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4. دكترى ژئوفيزيك (گرايش زلزله شناسي)، گروه زمين شناسى، دانشكده علوم پايه، دانشگاه باهنر، كرمان

چكيده
در پژوهش كنونى، فعاليت نوزمين ساختى حوضه آبريز قره سو واقع در جنوب باخترى استان گلستان 
مورد  منطقه  در  موجود  ساختى  زمين  شواهد  و  ريخت زمين ساختى  شاخص هاى  محاسبه  از  استفاده  با 
كنكاش قرار گرفته است. در اين راستا 5 شاخص زمين ريختى (شاخص هاى شيب رود، نامتقارنى حوضه 
زهكشى، شكل حوضه آبريز، تقارن توپوگرافى معكوس و پيچ و خم پيشانى كوهستان) محاسبه و نتايج 
به دست آمده از آنها مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مى دهد كه باال بودن مقادير بردار هاى عدم 
رادكان  و  كاسپين  گسل هاى  عملكرد  حاصل  واضح  به طور  قره سو  رود  اصلى  شاخه  توپوگرافى  تقارن 
است. همچنين، ميزان باالى كج شدگى و نامتقارن بودن اين حوضه زهكشى از ديگر نتايج اين تحقيق 
است. از سوى ديگر، نتايج به دست آمده از بررسى شاخص زمين ساخت فعال نسبى در ناحيه مذكور، 
بيانگر تمركز مناطقى با فعاليت كم زمين ساختى در بخش مركزى حوضه قره سو است، در حالى كه ساير 
مناطق داراى رده هاى متوسط تا باالى فعاليت زمين ساختى هستند، اين امر مويد فعال بودن منطقه مذكور 
از نظر نو زمين ساختى مى باشد. در نهايت، با بررسى هاى صحرايى انجام گرفته در شمال آق قال و شواهد 
زمين ساختى (چند چين كه در ارتباط با گسلش جوان هستند)، مى توان اظهار كرد كه با توجه به روند اثر 
محورى اين چين ها، تنش فشارشى بوجود آورنده آنها، در جهت NW-SE بوده است. اين تنش فشارشى 
مى تواند سيستمى از تراست هاى پنهان (راندگى لس ها به روى رسوبات عهدحاضر، كه بواسطه چين ها 
رخنمون پيدا كرده اند) را بوجود آورد. با وجود اين شواهد، مى توان عامل انحراف رودخانه قره سو را به 

وجود و فعاليت اين سيستم گسلى نسبت داد.

زمين ريختى،  شاخص هاى  قره سو،  آبريز  حوضه  ريخت زمين ساخت،  زمين ساخت،  كليدي:  واژه هاي 
استان گلستان

تاريخ دريافت: 90/4/27
تاريخ پذيرش: 91/11/29

مقدمه
اساسى  ابزار هاى  برگيرنده  در  ريخت زمين ساختى  بررسى هاى 
و مؤثر در تشخيص اشكال زمين ساختى فعال است. در سال هاى 

براى  مهم  ابزارهاى  از  يكى  ريخت زمين ساختى  مطالعات  اخير 
تشخيص و كمى نمودن فعاليت هاى زمين ساختى بوده است.

حركات  خصوص  به  زمين ساختى  فعاليت هاى  كامل  ارزيابى 
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زمين ساختى معاصر و خطرات ناشى از آن نياز به شناخت كامل 
به  دارد.  زمين  ريخت  شناسى  فرآيندهاى  آرايش  و  سرعت  از 
همين روى، روش هاى مورفومتريك نقش مهمى را در تشخيص 
پديده هاى زمين ريخت شناسى كه نسبت به حركات زمين  ساختى 
فعال حساس هستند و همزمان با آنها تغيير مى كنند، بازى مى نمايد 

 .(Keller and Pinter, 2002)
از بين مناظر طبيعى، شبكة زهكشى مى تواند نشانه هاى خوبى از 
زمين ساخت فعال را منعكس نمايد. فعاليت زمين ساختى در تكامل 
مى كند  ايفا  را  بسزايى  نقش  زهكشى  حوضه هاى  ريخت شناسى 
رودخانه اى  ريخت زمين ساختى،  پارامترهاى  توسط  خوبى  به  كه 
و ساختمانى منعكس مى شود. از جمله اشكال محيطى كه نسبت 
نشان  سريعى  نسبتًا  عكس العمل  زمين ساختى  تغييرات  وقوع  به 
 Acar and Dincer, 2005; Amerson)مى دهند، رودخانه ها هستند
et al., 2007). در اين تحقيق از شاخص هاى مورفومتريك براى 
بررسى فعاليت زمين ساختى حوضه قره سو واقع در جنوب باخترى 
استان گلستان استفاده شده است. بيشتر شاخص هاى مورد استفاده 
و  خشك  نواحى  در  ديگر  محققان  توسط  قبًال  تحقيق،  اين  در 
(Bull and Mcfadden, نيمه خشك جنوب باخترى اياالت متحده
Bull, 1984; Rockwell et al., 1985 ;1977) ، سواحل مديترانه 
(Ramirez, مكزيك  در  آكامباى  چاله   ،(Silva, 1994) اسپانيا  از 

