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، (SL) شیب رودخانه -از: شاخص طول اند عبارت شده محاسبه یها شاخصپرداخته شده است.  Arc GISو 
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افکزایش شکیب منطقکه در     سکبب منطقکه   یباالآمکدگ گسک  زنکدان بکر     ریتث از امله منطقه،  ةیدکنندتهد
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 مقدمه

 از یاریبسک  در و اسکت  کیتکتون و یژئومورفولوژ نیب ارتباط ةکنند انیب کیمورفوتکتون اصطالح

 یهکا  شکاخص . شکود  یمک  گرفتکه  نظکر  در یژئومورفولکوژ  کیک تکتون برابکر  ،کیمورفوتکتونموارد 

 بکا  ککه  هستند خاص یا هیناح یکیتکتون تیفعال  درا یابیارز یبرامه   یابزارها از کیژئومورف

 نیتکر  مهک   از هکا  رودخانکه . ککرد  نظکر  اظهکار  مذکور راتییتغ وقوع مورد در توان یم هاآن  یتحل

 یهکا  تیک فعال و هکا  گسک  . دهنکد  یمک نشان  واکنش یکیتکتون یها تیفعال به که هستند یاشکال

 متروک یرودها  یتشک الگو، رییتغ رود، ریمس در انفصال چون یآ ارسبب  توانند یم یکیتکتون

همچکون   مخکاطراتی و  [0] شکوند  رودخانکه   یحاشک  و درون کیژئومورف اشکال تحول و رییتغ و

 .را ایجاد کنند لغزش نیزمسیالب و 

 قابک   و دیک مف یابکزار  یکیتکتکون  یهکا  تیک فعال یابیک ارز در یشناس ختیر نیزم یها شاخص

 یحت ای عیسر یها تیفعال گذشته در که را ای ینواح توان یم هاآن براسا  رایز ،هستند نانیاطم

 یهکا  شکاخص . اسکتفاده از  [55] ککرد  ییشناسا یراحت به ،اند گذاشته سر پشت را یکیتکتون کند

 وشکد   آغاز [08] فادن مک و بول توسط یساخت نیزم نو یها تیفعال بررسی در یکیژئومورفولوژ

و  یمکدون ح و [53] اسکاانیا  یا ترانکه یمد سکواح   در همکاران و لوایس همچون یگرید نامحقق

 داغشویم یشمال  دامن در یمختار و امیخ رانیا در. ادامه یافت [01] انوب اساانیا در همکاران

 ککرک   یهکا  دامنکه  در همککاران  و یمکان ی، [3] درکه زیآبر  حوض یبرا گر نوحه و یگوراب، [4]

آبریکز  حوضک    درسرهنگی و همککاران  ، [1] تجن  رودخان مورد در همکاران و یمقصود ،[01]

قلیاور و همکاران ، [8] مکرانتبرکن و گز حوض   درمختاری و همکاران  ،[4] ملکانچای  مردق

 مشکخص  یبکرا ، [5لرسکتان ] ناحی   آهن راه درافشاری و همکاران  و [5] یچا یآا  حوضبرای 

 .اند کرده استفاده ها شاخص نیا از یساخت نیزم نو یها تیفعال کردن

گتکان   ،[00ااسکک ]  0:011111 شناسکی  ینزمک   ورقک  چهاربخشی از  بررسی تحت  ناحی

انکوبی   -روند شمالی منطقه آبریز  حوض .گیرد یمرا در بر  [04] و سیرک [04]، اگدان [05]

و  شکود  یمک سکرازیر  بقیه به دریای عمان  ،ریزد یمهرمز   تنگیک مورد که به  از به اغلبو دارد 

بررسی  تحت  ناحی، ژئومورفولوژیاز دیدگاه  .استبهمدی و تبرکن  یها رودخانه آنها ترین یاصل

بخش مرتفع مناطق نزدیک گس  و مناطق پست که به دلتاهکای   :است پذبر به دو بخش تفکیک

کوه ریمان، سموکی، پرکه و مبارک  ،منطقه نقاط ینتر مرتفع. ریزد یمدریای عمان و تنگه هرمز 

