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چکيده
اهداف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی فعاليّتهاي تکتونيکی حوضة آبخيز اردستان با رويکرد
کمّی است .نويسندگان سعی کردند از شاخصهايی استفاده شود که کمتر محاسبه شده باشد؛
بنابراين با توجّه به اعتبار شاخصهاي ژئومورفيک در مطالعات ژئومورفولوژي ،براي ارزيابی
فعاليّتهاي کواترنري پالياي اردستان ،به محاسبة شاخصهاي شکل حوضه) ،(BSحجم به
سطح حوضه) ،(VAتراکم سطحی آبراهه) ،(Pانشعابپذيري)،(BR

انتگرالهيپسومتري4

حوضه) (HIو سينوزيته جبهة کوهستان) (smfمبادرت شد.
روش :در اين پژوهش ابتدا با روش کتابخانهاي و تحليل منابع 44 ،روش کمّی استخراج شد
سپس متناسب با موقعيّت منطقه که در ناحية خشک و بيابانی ايران مرکزي قرار گرفته 6 ،شاخص
سازگار و منطبق با مناطق خشک و انديسهايی که با مورفولوژي حوضه و شبکة زهکشی ارتباط
بيشتري داشتند ،محاسبه شدند .سپس براي ارزيابی فعاليّتهاي تکتونيکی از شاخصهاي شکل
حوضه) ،(BSحجم به سطح حوضه) ،(VAتراکم سطحی آبراهه) ،(Pانشعابپذيري)،(BR
انتگرال هيپسومتري حوضه) (HIو سينوزيته جبهة کوهستان) (smfاستفاده شد.
يافتهها/نتايج :نتابج اين پژوهش که با شاخص  Latبرآوردشده ،نشان میدهد که بخشهاي شمال
غرب و جنوب غرب محدودة مورد مطالعه از نظر تکتونيک بسيار فعّالتر از قسمتهاي مرکزي و
شرقی حوضه است .به طوري که حوضههاي باد -خالدآباد با  Lat=2و طرق -ابيازن با

1. Hipsometry integral

____________________________
تاريخ دريافت 3131/7/31 :تاريخ تصويب3131/33/52 :
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 Lat=4/39داراي فعاليّت تکتونيکی زياد و حوضههاي اردستان  Lat=2/99و دقسرخ با
 Lat=2/2داراي فعاليّت زمينساختی متوسّط هستند.
نتيجهگيري :به نظر میرسد فعاليّت بخشهاي شمال غرب و جنوب غرب محدوده به عبورگسل-
هاي مهم قم  -زفره و نطنز مربوط میشود؛ اين در حالی است که به رغم نبود پيشينة لرزهخيزي
قابل توجّه ،مناطق فوق میتواند بيشترين توان حرکتی را در آينده داشته باشد.
کليدواژهها :مورفوتکتونيک ،نئوتکتونيک ،پالياي اردستان ،شاخصهاي ژئومورفيک.
 .1مقدمه

ناحية مورد مطالعه در نيمة ميانی ايران و در زون تکتونيکی ايران مرکزي قرار دارد .بلوو -
هاي ساختمانی در اين بخش از ايران نتيجة فرآيند تکتونيکی آلپين جوان هستند .به طوور کلّوی
قديمیترين فاز کوهزايی حوضه مربوط به اواخر پرکامبرين 4اسوت کوه منجور بوه دگرگوونی و
تشووکيل سوون هوواي کوومدگرگووون شووده اسووت .پووس از آن در تمووا طووول پرکووامبرين پسووين
(اينفرکامبرين) و پالئوزوئيک و نيز اوايل مزوزوئيک 2ناحيه تحت کنشهاي قارهزايی قورار موی
گيرد و اين عامل باعث خروج مکّرر از دريا و فرسايش آن میشود که نتيجة آن نبودهاي چينوه
شناسی در اين فاصلة زمانی است .در اواخر ترياس ،ناحيه تحت نيروهاي کووهزايوی قورار موی
گيرد و طبقات آن چين میخورند و بار ديگر با خروج قسمتهايی از ناحيوه از آب فرسوايش
شديدتر برقرار میشود .سپس نهشتههاي آواري مربووط بوه پيشوروي دريواي ژوراسويک روي
سن هاي مختلفی قرار مویگيورد کوه سون آنهوا از پرکوامبرين توا تريواس پيشوين اسوت .در
ژوراسيک 9و کرتاسه 1به جز حرکات قارهزايی که نبودهاي چينهشناسی را به همراه دارد ،حادثة
مهمی رخ نمیدهد .در پايان کرتاسه و اوايل ترشير با حرکات مجدد کوهزايوی چوينخووردگی
طبقات تشديد میشود .اين حرکات در طول ترشير 2همراه با فعاليّتهاي ماگمايی ادامه میيابد

