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تحليل مورفومتري طاقديسهاي هوا و خشت و ارتباط آن با تکتونيکهاي فعال در زاگرس فارس
تاریخ دریافت1392/08/07 :

تاریخ پذیرش1393/04/04 :

چکيده

تکتونيکهاي فعال از موضوعات اصلي و مهم مورد بحث در رشتههاي علوم زمين در چند دههي اخير بوده است .با
توجه به کمبود شدید اطالعات لرزهشناسي دستگاهي و تاریخي در نقاط مختلف جهان و بهویژه ایران لزوم آشنا
شدن هر چه بيشتر محققان و برنامهریزان کشور با تکتونيکهاي فعال و شناسایي نواحي فعال تکتونيکي بيشتر
نمایان ميشود .هدف این تحقيق ،ارزیابي مورفومتري طاقدیسهاي خشت و هوا و ارتباط آن با تکتونيکهاي فعال
منطقه است .جهت دستیابي به هدف فوق ،دادههاي مورد نياز از نقشههاي توپوگرافي  1/50000و زمينشناسي
 1/100000و تصاویر ماهواره اي لندست استخراج شد .همچنين مطالعات ميداني از اشکال و فرآیندهاي ژئومورفيک
انجام شد .دادههاي مورد نياز براي محاسبهي شاخص هاي ژئومورفولوژیکي همچون شاخص تقارن چين ،سينوسيته
جبهه کوهستان ،خط الرأس طاقدیس ،نسبت جهت ،نسبت انشعاب ،تراکم زهکشي ،فرکانس رودخانه ،بافت زهکشي،
نسبت بافت و الگوي زهکشي بعد از ورود به محيط نرمافزار  GISمحاسبه و بهدست آمد .بهطور کلي مقادیر
شاخصهاي کمي محاسبه شده و همچنين شاخصهاي کيفي بررسي شده در این تحقيق بيانگر فعاليتهاي
تکتونيکي و باالآمدگي جانبي طاقدیسهاي مورد مطالعه است.
کليد واژهها :طاقدیس ،خشت ،هوا ،شاخصهاي ژئومورفولوژیکي ،تکتونيک.

 -1دانشيار گروه جغرافياي طبيعي ،دانشگاه حکيم سبزواري.
 -2کارشناسارشد ژئومورفولوژي ،دانشگاه حکيم سبزواري.
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ژئومورفولوژي تکتونيک ،به مطالعهي فرآیندهاي پویا و دیناميک مؤثر در شکلدهي و چشماندازهاي موجود در آن
ميپردازد .در سالهاي اخير ژئومورفولوژي تکتونيک بهطور چشمگير ،یکي از ابزارهاي عمده و اساسي و مؤثر در
تشخيص شکلهاي تکتونيکي فعال و نقشههاي خطر لرزهاي و همچنين درک و فهم تاریخچه چشماندازهاي کنوني
سطح زمين بوده است .امروزه ثابت شده است که تکتونيک ،کاربرد مؤثري در دانش ژئومورفولوژي دارد .تکتونيک
در علم زمينشناسي ،عوامل بهوجود آورنده ساختمانها (مثل چينها ،گسلها و )...و نيز رابطه شکل هندسي
ساختمان بهوجود آمده و نيروهاي مؤثر را بازگو ميکند .واحد ساختماني زاگرس چينخورده از نظر تکتونيکي ،فعال
بوده و در اثر فشارهاي ساختماني از اوایل پليوسن در حال باال آمدن و کوتاهشدگي است (رامسي23 :2008 ،3؛