از اکن    انکد  عبکارت ااسک  منطق در  ژیکیلوژئومورفو ةکنند کنترل های عام  ینتر مه  .است

 یک  دل بکه فرسایش  ةپدیدعملکرد  .یافته دگرشک  ساختاری، اشکال های یژگیوسنگی،  یواحدها
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زیکادی از ناحیکه را    یهکا  بخکش  آنهکا  یشکناخت  سکن  سنگی و ترکیب  یواحدهاسستی بیشتر 

انکوبی ککه بیشکتر     یهکا  بخکش فرسایش در  .است درآوردهپست و فرسوده  های ینزم صورت به

در ایکن  ( 0)شکک   گسک  زنکدان    یرتکث  شمالی بوده و  یها قسمتمارنی هستند بسیار بیشتر از 

 .استبسیار مشهود  لغزش ینزمو در پی آن سیالب و فرسایش 

 قروش تحقی

زاگر  و مکران و تکنش فشکاری حاصک  از      صفحدر مرز بین دو  یریقرارگدلی   بهاین منطقه 

برای درک بهتر و  رو ینااز  ؛استانوب کشور  یزآم مخاطرهیکی از مناطق حرکت این دو صفحه 

و مخکاطرات طبیعکی در ایککن مقالکه بکا اسککتفاده از      پیشکگیری و مقابلکه بککا حکوادث    شناسکایی، 

شکرایط تکتکونیکی    ةکننکد  مشخصکه  SL,Smf, Vf, Af, T, Bs, Iat ژئومورفوژیکی یها شاخص

دینامیکی زمین در منطقه  یندهایفرااز لحاظ  پرمخاطره، به بررسی نقاط ندا منطقهحاک  بر هر 

 [.05، 08، 54، 53] پرداخته شده است. ها شاخص ر اینب زندانگس   یرتث و 

 بحث و ها داده
 فعال ساخت ینزم ژئومورفیک و یها شاخص

. کردفعال نسبی استفاده  ساخت ینزمبرای بررسی  توان یمریختی  زمینمجموع چند شاخص از 

زمین ریختی مکرتبط بکا فراینکدهای     بررسیی برای روش کمّ عنوان به توان یمرا  ها شاخصاین 

دره رود، یا سیماهای  شناسی یخترفرسایشی و رسوبگذاری در مجرای رودخانه، نیمرخ طولی و 

سکاختی قکادر بکه تعیکین      زمکین  یهکا  شکاخص . بکرد کار  بهگسلی  یها پرتگاهند ساختی مان زمین

 یکن در ا. هسکتند سکاختی   زمکین در نتیجکه تغییکر محلکی فعالیکت       شکده ایجادمختلف  یها پهنه

بررسی و نتایج مربوط بکه هکر   ااسک  منطق  یها حوضهریختی در  زمینشاخص  پژوهش، چند

 .(0)شک   [6] شدبرای آن شاخص تحلی   آمده دست بهشاخص براسا  مقادیر 
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 رانیا ۀنقش یرو پژوهش ۀمحدود و یکیتکتون ۀنقش .1 شکل

 (SL)شیب رودخانه  -شاخص طول

 :ه استتوصیف شد 0صورت رابط   بهشیب رودخانه  -شاخص طول

(0) SL=(Δh/ΔL)L 

Δh/ΔL  شیب بخشی از مجرا وL     ککه بکرای آن   اسکت   یا نقطکه طول مجکرا از باالدسکت تکا

فعال نسبی مفید اسکت. زمکانی    ساخت ینزم. این شاخص برای ارزیابی شود یمشاخص محاسبه 

 اما، یابد یمافزایش  SLدر نواحی با باالآمدگی زیاد اریان دارند، مقدار  ها آبراههو  ها رودخانهکه 

 ،باشکد حاص  از گسک  راسکتالغز    یها درهساختارهایی مانند  موازات بهاریان رودخانه که وقتی 

SL  (5)شک   [54] یابد یمکاهش. 