1. Precambrian
2. Paleozoic-Mesozoic
3. Jurossic
4. Creataceous
5. Tertiary
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و نتيجة آن ترادف سن هاي ولکانيکی ضخيم و نهشتههاي توفی ائوسن است (گاهی آندزيتی)
که بر روي سن هاي چينخوردة کرتاسه به طور دگرشيب قرار میگيرند.
روند کلّی ساختمانهاي اصلی زمينشناسی در ناحيه منطبق با رونود عموومی زونهواي تکتوونيکی
سنندج  -سيرجان و زاگرس است .اين ناحيه به دليل برخورداري از شورايط پيييودة تکتوونيکی داراي
گسلهاي متعدّد است .از جمله گسل درونه در شومال ،گسول نوائين  -بافوت و مهومتورين آن گسول
راستگرد قم  -زفره با امتداد عمومی شمال غربی -جنوب شرقی بوده که از درة تکتونيکی شوهر نطنوز-
بزمان عبور و احتماالً در به وجود آمدن فعاليّتهاي ماگمايی و آتشفشانی ائوسن 4نقوش دارد .از ديگور
ويژگیهاي تکتونيکی ناحيه ،فرورفتگی قم  -اردکان است که ناحية مورد مطالعه در بخوش جنووبی آن
قرار دارد .از ديدگاه تکتونيکی اين فرورفتگی در دو مرحلة ساختمانی در طی دورههاي اُليگوميوسون و
پليوسن  -کواترنري شکل گرفته است .با شروع دوره اُليگوسن ،همزموان بوا فعاليّوتهواي کووهزايوی،
حوضيههاي کوچک شکل می گيرد که محل انباشت مواد ناشی از فرسايش متعلّوق بوه بخوش پوائينی
سازند قم 2شده است.در اين مرحله بخش اعظم ناحيه غير از نقاطی که نهشتههواي قوارهاي سوازند قوم
گسترش دارند ،در زير دريا قرار میگيرد .در مرحلة پليوسن در نتيجة فرونشستها حوضوههوا بوه هوم
پيوسته و فرورفتگی قم  -اردکان و همينين کوير بزرگ شکل میگيورد .در پايوان اُليگوسون و ابتوداي
ميوسن با پيشروي دريا ،ناحيه در زير آب قرار میگيرد .سپس با عقوبنشوينی دريوا در پايوان ميوسون
محيط دريايی تبديل به محيط کوالبی میشود و نهشتههواي بخوش بواالئی زون تکتوونيکی قوم 9را بور
جاي میگذارد.
نئوتکتونيک مطالعة حرکات افقوی و قوائم پوسوتة زموين از اواخور نئووژن و کوواترنر اسوت .بوراي
نئوتکتونيک تعاريف زيادي وجود دارد .محققان بسياري نئوتکتونيک را آغاز حرکات پوسته ايوی زموين
بعد از جوانترين فاز کوهزايی تعريف کرده اند (استپانکيکوا ،1استمبر  ،2003 ،2ص .)63 .بوا توجّوه بوه
اينکه امکان دسترسی به دادههاي ديرين لرزهاي در بسوياري از نقواط وجوود نودارد و از طرفوی ديگور
1. Eocene
2. L.R.Fm
3. U. R.Fm
4. Stepancikova
5. stembrek

64

شمارة بيست و پنجم

مجلّة جغرافيا و توسعة ناحيهاي

بعضی از روشهاي تعيين تکتونيک فعّال (روشهاي لرزهنگاري) بسويار هزينوهبور هسوتند ،اسوتفاده از
شاخصهاي مورفومتري براي تعيين و تشخيص تکتونيکهاي فعّال داراي اهميّت زياد اسوت؛ بنوابراين
شاخصهاي ژئومورفيک ابزار سودمندي براي تحليل اشکال زمينی و ارزيابی فعاليّوتهواي تکتوونيکی
.

