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 واکاوی پویایی نسبی منطقه تیکذر کرمان با استفاده از شاخصهای ریخت زمین ساختی
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 چکیذه :

 وَّغتبىججِْ ٍخن پیچ اس لجیل عبختیيسهیتریخْبی ؽبخق هٌطمِ تیىذر، عبختیجْت ارسیبثی فؼبلیت سهیي همبلِ ایي در _

(SMF)، ججِْ وَّغتبى رخ دار ؽذى درفذ ((%Facet،  آى درُ ثِ ارتفبعف و پٌْبیًغجت (Vf) ٍ درُ  ثزػ ػزضی(V ) ثقَرت

اس لحبظ هَرد هطبلؼِ  هٌطمِدٌّذُ ایي اعت وِ ىًؾب اس هحبعجبت ًتبیج حبفل جذاگبًِ هحبعجِ ٍ هَرد ثزرعی لزار گزفت.

 طجمِ ثٌذی هی گزدد.، ًغجت ثِ هٌبطك ّوجَار، ون ثب فؼبلیت هٌبطكدر سهزُ عبختی ریخت سهیيْبی ؽبخق

 

 عبختیسهیيریختْبی ق، ؽبخ عبخت فؼبلسهیي، تیىذر :ذ ياژٌ َاكلي

 
A Survey  on Tectonic activity of Tikdar Area in Kerman by Using Morphotectonic Indices 

 

Abstract: 
In this paper, some morphotectonic indices such as mountain front sinuosity (Smf), mountain front faceting 

(Facet %), the ratio of the width of valley floor to valley height (Vf), and V index (V) was calculated to the 

evaluate tectonic activity of Tikdar area. According to the classification of geomorphic indices, the study area 

was detected as an area within low tectonic activity respect to the adjacent area. 

 

Keywords: Tikdar, Active Tectonics, Morphotectonic indices 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقذمه :

 خبًَن، -هبثیي چتزٍد  در اهتذاد گغل وَّجٌبى ٍ وزهبىویلَهتزی ؽوبل غزة ؽْز 44 ،هٌطمِ هَرد هطبلؼِ درؽوبل ؽزلی ایزاى_

 69´ ّبی جغزافیبییؽزلی ٍ ػزك 56° 87´تب 57° 34´یجغزافیبیّبی ٍالغ گزدیذُ اعت. ایي هٌطمِ ثیي طَل سرًذ -در هغیز وزهبى

 .(1)ؽىل ؽوبلی اهتذاد دارد 34° 54´تب °34

پغتی  تَپَگزافی،ای اس ؽىلْبی  اًذ، طیف گغتزدُ سهیي ایجبد ؽذُ در اثز گغلؼ فؼبل در عطحوِ ػَارك ٍ عیوبّبی خبفی  _

بت سهیي عبخت وحز ؽبخـ هیتَاًٌذ ثزای ارسیبثی ًَع، ثشرگی ٍ سهبى رخذاد ثِ ػٌَاى وِؽذگی عطح سهیي ثَدُ وجٍ ثلٌذی ٍ 

-هیدر عطح سهیي ًوبیبى  یعبختسهیي ػَاركیه عزی جبیی ػوَدی عطح سهیي در ٌّگبم حزوبت افمی ٍ جبثِ .ذبر رًٍوثِ 

 ذ.ٌوٌسهیي عبخت در یه هٌطمِ ثزای هب فزاّن هی پَیبییاس ارسؽوٌذی  ؽَاّذگزدد وِ 
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 .مشخص گردیذٌ استستارٌ  مًقعيت مىطقٍ مًرد مطالعٍ در وقشٍ ایران كٍ با -1شکل

 
 ◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 :روش تحقیقبحث و  

سهیي عبخت یه غجی پَیبیی ًعطح دعتیبثی ثِ ّب، ّبی هجبٍر گغلٍ ًبّوَاری رلَهی ػَاركف هطبلؼِ اّذاهْوتزیي یىی اس  _ 

