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ي در حوضه رزيابي نسبي تکتونيک فعال با استفاده از روش هاي مورفومترا

 کارواندر ـ دامن هاي آبريز رودخانه

 اصغري حسن

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

Hasanasghari24@yahoo.com 

 : چکيده

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

از نظر فعاليت های زمين ساختی ، يک منطقه ی فعال و مستعد فعاليت های لرزه  در شمال شهر ايرانشهر بوده که  مورد مطالعهمنطقه ی 

قرار  ايران مرکزی  وشرق ايران  ،مكرانين زون های از ديدگاه زمين شناسی ب رودخانه کارواندر ـ دامن ای می باشد . حوضه آبريز 

( شاخص عدم تقارن حوضه 1در اين مطالعه ازچهارشاخص  ميباشد  منطقهگسل های  تكتونيكی منطقه تحت تاثير فعاليت گرفته و

ست آوردن ميزان برای بد سينوسيته پيشانی کوهستان،(4(نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره 3توپوگرافی  تقارن ( عدم 2زهكشی 

دانی نيز صورت همچنين عالوه بر شاخص های مورفومتری بررسی ميفعاليت های لرزه خيزی منطقه مورد مطالعه استفاده شده است .

گرفته شده و ساختار های زمين ساختی منطقه نيز مورد بررسی قرار گرفته است تا با استفاده از شاخص های مورفومتری و بررسی 

 نشان می دهد که از اين سه مورد  و نتايج به دست آمده های به وقوع پيوسته در منطقه نتايج دقيق تری حاصل شود  ميدانی و زلزله

 و بيشترين زمين لرزه ها نيز در همين حوضه اتفاق افتاده اند. بيش از ساير حوضه ها می باشد1حوضه های  زمين ساختی  فعاليت

 

  ـ دامنکارواندر مورفومتری ،   :کليدي کلمات
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زمين ساخت جنبا ) تشخيص سطح فعاليت  -1

 نسبي زمين ساختي ( :

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 

قی را به دست لحاظ فعاليت يا عدم فعاليت اطالعات دقي

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

نرخ فعاليت های تكتونيكی در آن منطقه هستند، برخی از 

شاخص های کيفی که در بررسی های مورفومتری می توان از 

 آن ها بهره گرفت عبارت اند از :

 ) انتگرال ارتفاع سنجی ) فراز سنجی 

 ( عدم تقارن  فاکتور عدم تقارن حوضه زهكشی

 حوضه زهكشی (

  شاخص ( عدم تقارن توپوگرافی عرضیT ) 

  شاخص  –شاخص طول ( گراديان رودSL ) 

 ص سينوسيته پيشانی کوهستان ) شاخ ( Smf 

  نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره )شاخص( Vf 

در منطقه مورد مطالعه شاخص های انتگرال ارتفاع سنجی ، 

، عدم تقارن توپوگرافی عرضی ، عدم تقارن حوضه زهكشی 

نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره محاسبه گرديد و برای 

 ArcGIS  ،Globalمحاسبه اين شاخص ها از نرم افزارهای 

mapper  ،Exel . استفاده گرديد 

 

  شاخص عدم تقارن حوضه زهکشي: -2

هندسه شبكه رود می تواند به چند صورت توصيف گردد، هم به 

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

حضور تكتونيک فعال توسعه يابد، شبكه غالباً دارای الگو و 

هندسه واضحی است عامل عدم تقارن برای نمايان ساختن کج 

شدگی تكتونيكی در مقياس حوضه زهكشی يا مساحت های 

 ميباشدصورت  بزرگ به

                                                                                                                                                                                                                                                 
AF=100(Ar/At) 

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

At مساحت کل حوضه زهكشی 

AF عدم تقارن حوضه 

 

بلوک دياگرام نشانگر نحوه محاسبه فاکتور عدم  -1شکل 

( را نشان مي دهد کلر و پينتر AFتقارن حوضه زهکشي  )

(2002 .) 

 

 

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

درصد باشد مقادير  05بايد حدود  AFوضعيت پايدار است 

درصد اين شاخص ممكن است نشانگر کج  05تر يا بيشتر از  کم

مورفيک در نظير بيشتر شاخص های ژئو AF شدگی باشند.