در نواحی مختلف به شمار میآيند

هدف پژوهش حاضر ،بررسی فعاليّتهاي تکتونيکی حوضة آبخيز اردستان با رويکرد کمّی است.
در اين رابطه با تحقيق و جستوجو درمقاالت ،منابع داخلی ،خارجی و مقايسة آنها با يکديگر
دريافتيم اکثر محققان به بررسی پارامترهايی نظير شاخصهاي سينوسی جبهة کوهستان ) ،(smfنسبت
پهناي کف دره به ارتفاع آن ) ،(Vfدرصد جبهههاي کوهستانی ممتد ) (Euو شاخصهاي تحليل
شبکههاي زهکشی از قبيل گراديان طولی رودخانه ) ،(SLعامل عد تقارن حوضه ) ،(AFعامل تقارن
توپوگرافی) (Tپرداختهاند؛ بنابراين نويسندگان سعی کردند از شاخصهايی استفاده شود که کمتر
محاسبه شده باشد؛ بنابراين با توجّه به اعتبار شاخصهاي ژئومورفيک در مطالعات ژئومورفولوژي،
براي ارزيابی فعاليّتهاي کواترنري پالياي اردستان ،به محاسبة شاخصهاي شکل حوضه)،(BS
حجم به سطح حوضه) ،(VAتراکم سطحی آبراهه) ،(Pانشعابپذيري) ،(BRانتگرالهيپسومتري

4

حوضه) (HIو سينوزيته جبهة کوهستان) (smfاقدا شد.
 .2پيشينة پژوهش

دانشمندان علو زمين و بهويژه ژئومورفولوژيستها براي تحليل اشکال زمينی و ارزيابی فعاليّتهاي
تکتونيکی در نواحی مختلف دنيا از شاخصهايی تحت عنوان شاخصهاي ژئومورفيک اسوتفاده موی-
کنند .شاخصهاي ژئومورفيک در سراسر دنيا به ويژه در مناطق خشوک و نيموهخشوک توسّوط افوراد
زيادي مانند بول و مک فادن ،)4311( 2ولز ،)4333( 9رميرز حرا ،)4333( 1کون

و زوچويز،)2004( 2

1. Hipsometry integral
2. Bull, Macfadden
3.Wells
4. Ramirez-Herrea
5. Couong, Zuchiewicz
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سوويلوا ،)2009( 4چوون ،)2009( 2زويلووی و کونسووتانتينيدي وکوکوووولز ،)2001( 9وريوووس ،زيگوووري
وکوکاالس ،)2001 ( 1هارکينز ،آناستاسويو و پازاليوا ،)2002( 2فرانکول و پارزاگليوا ،)2006( 6گوارنير و
پيروتا ،)2003( 1الحمدونی ،ايري گاري ،فرناندز ،کاکونی و کلر ،)2003( 3کالی و شوجوالکار،)2003( 3
گوربوز و گارور ،)2003( 40ريولند و فورس ،)2040( 44محاسبه شوده اسوت .در ايوران نيوز سوليمانی
( ،)4913خيا و مختاري( ،)4932مددي ،رضايی مقد و رجايی( ،)4939رادفور و پورکرموانی(،)4931
رجبی ،روستايی و مقامی( ،)4932حقی پور( ،)4936مقصودي ( ،)4931کرمی( ،)4931خطيبی(،)4933
زرگرزاده ،رنگزن ،چرچی و آبشويرينی ( ،)4933يموانی( ،)4933اميريوان چوافجيري و قرشوی(،)4933
شريفی نجف آبادي( ،)4933شاخصهاي ژئومورفيک را در سالهاي اخير محاسبه کردهاند.
 .3روششناسي
 .1 .3روش تحقيق

در اين پژوهش ابتدا با روش کتابخانهاي به جمعآوري مقاالت ،کتب و منابع داخلی و
خارجی پرداخته و از نقشههاي توپوگرافی  4/20000و تصاوير ماهواره اي ETM+ 2008