ّبی َّایی ٍ ػىظ ّبی تَپَگزافی،را هی تَاى ثِ آعبًی اس طزیك ًمؾِ یهطبلؼبتچٌیي ّبی السم ثزای دادُ .گغل یب هٌطمِ اعت

رًٍذ  چگًَگی فزعبیؼ ٍ ؽذت ٍ همبٍهت عٌگْبی عطح سهیي، یهطبلؼبتچٌیي در الجتِ ثبیغتی  ای ثذعت آٍرد.تقبٍیز هبَّارُ

هٌطمِ عبخت وِ در ارسیبثی فؼبلیت سهیيعبختی سهیيریخت ثزخی ؽبخقْبی را در ًظز گزفت. عبختی هٌطمِّبی سهیيبرعبخت

،  Facet%)) دار ؽذى ججِْ وَّغتبىدرفذ رخ ،(Smf)ػجبرتٌذ اس: پیچ ٍخن ججِْ وَّغتبى  ،گزفتِ اعتاعتفبدُ لزار  هَردتیىذر 

 . (V)درُ  ٍ ثزػ ػزضی (Vf)ًغجت پٌْبی وف درُ ثِ ارتفبع آى 

گیزیْبی السم ثز رٍی ٍ اًذاسُ تمغینلطؼِ  15ثِ ججِْ وَّغتبى هٌطمِ هَرد هطبلؼِ  ،Smf  ٍ%Facetْبی جْت ثزرعی ؽبخق _

 .(2ؽذ )ؽىل آًْب اًجبم
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 8ای لىذستجبٍُ كًَستان مىطقٍ مًرد مطالعٍ در تصًیر ماًَارٌ :2شکل

 

هٌطمِ  Facet%)) دار ؽذى ججِْ وَّغتبىٍ درفذ رخ (Smf)وَّغتبى ِ ججْ ٍخناس ثزرعی ؽبخـ پیچ  آهذُ دعت ثِ تبیجً _

  .اعتآٍردُ ؽذُ  3ؽىل  درتیىذر 
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)سمت چپ( در  دار شذن جبٍُ كًَستان)سمت راست( ي شاخص رخ كًَستانجبٍُ ومًدار ستًوي شاخص پيچ ي خم : 3شکل

 مىطقٍ تيکذر
 
 

 1.28تغییز وزدُ ٍ هیبًگیي آى در ول هٌطمِ   3در ججِْ  1.49تـب  12در ججْـِ  1.45اس  غتبى وـَّ ججِْپیچ ٍ خـن  ؽبخـهمذار  _

 1درفذ در ججِْ  88.29 تب 14درفذ در ججِْ  39.19 اس Facet%))دار ؽذى ججِْ وَّغتبى درفذ رخ همذار اًذیظ ٍ هی ثبؽذ

 .ثبؽذدرفذ هی  68.59ثـَدُ ٍ دارای هیبًگیٌی ثزاثز  هتغیـز

اس خَد ًؾبى هی دٌّذ. ثِ ّویي ووتزی  تضزط ثَدُ ٍآهذگی فؼبل ّوزاٌّذ دارای ججِْ هغتمین وِ ثب ثبالوَالً وَّغتبًْبیی ؼه _

ففز ًشدیه ثِ اهب چٌبًچِ هیشاى ثبالآهذگی وبّؼ یبفتِ یب  تز خَاّذ ثَد.ًشدیه 1ثِ ػذد  Smfؽبخـ دلیل در چٌیي هٌبطمی 

Facet  %  SMF 
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ًیش هقذاق  facetدر خقَؿ ؽبخـ  ئلِگزدد. ّویي هغهیخـن ٍیچپ تؾىیل ججِْ پز هَجتفزآیٌذ فزعبیؼ  ، ػولىزدگزدد

تز ثَدى ججِْ وَّغتبى ثَدُ ٍثلؼىظ درفذّبی پبییي ًؾبًگز فؼبلیت پبییي ًؾبًگز فؼبل Facet%))فذّبی ثبالی در دارد؛ ثطَریىِ