مناطقی بهترين کارکرد را دارد که نوع سنگ ها يكسان باشد در 

درصد باشد نشانگر آن  05بزرگتر از  AFتشريح نتايج، اگر 
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است که حوضه مذکور به سمت چپ کج شدگی دارند.در 

برای شش حوضه تعيين شده  AFنطقه مورد مطالعه شاخص م

 ارائه شده است. 1-3بكار گرفته شد و نتايج آن در جدول شماره 

 
 

 براي حوضه هاي  AF  مقدار شاخص هاي  -1جدول 

 مشخص شده در  منطقه

Tilting 

part 
Af At (sq km) Ar (sq km) Basin 

south 77.23 363.49 280.73 1 

north 45.87 6.300 2.89 2 

north 29.59 10.07 2.98 3 

south 56.78 10.76 6.11 4 

north 44.53 4.67 2.08 5 

south 65.19 22.01 14.32 6 

north 49.84 9.39 4.68 7 

north 33.49 18.78 6.29 8 

north 47.91 34.71 16.63 9 

north 43.35 44.03 19.09 10 

north 68.93 8.82 6.08 11 

south 46.05 14.18 6.53 12 

south 45.63 16.50 7.53 13 

south 44.86 12.86 5.77 14 

south 40.40 3.96 1.60 15 

south 33.18 15.34 5.09 16 

south 36.49 7.48 2.73 17 

north 50.19 28.35 14.23 18 

 
 

نتايج بدست آمده به اين صورت ميباشد که اکثر حوضه 

خانه به سمت شمال )به غير از ت رودهای سمت راس

دگی دارند و حوضه های سمت چپ ( کج ش6و4و1حوضه

( به 11و11خانه اکثرا به سمت جنوب ) به غير از حوضه رود

 سمت جنوب کج شدگی دارند 

 

 عدم تقارن توپوگرافي : -3

ای محاسبه و ارزيابی عدم تقارن حوضه بكار از اين شاخص بر    

 می برند. 

 

T=Da  ⁄  Dd 

 

Da  مسافت از خط ميانی حوضه زهكشی تا خط ميانی کمربند

 مئاندر فعال است

Dd مسافت از خط ميانی حوضه تا مرز حوضه 

 

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

،هم افزايش Tيدا می کند با فاصله از خط وسط حوضه افزايش پ

پيدا می کند و به مقدار يک نزديک می شود . فرض بر آن است 

که شيب  سنگ بستر تاٌثير ناچيزی روی مهاجرت کانال جريان 

يک بردار با جهت و اندازه صفر تا يک Tداشته باشد .بنابراين 

با قطعات مختلف دره قابل محاسبه است و  Tاست . مقادير

ترجيحی جريان عمود بر محور حوضه  نشانگر يک مهاجرت

 زهكشی هستند .

                  

 3+T2+T1T= aveT 
3                                 

 

نزديک است ولی به طور مستقيم AF با تشريح  T محاسبه   

قابل ارزيابی برای تعيين جهت کج شدگی نمی باشد و اين در 

زان وسرعت کج روشی است که مي AFحالی است که محاسبه

   شدگی را نشان می دهد.
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شانگر حوضه زهکشي و چگونگي محاسبه فاکتور  -2شکل 

(مي باشد کلر و Tتقارن تپوگرافي کج شدگي )

 (.2002پينتر)

 