جهت تعيين و مرزبندي منطقه ،نقشههاي زمينشناسی  4/400000به منظور استخراج الية
گسلها و  DEMمحدوده براي برخی محاسبات استفاده شد .سپس در فرايند تحليل44 ،
روش کمّی براي محاسبة ميزان فعاليّت نئوتکتونيکی (با توجّه به شرايط زمينشناسی،
ليتولوژيکی و هيدرولوژيکی) و  42روش کيفی جهت تحليلهاي توصيفی تکتونيکی مطرح
شد (جدول 4و.)2

1. Silva
2. Chen
3. Zovili, Konstantinidi, Koukouvelas
4. Verrious, Zygouri, kokkalas
5. Harkins, Anastasio, Pazzalia
6. Frankel, pazzaglia.
7. Guarnieri , Pirrotta
8. EL Hamdouni, Irigary, Fernande, Chacon.y, keller
9. Kali, Shejwalkar
10. Gurbus, Gurer
11. Riolound, Foures
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در مرحلة بعد با توجه به اطّالعات پايهاي به کاليبرهکردن روشهاي کمّی با حوضههاي مورد
مطالعه مبادرت شد .در اين راستا سعی شد هريک از روشها با محدودة مورد بررسی همخوانی و
تطابق داشته و از پارامترهايی استفاده شود که ساير محققين ژئومورفولوژي کمتر به کار بردهاند .در
نهايت با روش تجربی و با استفاده از نر افزار  ARC GIS 9.3به محاسبة شاخصهاي شکل
حوضه) ،(BSحجم به سطح حوضه) ،(VAتراکم سطحی آبراهه) ،(Pانشعابپذيري) ،(BRانتگرال
هيپسومتري حوضه) (HIو سينوزيته جبهة کوهستان) (smfاقدا شد.

شکل  -1مراحل انجام پژوهش
مأخذ :نگارندگان4932 ،
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 .2 .3منطقة مورد مطالعه

منطقة مورد مطالعه در محدودة عرضهاي  92درجه و  22دقيقه و  26ثانيه تا  91درجه و 4دقيقه
و  43ثانيةشمالی و محدودة طولهاي  24درجه و  21دقيقه و  20ثانيه تا  29درجه و  94دقيقه و 43
ثانية شرقی قرار دارد.
اين منطقه در دامنة شمالی زون سنندج -سيرجان و در بخش جنوبی و قسمت ميانی زون
تکتونيکی ايران مرکزي قرار گرفته است .از نظر ريختشناسی ارتفاع دربرگيرندة دشت به دليل
ماهيت ليتولوژيکی (اکثراً آذرين) و پايداري نسبی در مقابل عوامل فرسايشی ،کمتر دستخوش
تغييرات شده و عموماً ستيغهاي بلندي را میسازند.

شکل  -2موقعيّت جغرافيايي منطقة مورد مطالعه
مأخذ :نگارنده4932 ،
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 .5مباني نظري تحقيق
جدول  -1روشهاي کمّي محاسبة تکتونيک فعّال
مأخذ :نگارنده4932 ،
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جدول  -2پارامترهاي کيفي جهت شناخت تکتونيک فعّال
مأخذ :نگارنده4932 ،

 .1 .5شاخص انتگرال هيپسومتري (منحني واحد) يا منحني بي

بعد4

منحنی ارتفاعسنجی از پياده کردن نسبت کلّ ارتفاع حوضه (ارتفاع نسبی) در مقابل نسبت کلّ
مساحت حوضه (مساحت نسبی) به وجود میآيد .يک روش ساده براي مشخّص کردن شکل منحنی
ارتفاعسنجی براي يک حوضة زهکشی خاص محاسبه انتگرال ارتفاعسنجی است .انتگرال به صورت
مساحت زير منحنی ياد شده است و روش محاسبة آن به صورت زير است.
ارتفووواع حوووداقل – ارتفووواع