 محاسبه اغرافیایی اطالعات سیست  و ارتفاعی رقومی مدل از استفاده با شاخص این مقادیر

 ککرد:  تقسکی   بخش دو به را آنها توان یم که شد محاسبه مقطع 05 در 0  حوض. (4شک  ) شد

گسک    ریتکث  تحکت  ککه  بخش باالیی حوضه مربوط به رسوبات مارنی و آهکی سازند میشکان  . 0

پسکت و دشکت بکا     یهکا  نیزمو  یدست نییپا  بخش .5است؛ متوسط  و زیاد SLشاخص با زندان 

 و SLمقکدار   ،هکر سکه   دارد ککه در  مقطع سه 5  حوض. ک و فعالیت تکتونیکی  ک  SLشاخص 
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 بکه  مقطکع  43 در 4  حوضک  .ستها فناز رسوبات دشتی و  متث رکه  ک  استفعالیت تکتونیکی 

زیکاد   SLو شکاخص  شکدید  فعالیت تکتونیکی  که حوضه  سرشاخ .0 :شود یم تقسی  سه بخش

دیکده   گسک  زنکدان   ةواریک فرودتکتکونیکی   ینکدها یفرارسوبات شی ، آهکک و ماسکه و    از متث ر

سکد در مقابک  اریکان     صکورت  بکه قسمت میانی روی فرایندهای گسک  زنکدان ککه     .5 شود؛ می

و در نتیجکه   SLرسکوبات و درنتیجکه ککاهش مقکادیر      نشسکت  ته سببعم  کرده و  یا رودخانه

حوضه مربکوط بکه رسکوبات فکن و      یدست نییپاقسمت  .4شده است؛ فعالیت تکنونیکی متوسط 

مقطکع   58 در 4  حوض. دهند یمرا نشان  ک و فعالیت تکتونیکی  SLمقدار  کمترین که دشتی

میشکان و نزدیکک    دابتدایی حوضه در بسکتر سکازن   یها بخش .0: شود یم یبند ردهبخش  سهو 

متوسکط و   SLمقکدار  بکا  حوضه  یها انهیم .5شدید؛ و فعالیت تکتونیکی  زیاد SLگس  زندان با 

 .است ک و فعالیت تکتونیکی بسیار  ک  SLمقدار با انتهای حوضه  .4؛ فعالیت تکتونیک متوسط

انتهای حوضکه  . 5؛ روی سازند میشان شدیدفعالیت با ابتدای حوضه  .0دارد: مقطع  دو 5  حوض

 ریتکث  گسک  زنکدان    SL یها دادهتفسیر  براسا روی رسوبات تراستی. در نهایت  ک فعالیت با 

فعالیکت   ،طکوری ککه در اطکراس گسک      بکه  ،زیادی در فرایند تکتونیکی حاک  بر منطقکه را دارد 

تکتکونیکی  فعالیکت  و در مناطق پست و دشتی شکرایط   شدید است ها حوضه در هم تکتونیکی 

 .(0 ادول) استحاک   ک 

 
 SL[22]  شاخص دادن نشان برای ئالدیا اگرامید .2 شکل

 SL [22] شاخص میزان براساس مناطق تکتونیکی یها تیفعال بندی دسته .1جدول 

Low tectonic 

activity 

Medium tectonic 

activity 

High tectonic 

activity 
Activity Tectonic 

SL 411 >  >411 SL 511>  SL 511 <  SL 
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 (SL) رودخانه شیب -طول شاخص میزان پراکندگی .2 شکل

 (Vf)نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن 

Vf  توصیف شده است: 5صورت رابط   است که به [08]نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن 

(5) Vf=2Vfw/[(Eld-Esc)]+(Erd-Esc)] 

Vfw  ،عرض کف درهEld  ،ارتفاع دیواره سمت چپ درهErd  سمت راست دره  ةدیوارارتفاع

شکک  بکاال و بکرای     U یهکا  درهارتفاع میانگین کف دره است. مقدار ایکن شکاخص بکرای     Escو 

