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 جگین رودخانهحوضه های آبخیز  ارزیابی تکتونیک فعال 
 فرشاد رنجبری، اصغری حسن

 ايران ايرانشهر، واليت دانشگاه پايه، علوم شناسی،دانشكده زمين مربی گروه

Hasanasghari24@yahoo.com 

 زمين شناسی،دانشكده علوم پايه،دانشگاه واليت ايرانشهر، ايراندانشجوی رشته 

Farshadranjbari8@gmail.com 

 : چکیده

يكی از روش های پی بردن به ميزان فعاليت های زمين ساختی و لرزه خيزی يک منطقه استفاده از روش های  مورفومتری می باشد 

گيرد و با پيوستن چند  های بشاگرد سرچشمه می رودخانه جگين در استان هرمزگان و درشهرستان جاسک واقع شده است و از کوه.

. رودخانه جگين از و از لحاظ زمين شناسی جزمكران ميباشدريزد. می دريای عمانرودخانه ديگر از جمله رودخانه انگهران به آن، به 

دامنه ی جنوبی کوه های بشاگرد سرچشمه گرفته و پس از عبور از تنگه دهنه مرنگ و پيوستن به سر شاخه عمده ديگری به نام شريفی 

که حرکت رودخانه متاثر از فعاليت اين گسل ها  .فراوانی می باشدفعال ل های به دريای عمان منتهی می شود  واين منطقه دارای گس

ميباشد از اين رو در اين تخقيق سعی شده با بدست آوردن ميزان فعاليت تكتونيكی منطقه از خطرات ناشی از زلزله با توجه به اين که 

در اين مطالعه  فعال منطقه مشخص گردندسد جگين نيز بر روی اين رودخانه احداث شده است جلوگيری و حوضه های 

برای بدست  ،(نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره 3( عدم توپوگرافی ، 2( شاخص عدم تقارن حوضه زهكشی ، 1ازچهارشاخص 

بررسی که با توجه به زمين لرزه های رخ داده درمنطقه و  طقه مورد مطالعه استفاده شده استآوردن ميزان فعاليت های لرزه خيزی من

 و21و1حوضه های اکثر حوضه ها از سطح تكتونيكی نسبتا بااليی برخوردار ميباشند که در اين ميان  اين شاخص ها ميتوان نتيجه گرفت 

و روند تكتونيكی منطقه توسط گسل آن کنترل ميشود که در  ميباشند ها را دارا  سطح فعاليت بيشتری نسبت به بقيه حوضه 33و و 22

  اين ميان گسل های جگين و اشكان سطح فعاليت بيشتری نسبت به مابقی گسل های  منطقه دارند.  

  جگين، تكتونيک فعال  :کلیدی کلمات
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 تحقیق روش -1

 با تا شد سعی امكان حد تا مورفوتكتونيكی، های بررسی در

 مهمترين موجود، های روش و های تكنيک از استفاده

 .گيرند قرار بررسی مورد شناسی، زمين ريخت شاخصهای

 ارتفاع به دره کف پهنای نسبت شاخص شامل ها شاخص اين

VF ، حوضه تقارن عدم AF، جبهه خم و پيچ شاخص 

ميباشند.  T عدم تقارن توپوگرافی عرضی ، smf کوهستان

 زيرحوضه 62 روی بر ها شاخص تااين است آن بر سعی

 قرار گيری اندازه و بررسی مورد ،جگين رودخانه آبريز،

 فعال ساخت زمين نسبی شاخص کمک به نهايت درگيرند. 

 تكتونيكی فعالی انزمي از صحيحی گيری تصميم ميتوان

 های شاخص سنجش منظور به راستاهمين در. داشت منطقه

 از زمينساختی ريخت های شاخص شناسايی و اشاره مورد

 ارتفاعی های داده همچنين و 23333/1 توپوگرافی هاینقشه

 تصاوير و 1/100000 زمينشناسی های نقشه ، Demرقومی

 افزارهاینرماز ها داده تحليلجهت.ميشود استفاده ماهوارهای

GlobalMapper و Arc GIS ميشود استفاده. 

