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 چکیده

ده شمال و شمال غرب شهر ازنا محدونیک در منطقه حاضر، بررسی و تحلیل عملکرد ریخت ساختاری و مورفوتکتو مطالعههدف 

. محدوده مورد مطالعه دست آیدای، الگوی پویایی منطقه بههای ماهوارهداده DEMباشد تا از این طریق و با استفاده از روشمی

دهد مطالعات صحرایی در منطقه مورد مطالعه نشان می. باشدمیسیرجان  -واقع در شمال و شمال غرب ازنا در پهنه سنندج

این مجموعه شامل . در این منطقه جای گرفته است سیرجان -آذرین، رسوبی و دگرگونی پهنه سنندجهای مجموعه ای از سنگ

-. از شاخص باشدمی ارتوگنایس، ریولیت دگرگون شده، میکاشیست، مرمر، آمفیبولیت و دولومیت و رسوبات عهد حاضر سری

یته کانال به منظور ی آبریز، شاخص تقارن توپوگرافی عرضی و سینوسها درحوضهعدم تقارن آبراههشاخص گرادیان رودخانه، 

 مطالعه استفاده شد. بررسی کمی میزان تاثیر تکتونیک در منطقه مورد

دست شود. نتایج بهدر منطقه تحلیل میشناسایی و سیستم فعالیت های ریخت زمینالعات منجر به شناسایی انواع مدلاین مط

شود. این یمه فعال محسوب میداد که منطقه مورد مطالعه از نظر مورفوتکتونیکی جزء مناطق فعال تا ن آمده از مطالعات نشان

 ویژگی با موقعیت ژئوتکتونیکی منطقه مطابقت دارد. 

 ای، شهرستان ازناهای ماهوارهداده DEMشناسی، روش: ریخت زمینكلید واژه ها
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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 اندازههای کوهزایی، روشهای 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 شودکمترین و متوسط( و شیب اندازهن، ای 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

 ی وضعیت مناطق با تکتونیک فعالایها 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 کمهای 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

ریولیت دگرگون شده، میکاشیست، مرمر، آمفیبولیت و . این مجموعه شامل سری ارتوگنایس، 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

های موجود در مناطق سیرجان، حاجی آباد، کولی کش، شهرکرد، بوئین، ازنا، است. 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)گسترش دارد و اولین بار به وسیله های الیگودرز و ازنااین مجموعه در اطراف شهر

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

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

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

پسین  الیگودرز( که به احتمال زیاد به سیمرین -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.
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 )نقشه زمین شناسیr سازند ريولیت دگرگون شده)واحد 

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

 مطالعه به خود اختصاص داده است.

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

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

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

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 های آب گرم اگر دمای آب کند باشد، سنگ مرمر و اگر افت دماعملکرد چشمهدر فرآیند 

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 میسمهن سنگ به صورت گسترده برای مجکند. 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 آنها دارای ساخت نماتوبالستیک یا نماتوگرانوبالستیک هستند. کانیاین 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 لیتها، گرونا و یا کردیریت منیزیماپیدوت، کلریت، آلبیت و اسفن. در بعضی از آمفیبو

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 کهنهای رسوبی به صورت ناپیوسته بر روی انباشتاین 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 کهنه صورت رسوبات کنگلومرایی آثار فرسایش یافته الیهاین مجموعه رسوبی ب

 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 سنندجهای رسوبی تایید کننده برخاستگی و باالردیف بسیار زیاد و وسعت باالی این

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

 های مورفوتکتونیک در منطقه مورد مطالعهشاخص

-های ریخت تکتونیکی باعث شناخت بهتر از فعالیت و نیروهای موثر بر شکلعملکرد فعالیتمطالعه اشکال ایجاد شده در نتیجه 

-های اخیر، محققین عالوه بر مطالعه شواهد کیفی سعی در کمی نمودن رفتار و حرکات زمینها خواهد شد. در سالگیری آن
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در گیرد. اخص مورد بررسی و ارزیابی قرار میعنوان یک شساخت بهزمینساختی مناطق مختلف زمین دارند که اصطالحا ریخت

ی آبریز، شاخص ها درحوضهگرادیان رودخانه، شاخص عدم تقارن آبراههاین مطالعه برای رسیدن به الگوی مورفوتکتونیکی شاخص

 شود.سینوسیته کانال بررسی و محاسبه می و تقارن توپوگرافی عرضی

 «SL»شاخش گراديان رودخانه

 (Keller,1986)تعریف گردیده استرابطه زیر صورتاین شاخص به 

SL     (:                                                                                                                           1رابطه) =
∆H

