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و شاخص  Vfشاخص (های تکتونیکیهای نئوتکتونیکی و شواهد مرفولوژیکی آن با استفاده از شاخصارزیابی فعالیت

S) (مطالعه موردی شهرستان بروجرد(  

  

   *٣، اسماعیل کاکاوند٢فریبا اسفندیاری درآباد١محمدحسین رامشت

  استاد ژئومرفولوژی، دانشگاه اصفهان  -١

  دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار ژئومرفولوژی،  -٢

  دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی -٣

  

  

  

  چکیده 

شود که در یک مقیاس زمانی در پوسته زمین تغییر تکتونیک فعال به فرایندهای تکتونیکی اطالق می

تکتونیک فعال مطالعه . ها برای جوامع انسانی مهم هستندهایی ایجاد کنند که این تغییر شکلشکل

های تکتونیکی در هولوسن و مخصوصًا در نواحی که میزان فعالیت. در ارزیابی خطر بسیار مهم است

بنابراین با شناخت تکتونیک فعال . باشدپلئیستوسن باالیی نسبتًا زیاد بوده، دارای اهمیت فراوانی می

ند زمین لرزه را کاهش داد توان خطرات ناشی از وقوع رویدادهای ناگهانی ماندر یک منطقه می

های توسعه و عمرانی ضرورت و اهمیت ریزیشناخت مناطق فعال تکتونیکی جهت استفاده و برنامه

دارد بنابراین در پژوهش حاضر در گام نخست با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و شواهد میدانی و با 

نسبت به ) بکار گرفته شده است Sو  VFدر اینجا دو شاخص (های تکتونیکی استفاده از شاخص

-مناطق فعال تکتونیکی اشاره شده است همچنین با استفاده از شواهد ژئومرفولوژیکی همانند پرتگاه
های فعال محسوب توانند جزء شواهد گسلنیز می.. ها وهای سنگی، مخروط افکنههای گسلی، تراس

جرد که یکی از مناطق فعال تکتونیکی نمود نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد شهرستان برو

... های سنگی وهای گسلی، تراسههای فعال تکتونیکی و جوان، پرتگاباشد همچنین وجود درهمی

  .کنندمیزان صحت این فرضیه را تأیید می

  

  .های تکتونیکی، شهرستان بروجردنئوتکتونیک، ژئومرفولوژی، شاخص :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه  - ١
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هایی شود که در یک مقیاس زمانی در پوسته زمین تغییر شکلعال به فرایندهای تکتونیکی اطالق میتکتونیک ف

مطالعه تکتونیک فعال در ارزیابی خطر بسیار مهم . ها برای جوامع انسانی مهم هستندایجاد کنند که این تغییر شکل

پلئیستوسن باالیی نسبتًا زیاد بوده، دارای  های تکتونیکی در هولوسن ومخصوصًا در نواحی که میزان فعالیت. است

توان خطرات ناشی از وقوع رویدادهای بنابراین با شناخت تکتونیک فعال در یک منطقه می. باشداهمیت فراوانی می

ای ، الیه زمین ساخت صفحه براساس نظریه). Keller and Pinter، 2002(ناگهانی مانند زمین لرزه را کاهش داد 

برخی از این صفحات، بزرگ . ین به نام لیتوسفر، یکپارچه نبوده، بلکه متشکل از تعدادی صفحه  استفوقانی زم

ا ی و بعضی از آنها صفحات اقیانوسی و برخی دیگر در قاره). صفحه عربستان(و تعدادی نیز کوچکند ) صفحه اوراسیا(

صفحات برحسب اقیانوسی بودن ).  مریکای جنوبیمانند صفحه آ(گیرند هایی از هر دو را در بر میای هم قسمتپاره

توانند  روی استنوسفر  به آرامی حرکت کیلومتر میتوانند ضخامت داشته باشند و می ١٥٠تا  ٥ویا قاره ای بودن از 

و یا آنکه در کنار ) حرکات همگرا(شوند یا بهم نزدیک می) حرکات واگرا(صفحات مجاور، میتوانند از هم دور  .  کنند

، جابجایی این صفحات نسبت به هم مسئول پیدایش بسیاری از رویدادهای زمین )حرکات امتدادلغز(بلغزند  هم

با توجه به . پیونددعوارض متعددی نیز در منطقه مرزی بین صفحات به وقوع می. باشندشناسی و عوارض مختلف می

چورلی و همکاران، (رنده انهاتأکید دارد موضوع دانش ژئومرفولوژی که بر شناخت اشکال و فرایندهای بوجود او