تاتار1927 :2002 ،4؛ ویتافينزي632 :1979 ،5؛ فالکن .)199 :1974 ،6باالآمدگي و کوتاهشدگي زاگرس ابتدا از
شمالشرق زاگرس (کمربند رورانده) شروع شده و به سمت جنوبغرب (زاگرس چينخورده و دشت خوزستان)
پيشروي نموده است (بربریان .)201 :1995 ،7اندازهگيريهاي کمي لندفرمها این امکان را به ژئومورفولوژیستها
ميدهد تا با اندازهگيري شاخصهاي ژئومورفولوژي در لندفرمهاي مختلف ،نقش تکتونيکهاي فعال را در تغيير
شکل چشماندازها بررسي کنند (کلر و پينتر .)121 :2002 ، 8مطالعات مختلف نشانگر وجود تکتونيکهاي فعال،
باالآمدگيها و کوتاهشدگي طاقدیسها و وجود زلزلههاي متعدد در زاگرس است (بربریان199 :1995 ،؛ رنگزن،9
216 :1998؛ بالنک 10و همکاران405 :2003 ،؛ حسامي 11و همکاران143 :2006 ،؛ رامسي و همکاران.23 :2008 ،
پيراسته 12و همکاران .)171 :2011 ،بهعنوان مثال بررسيها نشان ميدهد که باالآمدگي تکتونيکي یک طاقدیس در
دزفول باعث شده است که یک کانال آبياري دوره ساساني در طي  1700سال حدود  20متر به سمت باال جابهجا
شود (بيدون 13و همکاران .)321 :1992 ،تاکنون مطالعات زیادي در زمينه شاخصهاي ژئومورفولوژیکي مربوط به
تکتونيک هاي فعال در دنيا انجام شده است که در زیر به آنها اشاره ميشود :ولز 14و همکاران ( )1988شاخصهایي
مانند سطوح مثلثي شکل ،شاخص تسطيح شدگي جبهه کوهستان ،سينوسي شدن جبهه کوهستان ،تقعر نيمرخ
رودخانه را در سواحل کاستاریکا بررسي کردند .جکسون 15و همکاران ( )1988در یک مطالعه دقيق ،اثرات کج

3- Ramsey
4- Tatar
5- Vita-finzi
6- Falcon
7-Berberian
8- Pinter & keller
9- Rangzan
10- Blanc
11-Hessami
12- Piraste
13- Beydon
14- Wels
15- Jakson
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ارزیابي قرار دادند .تالينگ و سوتر ) 1999( 16نقش تکتونيک و باالآمدگي طاقدیس ویلر ریج در کاليفرنيا را در تراکم
زهکشي بررسي کردند .مطالعه آنها نشان داد که تراکم زهکشي در پهلوهاي پرشيب کمتر است .آزور 17و همکاران
( ) 2002با مطالعه طاقدیس اوک ریج در جنوب کاليفرنيا ،تفاوت ميزان باالآمدگي طاقدیس و فعاليت تکتونيکي آن را
بر اساس پارامترهاي تراکم زهکشي ،شيب الیهها ،انتگرال هيپسومتري زیرحوضهها ،شاخص شيب رودخانه و
سينوسيته جبهه کوهستان محاسبه کردند .سونگ و چن )2004( 18نقش گسلخوردگي و ساختمان طاقدیس پاکوشان
در مرکز تایوان را در جهتگيري و الگوي شبکه زهکشي بررسي ميکردند .دالیکو 19و همکاران ( )2006نقش
باالآمدگي دو طاقدیس جانوري و چاندیگار در غرب هند را در ایجاد الگوهاي مختلف آبراههاي تحليل کردند.
احمدي 20و همکاران ( )2006واکنش شبکههاي زهکشي به یک طاقدیس در حال رشد با فرود محوري دو طرفه را
در کوههاي اطلس در تونس مورد ارزیابي قرار دادند.
رامسي و همکاران ( )2008در مقاله خود با عنوان تحول چينخوردگي و توسعه شبکه زهکشي ،در رشتهکوههاي
زاگرس فارس ،تکامل شبکه زهکشي و تغييرات الگوي زهکشي در طاقدیسهاي در حال رشد (در امتداد محور) در
زاگرس فارس (طاقدیس هاي کوه سفيدار ،کوه هندون و کوه خنج) را ارزیابي کردند .آنها اظهار کردهاند که مقایسه
بين شبکههاي رودخانهاي امروزي وضعيت این شبکه ها در گذشته ممکن است اطالعاتي را در مورد تاریخچه
تکتونيک و رشد چينخوردگيها در نواحي کوهستان فراهم کند .به نظر آنها شواهد ژئومورفولوژي حاکي از این
است که طاقدیس ها در زاگرس به احتمال زیاد داراي رشد طولي هستند .پيراسته و همکاران ( )2011در تحقيقي با
عنوان تجزیهوتحليل فرآیندهاي تکتونيکي در کوههاي زاگرس به کمک شبکه زهکشي و نقشه توپوگرافي
( )2001-1950به کمک  ،GISعنوان کردند که تغييرات الگوي زهکشي ،طول شبکه زهکشي ،شيب شبکهها و تعداد
شبکهها نشان ميدهند که کوه هاي زاگرس در معرض فرآیندهاي تکتونيکي جدید هستند .بهرامي )2012 B( 21به
بررسي تکامل مورفولوژي دره هاي ساغري شکل و اشکال مثلثي شکل بر روي طاقدیس نواکوه پرداخت و به این
نتيجه رسيد که بين شيب پهلوي طاقدیس و طول قاعدهي مثلثها رابطهاي قوي وجود دارد.
منطقه مورد مطالعه
مناطق مورد مطالعه (شکل  )1در جنوبغرب استان فارس در محدودهي جغرافيایي "  27° 37' 42الي " 48' 12
 27°عرض شمالي و"  53° 02' 20الي "  53° 22' 32طول شرقي (طاقدیس خشت) و طاقدیس هوا از " 08
' 27° 43الي "  27° 57' 45عرض شمالي و "  52° 37' 18الي "  53° 03' 58طول شرقي گسترده شده است.
16-Talling & Sowter
17- Azor
18- Sung & Chen
19- Delcaillau
20- Ahmadi
21- Bahrami
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ميباشد .مرتفعترین نقطه آن با  1450متر در قسمت مرکزي و پستترین نقطه آن در بخش جنوبشرقي طاقدیس
ميباشد .ميانگين شيب طاقدیس  23/59درصد ميباشد .طاقدیس هوا نسبتاً متقارن است ،داراي روند
شمالغرب -جنوبشرقي با طول تقریبي  43کيلومتر و مساحت  322کيلومترمربع ميباشد .حداکثر ارتفاع آن 1620
متر در قسمت شمالغربي و پستترین نقطه آن  460متر در اطراف بخشهاي فرسایش یافته طاقدیس قرار دارد.
ميانگين شيب منطقه  27/96درصد ميباشد .سازند هاي هر دو طاقدیس شامل گروه فارس ،سازند آسماري-جهرم،
پابده-گورپي ،بنگستان و خامي ميباشد (شکل  .)2سازندهاي برونزد یافتهي طاقدیس خشت بيشتر از گروه فارس
است که حدود  92/19درصد از سطح طاقدیس را مي پوشاند و طاقدیس هوا نيز از گروه فارس و سازند
آسماري-جهرم است و بهترتيب حدود  50/07و  48/08درصد از کل طاقدیس را شامل ميشود (شکل .)3