  سرشاخرودخانه و  پنجبه  پژوهش منطق  (.4شک  ) شک  پایین است Vباریک و تند  یها دره

شکد و براسکا     یریگ اندازه شده مشخص یها قسمتروی  Vf بندی شده و شاخص دستهاصلی 

و براسکا  اکدول    شرح زیر به Vf نوع فعالیت تکتونیکی از لحاظ شاخص آمده دست به یها داده

 یهکا  سرشکاخه در مناطق شکمال شکرقی نقشکه ککه      (.5)ادول  [51] شدمشخص  بندی دسته

در ادامه بکه نسکبت تکتکونیکی     که شود شدیدی دیده مینسبت تکتونیکی  ،قرار دارد ها رودخانه

. مشکهود اسکت  در دشت  ک مناطقی با فعالیت بسیار  ها حوضه دست نییپاو در  رسد میمتوسط 

شکمالی گسک     یهکا  قسکمت ککه در   یطکور  بکه  است،گس  زندان در این شاخص متفاوت  ریتث 

 (.5شک  ) دهد یممتری را نشان کینی فعالیت پای یها قسمتفعالیت بیشتر و در 
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  Vf[22]  شاخص محاسبۀ برای دئالیا اگرامید .2 شکل

 Vf [22] تکتونیکی مناطق براساس میزان شاخص یها تیفعال بندی دسته .2جدول 

Low tectonic 

activity 

Medium tectonic 

activity 

High tectonic 

activity 
Tectonic activity 

Vf 0<  >1.5 Vf 0>  Vf 1.5>  Vf 

 
 (Vf) ه در ارتفاع به دره کف پهنای نسبت شاخص یپراکندگ. 5 شکل

 (Af)زهکشی  ۀحوضتقارن  نبودشاخص 

  حوضک سکاختی در مقیکا     زمکین شکدگی   ککج این شاخص روشی برای تعیین میکزان    محاسب

 .[50 ،55] ککرد نسکبت بکزرا اسکتفاده     بکه بکرای نکواحی    تکوان  مکی این روش از زهکشی است. 

 :شود یم محاسبه 4  رابطکبر اسکا   Afشاخکص 
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(4) Af = 100(Ar / At) 

AF  حوضه تقارن نبود عام، Ar طکرس  بکه ) یاصکل   آبراهک  راسکت  سمت در حوضه مساحت 

شکرایط پایکدار بکدون     دارای یا حوضکه اگکر   .است حوضه ک  مساحت At و (حوضه دست نییپا

اسکت. ایکن شکاخص بکه تغییکر میکزان        51برابکر   Af باشد، شکاخص ک  شدگی  شدگی یا کج کج

 ،51شدگی در راسکتای عمکود بکر رونکد مجکرا حسکا  اسکت. مقکادیر بیشکتر یکا کمتکر از             کج

سکاختی یکا    زمکین فعالیکت    نتیجک در  ممککن اسکت  ککه   شکدگی حوضکه اسکت    کج ةدهند نشان

 ریمقککاد .(6شککک  ) (4-0باشککد )اککدول  یشناسکک سککن  یهککا یژگککیوسککاختارهای حاصکک  از 

در سمت راست  یشدگ کج دهندة نشان و 8/41معادل  0  حوض برای همنطقدر  Af ةآمد دست به

در سمت  یشدگ کج ةدهند نشان و 3/03برابر با  5  حوضمتوسط، در  تکتونیکی تیبا مقدار فعال

 ةدهنکد  نشکان  و 4/46برابکر بکا    4  حوضک ، در شکدید  اریبسک  یکیتکتکون  تیک راست با مقدار فعال

 ةدهنکد نشان و 48برابر با  4  حوض درمتوسط،  یکیتکتون تیدر قسمت راست با فعال یشدگ کج

 با مقکدار  5  حوض در تیو در نها متوسط یکیتکتون تیدر سمت راست حوضه با فعال یشدگکج

. با تواکه  استمتوسط  یکیتکتون تیدر سمت چپ حوضه با فعال یشدگ کج دهندة نشانو  6/60

بکود، بقیک    چکپ  سمت  رد ها یشدگ کجکه  5  حوض از به ،حوضه پنجاز  آمده دست به ریمقادبه 