١٤: ١٣٧٩ ( 
. اشاره کرد  )bull & mcfadden. 1977(کالیفرنیا توسط " گارلوک" مباحث ژئومورفولوژی تکتونیکی گسل 

ها را های تکتونیکی و ویژگی گسلهای تکتونیکی درجه فعالیتبا استفاده از شاخص )Menges, 1990(همچنین 

های کوهستانی که در تعیین ج حاصل از پژوهش نشان داده که از اشکال ژئومرفولوژیک جبههمشخص نموده و نتای

که سطوح مذکور از جمله فاکتورهای جالب . باشندهای تکتونیکی مفید واقع هستند، سطوح مثلثی شکل میفعالیت

نقش ) Viseras & Fernandez، 1994. ( های کوهستانی استهای فعال در جبههتعیین کننده تکتونیک

اثرات کج شدگی ) Jakson et al, 1998(. های جنوب اسپانیا مطالعه کردندتکتونیک را در مرفولوژی مخروط افکنه

ها در الگوی زهکشی و انحراف مسیر شبکه آبها در ناحیه ماناواتو در نیوزلند را مورد ارزیابی قرار ها و نقش گسلچین

صورت گرفته و در این پژوهش رابطه بین مساحت و ) Sorriso- Valvo ,1998(مطالعه دیگری توسط . اندداده

ها را با تکتونیک در ی مرفولوژی مخروطهای باالدست و همچنین رابطهها را با مساحت و شیب حوضهشیب مخروط

ها متأثر از جنوب شرق اسپانیا مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که مرفولوژی مخروط

  .های حوضه زهکشی استویژگی

از شاخص های ژئومرفیک بهره جسته ) کالیفرنیا(ی ژئومرفولوژی تکتونیکی جنوب کوهستان سیرنوادا در مطالعه

اند و نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که فعالیت تکتونیک در جنوب منطقه مذکور در حوالی گسل کرن ریورگورج 

ها افکنهها، شعاع مخروطها مشخص نمود که با افزایش فرونشینی تکتونیکی مخروط افکنهمطالعه آن. بیشتر است

در ناحیه آتشفشانی آناتولی  ) Altan ,2011(های صورت گرفته توسط همچنین  از دیگر پژوهش. یابدکاهش می

ر از بخش شمالی منطقه باشد و نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که میزان باالآمدگی بخش جنوبی بیشتترکیه می
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ی کوهستان که ی کوهستان، رابطه میان نیروهای فرسایشی در جبههمذکور است و بطور کلی سینوسیته جبهه

  .دهدهای تکتونیکی که در پی جبران فرسایش هستند، را نشان میتمایل به ایجاد اشکال خلیجی دارند و نیرو
)2012, Homolova and et al (ي  حوضه درکیلومتر  ٣٧٧به طول حدود  ي ولتاوا هاي رودخانه هبه بررسي پادگان

هاي آبرفتي را حاصل  و تشکیل پادگانه اند کیلومتر در سرزمین چك پرداخته ٢٢٧٠٠٠بیش از با مساحت آبریز 

ا دانند و در داخل حوضه، پنج سطح پادگانه ر فرآیندهاي کنترل اقلیمي و نئوتکتونیك در اواخر دوران سنوزوئیك مي

  . شناسایي کردند

)2012 ,Madrits and et al (ي سیستم تراس رودخانه ُاگنون در  ساختي در توسعه کنترل آب و هوا و زمین

، کار میداني، روش لومینسانس، تجزیه و ٢٥٠٠٠/١ در مقیاس پادگانه برداري هاي نقشه با روش راشرق فرانسه 

 Arcافزار  هاي ارتفاعي، با استفاده از نرم شیب به کمك داده تحلیل مواد معدني سنگین و تجزیه و تحلیل گرادیان
Map برش دینامیك رودخانه،  رسیهاي آبرفتي و رسوبات مربوط به آن را کلید اصلي بر ها پادگانه آن. اند هبررسی کرد

دن اثر اي و همچنین براي مشخص نمو هاي رودخانه بازسازي تأثیر تغییرات سطح دریاي گذشته، انجماد در سیستم

ها،  گیري ارتفاع پادگانه با اندازه )Ramos and et al ,2012( .دانند ساختي در ژئومورفولوژي مي حرکات زمین