زمین ساخت جنبا )تشخیص سطح  -2

 زمین ساختی(: فعالیت نسبی

در بررسی های مورفومتری يا ريخت شناسی دو دسته شاخص 

کيفی و کمی قابل بررسی هستند . بررسی اين شاخص ها به ما 

کمک می کند، در خصوص وضعيت تكتونيكی منطقه از 

لحاظ فعاليت يا عدم فعاليت اطالعات دقيقی را به دست 

انعكاسی از آوريم . به عبارتی مورف يا ريخت ها در منطقه 

نرخ فعاليت های تكتونيكی در آن منطقه هستند، برخی از 

توان از های مورفومتری میهای کيفی که در بررسیشاخص

 ها بهره گرفت عبارت اند از :آن

 ) انتگرال ارتفاع سنجی ) فراز سنجی 

  ( عدم تقارن  فاکتورعدم تقارن حوضه زهكشی

 حوضه زهكشی (

  شاخص ( عدم تقارن توپوگرافی عرضیT ) 

  شاخص  –شاخص طول ( گراديان رودSL ) 

  نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره )شاخص(VF 

 

 شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی : - 1-2
هندسه شبكه رود می تواند به چند صورت توصيف گردد ، 

هم به صورت کمی و به صورت کيفی ، جايی که زهكشی در 

دارای الگو و  غالباً تكتونيک فعال توسعه يابد ، شبكهحضور 

هندسه واضحی است عامل عدم تقارن برای نمايان ساختن کج 

شدگی تكتونيكی در مقياس حوضه زهكشی يا مساحت های 

  تعريف ميشود (1رابطه)بزرگ به صورت 

 

    
  

  
:          1رابطه       

Ar  ( مساحت حوضه سمت راست رود) ديد به سمت پايين 

At مساحت کل حوضه زهكشی 

AF عدم تقارن حوضه 

شانگر حوضه زهکشی و چگونگی محاسبه فاکتور  -1شکل 

(می باشد کلر و Tتقارن تپوگرافی کج شدگی )

 (.2002پینتر)

 

برای يک شبكه رودی که تشكيل شده و جريان آن در يک 

درصد باشد مقادير  23بايد حدود  AFوضعيت پايدار است 
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درصد اين شاخص ممكن است نشانگر  23کمتر يا بيشتر از 

 کج شدگی باشند .

AF  نظير بيشتر شاخص های ژئومورفيک در مناطقی بهترين

کارکرد را دارد که نوع سنگ ها يكسان باشد در تشريح نتايج 

درصد باشد نشانگر آن است که  23بزرگتر از  AF، اگر 

 و )مقصودی .مذکور به سمت چپ کج شدگی دارندحوضه 

 (1311 همكاران،

 

 