∆L
× L    

:SLشاخص گرادیان رودخانه 

:
∆H

∆L
 گرادیان محلی رودخانه  

:L کانال رودخانه از خط تقسیم آبراهه تا مرکز بخشی که گرادیان آن محاسبه شده است.طول 

 به قدرت رودخانه)برحسب دبی رود وشیب سطح آب( بستگی دارند. SLمقادیر عددی شاخص 

آید. به هر شاخص گرادیان رودخانه در هنگامی که جزء قائم تغییر شکل فعال بسیار شدید باشد. از پارامترهای مهم به شمار می

های ناشی های ناشی از حرکات تکتونیکی فعال وحالتها نیز حساس بوده و تفکیک حالتحال این شاخص نسبت به مقاومت سنگ

های بستر رودخانه مقاوم باشند باشد. مقادیر عددی شاخص گرادیان رودخانه زمانی که سنگها امری مشکل میاز مقاومت سنگ

 ی زمین موثر باشند، زیاد بوده وبنابراین:تکتونیکی فعال در تغییر شکل قائم پوستهویا در مناطقی که حرکات 

تواند بیانگر حرکات تکتونیکی فعال های از لحاظ مقاومتی یکسان، میهای دارای مقاومت کم یا در سنگدر سنگ SLمقادیر زیاد 

 و جوان باشد. 

 واقع در جنوب Gabrielهای ی کوهستان در کوهوبی و شرقی جبهههای جنبه عنوان مثالی از موضوع فوق می توان به بخش

California (اشاره نمود که مقادیر عددی زیاد شاخص گرادیان در این منطقهSL > ( بیانگر فرایش فعال وشدید بوده که 1000

 ی مذکور همخوانی دارد. های اخیرنیز در منطقهبا زمین لرزه

SLمقادیر عددی کوچک این شاخص) >  اند:( را نیز به دو صورت تفسیر نموده1000

 های رسوبی نرم وفراوان؛ـ وجود سنگ

ای با مقاومت مکانیکی کمتر ودر نتیجه لغز که باعث ایجاد منطقههای امتدادها بر اثر حرکات افقی گسلـ خردشدگی زیاد سنگ

 گردد.حساس تر نسبت به فرایند فرسایش، می

های توپوگرافی کوچک مقیاس،به سرعت محاسبه نمود و توان با استفاده از نقشهمناطق مختلف می شاخص گرادیان رودخانه را در

آید که برای تفکیک نمودن مناطق شمار میرهای ارزشمندی بهها را مورد ارزیابی سریع قرار داد. شاخص گرادیان رود از ابزاآن

 شود.تر به کار گرفته میتر و جهت انجام مطالعات دقیقفعال

نزدیک به  2است و در حوضه شماره  0333باالی  1در مورد حوضه شماره  SL در این شاخص مقادیر میانگین به دست آمده

که  4و  0و در حوضه  ی مورد مطالعه استغرب منطقهدهنده فعایت فرایشی بیشتر در بخش جنوبباشد که نشانمی 0333

ی مورد ی فعالیت فرایشی کمتر در شمال و شمال شرق منطقهنشان دهنده است 0333دست آمده پایین مقادیر میانگین به

 کند.دست آمده از این الگو را مشخص مینتایج به 1شماره باشد. جدول مطالعه می
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 دست آمده از شاخص گراديان رودخانه: نتايج به1جدول 

SL L LΔ HΔ Basin 

4211122 12422 91912 043 A-B 
 

1 
3848190 2332 4211 123 E-F 

4022132 0929 12214 143 C-D 

0121148 13014 49312 133 A-B 2 

 2032130 4392 24014 143 C-D 

1342129 20901 233813 93 A-B 
0 

902129 14892 429 03 C-D 

293143 8932 4029 043 A-B 
 

4 
212132 4920 10910 23 C-D 

222108 1898 021 133 E-F 

 

 «AF»ی آبريزها درحوضهآبراههعدم تقارن 

کنار دیگر شواهد و توانند برای ارزیابی فرایش فعال دری اصلی میسوی یک آبراهههای فرعی نیز در دوزهکش طول آبراهه و

 های کوهستان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو در اینجاهای مورفوتکتونیکی در مناطقی مانند مناطق باال دست جبههشاخص

نمائیم. در مناطق دارای فرایش فعال معموال بدلیل را معرفی می«AF»یا« هاشاخص عدم تقارن آبراهه»شاخص دیگری به نام

های فرعی)و در سوی دیگر، طول آبراههتبع آن ایجاد فرونشست دروگرافی حاصل از فرایش در یک سوی منطقه وبهپتظاهر اثرات ت