شمال   ،(Molin et al., 2002) ايتاليا  جنوب  در  كاالبريا   ،(1998
در  همچنين  و   (Wisniewski et al., 2002)نيومكزيكو باختر 
(El Hamdouni اسپانيا  جنوب باخترى  در  نوادا  كوه هاى  رشته 

به  دنيا  در  زمين ساختى  فعاليت هاى  ارزيابى  براى   (et al., 2008
كار رفته اند و در ايران اين روش در ناحيه سروستان در زاگرس 
جنوبى  دامنه  در  و   (Dehbozorgi et al., 2010) توسط  مركزى 
گرفته  صورت   (Khavari et al., 2009) توسط  مركزى  البرز 
است اما در اين ناحيه هيچگونه تحقيقى در رابطه با اين روش 
صورت نگرفته است. با اندازه گيرى كمى اين شاخص ها مى توان 
پى به ميزان فعاليت زمين ساختى منطقه برد. البته با توجه به اين 
با  و  مى كند  پيروى  خاصى  الگوى  از  قره سو  رودخانه  روند  كه 
توجه به عملكرد گسل هاى اين منطقه مى توان به ارتباط تنگاتنگ 
بين ساختارهاى گسلى و فعاليت لرزه اى مربوط به آنها بر روى 

گسترش حوضه آبريز رودخانه پى برد. 

جايگاه زمين شناسى و زمين ساختى منطقه مورد مطالعه
گلستان  استان  در  اصلى  حوضه  سه  از  يكى  قره سو  حوضه 
عرض هاى  فاصل  حد  در  استان  اين  باختر  جنوب  در  كه  است 
جغرافيايى طول هاى  و  شمالى   37°  00' تا   36° جغرافيايى'33 

'00 °54 تا '45 °54 خاورى جاى دارد و با راستاى تقريبى خاورى 
ـ باخترى وارد دشت گرگان مى شود. اين حوضه از شمال و خاور 
به حوضه رودخانه اترك و گرگان رود، از جنوب به حوضه هاى 
آبريز شاهرود و دامغان و از جنوب باخترى به حوضه رودخانه 
نكا محدود مى شود (داورى و همكاران، 1389). حوضه نامبرده، 
زواردشت  زيرحوضه هاى  شامل  ترتيب  به  خاور  به  باختر  از 

(ساليكنده)، كردكوى، باالجاده، مياندره، شموشك، شصت كالته، 
گرمابدشت  و  نومل  (ناهارخوران)،  زيارت  النگدره،  انجيرآب، 

مى باشد (شكل 1).
سنگى  واحدهاى  از  مطالعه  مورد  منطقه  زمين شناسى،  نظر  از 
كواترنرى  تا  گرگان)  دگرگونى  سنگ هاى  (مجموعه  پالئوزوييك 
تشكيل شده است (فنونى، 1368 ؛ شاه پسند زاده، 1371). در اين 
منطقه سازندهاى شمشك، جيرود، خوش ييالق و الر نيز رخنمون 
قره سو  رودخانه  حوضه  در  كه  سازندى  قديمى ترين  دارند. 
اللون  سازند  رنگ  سرخ  آركوزى  ماسه سنگ هاى  دارد  رخنمون 
مطالعه،  مورد  منطقه  كوهپايه هاى  در  مى باشد.  كامبرين  به  متعلق 
نهشته هاى پراكنده لس را مى توان مشاهده نمود كه ضخامت آنها 
اليه  را  گرگان  دشت  سطح  مى يابد.  افزايش  شمال  به  جنوب  از 
نازكى از فورش و رس به ضخامت 50 متر تشكيل مى دهد كه بر 
روى اليه اى متشكل از مارن هاى ميوسن– پليوسن متناوب با شن 
و ماسه قرار گرفته است. از ديدگاه زمين ساختى اين استان در دو 
ايالت البرز و كپه داغ قرار دارد. بيش از 70 درصد اين حوضه  
رشت و حدود30 درصد آن (بخش  در پهنه ساختارى گرگان– 
شده  واقع  البرز  ساختارى  پهنه  در  حوضه آبريز)  خاورى  شمال 

است (داورى و همكاران، 1389) (شكل 1).
گسل هاي  را  مطالعه  مورد  منطقه  فعال  ساختارهاى  مهمترين 
كاسپين (خزر) و رادكان تشكيل مى دهند. گسل كاسپين با روند 
و  خاور  جنوب   - باختر  شمال  تا  باختر  جنوب   - خاور  شمال 
پهنه  در  معكوس  مؤلفه  با  بر  چپ  راستالغز  يا  راندگى  سازوكار 
اين   .(1383 (شاه پسندزاده،  است  شده  گزارش  البرز  ساختاري 
عارضه  يك  البرز  كوه هاى  و  كاسپين  جلگه  مرز  عنوان  به  گسل 
زمين ساختى مهم به شمار مى رود كه مى توان آن را گسل پيشانى 
 .(Berberian et al., 1992) شمالى رشته كوه البرز در نظر گرفت
بيشترين جابجايى اين گسل در البرز خاورى، در بخش ميانى آن 
در جنوب گرگان ديده مى شود (Ghassemi, 2005). گسل رادكان 
به صورت راندگى با شيب حدود 35 تا 45 درجه به سمت شمال، 
جنوب  باخترى تا اندكى شمال خاورى –  با راستاى خاورى – 
باخترى است كه در اثر سازوكار آن شيست هاى گرگان بر روى 
نكا)  رودخانه  مجاورت  (در  زيرين  كربونيفر  سنگى  واحدهاى 

رانده شده اند (صالحى راد و همكاران، 1369). 