برای حوضه های مشخص  AFمقدار شاخص   -1جدول 

 شده در منطقه
Basin Ar (sq km) At (sq km) AF Tilting 

Part 
1 1.56 2.09 74.64 south 

2 1.37 3.43 39.94 north 

3 1.49 3.89 38.30 north 

4 6.49 17.22 37.68 north 

5 16.75 81.54 20.54 north 

6 42.63 72.60 58.71 south 

7 0.89 2.21 40.27 north 

8 24.42 47.90 50.98 south 

9 4.32 9.24 46.75 north 

10 8.45 21.33 39.61 south 

11 1.87 3.63 51.51 south 

12 50.28 76.46 65.75 south 

13 1.55 2.84 54.57 south 

14 3.22 5.58 57.70 south 

15 4.90 7.95 61.63 south 

16 2.17 5.55 39.09 north 

17 2.62 9.98 26.25 north 

18 56.13 133.94 41.90 north 

19 1.75 3.51 49.85 north 

20 3.75 8.22 45.62 north 

21 3.04 16.009 18.98 north 

22 5.74 10.55 54.40 south 

23 15.20 52.96 28.70 north 

24 2.40 5.69 42.17 north 

25 9.71 11.74 82.70 south 

26 0.89 1.35 65.92 south 

27 4.38 9.42 46.49 north 

28 76.85 175.56 43.77 north 

29 35.66 84.60 42.15 north 

30 4.66 9.74 47.84 north 

31 5.38 7.64 70.41 south 

32 1.46 3.70 39.45 north 

33 159.67 294.06 54.29 north 

34 13.71 24.87 55.12 north 

35 19.73 40.89 48.25 south 

36 14.23 29.37 48.45 south 

37 2.2 5.6 39.28 south 

38 38.58 74.257 51. 9 north 

39 45.50 89.45 50.86 north 

40 2.48 6.18 40.12 south 

41 1.03 2.48 41.53 south 

42 2.65 7.39 35.85 south 

43 3.21 4.01 80.04 north 

44 277.98 632.33 43.96 south 

45 1.73 4.10 42.19 south 

46 4.82 8.49 56.77 north 

47 56.05 65.74 85.26 north 

48 3.90 6.97 55.95 north 

49 0.72 1.96 36.73 south 

50 3.29 7.18 45.82 south 

51 0.94 1.78 52.80 north 

52 1.18 3.52 33.52 south 

53 0.79 1.99 39.69 south 

54 2.69 5.70 47.19 south 

55 1.07 2.15 49.76 south 

56 5.31 10.13 52.41 north 

57 1.28 3.01 42.52 south 

58 1.91 3.99 47.86 south 

59 12.10 29.04 41.66 south 

60 2.51 4.25 59.05 north 

61 11.11 24.65 45.07 south 

62 145.09 379.11 38.27 south 

63 1.91 5.27 36.24 south 

64 23.44 49.51 47.34 south 

65 1.05 2.58 40.69 south 

 

 بر مناطق تکتونیکی هایفعالیت  بندی تقسیم -2 جدول

 Af (Hamdouni et al,: 2008) شاخص میزان اساس

 غير فعال فعاليت متوسط بسيار فعال مناطق

Af ميزان Af-50>15 7<Af-50<15 Af-50<7 

 : عرضی توپوگرافیتقارن عدم  -2-2

بكار از اين شاخص برای محاسبه و ارزيابی عدم تقارن حوضه 

 شود می تعريف (2) صورت رابطه به شاخص ايند.می برن

(Keller&Pinter, 1996: 127) 

 

  
  

  
                      :2رابطه 

Da  مسافت از خط ميانی حوضه زهكشی تا خط ميانی کمربند

 مئاندر فعال است

Dd مسافت از خط ميانی حوضه تا مرز حوضه 

بلوک دیاگرام نشانگر نحوه محاسبه فاکتور عدم  -2شکل 

( را نشان می دهد کلر و پینتر AFتقارن حوضه زهکشی  )

(2002 .) 

 

، هم چنان عدم تقارن T=0برای يک حوضه با تقارن کامل 

، هم Tبا فاصله از خط وسط حوضه افزايش پيدا می کند 

. فرض کند و به مقدار يک نزديک می شودافزايش پيدا می

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

بر آن است که شيب سنگ بستر تأثير ناچيزی روی مهاجرت 

يک بردار با جهت و  T. بنابراين کانال جريان داشته باشد

 قطعات مختلف دره برای  T. مقادير اندازه صفر تا يک است

ميگردد و سپس از آن ميانگين محاسبه  برای هر زير حوضه

 (.3گرفته ميشود)رابطه

     
        

 
             :  3رابطه  

نزديک است ولی به طور مستقيم  AFبا تشريح  Tمحاسبه 

باشد واين در قابل ارزيابی برای تعيين جهت کج شدگی نمی

و سرعت  روشی است که ميزان AFحالی است که محاسبه 

  .دهدکج شدگی را نشان می

برای حوضه های مشخص  Tمقدار شاخص -3جدول 

 شده در منطقه

Tave T (m) Dd (m) Da (m) 

 

