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  دهيچک

حوضة آبخيز اردستان با رويکرد هاي تکتونيکی هدف پژوهش حاضر، بررسی فعاليّت اهداف:

هايی استفاده شود که کمتر محاسبه شده باشد؛ کمّی است. نويسندگان سعی کردند از شاخص

هاي ژئومورفيک در مطالعات ژئومورفولوژي، براي ارزيابی بنابراين با توجّه به اعتبار شاخص

، حجم به (BS)ضههاي شکل حوهاي کواترنري پالياي اردستان، به محاسبة شاخصفعاليّت

 4هيپسومتري، انتگرال(BR)پذيري، انشعاب(P)آبراهه، تراکم سطحی (VA)سطح حوضه

 مبادرت شد.   (smf)و سينوزيته جبهة کوهستان (HI)حوضه

روش کمّی استخراج شد  44اي و تحليل منابع، خانهدر اين پژوهش ابتدا با روش کتاب روش:

شاخص  6ناحية خشک و بيابانی ايران مرکزي قرار گرفته، سپس متناسب با موقعيّت منطقه که در 

کشی ارتباط با مورفولوژي حوضه و شبکة زه هايی کهو انديس سازگار و منطبق با مناطق خشک

هاي شکل هاي تکتونيکی از شاخصبيشتري داشتند، محاسبه شدند. سپس براي ارزيابی فعاليّت

، (BR)پذيري، انشعاب(P)ی آبراهه، تراکم سطح(VA)، حجم به سطح حوضه(BS)حوضه

 استفاده شد. (smf)و سينوزيته جبهة کوهستان (HI)انتگرال هيپسومتري حوضه

هاي شمال دهد که بخشبرآوردشده، نشان می Latنتابج اين پژوهش که با شاخص  :ها/نتايجيافته

هاي مرکزي و تتر از قسمغرب و جنوب غرب محدودة مورد مطالعه از نظر تکتونيک بسيار فعّال

ابيازن با  -و طرق =2Latخالدآباد با  -هاي بادشرقی حوضه است. به طوري که حوضه

                                                 
1. Hipsometry integral  
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39/4Lat= 99/2هاي اردستان داراي فعاليّت تکتونيکی زياد و حوضهLat= سرخ با و دق

2/2Lat= ساختی متوسّط هستند.داراي فعاليّت زمين 

-مال غرب و جنوب غرب محدوده به عبورگسلهاي شبخش رسد فعاليّت: به نظر میگيرينتيجه

خيزي شود؛ اين در حالی است که به رغم نبود پيشينة لرزهو نطنز مربوط می زفره -قم هاي مهم 

 تواند بيشترين توان حرکتی را در آينده داشته باشد.قابل توجّه، مناطق فوق می

 هاي ژئومورفيک.صنئوتکتونيک، پالياي اردستان، شاخ مورفوتکتونيک، :هاکليدواژه

 مقدمه. 1

-ميانی ايران و در زون تکتونيکی ايران مرکزي قرار دارد. بلوو   ةمورد مطالعه در نيم ةناحي

ی . به طوور کلّو  هستندفرآيند تکتونيکی آلپين جوان  ةنتيجهاي ساختمانی در اين بخش از ايران 

منجور بوه دگرگوونی و     کوه  اسوت  4پرکامبرينزايی حوضه مربوط به اواخر ترين فاز کوهقديمی

پسووين  طووول پرکووامبريندگرگووون شووده اسووت. پووس از آن در تمووا  هوواي کوومتشووکيل سوون 

زايی قورار موی   هاي قارهناحيه تحت کنش 2)اينفرکامبرين( و پالئوزوئيک و نيز اوايل مزوزوئيک

ه آن نبودهاي چينو  ةکه نتيج شودگيرد و اين عامل باعث خروج مکّرر از دريا و فرسايش آن می

زايوی قورار موی    ناحيه تحت نيروهاي کووه  ،زمانی است. در اواخر ترياس ةشناسی در اين فاصل

هايی از ناحيوه از آب فرسوايش   خورند و بار ديگر با خروج قسمتگيرد و طبقات آن چين می

هاي آواري مربووط بوه پيشوروي دريواي ژوراسويک روي      . سپس نهشتهشودشديدتر برقرار می

هوا از پرکوامبرين توا تريواس پيشوين اسوت. در       گيورد کوه سون آن   ار موی هاي مختلفی قرسن 

 ةحادث ،شناسی را به همراه داردزايی که نبودهاي چينهجز حرکات قارهه ب 1کرتاسهو  9ژوراسيک

خووردگی  زايوی چوين  دهد. در پايان کرتاسه و اوايل ترشير با حرکات مجدد کوهمهمی رخ نمی

يابد هاي ماگمايی ادامه میتهمراه با فعاليّ 2ترشيردر طول  . اين حرکاتشودطبقات تشديد می

                                                 
1. Precambrian 

2. Paleozoic-Mesozoic 

3. Jurossic 

4. Creataceous 

5. Tertiary 
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هاي توفی ائوسن است )گاهی آندزيتی( هاي ولکانيکی ضخيم و نهشتهآن ترادف سن  ةو نتيج

 گيرند.طور دگرشيب قرار میه کرتاسه ب ةخوردهاي چينکه بر روي سن 

هواي تکتوونيکی   با رونود عموومی زون  شناسی در ناحيه منطبق هاي اصلی زمينی ساختمانروند کلّ

تکتوونيکی داراي   ة. اين ناحيه به دليل برخورداري از شورايط پيييود  استسيرجان و زاگرس  -سنندج 