شکل  :1موقعيت جغرافيايي طاقديسهاي مورد مطالعه

مواد و روشها
هدف این تحقيق بررسي خصوصيات مورفومتري طاقدیسهاي خشت و هوا ارتباط آن با تکتونيکهاي فعال منطقه
ميباشد .جهت دستیابي به این هدف ،ابتدا نقشهي زمينشناسي  1:250000شرکت ملي نفت ایران تهيه و مقاطع
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نرمافزار  GIS22رقومي گردید و نقشه سطوح ارتفاعي و شيب و تکتونيک طاقدیسها تهيه شد .شبکه زهکشي بهطور
دقيق ترسيم شد.

شکل  :2نقشه زمين شناسي و مقاطع زمينشناسي طاقديس خشت
22- Geographic Information System
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زمينشناسي طاقدیسها استخراج گردید .نقشههاي توپوگرافي  1:50000طاقدیسهاي مورد مطالعه در محيط

6

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال  16شمارهی  56زمستان 1395

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 7:00 IRST on Tuesday January 10th 2023

شکل  :3نقشه زمينشناسي و مقاطع زمينشناسي طاقديس هوا
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آبراههها با درجات مختلف بهدست آمد و بر اساس آن شاخصهاي نسبت انشعابات

23

( ،)Rbفرکانس زهکشي

24

( )Fsو بافت زهکشي )Rt( 25تراکم زهکشي )Dd( 26و نسبت بافت (T) 27تاقدیسها محاسبه گردید .محاسبه
شاخصهاي سينوسيته جبهه چين ،)FFS( 28خطالرأس طاقدیس )AD( 29شاخص تقارن چين )FSI( 30و نسبت
جهت )Ar( 31بر اساس تصویر ماهوارهاي لندست و نقشه زمينشناسي انجام شد .در نهایت ارتباط تمامي پارامترهاي
ژئومورفيک و تکتونيکي مورد بررسي و تجزیهوتحليل قرار گرفت.
يافتهها و بحث
شاخص تقارن چين
شاخص تقارن چين از مهمترین پارامترهایي است که ميزان نابرابري دو یال طاقدیس و در نتيجه ميزان فعاليت
تکتونيکي را نشان ميدهد .شاخص تقارن چين ( )FSIاز تقسيم ( Sعرض پهلوي کوتاهتر طاقدیس) بر نصف عرض
طاقدیس ( )W/2بهدست ميآید (شکل .)4