Basin 
 

 
0.20 

0.21 572.65 124.6  
1 

 0.19 280.51 53.74 

 
0.25 

0.09 722.46 65.21  
2 

 0.42 564.3 238.16 

 
0.37 

0.10 860.13 88.34  
3 

 0.64 179.56 115.06 

 
0.11 

0.05 646.29 38.43  
4 

 0.18 1200 218.78 

 
0.68 

1.15 1270 1470  
5 

 0.22 1680 370.35 

 
0.48 

0.55 1480 827.86  
6 

 0.41 3380 1390 

 
0.04 

0.04 1060 47.67  
7 

 0.04 552.85 25.94 

 
0.10 

0.10 587.76 63.87  
8 

 0.11 1105 125.53 

 
0.32 

0.39 524.9 209.72  
9 

 0.26 201.99 54.48 

 
0.19 

 
0.19 

 
172.95 

 
34.37 

 
10 
 

 
3.75 

0.11 289.45 33.85  
11 
 7.39 329.99 2440 

 
0.08 

 
0.08 

 
458.49 

 
37.71 

 
12 
 

 
0.24 

0.07 646.41 46.31  
13 
 0.42 370.1 155.66 

 
0.21 

 
0.21 

 
596 

 
126.74 

 
14 

 

 
0.19 

0.22 713.02 160.87  
15 
 

0.16 892.64 151.74 

0.17 0.17 900.34 155.5 

 
16 
 

 
0.57 

0.34 432.89 149.84  
17 
 0.81 320.2 260.34 

 
0.52 

0.70 749.84 529.88  
18 
 0.34 1580 549.75 

 
0.43 

0.50 257.03 130.13  
19 
 0.37 465.73 176.03 

 
0.11 

0.06 620.75 41.66  
20 
 0.16 973.5 151.34 

 
0.20 

0.003 233.15 0.75  
21 

 0.41 252.3 104.57 

 
0.16 

0.07 600.13 47.13  
22 
 0.25 371.89 93.55 

 
0.39 

0.20 857.76 178.04  
23 
 0.58 800.3 464.88 

 
0.29 

 
0.29 

 
395.1 

 
115.42 

 
24 
 

 
0.04 

0.09 326.17 32.57  
25 
 0.005 476.33 2.66 

 
0.04 

0.007 167.57 1.26  
26 
 0.09 266.47 26.58 

0.15 
0.17 277.92 48.37  

27 
 0.14 147.02 21.64 

 
0.57 

0.64 859.44 551.79  
28 
 0.50 1410 716.44 

 
0.17 

 
0.17 

 
201.34 

 
35.39 

 
29 
 

 
0.01 

 
0.01 

 
222.41 

 
3 

 
30 
 

 
0.66 

0.65 1025 667.54  
31 
 0.67 655.21 441.38 

 
0.10 

0.06 344 22.5  
32 
 0.14 612.6 89.03 

 
0.29 

0.09 5420 522.99  
33 
 0.50 9090 4600 

 
0.16 

0.22 1800 403.04  
34 
 0.10 1710 185.28 

 
0.20 

0.35 845.51 298.21  
35 
 0.05 601.8 34.09 

 
0.32 

0.49 756.04 373.4  
36 
 0.15 225.48 34.98 

 
0.17 

0.07 698.38 49.60  
37 
 0.28 479.46 138.08 

 
0.16 

0.11 4903 561.82  
38 
 0.22 8600 1960 

 
0.49 

0.53 1750 939.72  
39 
 0.45 4834 2180 

 0.52 822.69 434.4  
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0.32 
0.12 1106 139.44 

