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 چکیده

ده شمال و شمال محدونیک در منطقه حاضر، بررسی و تحلیل عملکرد ريخت ساختاری و مورفوتکتو مطالعههدف 

دست ای، الگوی پويايی منطقه بههای ماهوارهداده DEM باشد تا از اين طريق و با استفاده از روشغرب شهر ازنا می

مطالعات صحرايی در . باشدمیسیرجان  -ج. محدوده مورد مطالعه واقع در شمال و شمال غرب ازنا در پهنه سنندآيد

در اين  سیرجان -آذرين، رسوبی و دگرگونی پهنه سنندجهای دهد مجموعه ای از سنگمنطقه مورد مطالعه نشان می

ارتوگنايس، ريولیت دگرگون شده، میکاشیست، مرمر، آمفیبولیت و  اين مجموعه شامل سری. منطقه جای گرفته است

، نسبت پهنای دره به «𝐒𝐦𝐟»ی كوهستانشاخص سینوسیتی جبهه. از باشدمی دولومیت و رسوبات عهد حاضر

 به منظور بررسی كمی میزان تاثیر تکتونیک در منطقه مورد مطالعه استفاده شد.« V» و مقادير شاخص «𝐕𝐟»عمق

شود. در منطقه تحلیل میشناسايی و سیستم فعالیت های ريخت زمینالعات منجر به شناسايی انواع مدلمط اين

یمه فعال داد كه منطقه مورد مطالعه از نظر مورفوتکتونیکی جزء مناطق فعال تا ن دست آمده از مطالعات نشاننتايج به

 طابقت دارد. شود. اين ويژگی با موقعیت ژئوتکتونیکی منطقه ممحسوب می

 ای، شهرستان ازناهای ماهوارهداده DEMشناسی، روشکلید واژه ها: ریخت زمین
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 مقدمه

ریخت شود. ا در مقیاس زمانی متفاوت موجب میها رگیری آنفرایندهای تکتونیکی، لزوم اندازهماهیت پویای 

گیری و ثبت میزان های متعددی برای اندازهکوهزایی، روشهای های ایجاد شده در کمربنداندازمچش (morphometry)سنجی

می تواند در باشد که اندازهای روی زمین میگیری کمی شکل چشمسنجی، اندازهها ایجاد نموده است. ریختپذیری آنتحرک

-این اندازه. (Bull 1991)گیری شودن، کمترین و متوسط( و شیب اندازهای چون اندازه، ارتفاع)بیشتریغالب متغیر های ساده

های زمین های مناطق مختلف پرداخته و شاخصهاندازشناسان به مقایسه چشمآورند تا زمین ریختها شرایطی را فراهم میگیری

 ایی وضعیت مناطق با تکتونیک فعالها برای توصیف و شناسدر اختیار داشته باشند، تا با آن (Geomorphicindexes)ریختی را

اندازهای موجود در زمین همانند دفتر ثبت وقایع گذشته از توان باال برای بازگویی چشم .(Keller et al. 1996)اقدام نمایند

های اخیر به دلیل سهولت در محاسبه و خطای کم های زمین ریختی در سالباشند. کاربرد شاخصهحرکات تکتونیکی برخوردار می

 . در تشخیص مناطق فعال رواج بیشتری یافته است

 شناسی منطقه مورد مطالعههای زمینواحد

وره سیرجان جای گرفته است که در د -های رسوبی، آذرین و دگرگونی پهنه سنندجقه مورد مطالعه مجموعه ای از سنگمنط در

آمفیبولیت و . این مجموعه شامل سری ارتوگنایس، ریولیت دگرگون شده، میکاشیست، مرمر، اندپرکامبرین بر جای گذاشته شده

 ..باشددولومیت و رسوبات عهد حاضر می

 سیرجان-پركامبرين در سنندج

رسوبی ایران، یک کافت میانه بلوک است که بیشتر سنگ های آن -سیرجان به عنوان پرتکاپوترین حوضه ساختاری -پهنه سنندج

اد، کولی کش، شهرکرد، بوئین، ازنا، های موجود در مناطق سیرجان، حاجی آباست. از گذشته بسیاری از دگرگونیدگرگون 

گلپایگان، موته، مهاباد، مریوان، تکاب، باختر دریاچه ارومیه و ... به پرکامرین نسبیت می دهند که در این قسمت به اختصار به 

 مجموعه ازنا اشاره می شود.