()4

ميانگين

= Hi

ارتفووواع حوووداقل – ارتفووواع

حداکثرنسبت به ميانگين است .رابطة بين
مقادير بزرگ اين انتگرال نشانة بزرگ بودن بيشتر توپوگرافی
انتگرال ارتفاعسنجی و درجة توسعه و تجزيه 2اجازه میدهد تا بهعنوان يک معرّف از مراحل يک
چشم انداز تکتونيکی در چرخة فرسايش به کار گرفته شود.
براي محاسبة شاخص انتگرال هيپسومتري ابتدا ،حوضة مورد مطالعه به  1زيرحوضه تقسيم شد (شکل
 .)4سپس در محيط  GISانتگرال ارتفاعسنجی (هيپسوومتري) محاسوبه شود (جودول  .)9انتگورال ارتفواع
سنجی در قسمت شمال غرب  -جنوب غربی و غرب بيشترين مقودار (0/90و )0/29و در نتيجوه از نظور
تکتونيکی فعّالتر بوده ولی در مرکز و شرق کمترين (0/4330و  )0/4210مقدار را داشته و کمترين فعاليّت
1. Hypsometric integral
2. Dissection
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تکتونيکی را از خود نشان میدهد .اين مسأله با ساير شواهد زمينشناختی و ژئومورفولوژيکی تطوابق دارد؛
زيرا از نظر زمينشناسی کمترين ميزان گسل در شرق حوضة مورد مطالعه مشاهده میشود (شوکل  )1و از
منظر ژئومورفولوژيکی ،شرق حوضه دقيقاً منطبق بر پالياي دق سرخ است که بوهعنووان حوضوة انتهوايی
شبکة آبهاي منطقه قلمداد میشود و از فعاليّت تکتونيکی کمتري برخوردار است.

شکل  -3زيرحوضههاي حوضة آبخيز دق سرخ

شکل  -5نقشة گسلهاي منطقه
مأخذ :نگارنده4932 ،

مأخذ :نگارنده4932 ،

جدول  -3انتگرال ارتفاع سنجي به دست آمده براي حوضههاي مورد مطالعه
مأخذ :نگارنده4932 ،
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 .2 .5شاخص سينوزيته جبهة کوهستان يا پيچ و خم پيشاني کوهستان(Smf)1

پيچ و خم جبهة کوهستان) (Smfشاخصی است که تعادل و توازن بين شرايط آب و هوايی و
نيروهاي فرسايشی ليتولوژي و نيروهاي تکتونيکی که موجب ايجاد جبهة کوهستان مستقيم که منطبق
با کوهستانهاي جهشيافته با گسل فعّال میباشند را نشان میدهد .پيچ و خم جبهة کوهستان با
صورت زير تعريف می شود.
()2
 :Smfپيچ و خم جبهة کوهستان :Lmf ،طول جبهة کوهستان ودشت : LS،طول خط مماس بر جبهة
کوهستان.
شاخص سينوزينه ،جدال بين نيروهاي فرسايشدهنده که سعی در فرسايش دادن جبهة کوهستان را
دارند از يک طرف و نيروي تکتونيکی که باعث ايجاد نيروي صاف و مستقيم میشود را از طرف
ديگر بيان میکند ،حال اگر نيروهاي فرسايشدهنده غلبه داشته باشند ،نرخ باالي  Smfنشان داده می-
شود و اگر نيروهاي تکتونيکی فعّال باشند ،عدد  Smfکمتر خواهد بود .به عبارت ديگر از نظر کمّی
شاخص  Smfبراي مناطق بسيار فعّال تکتونيکی بين ( 4تا  ،)4/6براي مناطق با فعاليّت متوسّط بين
( 4/1تا  )9و براي جبهة کوهستانی غيرفعّال از حدود  4/3تا بيشتر از  2است (مددي ،رضايی مقد ،
رجايی ،4931 ،ص.)421 .
جدول  -5محاسبة شاخص سينوزيته جبهة کوهستان
مأخذ :نگارنده4932 ،

1. mountain front sinuosity
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شکل  -5نقشة شاخص سينوزيته جبهة