40 
 

 
0.45 

0.55 543 302.27  
41 
 0.36 877.75 321.66 

 
0.52 

0.55 539.02 301.81 
 
42 
 

 0.50 1103 558.01  

 
0.48 

0.55 610.26 341.06  
43 
 0.41 703.12 292.74 

 
0.40 

0.62 754.36 468.57  
44 
 0.19 2340 455.14 

 
0.24 

0.39 500.91 196.84  
45 
 0.10 625.59 64.05 

 
0.47 

0.30 959.16 287.97  
46 
 0.64 500.56 323.75 

 
0.36 

0.10 2190 231.4  
47 
 0.62 700.01 438.49 

 
0.37 

0.22 365.35 8230  
48 
 0.53 900.45 479.18 

 
0.15 

0.27 432.24 119.13  
49 
 0.03 264.12 9.8 

 
0.26 

0.16 191.27 31.69  
50 
 0.37 270.09 101.85 

 
0.31 

0.23 150.85 35.22  
51 
 0.40 293.35 117.44 

 
0.13 

0.15 492.29 78.74  
52 
 0.12 178.39 22.73 

 
0.48 

0.47 330.78 156.94  
53 
 0.49 269.55 133.96 

 
0.37 

0.66 488.59 326.56  
54 
 0.08 995.22 81.26 

 
0.37 

0.45 516.42 235.13  
55 
 0.29 286.6 84.83 

 
0.34 

0.40 313.42 125.56  
56 

 0.29 1003 293.96 

 
0.11 

0.02 377.09 9.43  
57 
 0.20 443.91 89.70 

 
0.19 

0.17 653.4 113.94  
58 
 0.22 34102 78.15 

 
0.34 

0.29 1187 346.3  
59 
 0.39 1910 750.09 

 
0.17 

0.21 752.76 159.56  
60 
 0.14 749.36 106.41 

 
0.29 

0.36 1001 361.19  
61 
 0.22 652.38 149.22 

 
0.18 

0.25 2370 597.83  
62 
 0.11 3195 373.07 

 
0.23 

0.34 600.65 207.42  
63 
 0.13 499.24 66.59 

 
0.44 

0.17 1140 195.73  
64 
 0.71 1780 1270 

 
0.79 

0.31 324.17 103.2  
65 1.28 569.94 347 

 

 

 نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره : -3-2

 (V)هایآن،دره ارتفاع به دره کف پهنای نسبت شاخص

 حفر را خود دست باالآمدگی،پايين به پاسخ در که را شكلی

 سطح ثبات اثر در که شكلی   (U)های دره از کنند، می

 برتری ها آن در کناری فرسايش تكتونيكی، آرامش و اساس

تعريف  (4) رابطه صورت به  Vf شاخص.سازدمي متمايز دارد،

 (Keller& pinter, 1996 : 140).شود: می

 :4رابطه 

   
    

 (       ) (       ) 
  

Vf    نسبت پهنای دره به ارتفاع آنVfw          عرض بستر دره

Esc   ارتفاع کف درهEld   ارتفاع خط مستقيم آب در سمت

 درهراست ارتفاع خط مستقيم آب در سمت  Escچپ دره     

 معموالً در فاصله ی معينی از جبهه  Vfشاخص ميباشد

کوهستان، به سمت باال دست رودخانه اندازه گيری می کنند 

( Vfی شاخصی ) (. با محاسبه1313:132)مدادی و همكاران، 

های نزديكتر دره به جبهه کوهستان، ميتوان در  برای قسمت

غيرفعالی بودن جبهه کوهستان قضاوت نمود.  مورد فعالی يا

مقادير عددی زياد و دره های عميق و  دره های با بستر پهن

(V شكل، مقادير کمتری را نشان ميدهند. در واقع تشكيل )

( شكلی در پاسخ به حرکات قائم و جوان است. Vدره های )

ميزان فعاليت های تكتونيكی مناطق بر اساسی ( 2در جداول )

 است. ( به دو روش ارائه شدهVf) شاخصی
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 ((Vfدیاگرام ایده آل برای محاسبه ی شاخص  -3شکل 

 ((.2002) کلر و پینتر ) AAدر مقطع َ

 
 

برای حوضه های مشخص Vfمقدار شاخص  – 4جدول 

 شده

Basin Erd (m) Eld (m) Esc (m) Vfw (m) Vf (m) 

Active 
tectonic 

assess

ment 
 

4 1235 1197 1177 100 2.56  

5 1436 1438.5 1426.5 53.57 4.98  

5 1125 1129 1108 50.30 2.64  

6 990 975 962 75 3.65  

7 972 974 967 37.5 6.25  

8 926 922.5 904 93.74 4.62  

18 855 883 740 214 1.43  

18 853 900 773 166 1.60  

23 580 600 538 266.66 5.12  

28 624 605 587 120 4.36  

29 343 354 325 210.28 8.94  

29 482 519 443 110 1.91  

30 384 398 366 20 0.8  

33 332 320 295 178.57 4.9  

34 405 390 357 285.71 7.05  

35 397 398.5 381 150 8.95  

35 425 412.5 402 104 6.20  

36 426 438 403 50.57 1.74  

39 513 504 478 150.6 4.93  

44 919 932 848 213 2.74  

44 1140 1112 1085 145 3.53  

44 1218 1204 1176 39 1.11  

60 1104 1103 1094 80.33 8.45  

63 1157.5 1155 1144 53 4.32  

63 1160 1185 1143 98 3.32  

64 1353 1363 1341 54 3.17  

64 1249 1243 1236 93 9.3  

 