مواد و روش ها
شاخص هاى مورفومتريك

فعاليت هاى  و  زمين  شكل هاى  بين  رابطه  اخير  سال هاى  در 
زمين ساخت و شاخص هاى زمين ريختى در ارزيابى فعاليت هاى 
زمين ساختى جايگاه ويژه اى يافته اند. با استفاده از اين شاخص ها 
مى توان در يك ناحيه، مكان هايى با آثار فعاليت هاى زمين ساختى 
 .(Ramirez, 1998) كرد شناسايى  را  كند  حتى  يا  و  سريع  نسبتًا 
توپوگرافى  رقومى  نقشه  از  استفاده  با  ابتدا  پژوهش  اين  در 
استفاده  با  آبريز  حوضه هاى  مرز  و  زهكشى  شبكه   1:25000
سپس  گرديد.  تعيين   Global mapper و   Arc GIS نرم افزار  از 
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شكل 1. نقشه زمين شناسى حوضه آبريز قره سو براساس نقشه زمين شناسى گرگان با مقياس 250000: 1. از باختر به خاور به ترتيب شامل زيرحوضه هاى 
زواردشت (ساليكنده)، كردكوى، باالجاده، مياندره، شموشك، شصت كالته، انجيرآب، النگدره، زيارت (ناهارخوران)، نومل و گرمابدشت مى باشد (Kh.F = گسل 

كاسپين، R.F = گسل رادكان، D.F = گسل درازنو).

شد  تهيه  توپوگرافى  داده هاى  از   (DEM) ارتفاعى  رقومى  مدل 
كه تمام منطقه مورد مطالعه را پوشش مى دهد. با استفاده از اين 
مدل شاخص هاى مورفومتريكى براى منطقه مورد مطالعه محاسبه 
گرديد كه عبارتند از: شاخص شيب رود (SL) ، نامتقارنى حوضه 
زهكش (Af)، شاخص شكل حوضه آبريز (Bs)، شاخص تقارن 
توپوگرافى معكوس (T)، پيچ و خم پيشانى كوهستان (Smf) در 
روش  براساس  آمده  دست  به  مورفومتريكى  شاخص هاى  انتها، 
ارائه شده توسط El Hamdouni et al. (2008) مورد ارزيابى قرار 

گرفت. 

(SL) شاخص طول - شيب رود
مقاومت  با  وخاك هايى  سنگ ها  روى  بر  جارى  رودخانه هاى 
هندسه   و  طولى  نيمرخ  يك  با  تعادل  به  رسيدن  درپى  متفاوت، 
براى   .(Hack, 1973; Bull, 2007) هستند  خاص  هيدروليكى 
مى توان  نه  يا  است  رسيده  تعادل  به  رودخانه  آيا  اين كه  تعيين 
اين  نمود.  استفاده  رود  شيب  شاخص  عنوان  تحت  شاخصى  از 
طولى  نيمرخ هاى  روى  بر  محيطى  تغييرات  تأثير  كه  شاخص 

رودخانه را نشان مى دهد از رابطه زير به دست مى آيد: 
                                         SL = (∆H/∆L)L                                                    (1)
در اين رابطه  :SL شاخص شيب رودخانه، H∆: اختالف ارتفاع 
در يك مقطع خاص از رودخانه، L∆: فاصله افقى همان محل و يا 
(L/∆H∆ (شيب بخشى از مجرا است و L: طول رودخانه از نقطه 
شاخص  تا سرچشمه رودخانه مى باشد. اين  مركزى همان محل 

براى ارزيابى زمين ساخت فعال نسبى مفيد است. 

(Af) نامتقارنى حوضه زهكشى
اين شاخص براى اثبات زمين ساخت فعال و ارزيابى كج شدگى 
زمين ساختى در حوضه آبريز يك منطقه به كار برده مى شود. در 
مناطقى كه داراى فعاليت زمين ساختى بااليى هستند اغلب در يك 

طرف اثرات توپوگرافى بصورت باالآمدگى تظاهر پيدا مى كند و 
به تبع آن در سوى ديگر، منجر به فرونشست مى شود، در نتيجه 
طول  از  بيش  آمده  باال  مناطق  سمت  در  فرعى  آبراهه هاى  طول 
(Keller and Pinter, بود  خواهد  فرونشسته  نواحى  آبراهه هاى 

2002). اين شاخص براساس رابطه زير محاسبه مى شود:
Af = 100 (Ar/A)             (2)
سمت  مساحت   Ar و  حوضه  كل  مساحت   Af رابطه  اين  در 
شاخص  اين  است.  دست)  پايين  سمت  به  (ديد  حوضه  راست 
به تغيير ميزان كج شدگى در راستاى عمود بر روند مجرا حساس 
است. اگر حوضه اى در شرايط پايدار، بدون كج شدگى يا با مقدار 
از  كمتر  يا  بيشتر  مقادير  است.   50 برابر   Af شاخص  باشد،  كم 
50 بيانگر كج شدگى حوضه است، كه مى تواند در نتيجه فعاليت 
سنگ شناسى  خصوصيات  از  حاصل  ساختار هاى  يا  زمين ساختى 

باشد. 

