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 چکیده

 که آنجا از. روندیم کار به فعال و جديد ساختارهای کردن مشخص برای ابزاری عنوان به ژئومورفیك های شاخص

 می نظر به است؛ حساس بسیار ساختی زمین هاییتفعال از حاصل تغییرات هب زهکشی های شبکه رفتار و مورفولوژی

 در فعال نئوتکتونیکی از حرکات متأثر رودخانه بستر عرض تغییرات و گسلی خط از عبور مانند شواهدی وجود رسد

 و مورفولوژی در ساختی زمین نو هاییتفعال ثرگذاریا میزان و عملکرد نحوه شناخت برای رو اين از د.باش گادر حوضه

 های تکنیك عنوان به Smf و SL، BS،Af،Vf مورفومتريك های شاخص از میدانی هایيافته به اتکا با رودخانه اين رفتار

 اين فیزيکی ابزارهای شناسی زمین و توپوگرافی یهانقشههوايی،  یهاعکس. است شده استفاده مفهومی و مدلی

 با است؛ پذيرفته تأثیر نئوتکتونیك هاییتفعال از مطالعه مورد منطقه که دهدیم نشان نتايج. شوندیمشامل  را تحقیق

 در کل حوضه به صورت متفاوت عمل کرده است. حرکات اين یرگذاریتأث میزان که تفاوت اين

 .ژئومورفیك های شاخصتکتونیك، حوضه گادر،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 یهاپادگانه تشکیل دهند.یم نشان العمل عکس جريان بستر در تغییرات وقوع به نسبت مختلف اشکال به زهکشی های شبکه

 از ،هارودخانه جريان مسیر در جانبی هایيیجا جابه همچنین و بستر برش عرضی، مقطع و طولی نیمرخ تغییر ،یارودخانه

 طولی گراديان مانند يیهاشاخص از استفاده با بوده، تکتونیك از ناشی عمدتا   که شوندیم محسوب هاواکنش اين جمله

کف  پهناى نسبت پذيرى، انشعاب هیپسومتريك، انتگرال ،نکوهستا پیشانى خم و پیچ زهکشی، حوضه تقارن عدم رودخانه،

به  نئوتکتونیکی فعالیت های درباره مهم را بسیار اطالعات توانیم زهکشی شبکه تراکم و سینوسیته ضريب دره، ارتفاع به دره

 ها رودخانه جريان مسیر روی بر هاتحلیل که مواردی در خصوص به ژئومورفیك های شاخص از حاصل نتايج .ردآو دست

 شمار به تکتونیکی دگرشکلی با مناطق تشخیص و تکتونیکی های فعالیت درجه ارزيابی برای مهمی ابزار است، شده متمرکز

 های شاخص و الگوها محاسبه با و نموده تسهیل را ها ندفرمل ارزيابی و مقايسه امکان کمی هایگیری اندازه .روندمی

يمانی و ) نمود اقدام محدوده از توصیفی تشخیص به و ارزيابی را منطقه يك تکتونیك فعالیت میزان توان می ژئومورفیك،

دهای سطحی که و فرآين توپوگرافی یریگرقابت همیشگی بین فرآيندهای تکتونیکی که منجر به شکل .(1: 3131علمی زاده، 

 ,2011) باشدتکتونیك ژئومورفولوژی يا ژئومورفولوژی ساختاری می هسته کنندهیانشود، بمنتهی به فرسودگی آن می

Burbank and Anderson) .باشد که میزمین می روی یکمی شکل چشم اندازها یریگمورفومتری يا ريخت سنجی، اندازه-

بزرگی  یلهوس به توانندیسطح، عوارض زمین م ينتردر ساده (.Bull,3333)شود  یریگای اندازهتوان در قالب متغیرهای ساده

شرايطی را  هایریگاين اندازه. (Keller and Pinter ,0220، ارتفاع )حداکثر، حداقل يا میانگین( و شیب مشخص شوند )هاآن

های شاخص ده از تکتونیك فعال پرداخته شود. کاربردشناسايی وضعیت مناطق با استفا ها به توصیف وتا با آن آوردیفراهم م

در تشخیص مناطق فعال رواج بیشتری يافته است  دلیل سهولت در محاسبه و خطای کمه های اخیر بزمین سنجی در سال

ی هایله انديسوسبهتواند هايی در توپوگرافی دارند که میساختارهای دارای دگرديسی فعال مشخصه(. 3133)ارفع نیا، 

های ژئومورفیك مختلف ممکن است برای (. به عبارتی انديس0223، 3پدررا و همکاران) يندآکمی در صورتبهژئومورفیك 

های خاص بر اساس تحلیل شبکه . اين انديسیرندگتحلیل توپوگرافی در ارتباط با فعالیت نسبی تکتونیك مورد استفاده قرار 

های ژئومورفیك مختلف در ارتباط با فرآيندهای فرسايش رش کمی را به تحلیلزهکشی و يا جبهه کوهستان هستند که يك نگ