راي حوضه هاي مشخص ب  T مقدارشاخص  -2جدول 

 شده در  منطقه

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

0.61 

0.68 7.09 4.86 

1 0.76 6.02 4.62 

0.39 7.52 3.00 

0.39 
0.01 535.74 7.47 

2 
0.39 535.5 210.06 

0.08 
0.11 335.125 40.15 

3 
0.06 582.06 35.40 

0.45 
0.53 528.05 279.94 

4 
0.37 732.9 274.14 

0.17 
0.30 839.59 253.83 

5 
0.04 463.85 19.29 

0.02 0.02 370.39 8.52 6 

0.61 
0.63 361.79 228.03 

7 
0.60 571.79 345.82 

0.15 0.05 771.98 41.53 8 

0.26 889,56 240.42 

0.45 
0.51 1.56 807.47 

9 
0.40 1.05 428.01 

0.17 
0.26 867.93 226.23 

10 
0.09 1.09 99.30 

0.42 
0.28 786.82 232.68 

11 
0.56 361.26 205.54 

0.26 
0.12 1.002 126.74 

12 
0.41 546.14 225.32 

0.47 
0.24 936.92 226.31 

13 
0.70 625.46 426.4 

0.39 

0.22 1.09 243.6 

14 0.54 111.17 60.60 

0.42 600.94 254.26 

0.37 
0.31 251.1 78.12 

15 
0.44 277.76 122.52 

0.15 
0.29 784.47 229.17 

16 
0.02 1.05 21.57 

0.35 
0.15 492.65 78.61 

17 
0.56 486.24 247.31 

0.57 
0.46 700.77 328.64 

18 
0.68 1.08 736.46 

يا عدم تقارن توپوگرافی  ((Tدر منطقه مورد مطالعه شاخص     

حوضه تعيين شده بكار گرفته شد و نتايج آن در  11عرضی برای 

 ارائه شده است. 2جدول شماره 

 سينوسيته پيشاني کوهستان : -4

     سينوسيته پيشانی کوهستان به صورت زير تعريف شده است 

      Smf = Lmf / Ls 

        Lmf    ــــــــSmf 

   Smf        ، سينوسيته پيشانی کوهستانLmf  طول پيشانی

طول خط مستقيم  Lsکوهستان و انحنای مشخص در دامنه آن و 

پيشانی کوهستان شاخصی است پيشانی کوهستانی است سينوسيته 
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نعكاس توازن بين نيروهای فرسايشی که تمايل به ايجاد برای ا

و زمين ساخت که تمايل به ايجاد خط  ساختمان سينوسيتی دارند

پيشانی های  .قيم در پيشانی کوهستانی را دارند، می باشدمست

کوهستانی مرتبط با تكتونيک فعال و باال آمدگی نسبتاً مستقيم 

 هستند. Smfبوده و  دارای مقادير پايين 

اگر نرخ باال آمدگی کاهش يافته يا متوقف شود         

عث تراشيده شدن هر چه بيشتر پيشانی فرايندهای فرسايش با

در عمل می  Smfمقادير  افزايش می يابد Smfکوهستانی شده و 

توانند به سادگی از روی نقشه های توپوگرافی يا عكس های 

 هوايی محاسبه گردند 

 Smfدياگرام ايده آلي براي نشان دادن شاخص  -3شکل 

 (2002کلر و پينتر )

 

راي نقاط اندازه گيري ب Smfمقدار شاخص  :-3جدول 

 شده
Smf Ls Lmf Segment 

1.2 13.74 17.84 1 

1.2 5.73 7.03 2 

1.03 4.10 4.29 3 

1.19 12.23 14.61 4 

1.17 17.34 20.40 5 

1.2 10.41 12.59 6 

1.6 15.33 25.49 7 

1.49 19.49 20.35 8 

1.07 14.44 15.46 9 

1.18 23.63 28.05 10 

1.01 12.46 12.65 11 

1.28 30.64 39.43 12 

1.04 29.51 30.79 13 

 

 

 

 Smfبرداشت موقعيت نقاط  -4شکل 

 

 

 نسبت پهناي کف دره به ارتفاع دره :-5

به صورت ذيل بيان می Vf  نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن 

 شود 

Vf = 2Vfw ⁄  [(E1d - Esc) +(Erd - Esc) ] 

 

      Vf  آننسبت پهنای کف دره به ارتفاع،Vfw   پهنای کف

ارتفاع ديواره چپ وراست دره نسبت به هم و  Erdو  ELdدره و 

Esc  ارتفاع کف دره است. هنگام محاسبه اين شاخص ها در هر

دره ، بايد پارامتر های ان را در فاصله ی يكسانی از پيشانی 

کوهستان اندازه گيری شوند اين شاخص ، بين مناطق با کف 

شكل با مقادير  Vودره های  Vfبتاً زياد مسطح دارای مقادير نس

با نرخ باال  Vfفرق می گذارد مقادير  بزرگ  Vfنسبتاً پايين 

آمدگی پايين که در آن رود های کف دره پهن را می برند در 

به دره عميقی اشاره دارد که در آن  Vfارتباط است مقادير پايين 
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رود ها به طور فعال دره ها را حفر می کنند معموالً در ارتباط با 