 بر مناطق تکتونیکی هایفعالیت   بندی تقسیم -5 جدول

 (Keller&Pinter,: 1996)   (Vf)شاخص  میزان اساس

 غير فعال با فعاليت متوسط بسيار فعال مناطق

Vf ميزان Vf<1 1<Vf<2 Vf>2 

 

 

 

  5مقطع عرضی از حوضه – 4شکل 

 

  7مقطع عرضی از حوضه –5شکل

 

8مقطع عرضی از حوضه  – 6شکل   

 

  18مقطع عرضی از حوضه – 7شکل 

 

23مقطع عرضی از حوضه  – 8شکل   

 

28مقطع عرضی از حوضه  – 9شکل   
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  35مقطع عرضی از حوضه – 10شکل 

 

39مقطع عرضی از حوضه  – 11شکل   

 

44مقطع عرضی از حوضه  – 12شکل   

 

63مقطع عرضی از حوضه  – 13شکل   

 

 

 سینوسیته پیشانی کوهستان : -4-2

 جمله از کوهستان، جبهه خم و پيچ يا يتهسينوس شاخص

 فعال يکنتكتو اَرزيابی برای ژئومورفيک های شاخص

 نيروهای و فرسايشی نيروهای بين تعادل شاخص اين .ميباشد

   (Silva et al, 2003:207) .دهد می نشان را تكتونيكی

 شده ايجاد های خم و پيچ گيری با اندازه روش اين در

 طول بر آن تقسيم و کوهستان ی جبهه هادر آبراهه توسط

 در افقی

 منطقه يک وضعيت توان می کوهستان، جبهه و گسل راستای

 مربوط شاخص نمود مشخص تكتونيكی بودن فعال نظر از را

 ,Keller&Pinter) .گردد می بيان (4) ی رابطه صورت به

1996: 138) 

 

Smf =Lmf/Ls         :4 رابطه 

:Smf کوهستان  جبهه خم و پيچ شاخص: Lmf  طول جبهه 

 خط طول  Ls:کوهستان  و پايكوه تالقی محل در کوهستان

 جبهه برای Smfشاخص  . باشد می کوهستان جبهه مستقيم

 تكتونيكی های فعاليت ميزان برحسبمنطقه  هر کوهستانی های

 نزديک يک عدد به مقدار اين چنانچه .منطقه، متغيراست آن

 های وجبهه است فعال تكتونيكی حرکات دارای قهمنط ترشود،

 که هايی کوهستان در . باشند می فرايش نرخ دارای کوهستان

 به کوهستانی ی جبهه يک با باشد، 3 عدد از بيش Smfمقدار

برای  بندی تقسيم 6 هستيم جداول مواجه   يافته فرسايش شدت

شاخص  اساسبر  را مناطق تكتونيكی های فعاليت ميزان اَرزيابی

Smf دهد می نشان. 

 

 

دیاگرام ایده آلی برای نشان دادن شاخص  -14شکل 

Smf( 2002کلر و پینتر) 

 

 

 بر مناطق تکتونیکی های فعالیت  بندی تقسیم  -6جدول

 (Smf)شاخص میزان اساس

 غير فعال با فعاليت متوسط بسيار فعال مناطق

Smf ميزان Smf<1/1 1/1<Smf<1/5 Smf>1/5 
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 Smfبرداشت موقعیت نقاط  -15شکل 

 

 (Smf)مقدار شاخص  -7جدول 

Segment Lmf Ls Smf 

1 16.41 15.57 1.05 

2 17.57 16.38 1.07 

3 13.26 8.72 1.52 

4 12.46 11.07 1.12 

5 14.18 12.09 1.17 

6 7.03 6.51 1.07 

7 26.31 19.08 1.37 

8 58.01 49.04 1.18 

9 12.71 11.74 1.08 

10 29.19 19.37 1.50 

11 13.05 10.97 1.18 

12 12.48 9.06 1.37 

13 7.80 7.76 1.00 

 