های پرتگاه همچوناز تکتونیك  آتشفشانیعوارض  عالوهبهو رسوبی شامل مجرای رودخانه، پروفیل طولی و مورفولوژی دره 

های ای يا در طول جبههرودخانههای های تکتونیك فعال باعث کشف آنامولی در سیستمشاخص واقع در .دهندگسلی نشان می

یله تغییرات محلی تکتونیك فعال ناشی از وسبه(. اين آنامولی ممکن است 0223همدونی و همکاران، شوند )کوهستانی می

ای به حرکات تکتونیکی مثل باالآمدگی به دلیل ی رودخانههابین سیستمين ا دريجادشده باشند. اباالآمدگی يا سوبسیدانس 

استوک و اند )شود، بسیار حساسگذاری میفتن سطح اساس که منجر به تغییرات پیچیده در فرسايش و رسوبپايین ر

 (.0223همکاران، 

مطالعاتی در خارج و داخل  ژئومورفیك های شاخص از استفاده با آبخیز یهاحوضه در نئوتکتونیکی های فعالیت تشخیص برای

 قش، نS شاخص تحلیل و تجزيه با( 0223) تیمار و پتروسکیدر زير اشاره شده است.  هاآنکشور انجام شده که به تعدادی از 

 همکاران و فونت. دانستند مؤثر مجارستان و رومانی مرز در واقعکوروس  رودخانه کانال گیری شکل و تکامل در را گسلش

 و کرده استفاده رقومی ارتفاعی های لمد از رود، گراديان شاخص تعیین از استفاده با تکتونیکی آثار بررسی ( برای0232)

                                                           
3Pedrera, A., et al  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 های شاخص ( با0230) همکاران و وجتکو .کردند تفسیر فرانسه غربی شمال در را آن آثار و رود گراديان شاخص نقشه

 قرار بررسی مورد اسلواکی در زهکشی البروک حوضه تکتونیکی تکامل در را شده نرمال عرضی و طولی نیمرخ مورفومتريك،

ساخت و مورفودينامیك بر مورفولوژی و الگوی آبراهه میانی جريان زمین تأثیراش به بررسی ( در رساله3132ی )ساالردادند. 

زاب پرداخته و به اين نتیجه رسیده است که ارزيابی مجموعه پارامترهای محیطی مؤثر در مجرای زاب همراه با به کارگیری و 

مجموعه شواهد مورفولوژيك مرتبط شناسايی شده، بیانگر يك سیستم های مرتبط و نیز سنجش رودخانه با مجموعه طرح

يمانی و طلبد. تر پژوهشگران ژئومورفولوژی را میپويای فلوويال با تنوع فرم و فرآيند در سطح مجرای زاب بوده و توجه بیش

 های شاخص از دهاستفا با نچی آبخیز حوضه زهکشی شبکه مورفولوژی در ساخت زمین نو تأثیر( 3131) زاده علمی

 تأثیر نئوتکتونیك های فعالیت از شدت به مطالعه مورد منطقه کهرا بررسی کردند. نتايج نشان داد  مورفومتريك و ژئومورفیك

 قسمت در که طوری به نبوده؛ يکسان هاحوضه زير تمامی در حرکات اين تأثیرگذاری میزان که تفاوت اين با است؛ پذيرفته

( شاخص های ارزيابی 3131) همکارانامیر احمدی و  .است بیشتر هافعالیت اين تأثیر (انجیران زيرحوضه) شمالی های

 مقادير طبق که داد نشان بررسی تکتونیك فعال در برآورد وضعیت تکتونیکی در حوضه آبخیز حبله رود را مطالعه کردند. نتايج

 اين اصلی موضوع. دارد قرار متوسط نئوتکتونیك های فعالیت کالس در گرمسار افکنه تکتونیکی مخروط های شاخص فعالیت

 آن ارتباط و گادر رودخانه مورفولوژی تغییرات و است کواترنر نئوتکتونیك های فعالیت با محدوده زهکشی الگوی رابطه مطالعه

 .است شده و تحلیل بررسی نئوتکتونیك های فعالیت عملکرد با

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

-است. رودخانه گادر از رودخانه قرارگرفتهدر شمال غرب کشور و در جنوب استان آذربايجان غربی دخانه گادر روحوضه آبريز 

باشد. حوضه آبريز رودخانه های حوضه آبريز درياچه ارومیه میين زير حوضهترپرآبهای مرزی غرب کشور است که يکی از 

ی بخش هاکوهرشتهباشد. ست که رودخانه در همین راستا در جريان میشده ایلتشک باهميبا  موازی تقر کوهرشتهگادر از دو 

رود و ينهزرخط تقسیم مرز حوضه گادر با حوضه  عنوانبهی بخش شرقی هاکوهرشتهو  اندشدهواقعغربی در مرز ايران و عراق 

الی  44و  عرض شمالی 13تا  13موقعیت و جايگاه جغرافیايی بین  لحاظ ازباشند. رودخانه گادر مهاباد می