(Bs) شاخص شكل حوضه
تصوير افقى شكل حوضه توسط نسبت طويل شدگى يا شاخص 
 ,Cannon توسط  شاخص  اين  مى شود.  توصيف  حوضه  شكل 

Ramirez, (1998)ا;(1976) به صورت زير تعيين مى شود: 
Bs = Bl/Bw      (3)

(سرچشمه)  رودخانه  باالى  از  حوضه  طول   Bl كه  طورى  به 
تا مصب و Bw عريض ترين نقطه در حوضه آبريز مى باشد. اين 
شاخص ميزان زمين ساخت فعال را نشان مى دهد. در مناطق فعال 
در  زيرا  است،  باريك تر  آبريز  حوضه هاى  عرض  زمين ساختى، 
چنين مناطقى، نيروى رودخانه صرف عميق كردن بستر رودخانه 
مى شود در حالى كه پايدارى زمين ساختى، باعث مى شود رودخانه 
 .(1384 (مختارى،  باشد  داشته  را  خود  حوضه  تعريض  فرصت 
شكل كشيده حوضه هاى آبريز از خصوصيات حوضه هايى است 
كه در مناطق كوهستانى با فعاليت هاى زمين ساختى واقع شده اند و 
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با دور شدن از زمان باالآمدگى منطقه شكل آن به دايره نزديك تر 
 .(Ramirez, 1998) مى شود

(T) شاخص تقارن توپوگرافى معكوس
تقارن  عدم  ارزيابى  براى  كه  كمى  شاخص  هاى  از  ديگر  يكى 
است.  معكوس  توپوگرافى  تقارن  عامل  مى  شود  استفاده  حوضه 
اين شاخص كه براى ارزيابى ميزان عدم تقارن يك رودخانه درون 
حوضه و تغييرات ميزان نامتقارنى در بخش هاى مختلف دره به 

كار مى رود از رابطه زير به دست مى آيد: 
 T = Da/Dd        (4)
در رابطه فوق Da فاصله خط ميانى حوضه زهكشى تا كمربند 
فعال مئاندرى حوضه (مسير رود اصلى) و Dd فاصله خط ميانى 
حوضه و خط تقسيم آب مى باشد. خط ميانى حوضه جايى است 
كه رودخانه به صورت متقارن نسبت به دره قرار گرفته است و با 

توجه به طويل ترين محور حوضه رسم مى شود. 
براى حوضه هاى كامًال متقارن، T = 0 مى باشد. با افزايش عدم 
تقارن، شاخص T افزايش پيدا مى كند و در نهايت به 1 نزديك 
مى شود. فرض بر اين است كه شيب طبقات بر مهاجرت كانال 
اصلى رودخانه تأثير ناچيزى داشته است، در اين صورت مهاجرت 
عمومى و كج شدگى زمين در جهت خاص را سبب شده است. 
بنابراين مقدار T بين 0 و 1 متغير است كه اين بيانگر حداقل و 

 .(Salvany, 2004) حداكثر نامتقارنى يك بخش مى باشد

(Smf) پيچ و خم پيشانى كوه
ايجاد  به  ميل  كه  فرسايشى  نيروهاى  بين  تعادل  شاخص،  اين 
سينوسيته و نيروهاى زمين ساختى كه تمايل به ايجاد خط مستقيم 
(Bull دارد را بيان مى كند كه براساس رابطه زير محاسبه مى شود
 :(and Mcfadden, 1977; Bull, 1978; Keller and Pinter, 2002
Smf = Lmf/Ls              (5)
در اين رابطه Lmf طول پيشانى كوه در طول معينى از دامنه كوه، 
جايى كه شيب بين كوه و حوضه پيشانى تغيير مى كند و Ls طول 
خط مستقيمى است كه ابتدا و انتهاى همان پيشانى كوه را به هم 
باشد  مستقيم تر  پيشانى كوه  چه  هر  است  بديهى  مى كند.  متصل 
سينوسيته  شاخص  و  بوده  نزديك تر  هم  به   Smf و   Ls مقادير 
مقدار  اين  كه  مى شود  نزديك تر   1 به  و  شد  خواهد  كوچك تر 
نرخ  اگر  كه،  حالى  در  است،  زمين ساختى  فعال  نواحى  خاص 
باالآمدگى كاهش يابد، فرآيند هاى فرسايشى شروع به تشكيل يك 

پيشانى نامنظم مى كنند در اين صورت مقدار Smf افزايش مى يابد. 
مقادير كمتر از 1/4، پيشانى هاى فعال زمين ساختى را نشان مى دهد 
(Rockwell and Johnson, 1985; Keller and Pinter, 2002). در 
حالى كه مقادير بيشتر از 3 به پيشانى هاى غير فعال مربوط مى شود 