 ,2013(. ها نسبت به هم را ناشي از جابجایي عمودي گسل فعال در طول کواترنر دانستند تفاوت در ارتفاع آن
Viveen and et al ( گیري  س، آب و هوا و باالبردن تکتونیکي در شکلبه بازسازي اثرات متقابل سطح اسا

متر  ٠٨/٠ساختي را  ي ایبري پرداخته و نرخ باالآمدگي زمین در شبه جزیره ي مینو هاي بخش سفالي رودخانه پادگانه

KA 2014. (کنند تعیین مي ,Gong and Li. (ي ماناس در شمال  ها در امتداد رودخانه به تکامل ترتیب پادگانه

استفاده از روش لومینسانس پرداختند و موفق به شناسایي شش سطح پادگانه شده و به این نتیجه رسیدند چین، با 

ها  ساختي فعال نیز به طور قابل توجهي در تشدید تشکیل پادگانه که عالوه بر تأثیرات آب و هوایي، نیروهاي زمین

ساختي  ي زمین ي رودخانه در منطقه یل پادگانهبه کنترل اقلیمي تشک) .Huang and et al, 2014(. اند مؤثر بوده

ساختي و تنوع  شمال غربي چین پرداخته و ترکیب باالآمدگي زمین ، هاي جنوبي تیان شان فعال در امتداد کوهپایه

 Giano and, 2014. (شان دانستند ي جنوبي تیان آب و هوایي کواترنر را باعث کنترل رسوب و ایجاد پادگانه
Giannandrea (کشور ایتالیا، در اواخر پلیستوسن را از   هاي آپنین االآمدگي ناهمسان بخش جنوب شرقي کوهب

و زمین  ٧/٠ -٩/٠ mmyهاي آبرفتي استنباط کرده و نرخ باالآمدگي پلیستوسن را  طریق تجزیه و تحلیل پادگانه

هاي رودخانه را در رابطه با  گیري پادگانه ي گذشته را دلیلي بر تکتونیك فعال این منطقه دانسته و شکل لرزه

همچنین در ایران جمالی و . دانند هاي عّلي مانند تغییرات آب و هوا، تغییرات سطح دریا و تکتونیك مي مکانیسم

، جداری عیوضی و غواصی )١٣٨٨بیاتی خطیبی، (، )١٣٨٤(، مختاری)١٣٨٣(، قیطانچی و شعبانی )١٣٧٤(همکاران 

، سرمستی و همکاران )١٣٩٣(، اسفندیاری و همکاران )١٣٩٢(، فتوحی )١٣٨٩ یمانی و همکاران،(، )١٣٨٨(روشتی

  .اندهای نئوتکتونیکی پرداختههای تکتونیکی به ارزیابی فعالیت، نیز با استفاده از شاخص)١٣٩٥(

  

  روش تحقیق - ٢
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مورد مطالعه  باشد پس از مشخص کردن محدودهروش کار در این پژوهش استفاده از مشاهدات میدانی می       

پارمترهایی که در . های مرفومتری انجام شدهای نئوتکتونیکی بر اساس تحلیلبه ارزیابی فعالیت) شهرستان بروجرد(

ها معموال با استفاده از باشند و این شاخصهای ژئومرفویک میاین پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، شاخص

های تکتونیکی در مورد مناطقی شاخص. محاسبه و برآورد می شوند) DEM(های توپوگرافی و مدل ارتفاعی نقشه

کنند به طور سریع اطالعات مطمئن و های تکتونیکی تغییرات شدید و یا حتی آرام را تجربه میکه به دلیل فعالیت

) Morphometric Index(های ریخت سنجی توان شاخصها را میاین شاخص. دهندقابل قبولی را ارئه می

  . توصیف کرد

  

  موقعیت منطقه مورد مطالعه - ٣

به   شرق ، ازاستان همدان در نهاوند و  مالیر یها شهرستانبه  شمال شهرستان بروجرد از

محدود  دلفان و آبادخرم یها شهرستانبه  غرب و از شهرستان دورود به  جنوب ، ازاستان مرکزی  در  شازند  شهرستان

مساحت دارد  لومترمربعیک ١٦٠٦این شهرستان .  سکنه استدارای  روستای ١٨٦شهرستان بروجرد دارای . شود می

  ).١-١شکل ( است شده لیتشکدهستان  ٧و از دو بخش مرکزی و اشترینان و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .موقعیت شهرستان بروجرد: ١شکل 
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  )شواهد مورفوتکتونیکی شهرستان بروجرد(های تحقیق یافته - ٤