 3/013یلومترمربع و محیط آن برابر با ک 30/0233است. مساحت اين حوضه برابر با  قرارگرفتهدقیقه طولی شرقی  44

(. 3131مقصودی و همکاران، )باشد می 03/4کشیده است و زمان تمرکز آن  ضه نسبتا يك حو حوضه گادرباشد. کیلومتر می

شین، بز توان به کوه کیلهها و ارتفاعات منطقه میمتر است. از ساير کوه 1443ترين ارتفاع محدوده کوه داالمپر با ارتفاع بیش

ی آن از ارتفاعات شمال و غرب اشنويه سرچشمه گرفته و سینا و برده زرد اشاره نمود. حوضه آبخیز رودخانه گادر و زهکش اصل

 درپس از طی کردن ارتفاعات وارد دشت آبرفتی اشنويه شده که با عبور از اين دشت حاصلخیز وارد رودخانه مهاباد شده و 

 (.3شکل ) شوديت به درياچه ارومیه منتهی مینها
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 حوضه گادر : موقعیت جغرافیایی1شکل 

 

 هاروشمواد و 

 ارتباطای و نظری، مطالعات میدانی و مشاهدات مستقیم در چند مرحله در روش انجام اين پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه

ضمن  که ؛است گرفتهانجامژئومورفیك های با شناخت منطقه و شناخت وضعیت تکتونیکی منطقه از طريق کاربرد شاخص

بنیادی و تعیین نحوه اثرگذاری آن در مورفولوژی مجرا، تکتونیك فعال کمی  صورتبهتکتونیکی منطقه  کار و سازبررسی 

قرار گرفت. در اين مرحله ضمن بررسی  مطالعه مورد Smfو  SL، BS،Af،Vfهای ژئومورفیك منطقه نیز با استفاده از شاخص

های اصلی مجرا همراه با گذار، الگودر ارتباط با عوامل تأثیر بندی بازه رودخانه بر اساس شرايط طبیعی موجود و نیزو تقسیم

 تفسیر شدند.تکتونیك فعال منطقه ها در های مؤثر و نیز نقش آنها و پارامترو میزان متغیر شدهمشخصاختصاصات کلی آن 

 هایافته

 شاخص شیب طولی رودخانه

 آيد:سطح مجرای رودخانه است که از رابطه زير به دست میهای ژئومورفیك برای برآورد تکتونیك فعال در يکی از شاخص
                         SL=(Δh/Δ1)1                                   (                                                              3-4) رابطه

فاصله وسط آن  1و دونقطه فاصله آن  Δ1ودخانه، از ر دونقطهاختالف ارتفاع  Δhشاخص شیب طولی رود،  SLکه در آن 

یك در شمات صورتبه LSپارامترهای الزم جهت محاسبه شاخص (. 0223همدونی و همکاران، است )قطعه تا خط تقسیم آب 

 بیان شده است. 0شکل 
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 (3133سلیمانی، ) یكشمات صورتبه LSپارامترهای الزم جهت محاسبه شاخص  :0شکل 

 

های کوهستانی و به عبارتی ای و نیز جبهههای رودخانهمهمی را در ارزيابی تکتونیك فعال سیستماين شاخص نقش 

های بستر مجرا مقاوم باشند و يا در ها دارد. مقادير عددی اين شاخص زمانی که سنگتر در سطح حوضهتفکیك مناطق فعال

در  SLباشند زياد است و بنابراين مقادير زياد  مؤثر مناطقی که حرکات تکتونیکی فعال در تغییر شکل قائم پوسته زمین

است مقاومتی يکسان در ارتباط با حرکات تکتونیکی فعال و جوان  لحاظ ازهای های دارای مقاومت کم و يا در سنگسنگ

دگی دارای ای در مناطق فعال و همراه با باالآمهای رودخانهها و جريانمیزان اين شاخص در رودخانه (.3133سلیمانی، )

های امتدادلغز جريان دارند، مقادير کمتری یله گسلوس بهيجادشده اهای افزايش و در حالتی که موازی با عوارضی همچون دره

های تکتونیکی و به شیب آبراهه، ارزيابی ارتباط بین فعالیت SL(. با توجه به حساسیت شاخص 0220کلر و پینتر، دارند )

(. به بیانی اين شاخص با مشخص کردن آنامولی در 3133گورابی، سازد )وپوگرافی را ممکن میمقاومت واحدهای سنگی و ت

نیمرخ طولی رودخانه، معیاری برای ارزيابی و کمی کردن تغییرات شیب آن است و بنابراين به منظور تشخیص میزان و نحوه 

ها و مناطق مفید ی جريان رودخانه در سطح حوضههای اصلتأثیرگذاری تکتونیك فعال روی تعادل مجرا بررسی آن روی شاخه

 است.