 .(Bull and Mcfadden, 1977)

نتايج و بحث
در اين روش نتايج مربوط به هر شاخص، به سه رده فعاليت 
تمام  رده هاى  ميانگين  است.  شده  تقسيم بندى  زمين ريختى 
رده  سه  به  خود  زير حوضه،  هر  براى  شده  محاسبه  شاخص هاى 
فعاليت زمين ساختى تقسيم شد (جدول 1). در اين تحقيق براى 
محاسبه شاخص پيشانى كوهستان (Smf)  در منطقه مورد مطالعه 9 
پيشانى گسلى مورد بررسى قرار گرفت (شكل 2). مقادير شاخص 
Smf در اين منطقه بين 0/991 تا 1/102 متغير است (جدول 2). 
مقدار به دست آمده براى كل منطقه مورد مطالعه برابر 1/08 
اين   El Hamdouni et al. (2008) روش  براساس  كه  مى باشد 
منطقه در رده 1 قرار مى گيرد كه حاصل فعاليت باالى زمين ساختى 

درامتداد گسل كاسپين است. 
مقادير محاسبه شده شاخص SL براى حوضه آبريز قره سو در 
جدول (2) آورده شده است. براى نمايش تغييرات اين شاخص 
در منطقه مورد مطالعه، نقشه اين شاخص ترسيم شد كه به طور 
آشكار افزايش ميزان فعاليت زمين ساختى را از شمال به جنوب 

حوضه نشان مى دهد (شكل 3).
شيب  شاخص   El Hamdouni et al. (2008) روش اساس  بر 
 ،(500 ≤ SL) 1 به سه دسته طبقه بندى شده است: رده (SL) رود
رده 2  (SL ≥ 300 < 500) و رده 3 (SL <300)  (جدول 2). در 
تمام حوضه هاى آبريز قره سو مقادير شاخص شيب هر آبراهه با 
نوع سنگ هاى موجود در مسير آن بررسى و ضمن در نظر گرفتن 
زمين ساختى  فعاليت  ميزان  فرسايش،  مقابل  در  سنگ ها  مقاومت 
در محدوده هر آبراهه به دست آمد. براى درك روشن تر تغييرات 
شاخص SL نيم رخ هايى از گراديان چند آبراهه كه در آن تغييرات 
در  كه  همانطور   .(4 (شكل  شد  تهيه  بود  مشهود   SL شاخص 
نيمرخ  ها (بخش  قسمت هاى  برخى  در  مى شود  مشاهده  شكل 4 
سنگ رسوبى و يا سنگ دگرگونى) اثر مقاومت سنگ ها در برابر 
شده   SL شاخص  مقدار  كاهش  يا  و  افزايش  موجب  فرسايش 

است.
در  و  محدوده  خاور  شمال   – شمال  در   SL مقدار  كمترين 

شكل حوضه زهكشى (Bs)عدم تقارن حوضه زهكشى (Af)طول شيب رودخانه (SL)پيچ وخم كوهستان (Smf)رده
> Af – 50|>154 |ميزان ناهنجارى باال< 11/1
Af -50|=7– 153-4|ميزان ناهنجارى پايين1/5 – 21/1
< Af – 50| <73|بدون ناهنجارى> 31/5

.El Hamdouni et al. (2008) جدول 1. طبقه بندى شاخص هاى زمين ريختى توسط
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جدول 2. تقسيم بندى شاخص هاى زمين ريختى و زمين ساخت فعال نسبى در زير حوضه هاى حوضه قره سو.

رده (Iat)(S/n)رده (Smf)(Smf)رده BS(BS)رده (AF)(AF)رده (SL)(SL)زير حوضهشماره

18/0712/9230/991123-141/743زواردشت1
548/67114/4222/6931/102223كردكوى2
3/2533/9121/00212/253-240/803باالجاده3
13/7925/2411/0111/251-601/031ميان دره4
414/44217/7414/3911/0111/251شموشك5
541/1716/3132/3530/995123شصت كالته6
7/5322/5431/05123-464/452انجير آب7
1/0233/7421/38223-718/221زيارت8
622/09111/5823/3021/00611/52گرمابدشت9

شكل 2. تعيين شاخص Smf در محدوده حوضه قره سو با استفاده از مدل ارتفاعى - رقومى (DEM)، پيكان هاى سفيد: پيشانى هاى فعال زمين ساختى و 
پيكان هاى سياه: پيشانى هاى نيمه فعال زمين ساختى مى باشد (Kh.F = گسل كاسپين،R.F = گسل رادكان، D.F = گسل درازنو).