مطالعه و گزارش شده است.  Tilleh(1996)های الیگودرز و ازنا گسترش دارد و اولین بار به وسیلهاین مجموعه در اطراف شهر

های ، سنگTillehاهواز( مالحظه کرد.به نوشته -آهن ازنا)بر سر راه تهرانتوان، در ایستگاه راهبهترین نمونه این مجموعه را می

و  دگرگونی شامل سکانس بسیار ضخیم کواترزیت و مرمر است که در مرکز هسته خود دارای پاراگنیس، میکاشیست ارتوگنیس

. درکنار این مجموعه دگرگونی، Tilleh (1996)آمفیبولیت است. مجموعه ازنا از نظر سنی معادل بوئین در نظر گرفته شده است

الیگودرز( که به احتمال زیاد به سیمرین پسین  -ازنا -دگرگونی درجه ضعیف دیگری در این منطقه وجود دارد)مسیر جاده خمین

 تعلق دارند.

 )نقشه زمین شناسی gnواحد (سازند ارتوگنايس

بیشترین ضخامت را به خود اختصاص  مطالعه بعد از ریولیت دگرگون شدهسن این سازند پرکامبرین زیرین است و در منطقه مورد 

 داده است.

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 )نقشه زمین شناسیr سازند ريولیت دگرگون شده)واحد 

واحد ارتوگنایس قرار گرفته و بیشترین ضخامت را در منطقه مورد باالیی است. این سازند بر روی -سن این سازند پرکامبرین میانی

 مطالعه به خود اختصاص داده است.

 نقشه زمین شناسی( pcسازند میکاشیست، مرمر، آمفیبولت و دولومیت)واحد 

 سن این سازند پرکامبرین باالیی است. این سازند بر روی واحد ریولیت دگرگون شده قرار دارد.

ساز به وجود آهکهای آب گرم سنگ آهک و در نتیجه عملکرد چشمه های دگرگونی است که از دگرگونیاز سنگ: این سنگ مرمر

شوند. های تراورتن دیده میهای در میان الیهمعموال سنگ مرمر به صورت الیه دهنده آن کلسیت است.آید. کانی اصلی تشکیلمی

 به تندی صورت بگیرد سنگ تراورتن کند باشد، سنگ مرمر و اگر افت دماهای آب گرم اگر دمای آب در فرآیند عملکرد چشمه

ش به صورت یک سنگ تزیینی های سبز، زرد، عسلی، سفید و گاها قرمز است که پس از سایگردد. مرمر حاوی رنگتشکیل می

 شود.سازی استفاده مین سنگ به صورت گسترده برای مجسمهکند. از ایلوکس جلوه می

نیز شناخته می شود، سنگی است رسوبی که عمدتًا از  "سنگ دولومیت"و  "دولوستون"دولومیت که تحت عناوین  متادولومیت:

افت میهای رسوبی سرتاسر جهان یشکل گرفته است. دولومیت در حوضهCaMg(CO2)3 کانی دولومیت با فرمول شیمایی 

 گردد. 