شکل  :4روش محاسبه  FSIو  FFSبهطور شماتيک (بابربري و همکاران)134 :2010 ،

در یک طاقدیس کامالً متقارن ،مقدار این شاخص یک است در حالي که در یک طاقدیس نامتقارن ،مقدار شاخص
مذکور کمتر از  1است (بابربري 32و همکاران.)134 :2010 ،
23- Bifurcation ratio
24- Stream frequency
25- Drainge texture
26- Drainage density
27- Texture ratio
28- Fold Front Sinuosity
29- Crest lenght
30- Fold Symmetry Index
31- Aspect ratio
32- Burbery
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منجر به ایجاد طاقدیس نامتقارن ،با طرفين پرشسب و با شکستها و گسلها ميشود .مقدار زیاد این شاخص بيانگر
عدم تأثيرگذاري فعاليتهاي تکتونيکي و شکلگيري طاقدیسها به شکل متقارن ميباشد .مقدار شاخص مذکور
براي طاقدیس خشت  0/60و براي طاقدیس هوا  0/93بهدست آمده است.
 شاخص سينوسيته جبهه چيناز دیگر پارامترهایي که بر اساس آن ميتوان درجه فعاليتهاي تکتونيکي یا سن سيستم چينخوردگي را تعيين نمود،
شاخص سينوسيته جبهه چين ( )FFSاست .شاخص مذکور از نسبت طول جبهه طاقدیس ( )FSبه طول طاقدیس
( )Lبهدست ميآید (شکل  .)4مقدار کم این شاخص ،نشاندهنده چينخوردگيهاي جوان است در حالي که مقدار
باالي شاخص مذکور نشاندهنده جبهههاي فرسایش یافته یا چينخورگيهاي قدیمي است (باربري و همکاران،
 )144 :2010مقدار محاسبه شده شاخص  FFSبراي طاقدیسهاي مورد مطالعه در (جدول  )1ارائه شده است.
جدول  -1مقدار شاخص سينوسيته جبهه چين ( )FFSدر طاقديسهاي مطالعاتي
نام طاقدیس

)L (km

)FS (km

FFS

خشت

70/47

74/77

1/06

هوا

101/24

93/09

1/08

 شاخص خطالرأس طاقدیسطول خطالرأس طاقدیس نسبت به خط مستقيم (بين ابتدا و انتهاي خطالرأس) تا حدودي نشاندهنده ميزان فرسایش
و سن چينخورگي است .در طاقدیسهاي جدید ،خطالرأس تقریباً مستقيم است در حالي که در طاقدیسهاي
قدیمي و فرسایش یافته ،خطالرأس داراي طول بيشتري است .در این تحقيق شاخصي بهنام ( ADشاخص
خطالرأس طاقدیس) تعریف شده است که از تقسيم ( ADIطول خطالرأس واقعي طاقدیس) بر ( ASLطول خط
مستقيم بين ابتدا و انتهاي خطالرأس) بهدست ميآید (شکل  .)5مقدار شاخص  ADبراي طاقدیس خشت  1/04و
براي طاقدیس هوا  1/07بهدست آمده است که همانطور که مشاهده ميشود هردو داراي مقدار نزدیک به هم
هستند

.
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 شاخص نسبت جهتاز شاخصهاي مورفومتري براي تعيين ميزان فعاليتهاي زمينساختي یک منطقه ،شاخص نسبت جهت ميباشد.
شاخص نسبت جهت ( )ARعبارت است از نسبت طول به عرض مشخص در یک طاقدیس (شکل  )6و از رابطه
زیر بهدست ميآید (باربري و همکاران:)423 :2008 ،
L
W

رابطه ()1

AR 

که در آن  ،Lطول طاقدیس و  ،Wحداکثر عرض طاقدیس است.