آبرفت هاى مخروط افكنه شمال پيشانى كوه ديده مى شود. مقدار 
اين شاخص يك باره در فاصله اندكى از گسل كاسپين به طرف 
باال دست حوضه ها، افزايش مى يابد. با توجه به تغييرات شاخص 
SL در طول مسير نيم رخ ها، عالوه بر اثر فعاليت گسل هاى منطقه، 
اثر سنگ شناسى نيز در كنار اين فعاليت ها به خوبى مشهود است. 
بيشترين بى هنجارى در نقشه شاخص شيب رود، مربوط به زير 
ناحيه  اين  باخترى  جنوب  در  ميان دره  و  كردكوى  حوضه هاى 
است كه عامل اصلى اين مقادير باال را مى توان مربوط به ساختار 

گسلى (رادكان با راندگى به سمت شمال) دانست (شكل 3 و 4). 
و  زيارت  حوضه هاى  زير  باالدست  نواحى  در  مى توان  همچنين 
گرمابدشت (جنوب ناحيه مورد مطالعه)، عامل اصلى اين مقادير 
دانست.  رادكان)  (گسل  منطقه  گسلى  ساختار  به  مربوط  را  باال 
حوضه هاى  زير  به  مربوط  شاخص  اين  هنجارى  بى  كمترين 
سنگ هاى  وجود  از  ناشى  كه  مى باشد،  باالجاده  و  زواردشت 

نامقاوم (رسوبات آبرفتى و شيست هاى گرگان) است. 
شد  محاسبه  مطالعه  مورد  منطقه  براى  كه  شاخصى  سومين 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


تحليل فعاليت هاى نوزمين ساختى با استفاده از...

60

شكل 3. نقشه تغييرات شاخص شيب آبراهه ها(SL)، در شبكه زهكشى رودخانه قره سو (Kh.F = گسل كاسپين،R.F = گسل رادكان، D.F = گسل درازنو).

شكل 4. نيمرخ هاى طولى آبراهه هاى حوضه آبريز قره سو شامل: الف)رودخانه ميان دره، ب) رودخانه كردكوى، ج) رودخانه زيارت، د) گرمابدشت، بخش هاى 
خاكسترى بيان كننده تغييرات اصلى گراديان قائم مرتبط با فعاليت باالى زمين ساختى و تغييرات سنگ شناسى است.

زير  بيشتر  در  است.   (Af) زهكشى  حوضه  نامتقارنى  شاخص 
 50 از  كمتر  يا  بيشتر  شاخص  اين  مقدار  منطقه  اين  حوضه هاى 
سمت  به  حوضه ها  انحراف  دهنده  نشان  كه  است  شده  محاسبه 
(Khavari et al., خاور آبراهه هر زيرحوضه است. براساس مقاله
از  پايدار  حالت  از  انحراف  مقدار  آوردن  دست  به  براى   (2009
مقادير (Af-50) استفاده شده است (جدول 2). اين مقادير نشان 
مى دهند كه زيرحوضه هاى زواردشت، ميان دره، شموشك، زيارت 

براساس  هستند.  دارا  را  انحراف  ميزان  بيشترين  گرمابدشت  و 
تقسيم بندى El Hamdouni et al. (2008) اين شاخص به 3 رده 
طبقه بندى شده است. براساس اين رده بندى نيز بيشترين مقدار اين 
شاخص مربوط به زير حوضه هاى گرمابدشت، كردكوى، شموشك، 
حوضه هاى  زير  اكثر   .(2 (جدول  است  زواردشت  و  ميان دره 

رودخانه قره سو كج شدگى نسبتاً زيادى را نشان مى دهند.
مقدار شاخص شكل حوضه (Bs) براى منطقه مورد مطالعه بين 
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 El روش  اساس  بر  نيز  شاخص  اين  است  متغير  تا 5/24   2/35
Hamdouni et al. (2008) به 3 رده طبقه بندى شد كه عبارتند از: 
رده 1 (Bs ≥ 4) ، رده 2 (Bs ≥ 3 <4) و رده 3 (Bs ≤ 3) (جدول 
زير حوضه هاى  در  ترتيب  به  آن  مقدار  كمترين  و  بيشترين   .(2
ميان دره و شصت-كالته به دست آمد. با بررسى هاى انجام گرفته 
بر روى شكل زير حوضه ها كه در جدول 2 آمده است، زير حوضه 
ميان دره از لحاظ شكل حوضه طويل تر از همه زير حوضه ها و 
انجيرآب  شصت كالته،  كردكوى،  زواردشت،  زيرحوضه هاى 
بيشترين  شده  برده  نام  زير حوضه هاى  ديگر  به  نسبت  نومل  و 

عريض شدگى را از خود نشان مى دهند. 
در اين تحقيق براى محاسبه شاخص تقارن توپوگرافى معكوس 
(T) تمام بخش  هاى رود قره سو وآبراهه هاى آن به قطعاتى با طول 
گرديد.  محاسبه  تقارن  عدم  بردارهاى  و  شد  تقسيم  كيلومتر   4
جهت اين بردارها جهت كج شدگى و طول آن ها متناسب با بزرگى 
ميزان كج شدگى است كه بين 0 و 1 متغير است. نقشه تهيه شده 
جهت  و  ميزان  تفاوت  حوضه  اين  در  تقارن  عدم  بردارهاى  از 
كج شدگى در مناطق مختلف آن را به خوبى نشان مى دهد (شكل 
5). بيشترين ميزان كج شدگى مربوط به خود رودخانه قره سو است 
كه جهت كج شدگى آن به سمت شمال است. به احتمال زياد اين 
ميزان كج شدگى در ارتباط با فعاليت گسل هاى رادكان و كاسپين 
ايجاد شده است. مخصوصًا گسل كاسپين كه جبهه كوهستان را 
تشكيل مى دهد باعث مهاجرت رودخانه به سمت شمال (دشت 
گرگان) گرديده است. مى توان جهت كج شدگى موجود در حوضه 
 NNE– آبريز قره سو را در ارتباط با گسل تراستى با روندى تقريبى