ها عمدتا های سازنده آننماتوبالستیک یا نماتوگرانوبالستیک هستند. کانیها دارای ساخت این سنگ :آمفیبولیت

های فرعی آمفیبولیتها عبارتند از: تواند با آمفیبول همراه باشد. کانیست اما مختصری پالژیوکالز نیز میآمفیبول)هررنبلند( ا

دار همراه با آنتوفیلیت نیز ممکن است وجود یت منیزیماپیدوت، کلریت، آلبیت و اسفن. در بعضی از آمفیبولیتها، گرونا و یا کردیر

لیت و های، اپیدوت آمفییبولیت، پالژیوکالز آمفیبولیت، گارنت آمفیبوداشته باشد.بر حسب نوع کانی فرعی، آمفیبولیتها نام

 شودکردیریت آمفیبولیت داده می

 زمین شناسی( نقشهQt)واحد های رسوبی عهد حاضرنهشته

گیرند. این مجموعه رسوبی بسیار سست بوده و از تر جای میهای کهنرسوبی به صورت ناپیوسته بر روی انباشت هایاین نهشته

اند. اجزای های رسوبی کرتاسه پسین جای گرفتهروی سنگنسبت ضعیفی برخوردار هستند و به صورت کامال روشن براستحکام به

تر هستند که بیشتر پوشش آبرفتی منطقه را های کهنثار فرسایش یافته الیهاین مجموعه رسوبی به صورت رسوبات کنگلومرایی آ

 دهند.تشکیل می

شوند.ستبرای ماهوری دیده میبلندا بوده و تنها به صورت تپههای کوهزایی بسیار کممجوعه رسوبی باال به دلیل عدم شرکت در فاز

این زمان است که تحت سیرجان در-آمدن سنندجه برخاستگی و باالهای رسوبی تایید کنندبسیار زیاد و وسعت باالی این ردیف

 جای گذاشته است.های رسوبی را برهای فرسایشی بوده ودر زمان کمی ستبرای زیادی از سنگتاثیر فرایند

 های مورفوتکتونیک در منطقه مورد مطالعهشاخص

-نیکی باعث شناخت بهتر از فعالیت و نیروهای موثر بر شکلهای ریخت تکتومطالعه اشکال ایجاد شده در نتیجه عملکرد فعالیت

-های اخیر، محققین عالوه بر مطالعه شواهد کیفی سعی در کمی نمودن رفتار و حرکات زمینها خواهد شد. در سالگیری آن

در گیرد. قرار میعنوان یک شاخص مورد بررسی و ارزیابی ساخت بهزمینساختی مناطق مختلف زمین دارند که اصطالحا ریخت
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و مقادیر  «Vf»، نسبت پهنای دره به عمق«Smf»ی کوهستانسینوسیتی جبههمورفوتکتونیکی این مطالعه برای رسیدن به الگوی 

 شود.بررسی و محاسبه می« V» شاخص

 

 

 «Smf»ی كوهستانشاخص سینوسیتی جبهه

 گردد:تعریف می( 1)این شاخص به صورت رابطه 

Smf                                    (:                                                                                               1رابطه) =
Lmf

LS
  

 :Smfی کوهستان؛سینوسیتی جبهه 

:Lmf ی کوهستان در محل حد بین کوهستان و کوهپایه؛طول جبهه 

:LS کوهستان.ی طول مستقیم جبهه 

ی کوهستان با شکلی نامنظم و حرکات این شاخص نشانگر توازن میان قدرت رودها و فرایندهای شیبی برای ایجاد یک جبهه

 باشد.ی کوهستان مستقیم میتکتونیکی قائم و جوان جهت ایجاد جبهه

های های توپوگرافی و عکسخود بر روی نقشههای کوهستانی که با فرایش فعال همراهند تقریبا شکلی مستقیم را از بنابراین جبهه 

ی کوهستانی نامنظم های فرسایشی وارد عمل شده و جبههگذارند ولیکن در صورت کاهش نرخ فرایش، فرایندنمایش میهوایی به

بیانگر  Smfبرای شاخص 1گردد. مقادیر عددی نزدیک به تر میآید که با گذشت زمان این حالت نامنظمشکل پدید میوسینوسی

