 2صورت راب ه 

 AF=100(Ar/At)                                                                                          2 ه راب

Ar مساحت حوضه سمت راست رود )ديد به سمت پايین دست  و At      مسااحت کال حوضاه زهکشای

(1 شکل) است
.   

  
 (Keller and Pinter, 1996) ونگی محاسبه عامل عدم تقارنبلوک دیاگرام نشانگر چگ .7شکل 

AF=100(Ar/At) 
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 122                                                                 گتوند، استان خوزستان –مورفوتکتونیک ناحیه اللی  ژئومورفولوژی و

 50باياد حادود    AF برای شبکه رودی که تشکیل شده و جريان آن در يک وضعیت پايادار اسات،  

ايان شااخص،    50شدگی عمود بر روند رودخانه حساس است. مقادير بیشتر يا کمتر از به کجAF  .باشد

  .1313 شدگی باشند )آرين،ممکن است نشانگر کج

هاای ماورد بحاث امکاان ياک رده بنادی نسابی        هريک از شااخص : ساختیزمین تبندي فعالیرده

تاوان من قاه را باه ناواحی     آورد و مای  های مقدماتی فراه  میساختی را در بررسیهای زمینازفعالیت

ياک ناحیاه    فعا(، فعا(، نسبتاً فعا( و غیرفعا( تقسی  بندی نمود. وقتی بیش از يک شاخص برایخیلی

هاای حاصال از هرياک از    تار از تحلیال  نتاايج پرمعنای   ،خاص مورد اندازه گیری و ارزياابی قارار گیارد   

هاای مورفوتکتاونیکی   شاخص . Keller & Pinter, 1996) شودهاست که به تنهايی حاصل میشاخص

و  هاا س سنگجن عالوه بر انعکاس وضعیت تکتونیکی من قه، تحت الشعاع وضعیت آب وهوايی، ساختار،

ی مورفوتکتاونیکی  هاا توان حد ومرز مشخصی برای اين شاخصلذا نمی های من قه نیز قرار دارندسازند

  . Wolman et al., 1978) های تکتونیکی معین کردجهت ارائه يک رده بندی دقی  فعالیت

 

 بحث 

ص انتگرا( ی شاخبرای محاسبه(: Hypsometric integral) محاسبه انتگرال ارتفاع سنجی

 های من قه مورد م العه،های رقومی آبراهههای نرم افزاری، و نقشهارتفاع سنجی با استفاده از قابلیت

سپس با استفاده از نقشه توپوگرافی رقومی من قه در محین  . 1 )شکل استخراج گرديد حوضه13

GIS، نسبی  برای تمام  نسبت ارتفاع کل حوضه )ارتفاع نسبی  به نسبت مساحت کل حوضه )مساحت

مقادير بدست   .1 )شکل زير حوضه ها محاسبه و منحنی انتگرا( هیپسومتری برای آنها ترسی  گرديد

مقدار  تصوير درآمده است. به  1 )جدو( در  1تا  0آمده برای هر زير حوضه )مقدار اين انتگرا( بین 

 ,.ELHamdouni et al؛Debozorgi et al., 2010) شاخص انتگرا( هیپسومتری بر اساس روش

مربو  به  1باشد. رده های محدب يا مقعر میگروه  بقه بندی شد که مربو  به منحنی 3در  (2007

و  Hi≥4/0<5/0 محدب که –های مقعرمربو  به منحنی 2رده  ≤ 5/0Hi منحنی هیپسومتری محدب

ند منحنی هیپسومتری گتو – در من قه اللی باشد.می Hi<1/0 های مقعر کهمربو  به منحنی 3رده 

مقعر است و همچنین با محاسبه ی  –محدب  صورت محدب ياها بهبدست آمده برای تمامی زير حوضه

حوضه ها در مراحل جوانی به سر درصد  10توان اظهارکرد که بیش از ها میمساحت زير منحنی

  .10شکل)باشد مورد م العه میبرند که مؤيد فعالیت تکتونیکی باال در من قه می
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 هاي استخراج شده در منطقه مورد مطالعهحوضه .8 شکل

 

  

  و K هاي فعالهاي ردههایی از منحنی هیپسومتري زیرحوضهنمونه .3شکل 

 گتوند –در منطقه اللی   Jنیمه فعال
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 111                                                                 گتوند، استان خوزستان –مورفوتکتونیک ناحیه اللی  ژئومورفولوژی و

 )شاکل در من قه مورد م العه  Hi ترسی  شده برای شاخص نقشه با توجه به مقادير بدست آمده و

آن را بیشترين فعالیت را دارند که دلیال   M و A,B,C,E,F,G,K,L هایکه حوضه مشخص شده  11