SSW در طول '27 °54 كه مسبب زلزله آق قال با بزرگى 5/6 در 
سال 2004 بوده دانست. ميزان و جهت كج شدگى در آبراهه هاى 
فرعى با توجه به موقعيت خود نسبت به ساختارهاى گسلى منطقه 
و  كاسپين  گسل  دو  تأثير  تحت  كج شدگى ها  اين  است.  متفاوت 
رادكان ايجاد شده است. به عنوان مثال مى توان به زير حوضه هاى 
نومل و شصت كالته اشاره نمود كه بيشترين ميزان كج شدگى آنها 
عدم  بردارهاى  مقايسه  است.  گرفته  قرار  گسل  دو  اين  بين  در 
رده  و  ميزان  با  آشكار  زهكشى قره سو به طور  حوضه  در  تقارن 
زمين ساختى  باالى  فعاليت  و  دارد  همخوانى  رود  شيب  شاخص 
با نواحى كه رودخانه ها ميزان باالى كج شدگى را نشان مى دهند، 

منطبق است.
 El Hamdouni et al. (2008) در انتها براساس روشى كه توسط
رودخانه  حوضه  نسبى  فعال  زمين ساخت  شاخص  شده،  ارائه 
رده هاى  از  ميانگين گيرى  با  شاخص  اين  شد.  ارزيابى  قره سو 
شاخص هاى زمين ريختى (s/n) در هر زير حوضه محاسبه مى شود 
خيلى  زمين ساختى  فعاليت   1 رده  است.  رده   4 شامل  خود  كه 
باال  زمين ساختى  فعاليت   2 رده   ،1/5 تا   1 بين   s/n ميزان  با  باال 
 s/n با  متوسط  زمين ساختى  فعاليت   3 رده  تا 2،  بين 1/5   s/n با 
بيشتر   s/n با  پايين  زمين ساختى  فعاليت   4 رده  و   2/5 تا   2 بين 
شاخص   .El Hamdouni et al. (2008) مى دهد نشان  را  از 2/5 
زمين ساخت فعال نسبى (Iat) براى 9 زير حوضه در ناحيه مورد 
شده  ترسيم   6 شكل  در  آن  نتايج  و   (2 (جدول  محاسبه  مطالعه 
است. در ناحيه مورد مطالعه، بيش از نيمى از مساحت كل حوضه 
در رده فعاليت زمين ساختى نسبى خيلى باال و متوسط قرار گرفته 

شكل 5. نقشه تقارن توپوگرافى معكوس و بردارهاى عدم تقارن در حوضه رودخانه قره سو و ارتباط آنها با گسل هاى ناحيه (Kh.F = گسل كاسپين،R.F = گسل 
رادكان، D.F = گسل درازنو).
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شكل 6. توزيع شاخص زمين ساخت فعال نسبى (Iat) در حوضه رودخانه قره سو (Kh.F = گسل كاسپين، R.F = گسل رادكان، D.F = گسل درازنو).

است. در مجموع نتايج نشان مى دهند كه منطقه مورد مطالعه از 
نظر زمين ساختى فعال است. 

در نهايت با مطالعات صحرايى صورت گرفته در منطقه شمال 
حاضر)  عهد  رسوبات  روى  به  لس  (راندگى  چين هايى  آق قال، 
به  يكديگر  به  نسبت  كه  هستند  رويت  قابل  كشيده  صورت  به 
با  مرتبط  احتماالً  كه  چين ها  اين  گرفته اند.  قرار  پلكانى  صورت 
گسل هستند، طولى حدود 6 الى 10 كيلومتر دارند و در جهت 
و   7 (شكل  كرده اند  پيدا  گسترش  جنوب باختر   – شمال خاور 
قابل  جاده  ترانشه  در  كه  چين ها  اين  مقطع  الف).   -8 شكل 
بوده  نامتقارن  چين ها  اين  اكثر  مي دهد  نشان  است،  مشاهده 
بر  منطبق  كه  است  باختر  شمال  سمت  به  آن ها  ماليم  شيب  و 
الگوي چين هاي مرتبط با گسلش است (شكل 8- ب). به نظر 
جهت  در  فشارشى  سامانه  يك  تحت  چين ها  اين  كه  مى رسد 
تحت  نظر  به  شده اند.  تشكيل  خاوري  جنوب  باختري -  شمال 
پلكاني  تراستي  گسل هاي  از  سيستمي  فشارشي،  رژيم  اين  تأثير 
تشكيل شده باشد كه آثار سطحي آن بصورت چين هاي ياد شده، 
مقياس  كوچك  تراست هاى  احتمالى  وجود  مي شود.  مشاهده 
اين  است،  شده  چين ها  اين  شدن  پديدار  باعث  ناحيه،  اين  در 
مسئله اثر چين هاي مرتبط با گسل را تقويت مي كند. اين چنين 
جانبى  ساختارهاى  شده،  معرفى  چين هاى  كه  مى رسد  نظر  به 
گسل لرزه زا در شمال آق قال مى باشند كه با فعاليت تراست هاى 
كرد  بيان  مى توان  البته  هستند.  ارتباط  در  رشد  حال  در  كوچك 
حاصل  قره سو  رودخانه  در  موجود  روند  تغيير  است  ممكن  كه 

رشد چنين چين هايى در اين ناحيه باشد. 