در  هکا  حوضه یباالآمدگگس  زندان در  ریتث   داشتند که نشانسمت راست شدگی  کج ها حوضه

متوسکط حاصک  از ارقکام     یکیتکتکون  تیک فعال. میکانگین  اسکت شرق و نزدیک بر گسک  زنکدان   

 (.3)شک   استبر این موضوع  یدییتثه   ها حوضه آمده دست به
 

 
 [22]( AF) زهکشی ۀحوض تقارن نبود فاکتور ۀمحاسب ۀنحو دیاگرام بلوک .6 شکل
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 [22] (Af) شاخص زانیم اساسرب مناطق یکیتکتون یها تیفعال یبند دسته .2 جدول

Low tectonic 

activity 

Medium tectonic 

activity 

High tectonic 

activity 
Tectonic activity 

Af 3>51-  >3 Af 05>51-  Af 05<51-  Af زانیم  

 
 (Af) زهکشی ۀحوض تقارن نبود شاخص .7شکل 

 (Smf)پیشانی کوهستان  وخم یچپشاخص 

 : [03] شود یممحاسبه  4  رابطبراسا   پیشانی کوه وخ  چیپشاخص 

(4) Smf=Lmf/Ls 

، یعنی اایی ککه شکیب بکین ککوه و     است آن  دامنطول پیشانی کوه در  Lmfدر این رابطه 

 . مقکادیر (8شکک   اسکت ) طول مستقی  پیشکانی کوهسکتان    Lsو  کند یمپیشانی تغییر   حوض

 یباالآمکدگ اگر نرخ  که  یدرحالساختی است،  زمیناین شاخص، خاص نواحی فعال  0/0کمتر از 

افکزایش   Smfکننکد، مقکدار    را آغکاز  تشکی  پیشانی نامنظ  ،کاهش یابد و فرایندهای فرسایشی

 که  یدرحال ،دهد یمساختی را نشان  زمینفعال  نیمه یها یشانیپ 5/0تا  0/0بین . مقادیر ابدی یم

ککه در آنهکا پیشکانی گسک  بکیش از       مربوط است رفعالیغ یها یشانیپبه  5/0مقادیر بیشتر از 

km0  پیشکانی بررسکی    پکنج ، مطالعه تحت  ناحی در (.4)ادول  [51است ]دچار فرسایش شده

فعکال بکودن    نیمکه  ةدهنکد  نشکان  0 ةشکمار ، کوهستانی  ابهحاکی از فعال بودن  4 ةشمار شد.
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کوهسکتانی در ایکن منکاطق     یهکا  ابهکه یت ک  فعال دهندة نشان، 5و  4، 5 یها شمارهو  منطقه

 (.1شک  ) در تغییرات این شاخص مشهود است. کامالًمواود در منطقه  یها گس روند  .است

 
 Smf [22] شاخص دادن نشان برای لئااید اگرامید .8 شکل

 Smf [22] شاخص میزان براساس مناطق تکتونیکی یها تیفعال بندی دسته .2 جدول

Low tectonic 

activity 

Medium tectonic 

activity 

High tectonic 

activity 
Tectonic activity 

> 0.5   Smf < 0.5  Smf 0.0<  < 0.0  Smf Smf 

 
 (Smf) کوهستان ۀجبه بودن سینوسی شاخص یپراکندگ .9 شکل
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 (Bs)شکل حوضه شاخص 

 :[55] دشو یممحاسبه  5رابط   صورت بهشاخص شک  حوضه زهکشی 

(5) Bs= Bl/Bw 

عکرض   Bwو  زهکشکی   حوضک طکول   Bl  زهکشکی،   حوضشاخص شک   Bs، رابطه نیا در

 (.01شک  است )زهکشی   حوض

را  کک  مدور با مقادیر  یها حوضهو  زیادطوی  با مقادیر  یها حوضهاین شاخص اختالس بین 

ککه دارای   اسکت منکاطق تکتکونیکی فعکال     یهکا  یژگک یو از  یک طو یها حوضه. کند یممنعک  

گیکری سکریع دارای    فکراز کوهسکتانی بکا    یها ابههسمت پایین هستند.  بهبا برش  ییها رودخانه