ها و زمین  موقعیت مناطق  برداشت شاخص -16شکل 

 لرزه ها

 

 
 

 

 نتیجه گیری:-6 

 

با توجه به بررسی های شاخص های کمی تكتونيک فعال در 

 ناحيه مورد نظر نتايج زير بدست آمده است:

 21،حوضه تقسيم شده است حوضه  62منطقه با  -1

دارای نرخ فعاليت نسبی تكتونيكی 1 ، 33، 22،

 22، 22، 11، 11، 12، 4،2خيلی باالو حوضه های 

،21 ،31 ،32 ،34 ،32 ،32، 31 ،44 ،42 ،41 ،22 

دارای نرخ فعاليت نسبی تكتونيكی  63،62 ،22،

و مابقی حوضه ها دارای فعاليت تكتونيكی باال 

 باشند متوسط می

نشان می دهد همه حوضه ها   Smfبررسی شاخص   -2

ميباشد که نشان از فعاليت  2/1زير  Smfدارای 

تكتونيكی باال در همه حوضه ها ميباشد که در اين 

دارای فعليت تكتونيكی  13و1و2و2و1نقاطميان 

که نشاندهنده اين  ميباشد نقاطبيشتری نسبت به بقيه 

است که هر چه به خروجی رودخانه جگين )سد 

جگين( نزديک تر ميشويم ميزان فعايت تكتونيكی 

 نيز بيشتر ميشود  Smfبر اساس شاخص 

ثبت شده بين دو ای لرزه به اينكه اکثر زمين جه ا توب -3

و اشكان رويداده اند وبا توجه به باال گسل جگين 

بودن بعضی از شاخص های مرفومتری زير حوضه 

های بين اين دو گسل ميتوان نتيجه گرفت ميزان 

فعاليت اين دو گسل بيش از ساير گسل های منطقه  

  ميباشد 

( و Tمقادير فاکتور تقارن تپووگرافی عرضی ) -4

وجود کج شدگی شواهد ژئومورفيک حكايت از 

 12، 13، 1، 2، 4، 1های حوضهدارد.همه حوضهدر 

،16 ،23 ،21 ،22 ،22 ،26 ،22 ،21، 33 ،32 ،34 

دارای  63، 62 ، 21، 22، 22، 41، 31، 32، 32،

بيشترين کج شدگی ميباشد که نشان از فعاليت 

 تكتونيكی باال در اين نقاط ميباشد. 
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نشان می دهد که حوضه  Vfمحاسبه شاخص  -2

دارای بيشترين فعاليت تكتونيكی  44و 33و11

 ميباشد  

نتايج بدست آمده از شاخص عدم تقارن حوضه  -6

( نشان از فعاليت تكتونيكی باال در AFزهكشی)

ميباشد که  42و31و22و21و 2و 1حوضه های 

و حوضه به سمت جنوب  31و22و1حوضه های 

 شمال انحراف دارند به سمت  42و 21و 2های
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Abstract: 
One of the methods to find out the amount of tectonic and seismic activities in a region is the use of morphometric methods. The 

Jagin River is located in Hormozgan province and in the city of Jask and originate from the Bashagard mountains and by joining 

several other rivers such as The Angahran River flows into the Oman Sea. Geographically, it is considered a part of Makran.The 

Jagin River originates from the southern slopes of Bashagard Mountains and then passes through the Strait of Marang and joins 

another major branch of Sharifi to the Oman Sea, and this area has many active faults. The movement of the river is affected by 

the activity of these faults. Therefore, in this study, by calculating the tectonic activity of the area, it has been attempted to reduce 

the risks of the earthquake, considering the fact that the dam was built on the river. The active basins in the area has also been 

characterized. in this study, to obtain seismic activity in the studied area, the following indicators have been used: 1) drainage 

asymmetry index, 2) topographic degradation, 3) valley width to valley height,. Due to the earthquakes occurring in the area and 

the study of these indicators, it can be concluded that most of the basins have relatively high tectonic levels, among which basins 

1, 21, 25 and 30 have more activity than other basins and the tectonic process of the area is controlled by its fault. Among the 

faults mentioned, the Jagin and Ashkan faults are more active than the other faults in the region 

 
Key words: tectonic activity, jagin
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