 باشند.های کوهستان دارای نرخ فرایش زیاد میمناطق دارای حرکات تکتونیکی فعال وجبهه

کار های اولیه حرکات تکتونیکی قائم و فعال بهتوان به عنوان ابزاری مفید در بررسیی کوهستان را میشاخص سینوسیتی جبهه

دست آورد. برای محاسبه های هوایی بههای توپوگرافی و عکسقشهتوان به راحتی و به سرعت از روی نگرفت. این شاخص را می

و همچنین تولید ( DTM)ی سایه روشن منطقههای مدل رقومی منطقه، ساخت تصویر برجستهاین شاخص ابتدا بر اساس داده

وی تصویر برجسته بر ر Arc Gisو Ermapperهای ی توپوگرافی منطقه انجام گرفت. سپس محاسبات مربوط به نرم افزارنقشه

 شود.دیده می 4پذیرفت که نتایج آن در شکل صورت

قرار گرفته اند که بیشترین فعالیت را  2و  1واقع در جنوب غرب منطقه به ترتیب در حوضه  3و  1در منطقه مورد مطالعه پیشانی 

اند که واقع در شمال و شمال شرق گرفتهقرار  4و  3های بین حوضه 17و شماره  14و شماره  7دهند. و پیشانی شماره نشان می

 کند. شکل دست آمده از این الگو را مشخص مینتایج به 1شماره دهد. جدول ترین فعالیت را نشان میباشند و کممنطقه می

ت این مربوط به محاسبا 1شماره و نمودار  های پیچ و خم کوهستان در منطقه مورد مطالعهگیری شاخصهچگونگی اندازه 1شماره 

 باشد.شاخص می
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 دست آمده از شاخص سینوسیتی جبهه ی كوهستان: نتايج به1جدول 

Smf SF Lmf Number 

1111 4222 4773 1 

1124 1223 12723 2 

1117 13734 12222 3 

1123 14372 11212 4 

1177 13142 32114 7 

1143 11177 12222 2 

1122 11122 17141 7 

1142 7174 12222 1 

1122 12233 12374 3 

1137 13122 17723 12 

1133 1722 11371 11 

1142 3731 13223 12 

1124 4313 2137 13 

1172 1471 12722 14 

1132 3777 4727 17 

114 4232 2242 12 

1172 4221 2171 17 

1127 4111 2173 11 
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 منطقه مورد مطالعههای پیچ و خم كوهستان در گیری شاخصه: چگونگی اندازه1 شکل
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 ی كوهستان در منطقه مورد مطالعهگیری شده از سیسنوسیته جبهه: مقادير عددی اندازه1نمودار 

 «:Vf»شاخص نسبت پهنای درّه به عمق 3-3-6

 (Bull,1978)تعریف شده است( 2این شاخص به صورت رابطه)

Vf                                                         (:                                                                                2رابطه) =
2×Vfw

[[Eld−Esc]+[Erd−ESC]]
 

:Vfw عرض بستر درّه؛ 

:Eld ی سمت چپ درّه؛ارتفاع دیواره 

:Erd ی سمت راست درّه؛ارتفاع دیواره 

:ESC ارتفاع بستر درّه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ی کوهستان ی معیّن نسبت به جبههها باید دریک فاصلهباید به این نکته توجه کرد که، اندازه گیری داده Vfی شاخص در محاسبه

شکل دارای مقادیر عددی شاخص  Vهای عمیق و زیاد و درّه Vfهایی با بستر پهن، دارای مقادیر عددی شاخص صورت پذیرد. درّه

Vf باشند.کتری میکوچ 

دست آمده در توجه به مقادیر عددی بهتوان بای کوهستان میهای نزدیکتر درّه به جبههبرای قسمت Vfدست آوردن شاخص با به

شکل در پاسخ به حرکات قائم وجوان( ویا عدم فعالیت وثبات پوسته در این  Vی کوهستان)تشکیل درّه هایمورد فعال بودن جبهه