عکری   ، فعالیت تکتونیکی کاهش یابد یا متوقف شود کهو هنگامی  اند طوی  پرشیب یها حوضه

 (.5)ادول  [55] شود یمکوهستان آغاز   ابهاز سمت باالی  ها حوضهشدن 

 با مقکدار  5  حوض برای ترتیب به شد کهمطالعه بررسی  تحت  ناحی برای Bs شاخص مقدار

فعالیکت   دهنکدة  نشکان  4/4بکا مقکدار    0  حوضک  در، شکدید فعالیت تکتکونیکی   دهندة نشان 0/6

فعالیکت   دهنکدة  نشکان  5/5و  6/5، 6/0بکا مقکادیر    4و  4، 5 یهکا  حوضه در و متوسطتکتونیکی 

 .(00 شک ) بودحاک  ک  تکتونیکی 

 
 [18]( Bsرودخانه ) ینوسیشاخص س نحوۀ محاسبۀ .12 لشک

 Bs  [22]شاخص میزان براساس مناطق تکتونیکی یها تیفعال بندی دسته .5جدول 

Low tectonic 

activity 
Medium tectonic 

activity 
High tectonic 

activity 
Tectonic activity 

Bs < 4 4-4 Bs < 4 Bs 
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 تحت بررسی یها حوضهدر  Bsمقدار شاخص  .11 شکل

 (T) اخص تقارن توپوگرافی عرضی حوضهش

این شاخص روشی برای ارزیابی یک رودخانه درون حوضه و تغییرات میزان نامتقکارنی    محاسب

متقکارن   صکورت  بکه ی است که رودخانکه  یمختلف دره است. خط میانی حوضه اا یها بخشدر 

. بکرای هکر   شکود  یمک محور حوضه رسک    نیتر  یطونسبت به دره قرار گرفته است و با تواه به 

بکه   (Da)بین خط میانی تکا رودخانکه فعکال      فاصلعبارت از نسبت این شاخص بخش رودخانه، 

 است: (Dd) خط میانی تا مرز حوضه  فاصل

(6) T=Da/Dd 

که کمترین و بیشترین عدم تقارن حوضه را نشان  است ریمتغ 0و  1مقدار این شاخص بین 

و سکوی آن در راسکتای عمکود بکر      T ةانکداز طول بردار متناسکب بکا    که ینحو به. مقادیر دهد یم

-0)شکک    [56] سوی انحراس آن از رودخانه نسبت به خکط میکانی اسکت     نشان، باشد رودخانه

05.) 

 54/1 میکانگین  دارای 0  حوضک در  باختر به شدگی کج ،ها حوضه در بردارها الگوی براسا 

 5  حوضک  در (؛44/1حوضکه   دسکت  نییپکا در ، در اواسط حوضه صفر و 51/1حوضه  ابتدایدر )

بیشکترین مقکدار آن در انتهکای     و 43/1کمترین آن در اوای  حوضکه بکا   ) 35/1 میانگین دارای

و در  81/1در ابتکدای حوضکه   ) 46/1 میکانگین  دارای 4  حوضک  در ؛(14/0زیرحوضه بکا مقکدار   

و در  41/1در ابتکدای حوضکه   ) 56/1 میکانگین  دارای 4  حوضک  در (؛03/1حوضکه   دست نییپا
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و در  45/1ابتکدای حوضکه   )در  55/1 میکانگین  دارای 5  حوضک  و در (44/1حوضه  دست نییپا

سمت بکاختر   بهی گشد کج ها حوزه هم  ،. با تواه به نتایج حاص است (04/1حوضه  دست نییپا

بیشکترین  )سکت  ها حوضکه در سمت شرق  شدیدفعالیت تکتونیکی  ةدهند نشان کهو غرب دارند 

 .(04 شک ) (5  حوضو کمترین مقدار در  5  حوضدر  مقدار

 
 T [22] ۀحوضعرضی  پوگرافیوت تقارن فاکتور ۀمحاسب .12 شکل

 
 (T) هحوض عرضی توپوگرافی تقارن شاخص یپراکندگ .12 شکل

 نتایج

 چهکار به  (Iat) نسبی ساخت نیزمریختی که در بخش باال اشاره شد، در  زمینمختلف  یها شاخص