-بر اين اساس در اين پژوهش برای به دست آوردن اين شاخص ضمن در نظر گرفتن مجرای اصلی و تأکید روی آن، شاخه

با های طولی و ارتفاعی مشخص و در ارتباط ی محدوده نیز در نظر گرفته شدند و با توجه به مسافتهاحوضه يرزهای اصلی 

اند. اين شاخص با توجه به اختصاصات محاسبه گرديده و تفسیر شده SLشاخص وضعیت شیب و نقاط شکستگی، متوسط 

دست شامل باالدست به پايین بازه از 1های موجود در سطح مجرای اصلی، برای مورفولوژيك شامل تغییرات شیب و شکستگی

ی چهارگانه هاحوضه يرزآباد ـ دربند و نیز به همراه ه ـ پوش آباد و پوشو آبرفتی بیمضرت شین ـ بیمضرتهبازه ناهموار کیله

نهر نلیوان( به دست آمد. نتايج متوسط غرب )دول( و شمال چشمهشرق )صوفیان(، شمال شرق )شیخان(، جنوب غرب )جنوب 

ی تکتونیکی منطقه است. میزان اين دهد که بیانگر پويايها نتايج بااليی را نشان میها و زيرحوضهاين شاخص در تمامی بازه

(. اين مقادير باال 1است )شکل  آمدهدستبه 132و  442، 432های مجرای اصلی ذکر شده در باال به ترتیب شاخص برای بازه

ی قابل توجیه سادگبهيژه تکتونیك فعال و نیز لیتولوژی آن وبهدر سطح محدوده پژوهش در ارتباط با فرآيندهای تکتونیکی و 

تکتونیکی گادر  دره آن تبعبهيکی از قطعات پايانی گسل جوان زاگرس و  عنوانبههستند. از داليل آن وجود گسل فعال اشنويه 

های متفاوت بستر و حريم مجرا به ويژه مربوط به رسوبات لیتولوژی وجود باو قرارگیری جريان گادر در قسمت فروافتاده همراه 

سنگ قرارگیری در مسیر گسل اشنويه و نیز وجود لیتولوژی مقاوم آهك، ماسه اثر برست نیز کواترنری است. در بازه باالد

های است که دال بر وجود باالآمدگی تکتونیکی ناشی از گسل اشنويه به همراه سیستم شدهحاصلبااليی  نسبتا مقادير 

رسوبات کواترنری و همگون در  وجود باالی شاخص روراندگی موجود است. در بازه روستای پوش آباد تا روستای دربند میزان با

ايجاد يك  صورتبهارتباط با فرآيندهای تکتونیکی فعال است که اين فرآيند ساز و کار امتدادلغز گسل اشنويه در اين بازه 

شته ها ارقام کمتری داحوضه کششی و سوبسیدانس است که باعث شده است ضمن مقادير باالی شاخص، نسبت به ساير بازه
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در اين بازه  .باشدمشخص می صورتبهها جايی آنها، جابهشواهد اين گسل بر اساس تحقیقات وجود پادگانه جمله ازباشد. 

تأثیرگذار است. در ادامه حداکثر مقادير شاخص در بازه دوم  مسئلهيکسانی لیتولوژی و عدم تغییرات شديد شیب نیز در اين 

ها در اين بازه باد به دست آمد که ناشی از تغییر لیتولوژيکی بستر و اختالف مقاومت سازندمجرا و محدوده بیمضرته تا پوش آ

، 142، جنوب غرب 032جنوب شرق برابر  حوضه يرزهای اصلی برای (. مقادير شاخص در سطح شاخه1است )شکل شده 

در سطح  آمدهدستبهداری با مقادير است. اين مقادير دارای ارتباط معنی آمدهدستبه 440و شمال غرب  032شمال شرق 

است که وجود گسل اشنويه با ساز و کار امتدادلغز  ذکرقابلمجرای اصلی است. در تفسیر کلی اين شاخص در سطح محدوده 

نرمال( و نیز فرآيندهای باالآمدگی و سوبسیدانس به همراه تنوع لیتولوژی و نیز تغییرات شیب نقش اصلی ) یکششو  گردراست

متر ارتفاع دارد، در  1422باشد و بیش از ريخت ساختاری( برخاسته می) یکیمورفوتکتونکوهی که از يك قطعه . رشتهدارند را

باشد که يکی از شواهد و داليل متر می 3222جايی قائم در امتداد اين گسل است. جابه گرفتهشکلاثر عملکرد اين گسل 

 های کوهستانی طرفین است.انه گادر و جبههدر سطح رودخ SLمستند میزان باالی شاخص 

 

 
 های موجود در آندر سطح مجرای اصلی گادر همراه با نمایش محل شکستگی SL: مقادیر شاخص ژئومورفیک 3شکل 

 نسبت شکل حوضه:

 آيد:هاست که از رابطه زير به دست میهای تکتونیکی در سطح حوضهشاخصی برای ارزيابی فعالیت

 Bw =B1/ Bs                                                                              (3رابطه )
ترين قسمت پهنای حوضه در پهن Bwاندازه طول حوضه از خط تقسیم آب تا خروجی حوضه،  B1شکل،  شاخص Bs که