 بزرگ( قضاوت نمود. Vfی کوهستان)حاکم بودن فرسایش جانبی با مقادیر عددی بخش از جبهه

 ومقادیر عددی زیاد برای شاخص  Vfو  Smfهای های کوهستان دارای مقادیر عددی کم برای شاخصبه طور کلی مناطق و جبهه

SL آنهاست.مناطقی فعال از لحاظ تکتونیکی را نشان داده و این موضوع حاکی از فرایش فعال در 

و  Vی دره باشد که نشان دهندهمی 3تا  1های شماره مقادیر عددی کمتر از یک که در جدول زیر نشان داده شده است شامل دره

است. مقادیر عددی باالی یک  3ها دره شماره ترین آنباشد که فعالفعالیت تکتونیکی زیاد در جنوب غرب منطقه مورد مطالعه می

و فعالیت کمتر است در قسمت شمال و شمال شرق منطقه  uدهنده دره باشد نشانمی 17تا  12های شماره هکه در جدول زیر در

مربوط به  3و  2شماره نمودارهای . کنددست آمده از این الگو را مشخص مینتایج به 2شماره باشد. جدول مورد مطالعه می

 محاسبات این شاخص هستند.

 

 از شاخص نسبت پهنای درّه به عمقدست آمده : نتايج به2جدول

V Vw Esc(m) Eld(m) Erd V. No Valley 

1137 42 1341 1317 1371 1 

1 

1 73 1377 2217 2223 2 

2122 71 2237 2133 2174 3 

2172 72 2233 2172 2214 4 

2122 11 2177 2232 2232 7 

2131 32 2237 2311 2243 1 

2 
2174 37 2342 2471 2323 2 

2122 33 2437 2232 2227 3 

2121 22 2747 2322 2723 4 

1124 77 2223 2221 2222 1 

3 2142 42 2372 2473 2471 2 

2112 21 2771 2773 2727 3 

2117 122 2222 2243 2424 1 

4 
2137 33 2273 2231 2342 2 

2174 37 2312 2443 2477 3 

2122 42 2441 2733 2721 4 

1112 42 2234 2242 2227 1 7 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3121 17 2243 2273 2272 2 

1127 71 2217 2174 2124 3 

2172 72 2172 2322 2222 4 

2127 37 2312 2414 2411 7 

1121 134 2272 2224 2133 1 

2 
2111 21 2117 2113 2137 2 

211 42 2123 2222 2213 3 

213 32 2132 2242 2232 4 

1213 121 2271 2113 2112 1 

7 
2127 27 2233 2221 2112 2 

1122 11 2132 2222 2132 3 

2117 31 2111 2227 2311 4 

4113 132 2242 2117 2234 1 

1 
7122 27 2127 2212 2147 2 

2173 134 2134 2273 2231 3 

2172 17 2422 2737 2722 4 

1122 21 1141 1123 1322 1 

3 
1122 43 1174 1321 1171 2 

1112 13 1177 1337 1323 3 

2127 123 1312 1371 1321 4 

13134 112 1117 1311 1343 1 

12 

14173 471 1342 1322 1377 2 

2121 271 2227 2273 2273 3 

1127 212 2231 2117 2113 4 

2174 372 2132 2272 2427 7 

22111 124 1323 1373 1347 1 

11 17132 232 1342 1311 1323 2 

2172 422 1372 2221 2233 3 

17141 742 1377 2211 1311 1 

12 

1131 422 1317 2241 2211 2 

1111 722 2227 2272 2232 3 

21117 732 2237 2124 2124 4 

4127 322 2132 2211 2222 7 

3132 312 2133 2332 2211 2 

132123 2122 1117 1322 1137 1 

13 

32174 2122 1133 1327 2222 2 

77113 2422 1312 1341 1377 3 

123147 2212 1341 1322 1374 4 

41113 1272 2223 2247 2212 7 

1114 322 2243 2274 2272 2 
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227171 2112 1333 1343 1323 1 