ردة طبقک   میکانگین  محاسکب   بکا  . تقسکی  شکد  کک    و ، متوسکط شکدید ، شکدید خیلی فعالیت  ةرد

بکه   (Iat) سکاختی نسکبی   زمینشاخص  ، [01] در هر حوضه و ارزیابی آن با روش (S/n) ها شاخص

بکین   S/n)شکدید  خیلکی   ساخت نیزمیک فعالیت ردة بندی،  طبقهتقسی  شد. در این طبقه چهار 
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 سکاخت  نیزمسه فعالیت ردة در  ،(5/0تا  5بین   S/n)شدید  ساخت نیزمدو فعالیت ردة (، 0تا  5/0

( است. 5/5بیشتر از  S/n) ضعیف ساخت نیزم فعالیت چهار ردة در ( و5تا  5/5بین   S/nمتوسط )

 (.6ادول شد )نتایج زیر حاص   پژوهش منطق در  یبند ردهبا تواه به این 

متوسط و طبق  نسبی در  ساخت نیزم 5و  4، 5، 0 یها حوضهدر  ،باال یبند ردهبا تواه به  

شاخص  طبقات. در نهایت با تجمیع ردیگ یمزیاد قرار طبق  نسبی در  ساخت نیزم 4حوض  در 

(Iat)  منطقه از املکه گسک     یها گس فعالیت  ریتث تحت  پژوهش منطق که  شود میمشخص

و فعالیت تکتکونیکی متوسکط قکرار     ساخت نیزم  مرحلدر سست  یها نهشتهو رسوبات و  زندان

 (.3ادول دارد )

 [22] (Iat)تکتونیکی  یها تیفعالشاخص  یبند طبقه .6 جدول

ساختی  فعالیت زمین

 خیلی شدید

فعالیت زمین ساختی 

 شدید

فعالیت زمین ساختی 

 متوسط

فعالیت زمین ساختی 

 کم

0.5 >Iat >0 5 >Iat >0.5 5.5>Iat >5 5.5 >Iat 

 (1222 ،نگارنده) همنطقدر  (Iat)تکتونیکی  یها تیفعالشاخص  مقدار .7 جدول

 

 گیری یجهنت

بکه لحکاظ    پکژوهش  منطقک   ،آنهکا   محاسکب و  یشناسک  ختیر نیزم یها شاخصبررسی  براسا 

و  یباالآمکدگ ، گسک  زنکدان  ساختی بکزرا   زمین ةپدید سه ریتث فعال نسبی تحت  ساخت نیزم

 ریتصو)فرسا  نرمرسوبی  یها سن (، واود 0تصویر ) یانوسیاقفرورانش ، ایجاد توپوگرافی خشن

در  متوسکط  فعالیکت تکتکونیکی   ةدهند نشان Iatمقدار شاخص که  یطور به است، قرار گرفته( 5

سکاخت نسکبی و    زمکین تکتکونیکی و   یهکا  شکاخص  یها یبررسبراسا  نتایج  .استاین منطقه 

گسک    ریتکث  از املکه   ،به نسبت فعالیت تکتونیکی منطقه پکی بکرد   توان یمسطحی  یها دهیپد

شکمالی و در نتیجکه    یهکا  قسکمت افزایش شیب منطقه در سبب منطقه که  یباالآمدگزندان بر 

 یا دامنکه و ایجاد ناپایداری  دست نییپادر مناطق  ها رودخانهافزایش سرعت اریان آب و طغیان 

کالسSlSmfVfAfBsTIatموقعیت
1 ضه  متوسط1.421.73232.18حو
ضه2 متوسط1322.40_33حو
ضه3 متوسط1.231.93322.35حو
ضه4 اد1.512.42321.98حو زی
ضه5 متوسط2312132.00حو

ضه  متوسط2.18کل حو
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درسکت و آگکاهی کامک  از شکرایط      یزیک ر برنامکه بکا   نیبنکابرا ؛ دانک  شده  منطقهو رانش زمین در 