شکل  -6نقشة شاخص سينوزيته جبهة

کوهستان براي حوزة اردستان

کوهستان براي حوزة باد خالدآباد

مأخذ :نگارنده4932 ،

مأخذ :نگارنده4932 ،

شکل  -7نقشة شاخص سينوزيته جبهة

شکل  -8نقشة شاخص سينوزيته جبهة

کوهستان براي حوزة دق سرخ

کوهستان براي حوزة طرق ابيازن

مأخذ :نگارنده4932 ،

مأخذ :نگارنده4932 ،

 .3 .5شاخص شکل حوضه )(BS

حوضههاي فعّال تکتونيکی ،شکل کشيدهاي دارند .شکل حوضه در طول زمان با توقف ميزان باال
آمدگی ،به تدريج دايره میشود(بربنک و اندرسون ،2009 ،4ص )209 .مطالعات ساير محققان نيز اين
موضوع را ثابت کرده است راميز ،)4333( 2گوربوز و پيروتا ( )2003و مختاري ( .)4931به عبارت ديگر
در مناطق کوهستانی هرچه شکل حوضه کشيدهتر باشد ،از فعاليّت زمينساختی بيشتري برخوردار است و
با گذشت زمان و پيرشدن حوضه شکل آن به دايره نزديک میشود .در مناطق فعّال زمينساختی عرض
1. Burbank and Anderson
2. Ramiz
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حوضههاي آبريز باريکتر است؛ زيرا در چنين مناطقی نيروي رودخانه صرف ژرف کردن بستر خود می-
شود ،در حالی که پايداري زمينساختی باعث میشود رودخانه فرصت تعريض بستر خود را داشته باشد.
بيان میشود.

نسبت شکل حوضه با رابطة

 : BSنسبت شکل حوضه ،BI،اندازة طول حوضه از انتهايیترين مقسم آب تا خروجی حوضه،
 :BWپهناي حوضه در پهنترين قسمت.
حوضههايی که با مقادير زياد  BSيعنی بيشتر از  1مشوخّص مویشووند ،از نظور تکتوونيکی فعّوال
هستند .زمانی که  BSبين  9تا  1باشد ،حوضهها از نظر فعاليّت زمينساختی در کالس  2قرار دارنود و
مقووادير کمتوور از  ،9حوضووهه واي دايوورهايشووکل را نشووان موویدهنوود کووه از نظوور فعاليّ وت ،غيرفعّ وال
هستند(حمدونی ،ايرگاري ،فرناندز ،چاکون و کلر ،2003 ،ص.)463 .
جدول  -5محاسبة شاخص شکل حوضه
مأخذ :نگارنده4932 ،

شکل -9شاخص  ،BSحوضة طرق -ابيازن

شکل  -11شاخص  ،BSحوضة باد -خالدآباد

مأخذ :نگارنده4932 ،

مأخذ :نگارنده4932 ،
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شکل  -11شاخص  ،BSحوضه اردستان

شکل  -12شاخص  ،BSحوضه دق سرخ

مأخذ :نگارنده4932 ،

مأخذ :نگارنده4932 ،

 .5 .5شاخص حجم به سطح حوضه

شاخص حجم به سطح حوضه از (رابطة  )4محاسبه میشود.
()9
 :VAمقدار عددي شاخص حجم به سطح حوضه
 :viحجم حوضه
 :Aiمساحت حوضه
مقدار عددي زياد براي اين شاخص نشاندهندة پستی و بلندي زياد و فعاليّت شديد زمين ساختی
در منطقه است (هارکينز ،2002 ،4ص.)19 .

1. Harkins
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جدول  -6مقادير شاخص) (VAدر حوضه آبريز دق سرخ
مأخذ :نگارنده4932 ،

با دقّت در اين شاخص درمیيابيم که قسمتهاي شمال ،شمال غرب و جنوب غرب محدودة
مورد مطالعه از نظر تکتونيکی فعّال هستند .اين قسمتها دقيقاً منطبق بر حوضههاي باد خالدآباد و
طرق ابيازن است که به ترتيب داراي کالس فعاليّت  2و  4هستند .از سوي ديگر بررسی نقشة گسل-
هاي منطقه فعّال بودن اين بخش از حوضه را تأييد میکند .گسلهاي مهمّی نظير ميالجرد -زفره و
کيومثقال در حوضة طرق ابيازن ،گسل معروف نطنز در حوضة باد خالدآباد ،گسلهاي ماربين رنگان،
بر گوهر و کيومثقال در نيمة جنوبی حوضة اردستان اين محدودهها را از نظر تکتونيکی ناآرا کرده
اند .تنها پالياي دق سرخ با کمترين مقدار  )901/30( VAمنطقهاي غيرفعّال از نظر تکتونيکی
محسوب میشود.
 .5 .5شاخص تراکم سطحي آبراههها(P)1

اين عامل از تقسيم طول شبکة هيدروگرافی حوضه (شامل شبکههاي اصلی و فرعی) به مساحت
حوضه به دست میآيد و شاخص مفيدي جهت ارزيابی و شناسايی نئوتکتونيک در حوضههاي زهکشی
محسوب میشود .در اين شاخص هرچه ضريب تراکم بيشتر باشد ،بيانگر تکتونيک فعّال و حساسيت زياد
سازندها و تشکيالت زمينشناسی موجود در حوضه است .همينين نشان از جوان بودن و نرسيدن به
مرحلة تعادل حوضة زهکشی دارد .اين شاخص از (رابطة  )2محاسبه می شود.