 ی بیش از همین طول در سمت مقابل خواهد بود.ی منطقهها( در سوی فرایش یافتهآبراههی این نتیجه مساحت در برگیرنده

 تعریف شده است: صورت رابطه زیر به«AF»از این رو شاخص

 AF=100(Ar/At)                                                                                                                             (:2رابطه)

AF: ها شاخص عدم تقارن آبراهه 

Ar: ی اصلی)بر حسب کیلومتر مربع(های فرعی در ساحل سمت راست آبراههی زهکشی در برگیرندهمساحت حوضه 

At: ی اصلی)بر حسب کیلومتر مربع(های فرعی در ساحل سمت چپ و راست آبراههی زهکشبرگیرندههای درمساحت حوضه 

ی اصلی و در نتیجه  های فرعی نسبت به آبراههباشد، بیانگر وجود تقارون زهکش 33گاه مقادیر عددی این شاخص در حدود هر

نیز به ترتیب بیانگر فرایش در ساحل راست و  33وکمتر از33یر عددی بیشتر از شدگی براثر فرایش خواهد بود.مقادعدم وجود کج

 ی اصلی خواهد بودچپ آبراهه
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در شمال اتوبان تهران کرج اشاره نمود که  NW-SEهای با روند های آبریز آبراههتوانیم به حوضهبعنوان نمونه درکشورمان نیز می

های اصلی نسبت به مساحت سوی مقابل های فرعی در ساحل چپ آبراههی زهکشدربرگیرندههای ها عموما مساحت حوضهدرآن

 باشد.ها بیشتر بوده و بیانگر عملکرد فرایش فعال در سوی شمال شرقی منطقه میآن

فرایش سمت چپ را مشخص کرده است و تایید  2فرایش سمت راست و حوضه شماره  1در منطقه مورد مطالعه حوضه شماره 

و نشان دهنده تقارن در آبراهه و  33نزدیک به  0باشد. حوضه شماره کننده فعالیت زیاد منطقه در بخش جنوب و جنوب غرب می

دهد و در نتیجه بخش شمال شرقی منطقه فعالیت کم فرایش سمت چپ را نشان می 4فعالیت کم در شمال است و حوضه شماره 

دست آمده از این الگو را نتایج به 2شماره دهد.جدول قداری فعالیت را نشان میو بخش جنوب شرقی به علت کوهستانی بودن م

 شان داده شده است.ن 1شماره های چپ و راست مربوط به این شاخص در شکل کند و حوضهمشخص می

 ی آبريزها درحوضهدست آمده از شاخص عدم تقارن آبراهه: نتايج به2جدول 

AF At AR Basin 

22130 838833 342202 1 

09100 039402 121230 2 

32122 041103 128138 0 

24182 2229982 1830023 4 
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 ی آبريز در منطقه مورد مطالعهها درحوضههای چپ و راست مربوط به شاخص عدم تقارن آبراهه: حوضه1شکل
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 «T»شاخص تقارن توپوگرافی عرضی

ارزیابی نامتقارن بودن حوضه و متعاقب آن در بررسی حرکات تکتونیکی فعال سود جست،  توان از آن درشاخص دیگری که می

  .باشد که به صورت فرمول ذیل تعریف شده استمی« T»شاخص تقارن توپوگرافی عرضی یا

=T                      (:0رابطه)
Da

Dd
 

:T شاخص تقارن توپوگرافی عرضی؛ 

Daی ابریز؛خط میانی حوضهی نوار مئاندری فعال از : فاصله 

Ddی آبریز از خط مرز حوضه.ی خط میانی حوضه: فاصله 

افزایش یافته وبه « T»باشد. با کاهش تقارن حوضه، مقادیر عددیصفر می« T»های کامال متقارن مقدار عددی شاخصدر حوضه

ن در مهاجرت و جابجایی کانال رودخانه در تواشود. با پذیرش این موضوع که اثرات جزئی شیب سنگ بستر را مینزدیک می1عدد 

 شدگی زمین در آن جهت خواهد بود.های کجیکی از نشانه« ای کانال رودهاجهت مهاجرت ناحیه»سطح زمین مشاهده نمود، 

نگر تواند بیامی 1باشد که مقادیر عددی نزدیک به برداری با جهت گیری خاص و با مقادیری از صفر تا یک می« T»پس در اصل، 

 فعالیت فرایشی باشد.