هاا کاه بیشاتر ساازندهای ماساه سانگی       شناسی ايان حوضاه  توان به فعالیت تکتونیکی باال و سنگمی

فعالیت کمتاری را    H وD,I,J  هایآقاجاری و کنگلومرای بختیاری رخنمون دارند، نسبت داد و حوضه

دلیال   H, I, J هاای دهند که با توجه به رخنمون وسی  سازند تبخیری گچسااران در حوضاه  نشان می

ها جنس دلیل تاثیرات سنگ شناسی من قه )چون در اين حوضهتوان بهکاهش فعالیت تکتونیکی را می

 متر بودن فعالیت تکتونیکی.سازندها تبخیری و نرم  و فرسايش پذيرتر است  نسبت داد نه ک

 
 ندگتو –مراحل مختلف فرسایش در زیر حوضه هاي منطقه اللی  .21شکل 

 

 
 (Hi) نقشه شاخص انتگرال ارتفاع سنجی .22 شکل
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 هاي بدست آمده از مدل رقومی ارتفاع منطقهبر اساس داده شاخص انتگرال ارتفاع سنجی .2 جدول

ع مقدار شاخص انتگرا( ارتفا نام حوضه
 سنجی

Hi 

 شکل منحنی بدست آمده فعالیت تکتونیکی رده

A 163/0 1 محدب 

B 122/0 1 محدب 

C 632/0 1 محدب 

D 11/0 2  مقعر -محدب 

E 6/0 1 محدب 

F 615/0 1 محدب 

G 620/0 1 محدب 

H 111/0 2  مقعر -محدب 

I 161/0 2  مقعر -محدب 

J 112/0 2  مقعر -محدب 

K 10/0 1 محدب 

L 11/0 1 محدب 

M 11/0 2  مقعر -محدب 

 

  (AF) فاکتور عدم تقارن حوضه زهکشی محاسبه
من قاه در   25000/1با استفاده از نقشه توپاوگرافی   عدم تقارن حوضه زهکشی ابتدا، برای محاسبه

 یگتوناد بارا   –، مد( رقومی ارتفاع و تصوير برجسته سايه روشن من قاه اللای   GISمحین نرم افزاری 

  DEM) حوضه از مد( رقومی ارتفااع  13های آبراهه سپس، های ذکر شده تهیه شدی شاخصمحاسبه

کار مساحت سمت راست  اصلی در هر حوضه مشخص شد در ادامه بعد از آن مسیر رودخانه و استخراج

حوضاه من قاه ماورد م العاه      13حوضه )ديد به سمت پاايین دسات  و مسااحت کال حوضاه بارای       

و  ( 2 جادو( ) نتاايج حاصال از ايان بررسای در     ،انجام شاد  2اسبات با توجه به راب ه گیری و محاندازه

         .به نمايش در آمده است (12 شکل)
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 111                                                                 گتوند، استان خوزستان –مورفوتکتونیک ناحیه اللی  ژئومورفولوژی و

 
 (Af)نقشه شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی .21 شکل

 

 :به سه رده AFشاخص   et al., 2007 EL Hamdouni) بر اساس روش

 .شودبندی میتقسی  │fA-50│<1، 3رده  و│fA-50│=1-15 = 2، رده │fA-50│>15 =1رده 

 
 بندي شاخص عدم تقارن حوضه زهکشیتقسیم .1جدول 

 AF-50 AF مساحت حوضه سمت راست رود مساحت کل حوضه نام حوضه

A 111011012413 6121210146 1541 3146 
B 165161111413 65111621411 1043 3141 
C 31510031412 11161100403 21403 21411 
D 12531105241 5566113141 541 1143 
E 53311166456 1312106041 31416 11416 
F 16111151411 13611111412 2041 2141 
G 11101111402 111211101411 1142 6142 
H 133131513411 51135301401 5463 11431 
I 10621110401 30101111423 1141 3142 
J 15110513401 11001332461 541 5541 
K 155511160415 51151126410 16412 33421 
L 11551111450 21165112416 1545 3145 
M 110151111411 113111111412 1046 3141 
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حوضه من قه محاسبه و با توجه به مقادير بدست آمده از ايان شااخص    13برای  AFمقدار شاخص

تکتاونیکی تقسای  بنادی      3بتاً فعاا( )رده    و نس2  ، فعا( )رده1خیلی فعا( )رده  من قه به سه رده 

محاسابه   H546 در حوضاه   AF وکمتارين مقادار   E 3141 در حوضه AFبیشترين مقدار شاخص  شد.