 ثبؽذ.ججِْ وَّغتبى هی

درُ  161 ثزایًیش  (V) درٍُ ؽبخـ  (Vf) ارتفبع آىدرُ ثِ  وف ًغجت پٌْبی عبختیسهیيریخت ْبیؽبخقجْت هطبلؼِ ثیؾتز،  _

عبخت هٌطمِ هَرد هطبلؼِ جْت ارسیبثی فؼبلیت سهیي .ؽذُ اعـت فِخال 1 لًٍتـبیج آى در جـذوِ  گزدیذهحبعجِ هٌطمِ تیىذر در 

ًتبیج حبفل،  تمغین وزدُ ٍ A،B ،C  ٍ D ّبی هذوَر را ثِ چْبر ثبسًُوَدار ؽبخـ(Vf)  ٍ (V)ثب تَجِ ثِ همبدیز ثذعت آهذُ اس 

، ثٌذی هیگزددطجمِ فؼبلهٌبطك غیز هزُدر س  (Vf)ٍ  (V)عبختی سهیيریخت ْبیاس لحبظ ؽبخقD هحذٍدُ دٌّذُ ایي اعت وِ ًؾبى

هذُ آهمبدیز ثذعت . ثب تَجِ ثِ (6ٍ  5)ؽىلْبی  ثبؽٌذّبی لذیوی هیافىٌِهخزٍط ّبی هزتفغ ٍوِ ایي ًَاحی در ٍالغ ّوبى پبدگبًِ

 تـَاى هٌـبطك ثـبهی طبلؼـِ اس لحبظ فؼبلیت یىغبى ًجَدُ ٍهچٌیي اعتٌجبط وزد وـِ گغـتزُ هـَرد  تـَاىفـَق هـیْبی ثزای ؽبخق

 پبییي را در آى تفىیه ًوَد.فؼبلیت ثبال ٍ 

 
 Vf ي Vساختي زميهریخت ُای: تقسيم بىذی مىطقٍ براساس شاخص 1جذيل

D C B A ثٌذی هٌطمِتمغین 
 V ؽبخـ 0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-5.95
 Vf  ؽبخـ 0.6-2 2-3 3-4 4-12.4
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 گیری :نتیجه

 

، ایي هٌطمِ جشٍ هٌبطك ثب درجِ دار ؽذى ججِْ وَّغتبىٍ درفذ رخخـن ججِْ وـَّغتبى ٍیچپ ْبیؽبخقثب تَجِ ثِ همذار  _

ّب تیىذر هَجت تفىیه درُ مِدر هٌط (V)همبدیز ؽبخـهحبعجِ . فؼبلیت ًغجتبً ون )در همبیغِ ثب هٌبطك هجبٍر خَد( ثِ ؽوبر هیزٍد

وٌٌذُ ثبال ثَدى هیشاى فزاسػ در ایي هٌؼىظ ؽىل ثَدُ ٍ Vّبیی ػویك ٍ درُ Aّبی هَجَد در گزٍُ درُ در چْبر گزٍُ گزدیذ.

در ًتیجِ ًؾبًگز ون ثَدى  دٌّذهیرا ًؾبى  (VF) ٍ (V)ثشرگی اس ؽبخـ ًغجتب همبدیز Bّبی هَجَد در گزٍُ درُ .هحذٍدُ اعت

ّبیی ثب وف درُ  C  ٍDّبی هَجَد در هحذٍدُ گزٍُدرُ ٍ هٌطمِ ًغجتب فؼبل اعت. ثبؽذهی  Aًغجت ثِ گزٍُ آهذگیشاى ثبالهی

 دٌّذ.هیًؾبى  را  (VF)ٍ  (V)اس ؽبخـ ثبالیی همبدیز ٍالغ ؽذُ ٍ در آثزفتْبی لذیویػوذتبً  ّبدرُ ؛ ایيپْي ٍ غیزفؼبلٌذ  ثغیبر

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 
 
 
 