14 
12173 2322 1371 1332 1373 2 

71122 1272 1377 2214 1317 3 

17117 2222 2223 2317 2222 4 

1127 722 2237 2131 2434 1 

17 2173 172 2222 2747 2342 2 

1147 112 2172 2732 2713 3 

 

 

 

 

 

 ی مورد مطالعهشکل در منطقه vهای برای دره𝑽𝒇 : مقادير نسبت پهنای دره به عمق دره2نمودار 
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 ی مورد مطالعهشکل در منطقه uهای برای دره 𝐕𝐟 : مقادير نسبت پهنای دره به عمق دره 3نمودار

 «v»مقادير شاخص 3-3-7

 (Mayer،1986)تعریف شده است (3صورت رابطه)این شاخص به

V                                              (:                                                                                           3رابطه) =
Av

AC
 

:Av (مساحت درّه در مقطع عرضیm2) 

:Ac ای به شعاع مساحت نیم دایرهH(m2) 
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Hارتفاع درّه : 

 ی کوهستان به کارگرفته شود.ی کیفی مقادیر نرخ فرایش فعال در طول یک جبههتواند جهت مقایسهمقادیرعددی این شاخص می

نزدیکتر بوده و مابین فرایش وفرسایش  Uنزدیک تر باشد شکل مقطع عرضی درّه به شکل 1به عدد  Vهر چه مقدارعددی شاخص 

ای با پهنای زیاد و عمق تر باشد این موضوع نشانگر درّهبزرگ 1از عدد  Vباشد. هر چه مقادیرعددی شاخص منطقه توازن برقرار می

تر کوچک 1از عدد  Vاهد بود و در نهایت هر چه مقادیر عددی شاخص ها بیشتر خوکمتر بوده و میزان فرسایش دراین نوع درّه

 هایی بیشترخواهد بود.بوده ومیزان فعالیت در چنین درّه Vهایی به شکل باشد این موضوع بیانگر درّه

فعال بوده و از این تواند در ارتباط با فرایش باشد که این موضوع نیز میها میحاوی اطالعاتی پیرامون شکل دره Vمقادیر شاخص 

 گویند.نیز می« شاخص مورفولوژی درّه»رو به شاخص،

-هایی با مورفولوژی متفاوت باشند که این موضوع نمیی درّهگاهی مقادیر عددی یکسان از این شاخص ممکن است توصیف کننده

ال مقایسه، تقریبا برابر باشند باعث فراهم های در حتواند دور از انتظار باشد. به هر حال این شاخص عمومادر زمانی که عمق درّه

 ها خواهد شدی فعالیت در آن درّهآمدن اطالعات بهتری جهت مقایسه

باشد می 3تا  1های شماره در این شاخص هم مانند مقادیر عددی کمتر از یک که در جدول زیر نشان داده شده است شامل دره 

باشد. مقادیر عددی باالی که در جدول زیاد در جنوب غرب منطقه مورد مطالعه میو فعالیت تکتونیکی  Vی دره که نشان دهنده

و فعالیت کمتر است در قسمت شمال و شمال شرق منطقه مورد مطالعه uدهنده دره باشد نشانمی 17تا  12های شماره زیر دره

مربوط به محاسبات این  7و  4های شماره دارکند و نمونتایج به دست آمده از این الگو را مشخص می 3شماره باشد. جدول می

 در منطقه مورد مطالعه هستند. Vو Vf در هردو شاخص uو  vهای مربوط به تصاویر دره 7تا  2های شماره شاخص هستند. شکل

 

 «v»دست آمده از شاخص شاخص: نتايج به3جدول 

V Ac Av V. No Valley 

2141 32772 12272 1 

1 2127 47212 12741 2 

2172 12241 7221 3 

2174 73733127 33137 1 

2 2112 47373 7422 2 

2117 73233127 72111 3 

2114 12717 1172 1 

3 2112 24731127 2732 2 

2124 1131127 7222 3 

2114 72277 1347 1 

4 2124 17722 3177 2 

2117 17722 2434 3 

2144 23231172 13221 1 

7 2172 23327111 11171 2 

2122 13211141 3432 3 
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2142 12241 4231 1 