باشد و این در حالی شدگی نمینزدیک است، ولی به طور مستقیم قابل ارزیابی برای تعیین جهت کج AFبا تشریح  Tمحاسبه 

 دهد.شدگی را نشان میروشی است که میزان و سرعت کج AFاست که محاسبه 

-فرایش فعال دارد اما در این شاخص حوضه باال آمده و با کجهای قبل، بر اساس اعداد به دست آمده از شاخص 1حوضه شماره 

های قبل فرایش فعال دارد اما بر طبق نتایج به دست آمده از شاخص 2شدگی به سمت چپ حوضه همراه است. حوضه شماره 

فعالیت  های قبل همبا توجه به شاخص 0دهد. حوضه شماره اساس این شاخص مقداری کج شدگی به سمت راست را نشان می

چون  4دهد. در حوضه شماره شدگی به سمت راست حوضه را نشان میفرایشی چندانی نداشت و در این شاخص هم مقداری کج

دهد. شدگی به سمت راست حوضه را نشان میبرداشت در قسمت جنوبی این حوضه انجام شده و این قسمت کوهستانی است کج

 کند و چگونگی محاسبه این شاخص در منطقه مورد مطالعه در شکلالگو را مشخص میدست آمده از این نتایج به 0جدول شماره 

 نمایش داده شده است. 2 شماره
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 دست آمده از شاخص تقارن توپوگرافی عرضی: نتايج به3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Dd Da Basin 

 

3102 

 
 

3138 4333 2033 A 

 

1 
3124 4334 1330 B 

3113 0339 422 C 

 

3124 

3143 8832 0324 A 
 

2 
3119 2821 1020 B 

3110 2423 2302 C 

 

3102 

3112 9293 1393 A 
 

0 
3114 2821 981 B 

3128 2202 1333 C 

 

3132 

3121 11990 2324 A 
 

4 
3133 2342 0933 B 

3182 4110 0094 C 
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 در منطقه مورد مطالعهگیری شاخص تقارن توپوگرافی عرضی : چگونگی اندازه2شکل 
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 «S»شاخص سینوسسیته كانال

زیر به  رابطهطبق تعریف سینوسیته کانال رود عبارت است از نسبت طول کانال به طول خط مستقیم رود در راستار دره که از 

 آید:دست می

=S                 (:                                                                                                                           4رابطه)
𝑉

𝐶
 

سه رده  طول خط مستقیم در راستای دره رود است. این شاخص به Cطول کانال رود و  Vشاخص پیچ وخم رود،  Sدر این فرمول

 (:El Hamdouni et al 2008)شودتقسیم می

S:1رده  ≤ 1.1: 2رده         1.1 ≤ S ≤ S:0رده            1.5 ≥ 1.5  

-تر شود کاهش فعالیت زمینساخت فعال است وهر چه عدد بزرگنزدیک شود بیانگر زمین 1اساس اگر عدد شاخص به بر این

 دهد.ساختی وغلبه فرایند فرسایش را نشان می

ی فعالیت فرایشی باالی منطقه در را نشان دهنده 1112و  1111به ترتیب با مقادیر  2و  1دست آمده حوضه توجه به مقادیر بهبا 

 باشد جدولی فعایت فرایشی کمتر در بخش شمال و شمال شرق منطقه مورد مطالعه مینشان دهنده 4و  0جنوب غرب و حوضه 

شکل شماره کند و چگونگی انجام این محاسابت در منطقه مورد مطلعه در گو را مشخص مینتایج به دست آمده از این ال 4 شماره

 نمایش داده شده است. 0

 دست آمده از شاخص سینوسیته كانال در منطقه مورد مطالعهنتايج به: 4جدول 

S C V Basin 

1112 1139211 12332 1 

1111 2422314 22380 2 

1122 023401299 43824 0 

1139 12302 1023812 4 
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 گیری شاخص سینوسیته كانال در منطقه مورد مطالعه: چگونگی اندازه3شکل 
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 نتیجه گیری

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

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

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

ها حداقل فعالیت در قسمت شمال و شمال شرق و حداكثر فعالیت در قسمت جنوب غرب منطقه قابل مشاهده شاخص

 ی مورد مطالعه را نشان میها به خوبی تفاوت در فعالیت تکتونیکی منطقهتايج به دست آمده از اين شاخصاست.ن

 (4شود.)شکل های مورفوتکتونیکی منطقه پیشنهاد میدهد. بر اساس مطالعات انجام شده مدل زير برای شاخص

 

 های مورفوتکتونیک منطقه: مدل پیشنهادی برای شاخص 4شکل 
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 منابع ومآخذ 

 ( ،.تاثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل اوزن، مجله علوم زمین، سال 1093آرین، م.، پورکرمانی، م.، حسین تودشکی، و.، خسروتهرانی، خ .)