بیشترين فعالیت تکتونیکی را در قسمت شرق، شما( شارق و شاما( غارب من قاه و     AF شد. شاخص 

 .دهدکمترين فعالیت را در قسمت جنوب غرب من قه نشان می
 

 (Ratio of valley floor width  to valley height) شاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاع الیه
هاای اصالی،   در مقا عی که آبراهه Vf من قه مورد م العه، شاخص با استفاده از مد( ارتفاع رقومی

اخص های مساوی محاسبه گرديد که نقشه پهنه بندی تهیه شده، اين شا با فاصله ها را ق   نمودنددره

اين نقشه با استفاده از تعمای  دادن نقاا  محاسابه      .13 شکل) دهدناحیه متفاوت نشان می 1را برای 

در  0433ص از مقادار ايان شااخ   يابی حاصل شاده اسات.   شده برای کل من قه با استفاده از تواب  درون

منا   غیر فعاا(   در 11146غرب من قه  تا شما( شرق ومانند )شرق شما( Vهای منا   فعا( با دره

مقادير محاسبه شده بارای    3  . )جدو(11 )شکل مانند )جنوب وجنوب غرب  متغیر است U هایبادره

 . Bull, 2007 اساس روش بر) دهدرا نشان می Vf شاخص

 

 
 (Vf) نقشه شاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاع دره .29شکل 
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 111                                                                 گتوند، استان خوزستان –مورفوتکتونیک ناحیه اللی  ژئومورفولوژی و

 
 در منطقه مورد مطالعهشکل )پایین( u شکل )باال( و  vها دره شکل ی ازنماي کل .24 شکل

 
 Vf شاخص مقادیر محاسبه شده. 9 جدول     

Vf X Y No. Vf X Y No. 

3.9 300177.
9 

3584613 20 1.56 333969.
6 

3573130 1 
0.33 297042.

6 
3576252 21 2.3 337190.

4 
3573317 2 

0.4 291878.
2 

3578831 22 3 339603.
9 

3574507 3 
8 305748.

2 
3567100 23 7.2 342654.

7 
3574856 4 

5.2 308456.
9 

3567818 24 4.7 344600.
8 

3577006 5 
5.38 311646.

9 
3567991 26 0.79 334759.

4 
3575212 6 

0.8 312111.
8 

3555170 27 3.3 337064.
2 

3576581 7 
2.36 312274.

7 
3557541 28 12.12 339814.

5 
3578839 8 

6.9 307679.
4 

3563861 29 2.96 327093.
5 

3572011 10 
1.4 309746.

8 
3561593 30 0.36 327700.

2 
3574395 11 

7.9 322917.
2 

3562602 31 15.8 325022.
1 

3580417 12 
3.1 329375.

9 
3565007 32 1.2 321984.

5 
3581716 13 

5.6 331159.
4 

3564498 33 1.6 322007.
4 

3584498 14 
0.5 342773.

8 
3564454 34 2.96 315141.

8 
3577924 15 

0.53 341062.
6 

3566767 35 4.6 315366.
5 

3580098 16 
12.5 316095.

6 
3567366 36 10.8 306850.

5 
3581198 17 

2.46 328762.
1 

3569586 37 6.1 303887.
7 

3581927 18 
4.4 328892.

6 
3566885 38 6.5 303655.

3 
3583386 19 
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 نیمرخ توپوگرافی

و در نقا   AA ,´ CC ,´BB ´کنید، چهار نیمرخ توپوگرافیمشاهده می (15 شکل)همان ور که در 

 به موازات ترسی  شده است.  DD  ´وها مورد م العه، عمود بر گسل مختلف من قه

 

 
 هاي توپوگرافینیمرخ .25شکل 

 

  
 BB´توپوگرافینیمرخ  .27شکل  AA´توپوگرافی نیمرخ  .26کل ش

  
 DD´توپوگرافینیمرخ . 23شکل  CC´توپوگرافینیمرخ  .28شکل 
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 111                                                                 گتوند، استان خوزستان –مورفوتکتونیک ناحیه اللی  ژئومورفولوژی و

در هر سه نیمرخ توپوگرافی افزايش باالآمدگی و توپوگرافی خشن از جنوب غرب به سمت شما(  

، 11، 16 هایخورد )شکلچش  میبهتر و بیشتر به  AA´شود، که در نیمرخ توپوگرافیشرق ديده می

مورد م العه م ابقت  های تهیه شده در من قهقشه شاخصاين تغییرات توپوگرافی با ن.  11 و 11

 دهند.ی را نشان میشرق ، فعالیت تکتونیکی بیشترتر )شما(که منا   مرتف  وریبه ،داشته

 

 گیرينتیجه
برای   Vfت پهنای کف دره به ارتفاع دره )شاخص نقشه نسب با استفاده از مد( رقومی ارتفاع ،-1