  پرتگاه گسلی - ١- ٤

های شیبدار موازی با مسیر گسل در روی ها، دامنهپرتگاه. پرتگاه گسلی است ترین شکل حاصل از گسلش،عادی

عوامل . گیرندکه در اثر نیروهای زمین ساخت و فرسایش تفریقی، شکل می) Oillier، ١٩٨١: ٦٣(زمین هستند

ل حاص(های مناسب گسلهوازدگی موجب تخریب پرتگاهای گسلی شده و به این ترتیب در قطعه فرورو، نهشته

ای بریده شده و های گسلی با جریان رودخانهپرتگاه ).Delcaillau et al، ١٩٩٨: ٢٦٦(شوندانباشته می) هوازدگی

) ١٣٩٣به نقل از اسفندیاری و همکاران، ( ).Bull، ١٩٨٤: ٣١٢(شوندبه صورت سطوح کوچک مثلثی شکل ظاهر می

  ).٢شکل (

  
  ).١٣٩٥نگارنده (بروجرد  -پرتگاه گسلی در اطراف پلیس راه دورود: ٢شکل 

  هاهورست و گرابن - ٢- ٤

. گرابن ها و هورست ها در واقع فرورفتگی و باالآمدگی هایی هستند که در اثر حرکات قائم گسل ایجاد می شوند

باال و پایین افتادن بصورت عمودی . نامندها را گرابن میها را هورست و پایین افتادگیبه عبارت دیگر باالآمدگی

های اطراف حالت باشددشت سیالخور بروجرد بصورت یک گرابن در بین کوهستاناز حرکات تکتونیکی می ناشی

در سیالخور جنوبی گرابنی عظیم . توان آن را یک دشت ساختمانی تلقی کرداست که می افتادگی به خود پیدا کرده

در سمت غرب ). زاگرس خورد شده(ه خورددر بین دو زون اسفندقه مریوان در سمت شرق دشت و زون زاگرس چین

وجود گسل آبسرده در سمت غرب و گسل دورود در سمت غرب دشت سیالخور باعث شده تا این . ایجاد شده است

  ).٣شکل (دشت بصورت یک افتادگی نمایان شود 
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  .١٣٩٥دشت سیالخور جنوبی ، نگارنده : ٣شکل 

  

  

  

  

  مخروط افکنه ها - ٣- ٤

       
ها ها غالبًا اشکال آبرفتی مثلثی شکل دوران چهارم هستند که در محل ورود آبراهه و یا رودخانههمخروط افکن       

: ٧٩-٧٣(به نقل از عابدینی و رجایی ) ١٩٦: ٢٠٠٣هاگت، (گیرند ها شکل میبه داخل سطوح تقریبًا هموار دشت

فعالیت عمومًا بستر که هستند، ژئومورفولوژیکي مهم هايپدیده جمله از هاافکنه مخروط به عبارت دیگر). ١٣٨٥

 خصوصًا مختلف، فرایندهاي از متأثر حال عین در ژئومورفیك مهم لندفرم این .باشندنیز مي بشري متنوع هاي
مي آن سطح در واقع انساني هايفعالیت مختلف اشکال کننده، تهدید عوامل که است، ایلرزه زمین هايفعالیت

 نظر از فعال مناطق اغلب در که هستند، محیطي خطرات جمله از دروني فرایندهاي به عنوان هالرزه زمین باشد
) دشت امیرآباد(در شهرستان بروجرد و در دشت سیالخور شمالی  .)١٣٨٩:١رجبی، آقاجانی، (دهد مي رخ تکتونیکي

ها نشان از وجود این مخروط افکنهکند که را در ذهن تداعی می) باجادا(مخروط افکنه در کنار هم  ١٣وجود حداقل 

  ).٤شکل (باشد های تکتونیکی در این منطقه میفعالیت
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سیالخور (نهاوند، دشت امیرآباد  -تشکیل مخروط افکنه های ممتد ناشی از عملکرد گسل طولی دورود: ٤شکل 

.١٣٩٥نگارنده ) شمالی  
  های تکتونیکیارزیابی شاخص - ٥

  ):VF(به ارتفاعات آن  شاخص نسبت پهنای کف دره - ٥- ١

  .شودنامیده می) VF(نسبت کف دره به ارتفاعات آن، شاخص 

  :باشدفرمول آن بصورت زیر می

Vf=2Vfw/{(Eld-Esc)+(Erd-Esc)} 
های ارتفاع دیوراه  Eld و Erd  پهنای کف دره، Vfwشاخص پهنای کف دره به ارتفاع دره،  Vfدر این رابطه 