شکل  :6روش محاسبه شاخص نسبت جهت بهطور شماتيک (باربري و همکاران)423 :2008 ،

ميزان باالي این شاخص نشاندهنده فعاليت تکتونيک باال و ميزان کم آن نيز کاهش فعاليت زمينساختي را نشان
ميدهد .مقدار شاخص مذکور در طاقدیس خشت  3/97و در طاقدیس هوا  4/38بهدست آمده است (جدول .)2
جدول  -2مقادير پارامترهاي مربوط به شاخص نسبت جهت ( )ARدر طاقديسهاي مطالعاتي
نام طاقدیس

)L(km

)W(km

AR

خشت

32/38

8/15

3/97

هوا

42/27

9/63

4/38

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 7:00 IRST on Tuesday January 10th 2023

شکل  :5روش محاسبه  ADبهطور شماتيک

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال  16شمارهی  56زمستان 1395

10

نسبت انشعابات ( ،)Rbتخميني کمّي از تکامل شبکهي آبراههها با درجات مختلف است (سينگ وچن:2008 ،
 .)231نسبت انشعابات براي هر رده از آبراهه از رابطه  2بهدست ميآید (گارنيري و پيروتا:)267 :2008 ،33
Nu
N u 1

رابطه ()2
که در آن

Nu

Rb 

تعداد آبراهه با رتبه  uو  N u 1تعداد آبراهه در یک رتبه باالتر است .نسبت انشعابات براي هر طاقدیس

از ميانگين  Rbتمام ردهها بهدست آمد .نسبت انشعابات ،بهجز در مناطق تکتونيکي فعال ،داراي مقادیر بين  3تا 5
ميباشد (اوزمير و برد )1410 :2009 ،34تکتونيک نقش مهمي در تعداد آبراهههاي با درجات مختلف داشته و
بنابراین نسبت انشعابات در طاقدیسهاي جوان بسيار باالتر از طاقدیسهاي فرسایش یافته و قدیمي ميباشد .به
عبارتي در طاقدیسهاي جوانتر ،تعداد آبراهههاي درجه پایين ( 1و  )2باال بوده و شبکهي آبراههها با درجات باالتر،
هنوز تکامل نيافتهاند که این امر باعث ميشود نسبت انشعاب در اینگونه طاقدیسها باال باشد .در این مطالعه ابتدا
تعداد آبراهههاي با درجات مختلف بهدست آمد (جدول  )3و بر اساس آن نسبت انشعابات در طاقدیسها محاسبه
گردید (جدول  .)4مقدار  Rbدر طاقدیس خشت  4/79و در طاقدیس هوا  6/72بهدست آمده است.
جدول  -3تعداد و طول آبراهههاي با درجات مختلف در طاقديسهاي مطالعاتي
آبراهه درجه 1

نام
طاقدیس

تعداد

طول

آبراهه درجه 2

آبراهه درجه 3

آبراهه درجه 4

آبراهه درجه 5

نسبت آبراهههاي درجه  1به
تعداد کل آبراههها

تعداد

طول

تعداد

طول

تعداد

طول

تعداد

طول

تعداد کل

نسبت (به درصد)

خشت

1230

1039/03

294

228/54

60

26/75

11

13/27

0

0

1595

77/11

هوا

2210

1145/17

560

305/28

123

143/70

28

50/94

2

1/28

2923

75/60

(کيلومتر)

جدول  -4مقادير پارامترهاي کمي محاسبه شده در طاقديسهاي مطالعاتي
پارامتر

Dd
A

Fs
Rb

در تمام آبراههها

در آبراهههاي درجه 1

خشت

213/15

6/36

4/84

4/79

هوا

322/70

5/10

3/54

6/72

نام طاقدیس

در تمام آبراههها

در آبراهههاي درجه 1

7/48

5/77

9/05

6/84

33- Guarnieri & Pirrotta,
34- Ozdemir
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تراکم زهکشي ( ،)Ddنسبت طول آبراههها به مساحت در یک منطقه مشخص است و از رابطه زیر بهدست ميآید
(توکر 35و همکاران:)187 :2001 ،
رابطه ()3