2 2122 12717 2172 2 

2112 12241 1242 3 

2123 13234121 7722 1 

7 2137 12217177 7217 2 

2111 17317177 2313 3 

2127 4213 1222 1 

1 2131 42472 12723 2 

2173 27234 12432 3 

2121 21122121 4724 1 

3 2117 7474177 1343 2 

2143 4743127 2243 3 

3172 7272 22344 1 

12 2121 7233 17727 2 

1123 17722 17171 3 

1121 22733 21743 1 

11 1137 47373 13741 2 

4121 22221 127332 3 

3 22221 21223 1 

12 2112 37327 72722 2 

3123 22221 21724 3 

2123 17722 127171 1 

13 1172 72121 73422 2 

2172 12717 12221 3 

3171 22221 17272 1 

14 2122 17722 37213 2 

2123 17722 37323 3 

1117 122434113 113741 1 

17 12122 11117133 342742 2 

2173 773723173 1224371 3 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 در منطقه مورد مطالعه vهای مربوط به دره Vگیری شده شاخص : مقادير عددی اندازه4نمودار 
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 در منطقه مورد مطالعه uهای مربوط به دره Vگیری شده شاخص : مقادير عددی اندازه5نمودار
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 در منطقه مورد مطالعه vهای : دره2شکل 
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 در منطقه مورد مطالعه uهای : دره3شکل 

 

 

 

 

 همراه با نقشه توپوگرافی در منطقه مورد مطالعه vهای : دره4شکل 
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 همراه با نقشه توپوگرافی در منطقه مورد مطالعه uهای : دره5شکل 
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 نتیجه گیری

ی آبريز، شاخص تقارن توپوگرافی ها درحوضهشاخش گراديان رودخانه، شاخص عدم تقارن آبراههدر اين مطالعه 

منظور تحلیل فعالیت تکتونیکی شمال و شمال غرب ازنا مورد بررسی قرار گرفت. عرضی و شاخص سینوسیه كانالبه 

باشد. بر اساس نتايج به دست آمده از اين ها نشان دهنده تکتونیک فعال و نیمه فعال در اين منطقه میاين شاخص

ه قابل مشاهده ها حداقل فعالیت در قسمت شمال و شمال شرق و حداكثر فعالیت در قسمت جنوب غرب منطقشاخص

 ی مورد مطالعه را نشان میها به خوبی تفاوت در فعالیت تکتونیکی منطقهاست.نتايج به دست آمده از اين شاخص

 (6شود.)شکل های مورفوتکتونیکی منطقه پیشنهاد میدهد. بر اساس مطالعات انجام شده مدل زير برای شاخص

 

 

 مورفوتکتونیک منطقههای : مدل پیشنهادی برای شاخص 6شکل 
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 منابع ومآخذ 

 ( ،.تاثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل اوزن، مجله علوم زمین، سال 1332آرین، م.، پورکرمانی، م.، حسین تودشکی، و.، خسروتهرانی، خ .)

 .21بیست و یکم، شماره 

 ( ،.تکتونیک فعال در منطقه اقلید، کاربرد مدل رقومی 1313ارفع نیا، ر .)سرزمینی (DTM)  در مورفوتکتونیک. فصلنامه زمین شناسی

 272تا  247، ص 4کاربردی، سال ششم، شماره 

 ( .بررسی ساختارهای شکننده و شکننده1313ارفع نیا، ر .)- علوم زمین، سال بیست و  .پذیر منطقه دگرگون شده جنوب خاور اقلیدشکل

 112تا 173، ص  12یکم، شماره 

  ،زمین شناسی ایران، تهران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.1313آقانباتی، علی ، 