های کشیده است و خص بیانگر حوضه(. مقادير باالی اين شا3333، 0رامیرز و هررااست )از مرز حوضه تا مرز حوضه ديگر 

هايی که شکل حوضه معموال (. 3133سیف و خسروی، دهد )میهای گرد نشان تری را در قیاس با حوضهتکتونیك فعال معموال 

بیشتر است. با توقف فعالیت يا  4ها میزان شاخص از عدد مبنای ساخت فعال هستند، کشیده است. در اين حوضهزمین نظر از

 (.3133کرمی، ) يابدشود و شاخص کاهش میيج در طی زمان دايره میتدربه فرآيندهای فرسايشی، شکل حوضه غلبه

تا  33/3ای از برای رودخانه اصلی و نیز ساير برآورد شد. مقادير دامنه مطالعه موردمقادير اين شاخص در سطح محدوده 

جنوب شرق،  هایحوضه زيری در اصل وهای مهم و برای شاخه 4/1را نشان داد. به اين صورت که برای کل حوضه عدد  4/1

به دست آمد. تحلیل میزان اين شاخص که  31/0و  20/0، 33/3، 12/0جنوب غرب، شمال شرق و نیز شمال غرب به ترتیب 

االست. در ب نسبتا آن فعالیت تکتونیکی  تبعبهگر کشیدگی حوضه و بیان برای حوضه اصلی رودخانه گادر حاصل آمده است

 موازات بهکوه ساختاری بعضی از مناطق و به ويژه در قسمت غربی حوضه گادر متأثر از عملکرد گسل و ايجاد يك رشته

                                                           
0 Ramirez &Herra 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

میزان شاخص بسته به نحوه و میزان اثرگذاری  هاحوضه يرزرودخانه گادر عرض بسیار کم شده است. ضمن آن در سطح 

 یکی و فرآيندهای تکاملی متفاوت است.تکتون

 شاخص عدم تقارن حوضه:

های آن، استفاده برای نواحی دهد. از ويژگیی ناشی از نیروهای تکتونیکی را نشان میکج شدگاين شاخص روشی است که 

 (.0223همدونی و همکاران، است )زير  صورتبهوسیع است. رابطه آن 

                                                                                                                                                              Af=100(Ar/At) (0رابطه )     

نیز مساحت کل  At در حالت نگاه رو به پايین و خروجی حوضه(،) یاصلمساحت قسمت راست مسیر رود  Arکه در آن 

منطقه و  سویيكدر  يشحاصل از فرسا یتوپوگراف یراتتأث یلفعال، به دل یکیتکتون يطبا شرا یدر مناطقزهکشی است.  حوضه

مقابل خواهد  سمت طول در یناز هم یشترطرف باالآمده ب يادر منطقه  یطول آبراهه فرع يگر،د یتبع آن فرونشست در سوبه

 42از  یشب يرباشد. مقادیم 42 برابر AFقرار دارد،  یدر حالت ثابت يانوم جرکه در حالت تعادل است و تدا یابود. رودخانه

 ينا کلی طور . بهدهدیرا نشان م یچپ آبراهه اصل سمت در ساحل یباالآمدگ 42در ساحل سمت راست و کمتر از  یباالآمدگ

بلوک (. 3132ی، است )مقصود یکیتکتون یهایتسمت در اثر فعال يكبه  يزآبر حوضه یدگیو خم يلدهنده تماشاخص نشان

 بیان شده است. 4دياگرام شماتیك جهت محاسبه شاخص عدم تقارن آبراهه در شکل 

 

 
 : بلوک دیاگرام شماتیک جهت محاسبه شاخص عدم تقارن آبراهه5شکل 

 

ی شمالی و هاوضهح يرزهای اصلی شاخص برای کل حوضه گادر و نیز بر اساس برآورد آماری از مؤلفه آمدهدستبهمقادير 

 (.3است )جدول  شدهمحاسبهجنوبی 
 محدوده مطالعاتی Af: مقادير شاخص 3جدول 

Af-50 Af حوضه 

 گادر اصلی 13 -3

 شمالی 3/42 -4/3

 جنوبی 33/42 -03/4

 
در ارتباط مستقیم با روند اصلی گسل  مسئلهی حوضه به سمت چپ است که اين کج شدگمقادير اين شاخص نشانگر 

جنوب شرقی و تأثیرگذاری آن است. از طرفی اين مقادير بیانگر تأثیرگذاری واضح فرآيندهای -يه يعنی شمال غربیاشنو
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 Afنحوه محاسبه شاخص  3شکل در  ؛ کهرودخانه گادر است باألخصتکتونیکی و تأثیرگذاری در عوارض ژئومورفیك منطقه 

 در محدوده مطالعاتی بیان گرديده است.