 باال آمدگی هستند

 ((Vfدياگرام ايده آل براي محاسبه ي شاخص  -5شکل 

 ((.2002) کلر و پينتر ) AAدر مقطع َ

 

 

  Vf مقدار شاخص  -4جدول 
Active 

tectonic 

assessment 

 

Vf 

(m) 

Esc 

(m) 

Erd 

(m) 

Eld 

(m) 

Vfw 

(m) 
Basin 

up 0.29 1126 1203 1186 20 1 

medium 2.97 1070 1092 1095 70 
2 

medium 3.66 1058 1090 1097 130 

medium 3.24 1095 1144 1120 120 3 

up 0.97 950 1151 1175 208 
4 

down 5.38 990 1108 1065 520 

medium 3.96 912 947 940 125 5 

medium 2.51 1115 1229 1200 250 
6 

medium 3.11 1063 1100 1105 123 

down 7.38 870 897 902 218 7 

medium 3.09 1000 1073 1040 175 8 

down 4.23 843 887 876 163 9 

down 5.07 932 1000 961 246 10 

down 12.96 727 740 747 214 11 

medium 2 880 1125 985 320 12 

down 5.88 948 982 964 153 13 

down 4.66 993 1027 1019 140 
14 

down 14.2 989 995 9935 71 

down 8.94 1053 1067 1077 170 15 

down 15 1057 1062.5 1067.5 120 16 

down 9.1 1063 1095 1190 315 17 

medium 1.7 1088 1208 1130 142 
18 

medium 1.49 1225 1324 1327 150 

 

 Tموقعيت مناطق  برداشت شاخص  -6شکل 

 

 نتيجه گيري:-6
 

با توجه به بررسی های شاخص های کمی و کيفی مورفومتری 

و بررسی های ساير پارامتر های تكتونيک فعال در ناحيه مورد 

 نظر نتايج زير بدست آمده است:

دارای نرخ 1منطقه با هجده حوضه تقسيم شده است حوضه -1

يكی خيلی باالو حوضه های فعاليت نسبی تكتون

دارای نرخ فعاليت نسبی تكتونيكی  11و11و16و1و4و6و3و2و
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دارای نرخ فعاليت 10و14و13و12و9و1و0باال و حوضه های  

دارای نرخ  11و15نسبس تكونيكی متوسط و حوضه های 

 فعاليت نسبس تكونيكی پايين  می باشد.   

رخی با بررسی ساختارهای تكتونيكی منطقه مشخص شد ب-2

از فعاليت های نسبی باالی تكتونيكی به اين ساختار ها مربوط 

دارای گسل های کواترنری و چين های  1می باشدمثالً حوضه

بسته و تراس های تكتونيكی می باشد که در اثر فعاليت های 

آن ها حوضه سطح فعاليت نسبی بااليی را نشان می دهدو 

تكتونيكی با که افزايش روند فعاليت  1همچنين در حوضه 

وضعيت ساختار های منطقه تطابق دارند به عبارتی وجود ناحيه 

ايی با تكتونيک فعال دقيقاً با وجود چين ها و گسل های 

 راندگی در ناحيه مطابقت می کند. 

با بررسی های بعمل آمده مشخص شد که بخش های -3

شمالی نسبت به جنوبی از سطح فعاليت باالتری برخوردار می 

 باشد. 

نشان می دهد همه حوضه ها دارای   Smfبررسی شاخص -4

Smf  ميباشد که نشان از فعاليت تكتونيكی باال در  0/1زير

و  13و 11همه حوضه ها ميباشد که در اين ميان حوضه های 

دارای فعليت تكتونيكی بيشتری نسبت به بقيه حوضه  9و  3

 ها ميباشد

و از طرف  1ه ای در حوضبا توجه به حضورفعاليت لرزه-0

ديگروجود مقادير باالی شاخص های مورفومتری و حضور 

ساير پارامتر های تكتونيک فعال در اين حوضه نظير تراس 

های رودخانه ها،گسل های کواترنری و چين های جناغی 

 منطقه به لحاظ لرزه خيزی از پتانسيل بااليی برخوردار است.