i

L
A

Dd 

که در آن  ،Liطول هر یک از آبراهههاي حوضه اعم از آبراهههاي دائم و غير دائم به کيلومتر و  ،Aمساحت منطقه
برحسب کيلومترمربع ميباشد .تراکم زهکشي باال بهویژه آبراهههاي درجه  ،1نشاندهنده فعالتر بودن مناطق از نظر
تکتونيکي است (زوچيویکس .)127 :1998 ،36به طوري که در مناطق داراي باالآمدگي سریعتر تنها شبکههاي درجه
 1توسعه ميیابند .در طاقدیسهاي با باالآمدگي آرامتر و عرض بيشتر ،شبکههاي زهکشي با درجات باالتر نيز
توسعه ميیابند .در این تحقيق طول آبراهههاي با درجات مختلف تعيين شد .همچنين تراکم زهکشي براي
آبراهههاي درجه  1نيز بهدست آمد (جدول  .)4همانگونه که (جدول  )4نشان ميدهد تعداد آبراهههاي درجه  1در
هر دو طاقدیس زیاد است.
فرکانس رودخانه
فرکانس آبراهه ( )Fsاز جمله پارامترهاي کمي مربوط به مورفومتري شبکه زهکشي است که از رابطه زیر بهدست
ميآید (سردیوي 37وهمکاران .415 :2005،دوي 38وهمکاران.)19 :2011 ،
رابطه ()4
که در

آن Nu

Fs   Nu/A

تعداد آبراههها در تمامي درجات و  Aمساحت حوضه به کيلومترمربع است .مقدار پارامتر  Fsبه

عواملي مانند زمينشناسي ،اقليم ،پوشش گياهي ،جنس سنگ و خاک و توپوگرافي بستگي دارد .در مناطق تکتونيکي
فعال بهویژه در طاقدیسهاي جوان ،تعداد آبراهههاي درجه  1بيشتر است .بنابراین در این تحقيق ،عالوه بر فرکانس
رودخانه تمام درجات ،فرکانس رودخانه آبراهههاي درجه  1نيز براي طاقدیسهاي مورد مطالعه نيز محاسبه شد.
همچنين نسبت آبراهههاي درجه  1نسبت به کل آبراههها محاسبه شد (جدول .)3
شاخص بافت زهکشي
بافت زهکشي یکي از مفاهيم اساسي و مهم در ژئومورفولوژي است .تعداد خطوط زهکشي در مناطق با نفوذپذیري
کم نسبت به مناطق با نفوذپذیري زیاد بيشتر است .بر اساس نظر هورتون ( )1945بافت زهکشي از تقسيم تعداد
35- Tucker
36- Zuchiewicz
37- Sreedevi
38- Devi
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زهکشي مؤثر است شناسایي کرده و بافت زهکشي را که دربرگيرندهي تراکم زهکشي و فرکانس جریان است را
مطرح کرده است (سریني واسا.)360 :2004،39
بافت زهکشي از رابطه زیر بهدست ميآید:
رابطه ()5

Rt  Nu/P

که در آن Rt،بافت زهکشي Nu ،تعداد کل آبراههها P ،محيط حوضه به Km
جدول  -5مقادير پارامترهاي مربوط به شاخص بافت زهکشي ( )Rtو نسبت بافت ( )Tدر طاقديسهاي مطالعاتي
نام طاقدیس

Nu

N1

)P(km

Rt

T

خشت

1595

1230

70/87

22/50

17/35

هوا

2923

1230

97/49

29/98

22/66

شاخص نسبت بافت
نسبت بافت ) (Tیک عامل مهم در تجزیهوتحليل مورفومتریک زهکشي است که به ليتولوژي زیرین ،ظرفيت نفوذ و
جهت پستيوبلنديهاي زمين وابسته است (ویجيد و سادش.)186 :2006 ،40
نسبت بافت از رابطه زیر بهدست ميآید:
رابطه ()6