 کاست. پذیر بینی پیشطبیعی  مخاطراتاز خطر  توان یمتکتونیکی حاک  بر منطقه 

 
تکتونیکی ساحل جاسک و دریای عمان که بیانگر برخاستگی و فعال بودن  یها تراس. 1تصویر 

 تکتونیکی منطقه است

 
حرکت گسل  ریتأث تتحزاگرس و دگرریختی اجاری غآمرز بین سازند سبز مکران و سازند  .2 ریتصو

 زی خشکزندان در شمال روستای 
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 منابع

بررسی ا کرات  » (.0413) یمحمدمهدزاده،  نیحسو ؛ نیصدرالد، یمتول، رضا؛ یلیاسماع [.0]

 یهکا  پکژوهش ، «واز؛ البرز شمالی اسکتان مازنکدران    رودخانمورفوتکتونیک در نیمرخ طولی 
 .444-464ص  ،1 ةشمار، یکمّ یژئومورفولوژ

 (.0418احتشکامی، محسکن )   و افشاری، امیر؛ قهکرودی تکالی، منیکژه؛ صکدوق، حسکن؛      [.5]

  ناحیک  آهکن  راهدر  لغکزش  نیزمک فوتکتونیکی در تحلی  مخکاطرات  رمو یها شاخصکاربرد »

 .50-66، ص 0 ةشمار، 6 ةدور، یعیطب مخاطرات تیریمد ،«لرستان

 یکیتکتککون یهکا  تیک فعال عملککرد  یابیک ارز» .(0485)، داود یمختکار و  ؛مقصکود ، امیک خ [.4]

داغ، شکو یم یشکمال   دامنک  یها افکنه مخروط :ها: مورد نمونه افکنه مخروط یمرفولوژ براسا 

   .0-01، ص 44 ةشمار، ییایاغراف. یها پژوهش

 یبررسک » .(0414سکلطانی، شککور )  و سرهنگی، مهکرداد؛ سکلگی، علکی؛ سکربی، علکی؛       [.4]

  حوضک  یسکاخت  نیزمک  ینسکب  تیک سکط  فعال  نییفعال و تع ساخت نیزم یکمّ یها شاخص

، ص 14 ةشمار، نیزم علوم، رانیملکان در انوب آتشفشان سهند، شمال باختر ا یچا مردق

58-50. 

 یهکا  نشکانه » (.0413سربی، علکی ) و قلیاور، ربابه؛ سلگی، علی؛ ستارزاده قدی ، یوسف؛  [.5]

 ةشکمار ، نیزمک  علوم، رانیشمال غرب ا ،یچا یآا  حوضفعال در  ساخت نیزم یختیر نیزم

 .510-501، ص 011

، انتشکارات دانشکگاه آزاد   کیک مورفوتکتون (.0488) لکی ، عیسکلگ  و حسکن؛ م ،پورکرمانی [.6]

 .تحقیقاتو اسالمی، واحد علوم 

فعکال   کیک تکتون یکیژئومورفولکوژ  شواهد» .(0486)، احمد گر نوحه ؛ و، ابوالقاس یگوراب [.3]

 .038-016 ، ص61 ةشمار، ییایاغراف یها پژوهش، «درکه زیآبخ  حوض

 (.0413)عبکا    ،یمراد و؛ شبن  ،ی؛ محمودنیمحمدحس ،مقدم یی؛ رضاداود ،یمختار [.8]

 یهکا  گسک   یکیتکتکون  تیانبا در برآورد وضکع  یکیتکتون یمورفومتر یها کاربرد شاخص»

 .0-03 ص ،«تبرکن و گز زیآبر یها حوضه ةمحدودمکران در 

فعکال در   کیک تکتوننقکش   یابیک ارز» .(0483) دیک حم، ریدل یکامران ؛ و، مهرانیمقصود [.1]

، یعک یطب یایک اغراف یهکا  پکژوهش  تجکن،   رودخان: یمورد  مطالع، ها رودخانه کانال  یتنظ
 .43-55ص ، 66 ةشمار
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