( و شواهد Tمقادير فاکتور تقارن تپووگرافی عرضی )-6

ژئومورفيک حكايت از وجود کج شدگی در همه حوضه 

دارای بيشترين کج شدگی  13و 1و1دارد.و حوضه های 

 ميباشد که نشان از فعاليت تكتونيكی باال در اين نقاط ميباشد. 

نشان می دهد که حوضه يک وچهار  Vfمحاسبه شاخص -1

 دارای بيشترين فعاليت تكتونيكی ميباشد  

همراه با گسلش بااليی حوضه ها چين خوردگی در قسمت  -1

است و زاويه بين يال ها کم می باشد وهر چه از شمال به 

سمت جنوب حوضه پيش می رويم زاويه بين يالی افزايش می 

يابد وچين های همراه با گسلش کمتر ديده می شوند که نشان 

دهنده ی  کاهش فعاليت نسبی تكتونيكی به سمت جنوب 

  است .

يج بدست آمده از شاخص عدم تقارن حوضه نتا-9

( نشان از فعاليت تكتونيكی باال در حوضه های AFزهكشی)

جنوب ،شمال و  مميباشد که به ترتيب به سمت 11و 3و 1

 شمال انحراف دارند

تعيين ميزان  فعاليت تکتونيکي هر حوضه بر  -6جدول 

اساس شاخص هاي بدست آمده و ساختار هاي زمين 

 حوضهشناسي در هر 
حوضه 

 آبريز
AF T Smf Vf 

ساختار 

 ها

فعاليت 

 تکتونيکي

 باال باال باال باال 1

گسل 

،چين ، 

تراس ، 

زمين 

 لغزش

 خيلی زياد

 زياد گسل متوسط باال متوسط متوسط 2

 متوسط باال 3
خيلی 

 باال
 زياد گسل متوسط

 باال باال متوسط متوسط 4

گسل 

،زمين 

 لغزش

 زياد

 متوسط گسل وسطمت باال متوسط متوسط 5

 متوسط باال متوسط باال 6

گسل 

،زمين 

 لغزش

 زياد

 متوسط گسل پايين باال باال متوسط 7

 زياد ــــــــــ متوسط باال متوسط باال 8

 متوسط متوسط 9
خيلی 

 متوسط ــــــــــ پايين باال

 پايين ــــــــــ پايين باال متوسط متوسط 10

 متوسط باال 11
خيلی 

 باال
 پايين ــــــــــ نپايي

 متوسط گسل متوسط باال متوسط متوسط 12

 متوسط گسل پايينخيلی  متوسط متوسط 13
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 باال

 متوسط گسل پايين باال متوسط متوسط 14

 متوسط گسل پايين باال متوسط متوسط 15

 پايين باال متوسط باال 16

گسل، 

زمين 

 لغزش

 زياد

 پايين باال متوسط باال 17
گسل، 

 تراس
 ادزي

 متوسط باال باال متوسط 18

گسل،چين 

، زمين 

 لغزش

 زياد

 
 8شکستگي ها در موقعيت حوضه  -7شکل 

 
 8گسل در موقعيت حوضه  -8شکل 

 

 

 

 

 
 1گسل امتداد لغز در موقعيت حوضه  -9شکل 
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Analysis of relative tectonic activity Morphometric methods in the Karvandar-Daman basin area 
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Abstract: 

 

Morphometric methods are among   methods to find the quantity of geological and seismicity sitting. The area is located in the 

north of Iranshahr between Makran, East Iran Belt and Central Iran.  Karvandar-Daman basin area is an active basin and has 

seismicity potential. Tectonic activity is affected by major faults of the area. To assess tectonic activities in the area, we have 

analyzed geomorphic indices including: the drainage basin asymmetry (Af), transverse topographic symmetry factor (T), valley 

floor width-valley height ratio (Vf), and mountain-front sinuosity (Smf). The results are consistent with field observations and 

geological studies on landforms and the regions with high relative tectonic activity show the geological activity in areas no.1 

are more than others and most earthquakes have happened in this area. 

 

Key words: morphometric, Karvandar-Daman
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