T= N1/p

که در آن T،نسبت بافت Nu1 ،تعداد آبراهههاي درجه  P ،1محيط حوضه به  Kmمي باشند .نتایج مربوط به شاخص
بافت زهکشي ( )Rtو نسبت بافت ( )Tدر جدول ( )5نشان داده شده است.
الگوي زهکشي حوضه
الگوي زهکشي یک ویژگي کيفي است که چگونگي بههم پيوستن شاخهها و انشعابات شبکه زهکشي را نشان
ميدهد و ارتباط نزدیکي با جنس سنگها و ساختمان زمينشناسي دارد که بسته به آن الگوهاي زهکشي مختلفي
مانند درختي ،موازي ،داربستي و ....را ایجاد ميکند .به طوريکه گسترش الگوي زهکشي متفاوت از مشخصه اصلي
در زونهاي ليتوتکتونيکي کمربند ساختاري زاگرس ميباشد.
39- Srinivasa
40- Vijithand & Satheesh
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کل آبراههها به محيط منطقهي مورد نظر محاسبه ميشود .او ظرفيت نفوذ را بهعنوان تنها عامل مهمي که در بافت
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ساختمان زمينشناسي و شيب زمين مشابه است .در حوضههاي با فعاليت تکتونيکي بهصورت نامتعادل ،شبکههاي
زهکشي در زیر حوضهها از الگوهاي متفاوتي پيروي ميکنند (غالمي .)84 :1389 ،الگوي زهکشي در طاقدیس
خشت به صورت موازي ،شبه موازي و شبه درختي ميباشد  ،در طاقدیس هوا الگوي زهکشي شبه موازي و درختي
است (شکل  7و .)8

شکل  :7نقشه الگوي زهکشي طاقديس خشت

شکل  :8نقشه الگوي زهکشي طاقديس هوا
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همکاران35 :2008 ،؛ برتيس 41و همکاران619 :2011 ،؛ بهرامي .)42 :2012 A،در طاقدیسهاي زاگرس ،اگر در
بخش فرود محوري شمالغربي ،بخش باالدست آبراهه ها به سمت مرکز طاقدیس منحرف شوند ،این موضوع بيانگر
رشد طولي طاقدیس به سمت شمال غرب است و همچنين اگر در بخش فرود محوري جنوبشرقي ،بخش باالدست
آبراهه به سمت مرکز طاقدیس منحرف شوند ،این موضوع بيانگر رشد طولي طاقدیس به سمت جنوبشرق است
(شکل )9؛ که این توسعهیافتگي را در هر دو طاقدیس خشت و هوا مشاهده ميکنيم (شکل  7و  8بخش .)A

شکل  :9نماي شماتيک از الگوي شبکه زهکشي چنگالي نامتقارن (اقتباس از برتيس و همکاران)619 :2011 ،