به  غرب، دارای مقادير باالی اين شاخص نواحی فعالی نبوده وجنوب  ،من قه تهیه شد نواحی جنوب

 يابدافزايش می تکتونیکی فعالیت شما( غرب مقدار اين شاخص کاهش يافته و شرق، شما( و سمت

های تراستی فعا( موجود در اين قسمت دلیل وجود گسلهتواند بکه اين افزايش فعالیت تکتونیکی می

 .از من قه باشد

ها مشخص گرديد و های من قه مرز حوضهو آبراهه 25000/1استفاده از نقشه رقومی توپوگرافی با -2

 Hi ی ترسی  شده برای شاخصمقادير بدست آمده ونقشهنقشه انتگرا( ارتفاع سنجی من قه تهیه شد 

بیشترين فعالیت را   Mو A,B,C,E,F,G,K,Lهای دهد که حوضهنشان می  العهدر من قه مورد م

 هایشناسی من قه نسبت داد و حوضهتوان به فعالیت تکتونیکی باال و سنگدارند که دلیل آنرا می

D,I,J  وH و دهند که با توجه به رخنمون وسی  سازند تبخیری گچساران فعالیت کمتری را نشان می

 H, I, Jهایدر حوضهشتر اين سازند نسبت به ساير سازندهای موجود در من قه یی بپذيرفرسايش

)وجو سازند  دلیل تاثیرات سنگ شناسی من قهتوان بهدلیل کاهش فعالیت تکتونیکی را می

 نسبت داد نه کمتر بودن فعالیت تکتونیکی. پذير گچساران فرسايش

و با توجه به مقادير بدست آماده از ايان شااخص    حوضه من قه محاسبه  13برای  AFمقدار شاخص-3

تکتاونیکی تقسای  بنادی      3  و نسبتاً فعاا( )رده  2  ، فعا( )رده1خیلی فعا( )رده  من قه به سه رده 

محاسابه   H546 در حوضاه    AFکمترين مقادار  و E 3141 در حوضه AFبیشترين مقدار شاخص  شد.

قسمت شارق، شاما( شارق و شاما( غارب من قاه        یشترين فعالیت تکتونیکی را دربAF شد. شاخص 

کمترين فعالیت را در قسمت جناوب  و  دهدنشان میودرارتبا  با گسل های تراستی موجود در من قه 

 .دهدغرب من قه نشان می

در چهار نیمرخ توپوگرافی ترسی  شده افزايش باالآمدگی و توپوگرافی خشن از جنوب غرب به سمت -1

شود که در نیمرخ ديده میود در اين قسمت شما( شرق با گسلهای تراستی موجودر ارتبا   شما( شرق 

بندی تکتونیکی صورت گرفته با است. اين تغییرات توپوگرافی با پهنه  بهتر و بیشتر بودهAA ´توپو گرافی
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تار )شاما(   کاه مناا   مرتفا     وریدر من قه مورد م العه م ابقت داشته، به  VFاستفاده از شاخص

 .ت تکتونیکی بیشتری را نشان دادندفعالی های تراستی فعا( وجود دارند،که گسل،من قه 

 

  منابع
 16-13، 30پیام علوم زمین مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، شماره  .1313. هرانآرين، م-1

 صفحه.

ر سازند گچسااران در من قاه   . بررسی راب ه شبکه هیدروگرافی با سیست  شکستگی د1311 .رشآ، برجسته-2

 صفحه. 131، سازمان آب و برق خوزستان. حقیقات و استانداردهای مهندسی آبرامهرمز، دفتر ت

ژئومورفولوژی و مورفوتکتونیک تاقديس گچ،  .1311 .کیمهح نیا،، غالمیسنحیدس ، صدوق،ضارحمدثروتی، م-3

 صفحه. 51-10، 1311 ، پايیز1سا( او(، شماره  مجله پژوهش های علوم زمین،

 ،GISو  های سنجش از دور. م العه نئوتکتونیک من قه زاگرس با استفاده از تکنیک1316 .رضیهزرگرزاده، م-1
 .، گروه زمین شناسیدانشگاه شهید چمران اهواز رنگزن، کاظ ، ارشد،نامه کارشناسیپايان

یک باباکوهی واقا  در شاما( شایراز، فصالنامه     بررسی مورفوتکتون .1311 .ستی.، شرفی، ههالدرتفرهودی، ق-5

 .فحهص126–131، 2زمین شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، شماره 

 .شورکشناسی شناسی زاگرس، سازمان زمینشناسی ايران، چینهزمین .1312 .مايونم یعی، ه-6
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