1. Drainage Density

مجلّة جغرافيا و توسعة ناحيهاي

45

شمارة بيست و پنجم
P

()1
در رابطة باال  :Pتراکم زهکشی،

 :طول آبراهه به کيلومتر : ،مسواحت حوضوه بوه کيلوومتر مربوع

است.
جدول  -7محاسبة شاخص  pبراي حوضههاي مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان4932 ،

 .6 .5شاخص انشعاب پذيري(Br) 1

انشعابپذيري به نسبت تعداد قطعات يک رده به تعداد قطعات مرتبة باالتر گفته میشود.
اين شاخص به علّت تغييرات تصادفی در هندسة حوضة آبريز از مرتبهاي به مرتبة ديگر
يکسان نخواهد بود ،امّا تمايل دارد که در تما سريها ثابت باشد .هرقدر نسبت انشعاب
بزرگتر باشد ،بيانگر فعاليّت تکتونيکی بيشتر و جوان بودن حوضه است .اين شرايط باعث
افزايش آبراهههاي رتبه پايينتر می شود .نسبت انشعاب پايين از خصوصيات حوضههايی است
که آشفتگیهاي ساختاري کمتري دارند و الگوي زهکشی در آنها غيرطبيعی نيست .شاخص
مورد بحث از (رابطة  )9به دست میآيد.
()2

]

[

که در آن  :N1تعداد شاخههاي ردة يکم :N2 ،تعداد شاخههاي ردة دو  :N3 ،تعداد
شاخههاي ردة سو و  nتعداد شاخههاي ردة  nا است.
1. Bifurcation ratio
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با توجّه به محاسبات صورتگرفته زيرحوضة طرق ابيازن با بيشترين نسبت انشعاب 2/13
به عنوان فعّالترين زيرحوضه و زيرحوضة دق سرخ با کمترين نسبت انشعاب ( )4/30کمترين
فعّاليت تکتونيکی را نشان میدهد.
با دقّت در نقشههاي زمينشناسی و نقشة گسلهاي منطقه صحّت مطالب فوق تاييد میشود؛ چرا
که از زيرحوضة طرق ابيازن که بهعنوان فعّالترين زيرحوضه شناخته میشود ،گسلهاي مهمّی نظير
ميالجرد -زفره و کيومثقال عبور میکنند .زيرحوضة دق سرخ بهعنوان پاليا ،بدون داشتن گسل
مهمّی شرايطی کامالً آرا و غيرفعّال دارد.
جدول  -8محاسبة شاخص انشعابپذيري)(BR
مأخذ :نگارنده4932،

د
ق سرخ

شکل  -13نقشة شاخص BR

شکل  -15نقشة شاخص BR

حوضة اردستان

حوضة باد -خالدآباد

مأخذ :نگارنده4932 ،

مأخذ :نگارنده4932 ،

مأخذ :نگارنده4932 ،
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شکل  -15نقشة شاخص BR

شکل  -16نقشة شاخص BR

حوضة دقسرخ

حوضة طرق ابيازن

مأخذ :نگارنده4932 ،

مأخذ :نگارنده4932 ،

 .5نتيجهگيري و پيشنهادها

در اين پژوهش به علّت ويژگیهاي زمينشناسی و ژئومورفولوژي متفاوت حوضة آبخيز اردستان
و وجود سه واحد ژئومورفولوژيک کامالً واضح (کوهستان ،دشت سر ،پاليا) ،محدودة مطالعاتی به 1
زيرحوضه تقسيم شد .پس از آن فعاليّتهاي زمينساختی منطقه با استفاده از  6شاخص ژئومورفيک،
مبتنی بر مورفولوژي حوضه و شبکة زهکشی ارزيابی شد .براي نيل به اين مقصود از شاخص ارزيابی
نسبی فعّاليتهاي تکتونيکی (Lat)4استفاده شد که از (رابطة  ) 1به دست می آيد.
()6
 =Latشاخص ارزيابی نسبی فعاليّتهاي تکتونيکی =S ،مجموع کالسهاي شاخصهاي
ژئومورفيک محاسبهشده و  =Nتعداد شاخصهاي محاسبهشدة طبقات مختلف شاخص  Latبه
.