نتيجه گيرى
زمين ساختى  فعاليت هاى  نمودن  كمى  براى  تحقيق  اين  در 
عدم   ،(SL) رودخانه  شيب  شاخص  زمين ريختى  شاخص هاى 
تقارن   ،(Bs) زهكشى  حوضه  شكل   ،(Af) زهكشى  تقارن 
توپوگرافى معكوس (T) و پيچ و خم پيشانى كوه (Smf) محاسبه 
كلى  شاخص  شاخص ها،  اين  از  ميانگين گيرى  با  نهايت  در  و 
زمين ساخت فعال نسبى (Iat) براى حوضه رودخانه قره سو تعيين 
گرديد. نقشه تهيه شده براى شاخص SL و نيمرخ هاى آبراهه ها 
را  كاسپين  گسل  بخصوص  منطقه  گسل هاى  تأثير  آشكار  بطور 
نشان مى دهد. شاخص هاى مربوط به انحراف رودخانه (Af, Bs و 
T) نيز ارتباط بين فعاليت گسل هاى منطقه و ميزان كج شدگى را 
به  خوبى نمايش مى دهند. به عنوان مثال بيشترين ميزان كج شدگى 
در نقشه بردار هاى عدم تقارن توپوگرافى كه مربوط به خود رود 
و  كاسپين  گسل هاى  عملكرد  حاصل  واضح  به طور  است  اصلى 
زهكشى  حوضه  در  تقارن  عدم  بردارهاى  مقايسه  است.  رادكان 
قره سو به طور آشكار با ميزان و رده شاخص شيب رود همخوانى 
دارد و فعاليت باالى زمين ساختى با نواحى كه رودخانه ها ميزان 
ناحيه  اين  در  است.  منطبق  مى دهند،  نشان  را  كج شدگى  باالى 
وخيلى  متوسط  زمين ساختى  فعاليت  رده  در  حوضه ها  زير  اكثر 
حوضه  اين  بودن  فعال  بيانگر  كه  است  قرارگرفته   (3 و   1) باال 
و  تقارن  عدم  بردارهاى  رود،  شيب  شاخص  نقشه هاى  مى باشد. 
نقشه رده بندى زمين ساخت فعال نسبى نشان مى دهد كه گسل ها، 
خصوصًا گسل هاى فرعى در مرزبندى و شكل گيرى حوضه هاى 

آبريز نقش فراوان داشته اند.
فعاليت گسل هاى كاسپين، رادكان و سايرگسل هاى فرعى منطقه 
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شكل 7. موقعيت اثر محورى چين ها در شمال آق قال و جهت تنش فشارشى بوجود آورنده انها (پيكان هاى سفيد رنگ).

شكل 8. الف) روند طولى چين نامتقارن عمود بر روند جاده در شمال آق قال نگاه به سمت شمال باختر، ب) نيمرخ عرضى چين نامتقارن در راستاى جاده نگاه به 
سمت جنوب.

در طول كواترنر نقش بسزايى را در ساختار زمين ريخت شناسى 
منطقه ايفا نموده اند. به نظر مى رسد كه احتماالً فعاليت اين گسل ها 
و  است  نبوده  بى تأثير  منطقه  رودخانه هاى  روند  شكل گيرى  در 
عدم تقارن رودخانه اصلى قره سو نيز، تحت تأثير فعاليت گسل 
كاسپين و يا گسل تراستى احتمالى پنهان در دشت بوده است. به 
طورى كه آثار اين فعاليت ها را مى توان در ويژگى هاى سامانه هاى 
اصلى،  مسير  از  رودخانه ها  انحراف  مانند  منطقه،  رودخانه اى 
تغيير شيب آنها، تطبيق يا عدم تطبيق شبكه آبراهه اى با ساختار 
زمين ساختى و زمين شناسى و ويژگى هاى ريخت شناسى حوضه ها 

چين هاى  روى  بر  كه  صحرايى  بررسى هاى  در  نمود.  مشاهده 
اظهار  مى توان  است،  شده  انجام  آق قال  شمال  منطقه  در  موجود 
فشارشى در جهت شمال  كرد كه اين چين ها تحت يك سامانه 
باختري- جنوب خاوري تشكيل شده اند. همچنين تحت تأثير اين 
رژيم در جهت شمالى - جنوبي، سيستمي از گسل هاي تراستي 
پلكاني تشكيل شده است كه آثار سطحي آن بصورت چين هاى 
لسى  نهشته هاى  گسلى  سيستم  اين  مي شود.  مشاهده  شده  ياد 
كواترنرى پسين را قطع و جابجا نموده است با اين فرض مى توان 
اظهار كرد كه اين سيستم مى تواند از توان لرزه اى برخوردار باشد. 

 37.6

 37.2

54.3 54.8
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