 

 
 رودخانه گادر در محدوده Afمحاسبه شاخص نحوه : 6شکل 

 شاخص نسبت پهنای کف دره به عمق دره:

همدونی و شود )رابطه زير محاسبه می صورت بهنسبت عرض دره به میانگین ارتفاعی آن است که  عنوان بهاين شاخص 

 (.0223همکاران، 

                                                 - ESC)] ERD -    +  )ESC) VF=2VFW/[(ELD                                             ( 1رابطه )

ارتفاع مطلق ديواره سمت راست و چپ دره  ERD، ELDارتفاع مطلق کف دره،  ESCپهنای کف دره،  VFWکه در آن، 

به سمت باالدست جبهه کوهستان را معموال  در فاصله معینی از جبهه کوهستان )معموال  يك کیلومتر از  Vf شاخصاست. 

 جبهه به دره ترنزديك هایقسمت برای fV با به دست آوردن شاخص(. 3333، 1بال و مك فادن) یرندگرودخانه( اندازه می

تکتونیکی يك  هایمیزان فعالیت 0،1ول ادر جد. مورد فعال بودن بخش جبهه کوهستان قضاوت نمود در توانمی کوهستان

 بندی شده است.تقسیم Vf شاخصمنطقه بر اساس 

 
 (1996)کلر و پینتر، vf های تکتونیکی بر اساس شاخصبندی شدت فعالیتتقسیم: 2جدول 

 مناطق بسیار فعال مناطق
مناطق با فعالیت متوسط 

 و کم
 مناطق غیرفعال

Vf 3 میزان>vf 0-3vf: 0>vf 
 

 
 (2002 همدونی و همکاران،)vf شاخص اساس بر تکتونیکی هایشدت فعالیت بندییمتقس: 3 جدول

 (1کالس ) (0کالس ) (3کالس ) مناطق

Vf 4/2 میزان >vf 3-4/2 > 3>vf 

 
شوند )پور یری گاندازهفاصله معین از پیشانی کوهستان  ها در يكگیری اين شاخص بايد توجه داشت که دادهدر اندازه

های شکل و نرخ کم باالآمدگی و مقدار پايین آن نیز برای دره Uهای (. مقادير باالی آن در ارتباط با دره3133ی و آرين، کرمان

                                                           
1Bull & Makfaden  
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V  از طريق اين شاخص  واقع در(. 3133؛ گورابی، 3133ی و آرين، است )پور کرمانشکل و عمیق با حفر بستر و نیز باالآمدگی

نحوه (. 0223و همکاران،  راشود )پدر های يك محدوده فراهم میامکان ارزيابی میزان باالآمدگی در سطح نواحی و دره

 نشان داده شده است.  3شکل  در Vf محاسبه شاخص

 

 
 (1332)سلیمانی، Vf : نحوه محاسبه شاخص.Error! No text of specified style in documentشکل 

 

ای متغیر از (. مقادير در دامنه4شدند )جدول های اصلی آن با دقت برآورد مقادير اين شاخص در سطح کل حوضه و دره

های با مورفولوژی متفاوت در سطح حوضه و به ويژه مجرای اصلی تحت گر وجود درهر گرفتند. اين دامنه بیانقرا 3/1ـ  31/2

در سطح دره اصلی تا منطقه دربند  3/0و  3/1ساز و کار فعال نئوتکتونیکی و لیتولوژيکی متفاوت است. مقادير بسیار باالی 

شکل با وسعت باال و نیز وجود  Uهای دهنده درهاين محدوده نشان های میدانی و غیرمستقیم بر رویحاصل شدند. بررسی

ها است. تحلیل آن نیز در ارتباط با ايجاد يك حوضه کششی و سوبسیدانسی ناشی از گسل اشنويه و رسوبات کواترنری و آبرفت

ین شناسی کشور(. در ادامه مهاباد، سازمان زم 3: 042222به دنبال آن وجود فرآيند فرسايش جانبی است)نقشه زمین شناسی 

شیخان( حوضه )های باالدست چنین در قسمتدر محدوده کیله شین و هم 33/2، 34/2 یعددترين مقادير شاخص با ارقام کم

(. شواهد اين 3است )شکل ی باالآمدگشکل، فرآيند حفر بستر و نیز  Vهای گر وجود درهحاصل شدند که بیان 13/2و  12/2با 

ارقام  صورت بهشاخص  حد واسط. مقادير استهای پرشیب ها با ديوارهها و بستر و اختالف شديد درهرفتن دره مسئله به عمق

و  هاحوضه يرز. در سطح اندشدهحاصلو به ويژه لیتولوژی  موردبحثنیز در منطقه بیمضرته به دلیل تعديل شرايط  3 و /33

های جريانی . در درهاندشدهحاصلی مقادير پايین باالآمدگفرآيند  أثیرتو جنوب غرب تحت  شمال غربهای اصلی مناطق دره

تر و در بیش 13/2تا  13/2غرب  های جنوبو در دره 41/2و  04/2جنوب شرق و شمال شرق نیز میزان شاخص به ترتیب 

ی و فرسايش بسیار باالآمدگر گبرآورد شد که بیان 00/2ترين مقدار شاخص با میانگین ی در شمال غرب کمبررس موردهای دره