 سی :منابع فار

 
ثزرعـی هَرفَتىتًَیـه تبلـذیظ ثـَرخ در ؽـوبل ؽْزعـتبى ثغـته        "،1394گز، ا.، افزٍؽ، ع.،  جْبًی، ط.، حبفظی همذط، ى .، رهضبًی اٍهبلی، ر.، ًَحِ

 ، پٌجویي ّوبیؼ هلی سهیي ؽٌبعی داًؾگبُ پیبم ًَر، اثْز، داًؾگبُ پیبم ًَر اعتبى سًجبى.")ساگزط( 

، پٌجوـیي ّوـبیؼ   "ایزاى(  فزدٍط)ؽزق گغل فؼبلیت ارسیبثی جْت هَرفَتىتًَیه ّبی ؽبخـ ثزرعی "ًَرٍسی، ؽ .،، ف.، خطیجی، م.، ًضاد افضلی

 ؽٌبعی، داًؾگبُ پیبم ًَر هزوش اثْز.تخققی سهیي
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C 

D 
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 وـف درُ ثـِ    ثزّرعـی فؼبلیـت گغـل گـَن ثـز اعـبط ؽـبخـ ًغـجت پٌْـبی         "، 1388 خغـزٍی، ف.،  .،جرٌّوب راد،  ،.ر درخؾبًی، اوجزی جوبل سادُ، ر.،

 .(292-299)،4ؽٌبعی وبرثزدی، ؽوبرُ ، فقلٌبهِ سهیي"ارتفبع درُ

، ؽؾـویي وٌفـزاًظ ثـیي    "ثزرعی ؽبخقْبی هَرفَتىتًَیىی در پبیبًِ گغل وَّجٌـبى "،1394ایزاًوؼ، ف .، ؽفیؼی ثبفتی، ا.، ؽبُ پغٌذسادُ، م.، ًبدری، ط.،

 الوللی سلشلِ ؽٌبعی ٍ هٌْذعی سلشلِ.

ِ          "، 1388 ؽـبُ پغـٌذسادُ، م.،  ا.، پَروزهـبًی، م.،   فیؼی ثـبفتی، ایزاًوؼ، ف .، ؽـ   ریخـت سهـیي عـبخت ٍ ارسیـبثی فؼبلیـت گغـل وَّجٌـبى اس طزیـك هحبعـج

 .(43-57، )3، فقل ًبهِ جغزافیبی طجیؼی، ؽوبرُ "ؽبخـ ّبی سهیي ریختی

 ،"هَرفَتىتًَیه ٍ صئَهَرفیه ّبیؽبخـ اس اعتفبدُ ثب لزًمَچبی آثزیش ی درحَضِ ًئَتىتًَیىی ّبی فؼبلیت تؾخیـ"،1388 .،م ،یخطیج ثیبتی

 (. 25 - 54) ،25 ی ؽوبرُ ًْن، عبل جغزافیبیی، فضبی

 ، هجوَػِ همبالت عی اهیي گزدّوبیی ػلَم سهیي."آثبد ) ؽبخِ گغل ًْجٌذاى( عبخت گغل اعوبػیلتحلیل ریخت سهیي "،1394خطیت، م.، هَعَی، م.، 

 .ؽیزاس ایزاى، ؽٌبعی سهیي اًجوي ّوبیؼ عَهیي ،"آى فؼبلیت درجِ ٍ داٍراى گغل "،1378 ،.ق فزَّدی، ،.ر درخؾبًی،

 .ّوبیؼ هلی سهیي ؽٌبعی ٍ اوتؾبف هٌبثغ ،"یلزسُ در وَّجٌبى ثب اعتفبدُ اس رٍػ آهبر یيثزآٍرد خطز سه "، 1393 ر.، درخؾبًی، ، ػ.،عبالری

، فقل ًبهـِ ػلـَم سهـیي، ؽـوبرُ     "گَرچَییِ، ؽوبل وزهبى، ایزاى هزوشی -بى در حذ فبفل تیىذرتحلیل عبختبری عبهبًِ گغلی وَّجٌ"،1394ًبدری، ط.، 

95،  (3 – 12). 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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