 .21بیست و یکم، شماره 

 ( ،.تکتونیک فعال در منطقه اقلید، کاربرد مدل رقومی سرزمینی1089ارفع نیا، ر .) (DTM) یک. فصلنامه زمین شناسی در مورفوتکتون

 232تا  243، ص 4کاربردی، سال ششم، شماره 

 ( .بررسی ساختارهای شکننده و شکننده1089ارفع نیا، ر .)- علوم زمین، سال بیست و  .پذیر منطقه دگرگون شده جنوب خاور اقلیدشکل

 183تا 120، ص  82یکم، شماره 

  ،انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.، زمین شناسی ایران، تهران، 1080آقانباتی، علی 

 (. ساختار پهنه برخوردی کوهزاد زاگرس در شمال باختر ایران. فصلنامه زمین شناسی ایران، 1089) زاده، ر.، محجل، م.، بیرالوند، م.الیاس

 02تا  23، ص 12سال چهارم، شماره 

 ( ،.تحلیل نو زمین ساختی در منطقه 1094بهاروند، س .) دربند)جنوب باختر ازنا( با نگرشی بر الگوی کوهستانی. نخستین همایش ملی

 شناسیعمران و زمین

 ( .مورفوتکتونیک، چاپ اول،1088پورکرمانی، م.، سلگی،ع .)تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات3 

  .نجش از دور ایراناز دور. انتشارات مرکز س ش، مبانی سنج 1023جاهدی، ف. فرخی، ش 

 ( .بررسی تکتونیک فعال با استفاده از شاخص1094جعفریان، ل.، ندیمی، ع.، عزیزی، ا .) های مورفوتکتونیک در جنوب الیگودرز، استان

 شناسیلرستان. اولین همایش ملی عمران و زمین

  .انتشارات مرکز سنجش از دور ایران 1023حائر، ر ، 

 شده در تاقدیس سفیدکوه تونک بر اساس (. تشخیص دو فاز مختلف دگرگون1089. )1عافی، م، احمدی، حسینی، ب.، قربانی، م.، پورم

 22تا  32، ص 84زمین، سال بیست و یکم، شماره  علوم .سرب -سنجی اورانیومسن

  ،.شناسی ایران. انتشارات دانشگاه پیام نور، چینه 1022خسروتهرانی، خ 

  ،.ناسی ایران. انتشارات دانشگاه تهرانش، چینه 1082خسروتهرانی، خ 

 (،.ارزیابی ویژگی های مورفوتکتونیک رودخانه زاینده رود در شمال شرقی 1092داودی، ا.، داودیان دهکدری، ع.، شبانیان بروجنی، ن . )

 9،شماره92استان چهار محال بختیاری، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، پاییز

 ،.شناسی ایران، انتشارات نشر امروز، زمین 1023درویش زاده، ع 

 دریو، ماکس. مبانی ژئومورفولوژی اشکال ناهمواری زمین. ترجمه مقصود خیام، انتشارات نیا، تبریز 

 های (. مطالعه کانه زایی با استفاده از شواهد دگرسانی و گرمابی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسنگ1089زاده، م.، اسدی، س، )رجب

 82تا  22سیرجان. پترولوژی، سال اول، شماره اول، ص  -شرق نیریز، پهنه سنندجقطروییه، شمالآهن 

 ( ،.رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان1028سلیمانی1 ش .)«تهران، «. با نگرشی بر مقدمات دیرینه لرزه شناسی

 شناسی و مهندسی زلزله انشارات موسسه بین الملی زلزله

 نورشناسی ایران. چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه پیام(. زمین1091بانیان، ر.، )شع 
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 زمین، سال بیست و سیرجان. علم -نگاری بخش جنوب خاوری پهنه سنندج چینه -ساخت(. واحدهای زمین1090االسالمی، م.، )شیخ

 232تا 240، ص 93چهارم، شماره 

 ( ،.تحلیل ساختاری پهنه برخوردی کوهزاد زاگرس در باختر الیگودرز. علم1088صدرا، ا.، محجل، م.، یسافی، ع .) ،زمین، سال نوزدهم

 138تا  149، ص 22شماره 

 ( ،.دیباچه ای بر زمین شناسی ایران ، 1033نبوی، م. ح .) .ص. 139انتشارات سازمان زمین شناسی کشور 

 ( ،.بررسی 1028محمدی، س.، وثوق عابدینی، م.، امامی، م .) پترولووژیکی سنگ های آتشفشانی منطقه اردستان و تعیین جایگاه

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