مختلف به ويژه با وجود گسل اشنويه و  صورت بهگويای نقش تکتونیك فعال منطقه  شاخص(. تحلیل اين 4است )جدول زياد 

های گیری داشته است و سیستمچشم تأثیرهای روراندگی است که در تنوع مورفولوژی آن های فرعی و سیستمنیز ساير گسل

 اند.بارزی متأثر شده صورت بهیز از آن فلويال منطقه ن
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: بازه ناهموار Aای و در ارتباط با عوامل مؤثر، مقایسه صورتبهدر سطح دو بازه ناهموار و هموار  Vf: نمایش و تحلیل مقادیر 2شکل 

 .دست روستای بیمضرته تا روستای دربندیینپا: بازه همواره از Bمحدوده ارتفاعات کیله شین و 

 

 
 های حوضه گادردر سطح دره Vfمقادیر شاخص : .Error! No text of specified style in documentل جدو

 حوضه اصلی 31/2ـ  3/1

 شمال شرق 41/2

 شمال غرب 00/2

 جنوب شرق 04/2

 جنوب غرب 13/2ـ  13/2

 

 :شاخص سینوسی جبهه کوهستان
 اين .باشدمی فعال تونیكتک ارزيابی برای ژئومورفیك یهاشاخص جمله از کوهستان، وخمیچپ يا سینوزيته شاخص

 جبهه ايجاد موجب که تکتونیکی نیروهای و لیتولوژی فرسايشی، نیروهای و هوايی و آب شرايط بین توازن و تعادل شاخص،

 صورت به مربوطه شاخص .دهدمی نشان را باشندیم فعال با گسل يافتهجهش هایکوهستان با منطبق که مستقیم کوهستان

 (.313ص ، 3333پینتر،  و کلرگردد )می تعريف زير رابطه
Smf= Lmf / Ls 

Smf :کوهستان جبهه وخمیچپ 
 Lmf :کوهپايه و کوهستان بین حد محل در کوهستان جبهه طول 

L :کوهستانی جبهه مستقیم طول 
 که یزمان رد و بوده مستقیم نسبتا  کوهستان جبهه هستند، همراه یباالآمدگ با که تکتونیکی فعال مناطق در کلی طور به

 و قاعدگییب موجب و شده عمل وارد فرسايشی فرآيندهای شود،می آرام تکتونیکی نظر از منطقه يا و يابدمی کاهش باالآمدگی

 کمتر يافته،جهش کوهستانی هایجبهه خشك، هوايی و آب شرايط در البته .گردندمی کوهستان جبهه شدن دار وخمیچپ

 هایبرای جبهه کوهستان در هر منطقه، بر اساس میزان فعالیت Smf مجموع، شاخص درابند. يتغییر می وهواآب تأثیر تحت

کند. تکتونیکی تغییر می جبهه کوهستان نیز بر اساس میزان فعالیت وخمیچکند. مقدار شاخص پتکتونیکی آن منطقه تغییر می

هايی که باشد و در کوهستاننظر تکتونیکی می طقه ازتر شود، بیانگر فعالیت بیشتر منچنانچه اين مقدار به عدد يك نزديك
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است.  یرفتگشدت فرسايش يافته و دارای تورفتگی و پسکوهستان به تر از عدد سه باشد، نمايشگر يك جبههبیش Smf مقدار

 .دهدرا نشان می Smf تکتونیکی مناطق بر اساس شاخص هاییتبرای ارزيابی میزان فعال بندییمنوع تقس 4جدول 

 
 (1996)کلر و پینتر،  Smf های تکتونیکی بر اساس شاخصشدت فعالیت بندییمتقس: 5جدول 

مناطق با فعالیت  مناطق بسیار فعال مناطق

 متوسط و کم

 مناطق غیرفعال

و بیش از  3/3ـ  4 4/3ـ  1 3ـ  Smf 3/3 میزان

4 

 
د يك پیشانی و جبهه نامنظم و فعالیت تکتونیکی گر توازن بین شدت و تمايل رودها برای ايجااين شاخص بیان چنانچه

ی نقشه توپوگرافی از آسان به(. مقادير پارامترهای الزم 3333کلر، است )قائم برای ايجاد يك پیشانی مستقیم و ممتد برای کوه 

د به صورتی که برای شاخص وابسته به مقیاس هستن آمده دست بهارتباط مقادير ينا درهای هوايی قابل اخذ است و و عکس

 4/3تر از کم Smf(. مقادير 0223، همکارانهمدونی هستند )های هوايی دارای دقت باالتری یاس و عکسمقبزرگهای نقشه

؛ همدونی و 333ول،  راکدهد )یرفعال را نشان میغهای جبهه 1تر از های تکتونیکی فعال و مقادير بیشگر جبههبیان

 .بیان شده است 3در شکل  Smfیك پارامترهای الزم برای شاخص (. نمايش شمات0223، همکاران
 

 
 (1332)سلیمانی،  Smfنمایش شماتیک پارامترهای الزم برای شاخص  :9شکل 

 