صورت زير است (الحمدونی ،ايرگاري ،فرناندز ،چاکون و کلر ،2003،ص)414 .

1. Index of Relative Active Tectonic
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 4>Lat>4/2فعاليّت زمين ساختی شديد 4/2< Lat>2،فعاليّت تکتونيکی زياد2<Lat> 2/2 ،
فعاليّت زمين ساختی متوسّط 2/2<Lat ،فعاليّتهاي کم و ناچيز.
جدول  -9محاسبة شاخص  Latبراي محدودة مطالعاتي
مأخذ :نگارنده.4932،

نتايج (جدول  )3نشان میدهد که بخشهاي شمال غرب و جنوب غرب محدودة مورد مطالعوه از
نظر تکتونيک بسيار فعّالتر از قسمتهاي مرکزي و شورقی حوضوه اسوت .بوهگونوهاي کوه شواخص
) (Latبيانگر فعاليّت زياد در حوضة طرق-ابيازن و باد خالدآباد و ميزان فعّاليت زموينسواختی متوسّوط
در حوضههاي اردستان و دق سرخ است.
(شکل  )1موقعيّت تکتونيکی منطقه و نقشة گسلهاي موجود در حوضة اردسوتان و حوضوههواي
مجاور را بر مبناي نقشههاي زمينشناسی  4/400000نشان میدهود .گسولهواي موجوود در نقشوه بوا
يافتهها و محاسبات شاخص  Latمنطبق است ،بهگونه اي که بخشهاي شمال غرب و غرب محودودة
مطالعاتی بيشترين فراوانی گسلها را داشته و دقيقا در همين محدوده باالترين شاخص  Latبوه دسوت
آمده است .به نظر میرسد فعّاليت بخشهاي شمال غرب و جنوب غرب ،به عبور گسلهاي مهوم قوم
 زفره و نطنز مربوط میشود .اين در حالی است که در قسومتهواي مرکوزي و شورقی حوضوه کوهکمترين تراکم گسلها را دارند ،پايينترين ميزان  Latبه دست آمده است.
کتابنامه
 .4امريان چافجيري . ،ر ،.قرشی .)4933( . ،برآورد جنبايی حاشية شمالی البرز ميان چالوس تا رود سر بر
پاية شاخصهاي مورفوتکتونيکی (شاخصهاي سه بعدي) .فصلنامة زمين.13-31 ،)4(2 ،
 .2حقیپور ،ن .)4936( .بررسی ريخت زمينساختی گسترة کپه داغ -بينالود بر پاية شاخصهاي گراديان
شيب رود و هيپسومتري .فصلنامة علو زمين.43-،61 ،)23(46 ،
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( .)4933تشخيص فعّاليتهاي نئوتکتونيکی در حوضة آبريز قرنقوچاي با استفاده از

شاخص هاي ژئومورفيک و مورفوتکتونيک .فضاي جغرافيايی.29-20 ،)22(3 ،
 .1خبازي .)4934( . ،بررسی پالئوژئومورفولوژي کوير دق سرخ( .رسالة منتشرنشدة دکتري ژئومورفولوژي)،
دانشگاه اصفهان ،ايران.
 .2خيا  ،. ،مختاري کشکی ،د .)4932( .ارزيابی عملکرد فعاليّتهاي تکتونيکی بر اساس مرفولوژي مخروطه
افکنهها .پژوهشهاي جغرافيايی.4-40 ،11 ،
 .6رادفر ،ش ،.پورکرمانی.)4931( . ،ريخت زمين ساخت گسل کوهبنان .مجلة علو زمين-33 ، )23(42 ،
.10
 .1رجبی ،. ،روستايی ،ش ،.مقامی مقيم ،غ .)4932( .تحليل فعاليّتهاي نئوتکتونيکی در دامنههاي جنوبی
ارتفاعات آالداغ در شمال شرقی ايران .جغرافيا و توسعه.411-434 ،3 ،
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