). ١٣٩٥به نقل از سرمستی و همکاران،  ٢٠١٣:٥عالیی طالقانی، (کف دره است  ارتفاع Escراست و چپ دره و 

معرف مناطق با فعالیت تکتونیکی متوسط و  ١و  ٥/٠بیانگر تکتونیک فعال منطقه و مقادیر بین  ٥/٠مقادیر کمتر از 

 ١٣٩٥و عابدینی،  ٢٠١٠:٧ده بزرگی و همکاران، (های تکتونیکی است بیانگر عدم فعالیت ١مقادیر عددی بیشتر از 

  )١٣٩٥به نقل از سرمستی و همکاران 

کند که حفر پایین دست رودخانه در اثر با مقایسه کف دره به متوسط ارتفاع سواحل آن، شاخصی را حاصل می 

، 325 :1998(دهد های مجاور آن را نشان میی فرسایش کناری دامنهپایین افتادن سطح اساس رودخانه و پایه

Ramirez & Herrera .(ها را در فواصل ی بهتری بدست بیاید معموًال درهدر این شاخص برای اینکه نتیجه

بیاتی خطیبی، (دهند شکل به صورت متعادل مورد بررسی قرار می Uشکل و هم  Vمختلفی، هم در قسمتهای 

آرام و غیر فعال در منطقه های تکتونیکی باشد نشانگر فعالیت ٢اگر مقدار شاخص مذکور بیش از عدد ). ٣٠: ١٣٨٨

های تکتونیکی باشد نشان دهنده فعالیت ١باشد نیمه فعال بوده و در صورتی که کمتر از  ٢و  ١بوده و اگر مابین 

در شهرستان بروجرد در بخش بروجرد شمالی ). Ramirez & Herrera، 320 :1998(بسیار فعال خواهد بود 
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های فعال تکتونیکی محاسبه گردید نتایج حل را مشخص نموده و درهبصورت موردی چند م) دشت سیالخور شمالی(

  .ارائه گردیده است ١حاصل از این ارزیابی در جدول 

 طبقه فعالیت تکتونیکی Vfw(m) Esc(m) Erd(m) Eld(m) VF مکان مشخص شده

٤٢/٠ ١٩٠٠ ٢٣٢٠ ٢٣٤٦ ١٢٨ ١  ١ 

١/١ ١٩٦٠ ٢٣٠٠ ٢٢٣٥ ٣٥٤ ٢  ١ 

٣٨/٠ ١٦٥٠ ٢٥٠٠ ٢٣٠٩ ٢٨٩ ٣  ١ 

٦٦/٠ ٢٣١٠ ٣١٠٠ ٢٩٢٩ ٤٦٥ ٤  ١ 

٤٩/٠ ٢٥٩٥ ٢٩٢٠ ٣١٠٠ ٢٠٤ ٥  ١ 

٣/٠ ٢٢٠٧ ٢١٦٠ ١١٠٠ ٤٠٠ ٦  ١ 

٥/٠ ٢٣٠٢ ٢٤٢٠ ١٥٠٠ ٥٠٠ ٧  ١ 

٥/٠ ٣٠١٨ ٣٠١٠ ١٥٠٠ ٨٠٠ ٨  ١ 

٦/٠ ١٨٦٢ ١٨١٥ ٩٠٠ ٦٠٠ ٩  ٢ 

٦/٠ ٢٩٦٤ ٢٧٧٠ ١٣٩٠ ٩٨٠ ١٠  ٢ 

٤/٣ ٢٦٥٦ ٢٥٥٥ ٣٠٠٠ ١٣٥٠ ١١  ٣ 

٩/٣ ٢٦٥٢ ٢٦٣٠ ٣٠٠٠ ١٤٠٢ ١٢  ٣ 

 .١٣٩٥های مشخص شده در شهرستان بروجرد، نگارنده، در مکان) VF(مقادیر شاخص : ١جدول شماره

منطقه از شهرستان بروجرد بصورت موردی انتخاب شده و میزان  ١٢شودمشاهده می ١همانطور که در جدول شماره 

منطقه ارائه شده از لحاظ تکتونیکی بسیار  ٥باشند بنابراین نزدیک می ١منطقه به عدد  ٥فعالیت تکتونیکی در این 

.باشندفعال می  

  :(S)شاخص سینوسی رودخانه اصلی - ٥- ٢ .