دشت مرز بین کوهستان و  با دقت باال برآورد گرديد. در حوضه جنوب شرقی مطالعه موردمیزان شاخص برای محدوده 

سنگ در باال است. در مرز رسوبات کواترنری در پايین با تشکیالت کرتاسه شامل شیل و ماسهمتری و  3422کنیك( در ارتفاع )

تر يافتهتوسعهيکنواخت و همگون و شرايط توپوگرافی، سیستم زهکشی  نسبتا وضعیت لیتولوژيك  تأثیردر اين بخش تحت 

های اين برای دره Smfباالتر برود. مقادير  Lmfنسبت به بخش مقابل در شمال شرق است و عاملی شده که میزان پارامتر 

متری قرار  3022باالست. در بخش شمال شرقی نیز خط کنیك در ارتفاع  نسبتا  به دست آمد که مقادير  3/3و  4/3، 4/3بخش 

های سنگ و در قسمتتر رسوبات کواترنری و در باالی آن در قسمت غربی رسوبات شیل و ماسهدارد که در پايین آن بیش

روراندگی قرار  بعضا های فرعی و های اين بخش در ارتباط با گسلتر آبراههباالتر سنگ لوح و فیلیت گستردگی دارند. بیش

اشنويه، سازمان زمین  3: 322222 موازی را با رتبه پايین دارند)نقشه زمین شناسی بعضا دارند و الگوی غالب دندريتی و 

های ك اين بخش ارتباط مستقیمی با لیتولوژی مقاوم و نیز تنوع آن همراه با گسلشناسی کشور(. تحلیل مسائل هیدرولوژي

 4/3و  4/3در اين بازه  Smfمنطقه و فرسايش آن و ايجاد ديواره مرتفع و طويل شمالی ـ جنوبی در سمت غربی دارد. مقادير 
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سوبسیدانسی ناشی از گسل اشنويه و های جنوب شرقی و شمال شرقی نیز نقش به دست آمدند که بايد برای مقادير بخش

های شمال غربی و جنوب غربی خشونت توپوگرافی و نیز بخش فرآيند مورفودينامیك فرسايش جانبی را در نظر داشت. در

ی و فعالیت تکتونیکی قائم زياد است بر همین مبنا ارقام شاخص باالآمدگدر اين بازه  واقع درلیتولوژی در هر دو بخش باالست. 

دهد. را نشان می 11/3، 04/3و در جنوب غربی ارقام  1/3، 0/3، 4/3در شمال غربی  Smfتری دارند. مقادير ير پايینمقاد

 Demهای برآورد شده در سطح حوضه مطالعاتی گادر از طريق نقشه سطوح ارتفاعی حاصل از بررسی و مقايسه نسبی بازه

 (.32است )شکل ختلف آن های ممحدوده نیز نشان از مقادير باال در محدوده
 

 
و محدوده نقاط مورد بررسی  Smfای شاخص : نمایش مصور و مقایسه.Error! No text of specified style in documentشکل 

 در سطح محدوده پژوهش

 

 

 نتیجه گیری

تکتونیکی گادر و قرارگیری جريان  دره آن تبعبهيکی از قطعات پايانی گسل جوان زاگرس و  عنوانبهوجود گسل فعال اشنويه 

بیانگر يژه مربوط به رسوبات کواترنری وبههای متفاوت بستر و حريم مجرا لیتولوژی وجود بادر در قسمت فروافتاده همراه گا

که برای حوضه اصلی رودخانه گادر حاصل آمده است شاخص نسبت شکل حوضه تحلیل میزان . پويايی تکتونیکی منطقه است

های میدانی و غیرمستقیم بر روی اين محدوده بر بررسیباالست.  نسبتا  تونیکی آن فعالیت تک تبعبهگر کشیدگی حوضه و بیان

شکل با وسعت باال و نیز وجود رسوبات کواترنری و  Uهای دهنده درهنشاندره شاخص نسبت پهنای کف دره به عمق اساس 

گسل اشنويه و نیز ساير  باوجود هژيوبهمختلف  صورتبهگويای نقش تکتونیك فعال منطقه  شاخصها است. تحلیل اين آبرفت

های فلويال گیری داشته است و سیستمچشم تأثیرهای روراندگی است که در تنوع مورفولوژی آن های فرعی و سیستمگسل

و در مرز حوضه  در حوضه جنوب شرقی شاخص سینوسی جبهه کوهستان  اند.بارزی متأثر شده صورتبهمنطقه نیز از آن 

وضعیت  تأثیرسنگ در باال است. در اين بخش تحت در پايین با تشکیالت کرتاسه شامل شیل و ماسهرسوبات کواترنری 

تر نسبت به بخش مقابل در شمال شرق يافتهتوسعهيکنواخت و همگون و شرايط توپوگرافی، سیستم زهکشی  نسبتا لیتولوژيك 

 باالتر برود.  Lmfاست و عاملی شده که میزان پارامتر 
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