 (. ساختار پهنه برخوردی کوهزاد زاگرس در شمال باختر ایران. فصلنامه زمین شناسی ایران، 1313) زاده، ر.، محجل، م.، بیرالوند، م.الیاس

 32تا  27، ص 12سال چهارم، شماره 

 ( ،.1334بهاروند، س .) تحلیل نو زمین ساختی در منطقه دربند)جنوب باختر ازنا( با نگرشی بر الگوی کوهستانی. نخستین همایش ملی

 شناسیعمران و زمین

 ( .مورفوتکتونیک، چاپ اول،1311پورکرمانی، م.، سلگی،ع .)تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات2 

  .از دور. انتشارات مرکز سنجش از دور ایران شسنج ، مبانی 1377جاهدی، ف. فرخی، ش 

 ( .بررسی تکتونیک فعال با استفاده از شاخص1334جعفریان، ل.، ندیمی، ع.، عزیزی، ا .) های مورفوتکتونیک در جنوب الیگودرز، استان

 شناسیلرستان. اولین همایش ملی عمران و زمین

  .ن، انتشارات مرکز سنجش از دور ایرا 1377حائر، ر 

  ،شده در تاقدیس سفیدکوه تونک بر اساس (. تشخیص دو فاز مختلف دگرگون1313. )1حسینی، ب.، قربانی، م.، پورمعافی، م، احمدی

 22تا  77، ص 14زمین، سال بیست و یکم، شماره  علوم .سرب -سنجی اورانیومسن

  ،.شناسی ایران. انتشارات دانشگاه پیام نور، چینه 1372خسروتهرانی، خ 

  ،.شناسی ایران. انتشارات دانشگاه تهران، چینه 1312خسروتهرانی، خ 

 (،.ارزیابی ویژگی های مورفوتکتونیک رودخانه زاینده رود در شمال شرقی 1332داودی، ا.، داودیان دهکدری، ع.، شبانیان بروجنی، ن . )

 3ه،شمار32استان چهار محال بختیاری، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، پاییز

 ،.زمین شناسی ایران، انتشارات نشر امروز1372درویش زاده، ع ، 

 دریو، ماکس. مبانی ژئومورفولوژی اشکال ناهمواری زمین. ترجمه مقصود خیام، انتشارات نیا، تبریز 
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 های سیال در کانسنگ(. مطالعه کانه زایی با استفاده از شواهد دگرسانی و گرمابی و مطالعه میانبارهای 1313زاده، م.، اسدی، س، )رجب

 12تا  27سیرجان. پترولوژی، سال اول، شماره اول، ص  -شرق نیریز، پهنه سنندجآهن قطروییه، شمال

 ( ،.رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان1371سلیمانی1 ش .)«تهران، «. با نگرشی بر مقدمات دیرینه لرزه شناسی

 شناسی و مهندسی زلزله انشارات موسسه بین الملی زلزله

 ( ،.زمین1331شعبانیان، ر .)نورشناسی ایران. چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه پیام 

 زمین، سال بیست و سیرجان. علم -نگاری بخش جنوب خاوری پهنه سنندج چینه -ساخت(. واحدهای زمین1333االسالمی، م.، )شیخ

 272تا 243، ص 37چهارم، شماره 

 زمین، سال نوزدهم، (. تحلیل ساختاری پهنه برخوردی کوهزاد زاگرس در باختر الیگودرز. علم1311حجل، م.، یسافی، ع.، )صدرا، ا.، م

 171تا  143، ص 72شماره 

 ( ،.دیباچه ای بر زمین شناسی ایران ، 1377نبوی، م. ح .) .ص. 123انتشارات سازمان زمین شناسی کشور 

  ،.(. بررسی پترولووژیکی سنگ های آتشفشانی منطقه اردستان و تعیین جایگاه 1371امامی، م.، )محمدی، س.، وثوق عابدینی، م

 تکتونیکی آن ، هجدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور.
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