ی اصلی های آبریز، شاخص سینوسی رودخانههای مورد استفاده برای بررسی فعالیت تکتونیکی حوضهاز دیگر شاخص

  :ی زیر تعریف شده استی اصلی بصورت رابطهشاخص سینوسی رودخانه. است

S=C/V 
مقادیر عددی . طول مستقیم رودخانه است Vطول رودخانه،  Cی اصلی، شاخص سینوسی رودخانه Sدر این رابطه 

ی فعالیت تکتونیکی منطقه و بیشتر بودن میزان ضریب از عدد شاخص سینوسی رودخانه، نشان دهنده ٥/١کمتر از 

در شهرستان ). ١٣٩٣:٦١عابدینی و شبرنگ، (کند هم بر نزدیک شدن رودخانه به حالت تعادل داللت می ٥/١

ارائه  ٢بروجرد بصورت موردی نیز در چند رودخانه شاخص تکتونیکی بکار گرفته شد و نتایج در جدول شماره 

  :گردید
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  طبقه فعالیت تکتونیکی C V S  مکان مشخص شده

  فعال  ٤٨/٠  ٤١٨٢  ٢٠٢٩  ١

  فعال  ٣٩/٠  ١٩٧٢  ٧٨٥  ٢

  فعال  ٤/١  ٣٨١٦  ٥٥٥٩  ٣

  فعال  ٣/١  ١٤٠٥  ١٨٩٥  ٤

  فعال  ١.٢٤  ١٢٧٠  ١٥٧٧  ٥

  فعال  ١.٣٧  ١١٦٥  ١٦٠٧  ٦

  فعال  ١.٢٦  ٢٤٨٩  ٣١٦٠  ٧

  فعال  ١.٠٤  ١٠٤٩  ١٠٩٩  ٨

  فعال  ١.٢٨  ١٩٣٢  ٢٤٨٧  ٩

  )پایدار(متعادل   ٨/١  ٦٤٨٠  ٧٠٠٧  ١٠

  )پایدار(متعادل   ٩١/١  ٢٧٣٦  ٥٢٥٠  ١١

  .١٣٩٥شهرستان بروجرد، نگارنده،  های مشخص شده دردر مکان) S(مقادیر شاخص : ٢جدول شماره 

محاسبه گردید و  S رودخانه میزان شاخص ١١ناحیه در  ١١شود در مشاهده می ٢همانطور که در جدول شماره 

های های شهرستان بروجرد از نظر فعالیتنتایج حاصل از ارزیابی شاخص سینوسی رودخانه نشان داد که رودخانه

  .دباشنتکتونیکی فعال و متعادل می

  بحث و نتیجه گیری - ٦

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که شهرستان بروجرد بعنوان بخشی از منطقه زاگرس چین خورده و با       

های تکتونیکی زیادی های فرعی متعددی باعث شده تا میزان فعالیتهای اصلی و همچنین گسلوجود تعداد گسل

ارتفاع کف دره و شاخص سینوسی رودخانه اصلی که در این پژوهش بکار با استفاده از شاخص نسبت . داشته باشد

 GISگرفته شد نشان داد که در شهرستان بروجرد چندین نمونه دره تشخیص داده شد و با استفاده از نرم افزار 

خانه رود١١و فعال قرار گرفتند همچنین  ١دره را محاصبه نموده و در طبقه فعالیت تکتونیکی  ١٢میزان فعالیت 

رودخانه در حالت پایدار قرار  ٢رودخانه در حالت فعال و  ٩هایی از این شهرستان مشخص گردید و اصلی در قسمت

های تکتونیکی در پژوهش حاضر بکار گرفته های دیگر تکتونیکی جهت ارزیابی فعالیتهمچنین از شاخص. گرفتند

، شاخص عدم )SL(اخص شیب طولی رودخانه ، ش)BS(توان به شاخص شکل حوضه ها میشد که از جمله آن

اشاره کرد که با استفاده از شاخص نسبی ) SMF(و شاخص سینوسی جبهه کوهستان ) AF(تقارن حوضه 

های های مذکور میزان فعالیتمورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که هر کدام از شاخص) LAT(تکتونیکی 

های شهری شود جهت کاربرد عمرانی و توسعهبنابراین پیشنهاد می. نمایش دادند زیاد تکتونیکی در این شهرستان را

بینی شده و و روستایی به مناطق فعال تکتونیکی توجه خاص و بیشتری شود تا در این راستا اعم از مشکالت پیش

  .بینی نشده جلوگیری به عمل آیدپیش
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