نتيجهگيري
بررسي عوارض و شواهد زمين ریختشناسي ساختماني از بهترین روشهاي ارزیابي حرکات تکتونيکي فعال
ميباشند .هر یک از شاخصهاي فوق یک طبقهبندي نسبي از فعاليتهاي تکتونيکي ارائه ميدهند که براي شناسایي
و بررسي مقدماتي تکتونيکهاي فعال مفيد ميباشند .وقتي چندین شاخص در یک ناحيه براي طبقهبندي و
تجزیهوتحليل فعاليتهاي تکتونيکي بهکار برده ميشوند ،نتایج بامعناتر و مستدلتري را در بر خواهند داشت.
رشتهکوه زاگرس در جنوبغرب ایران داراي روند کلي شمالغربي-جنوبشرقي است .از آنجا که این کمربند
کوهزایي یکي از مناطق فعال جهان بهشمار ميآید ،آثار این فعاليت را بهخوبي ميتوان در ویژگيهاي ریختشناسي
منطقه نيز مشاهده کرد .طاقدیسهاي خشت و هوا نيز بخشي از زاگرس چينخورده هستند و به تبع ویژگيهاي
زاگرس چينخورده را دارا ميباشند.
در این تحقيق از چند شاخص ژئومورفولوژي کمي بهمنظور تعيين درجه شدت فعاليتهاي تکتونيکي استفاده شد.
شاخص تقارن چين از مهمترین پارامترهایي است که ميزان نابرابري دو یال طاقدیس و در نتيجه ميزان فعاليت
تکتونيکي را نشان ميدهد .در یک طاقدیس کامالً متقارن ،مقدار این شاخص  1است در حالي که در یک طاقدیس
41- Bretis
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هوا  0/93بهدست آمده است که بيانگر جوانتر بودن و تأثير زیاد تکتونيک بر طاقدیس خشت است و متقارن بودن
تقریبي طاقدیس هوا را نشان ميدهد .از دیگر پارامترهایي که بر اساس آن ميتوان درجه فعاليتهاي تکتونيکي یا
سن سيستم چينخوردگي را تعيين نمود ،شاخص سينوسيته جبهه چين ( )FFSاست .مقدار محاسبه شده براي
طاقدیس خشت  1/06و براي طاقدیس هوا  1/08است که نشان دهندهي جوان بودن هر دو طاقدیس و عملکرد کم
فرسایش در آنها است .طول خطالرأس طاقدیس تا حدودي نشاندهنده ميزان فرسایش و سن چينخورگي است.
مقدار شاخص  ADبراي طاقدیس خشت  1/04و براي طاقدیس هوا  1/07بهدست آمده است که نشان ميدهد هردو
طاقدیس جوان و داراي تکتونيک فعال ميباشند و خطالرأس آنها تقریبا مستقيم است .از دیگر شاخصهاي
مورفومتري براي تعيين ميزان فعاليتهاي زمينساختي یک منطقه ،شاخص نسبت جهت ميباشد .ميزان این شاخص
براي طاقدیس خشت  3/97و براي طاقدیس هوا  4/38بهدست آمده است که باز نشاندهندهي فعاليتهاي تکتونيکي
تقریبا باال در هر دو طاقدیس است.
نسبت انشعابات ( ،)Rbتراکم زهکشي ( ،)Ddفرکانس رودخانه ( ،)Fsتخميني کمّي از تکامل شبکهي آبراهههاي با
درجات مختلف است .تکتونيک نقش مهمي در تعداد آبراهههاي با درجات مختلف داشته و بنابراین نسبت
انشعابات ،تراکم زهکشي و فرکانس رودخانه در طاقدیسهاي جوان بسيار باالتر از طاقدیسهاي فرسایش یافته و
قدیمي ميباشد .در طاقدیس خشت ،مقدار  ،4/79 Rbمقدار  6/36 Ddو مقدار  7/48 Fsاست .در طاقدیس هوا
مقدار  ،6/72 Rbمقدار  5/10 Ddو مقدار  6/84 Fsبهدست آمده است که نشاندهندهي جوان بودن هر دو طاقدیس
و سرعت باالآمدگي آنها است .خصوصا که تعداد آبراهههاي درجه  1در هر دو طاقدیس بسيار زیاد است .بهمنظور
بررسي رابطهي تعداد آبراهههاي درجه  1و وضعيت فعاليتهاي تکتونيکي ،نسبت تعداد آبراهههاي درجه  1به کل
آبراهه هاي طاقدیس بررسي و محاسبه شد؛ که مقادیر محاسبه شده براي طاقدیس خشت  77/11و طاقدیس هوا
 75/60درصد به دست آمد؛ که نشانگر تکتونيک فعال ،جوان بودن و سرعت زیاد باالآمدگي هر دو طاقدیس است.
شاخص بافت زهکشي ( )Rtو نسبت بافت ( )Tنيز شاخصهاي دیگري هستند که براي مشخص کردن مورفومتري
منطقه ،مورد بررسي قرار گرفتند؛ که نتيجهي یکساني با دیگر با شاخصها دارد و بيانگر جوان بودن هر دو طاقدیس
است .الگوي زهکشي شاخص دیگري است که در صورت نبود شواهد تکتونيکي ميتواند کليدي براي شناسایي
فعاليتهاي تکتونيکي باشد و در این بررسي الگوي زهکشي طاقدیس خشت بهصورت موازي ،شبه موازي و شبه
درختي ميباشد که این الگو بازگوکنندهي تکتونيک تقریبا فعال در این طاقدیس است .در طاقدیس هوا الگوي
زهکشي شبه موازي و درختي است که نشاندهندهي تکتونيک نيمهفعال ميباشد .از دیگر شواهد تکتونيک فعال،
رشد جانبي طاقدیسها وجود شبکههاي زهکشي چنگالي نامتقارن است که در طاقدیس خشت با جهت
شمالغرب-جنوبشرق ،جهت توسعهیافتگي طاقدیس برحسب این معيار بيشتر به سمت شمالغرب است و
توسعه به سمت جنوبشرق کمتر خود را نشان داده است.
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ميکنيم که البته توسعه به سمت جنوبشرق بيشتر است .بهطور کلي مقادیر شاخصهاي کمي محاسبه شده و
همچنين شاخصهاي کيفي بررسي شده در این تحقيق بيانگر فعاليت تکتونيکي ،باالآمدگي و فعاليتهاي رو به رشد
طاقدیسهاي مورد مطالعه ميباشد.
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