تورين آن گسول   بافوت و مهوم   -از جمله گسل درونه در شومال، گسول نوائين     .استد هاي متعدّگسل

 -تکتونيکی شوهر نطنوز   ةدروده که از جنوب شرقی ب -زفره با امتداد عمومی شمال غربی -راستگرد قم 

دارد. از ديگور   نقوش  4هاي ماگمايی و آتشفشانی ائوسنتوجود آمدن فعاليّه بزمان عبور و احتماالً در ب

مورد مطالعه در بخوش جنووبی آن    ةکه ناحي استاردکان  -هاي تکتونيکی ناحيه، فرورفتگی قم ويژگی

هاي اُليگوميوسون و  ساختمانی در طی دوره ةی در دو مرحلقرار دارد. از ديدگاه تکتونيکی اين فرورفتگ

زايوی،  هواي کووه  تکواترنري شکل گرفته است. با شروع دوره اُليگوسن، همزموان بوا فعاليّو    -پليوسن 

ق بوه بخوش پوائينی    هاي کوچک شکل می گيرد که محل انباشت مواد ناشی از فرسايش متعلّو حوضيه

اي سوازند قوم   هواي قواره  اعظم ناحيه غير از نقاطی که نهشته در اين مرحله بخششده است. 2سازند قم

هوا بوه هوم    حوضوه ها فرونشست ةپليوسن در نتيج ةحلگيرد. در مردر زير دريا قرار می ،گسترش دارند

گيورد. در پايوان اُليگوسون و ابتوداي     اردکان و همينين کوير بزرگ شکل می -پيوسته و فرورفتگی قم 

نشوينی دريوا در پايوان ميوسون     گيرد. سپس با عقوب احيه در زير آب قرار میميوسن با پيشروي دريا، ن

را بور   9هواي بخوش بواالئی زون تکتوونيکی قوم     د و نهشتهشویمحيط دريايی تبديل به محيط کوالبی م

 گذارد.جاي می

بوراي   اسوت. زموين از اواخور نئووژن و کوواترنر      ةحرکات افقوی و قوائم پوسوت    ةنئوتکتونيک مطالع

تعاريف زيادي وجود دارد. محققان بسياري نئوتکتونيک را آغاز حرکات پوسته ايوی زموين    يکنئوتکتون

ه بوه  (. بوا توجّو  63، ص. 2003، 2استمبر  ،1زايی تعريف کرده اند )استپانکيکوابعد از جوانترين فاز کوه

طرفوی ديگور   اي در بسوياري از نقواط وجوود نودارد و از     هاي ديرين لرزهکه امکان دسترسی به دادهاين

                                                 
1. Eocene 

2. L.R.Fm 
3. U. R.Fm 
4. Stepancikova 

5. stembrek 
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بور هسوتند، اسوتفاده از    نگاري( بسويار هزينوه  هاي لرزهال )روشهاي تعيين تکتونيک فعّبعضی از روش

 ؛ بنوابراين ت زياد اسوت ال داراي اهميّهاي فعّهاي مورفومتري براي تعيين و تشخيص تکتونيکشاخص

هواي تکتوونيکی   تاليّو هاي ژئومورفيک ابزار سودمندي براي تحليل اشکال زمينی و ارزيابی فعشاخص

   .دآيندر نواحی مختلف به شمار می

. ی استبا رويکرد کمّ اردستانآبخيز  ةهاي تکتونيکی حوضتهدف پژوهش حاضر، بررسی فعاليّ

ها با يکديگر آن ةجو درمقاالت، منابع داخلی، خارجی و مقايسودر اين رابطه با تحقيق و جست

نسبت  ،(smf)کوهستان جبهة هاي سينوسی رهايی نظير شاخصاکثر محققان به بررسی پارامت دريافتيم

هاي تحليل و شاخص (Eu)هاي کوهستانی ممتد ، درصد جبهه(Vf)پهناي کف دره به ارتفاع آن 

، عامل تقارن (AF)، عامل عد  تقارن حوضه (SL)کشی از قبيل گراديان طولی رودخانه هاي زهشبکه

هايی استفاده شود که کمتر نويسندگان سعی کردند از شاخص ؛ بنابرايناندپرداخته (T)توپوگرافی

هاي ژئومورفيک در مطالعات ژئومورفولوژي، ه به اعتبار شاخصبا توجّ ؛ بنابراينباشدشده محاسبه 

، (BS)هاي شکل حوضهشاخص ة، به محاسباردستان يايپالهاي کواترنري تبراي ارزيابی فعاليّ

 4هيپسومتري، انتگرال(BR)پذيريانشعاب، (P)آبراهه یسطح ، تراکمVA)(حجم به سطح حوضه

 ا  شد. اقد  (smf)کوهستان ةو سينوزيته جبه (HI)حوضه

 پژوهش نةيشيپ .2

هاي تها براي تحليل اشکال زمينی و ارزيابی فعاليّويژه ژئومورفولوژيستهدانشمندان علو  زمين و ب

-موی   هاي ژئومورفيک اسوتفاده عنوان شاخصهايی تحت تکتونيکی در نواحی مختلف دنيا از شاخص

افوراد   طخشوک توسّو  مناطق خشوک و نيموه    ويژه در هژئومورفيک در سراسر دنيا بهاي کنند. شاخص

 (، 2004) 2(، کون  و زوچويز4333) 1رميرز حرا (،4333) 9ولز (، 4311) 2بول و مک فادن زيادي مانند

 

                                                 
1. Hipsometry integral  

2. Bull, Macfadden 

3.Wells 

4. Ramirez-Herrea 

5. Couong, Zuchiewicz 
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، زيگوووري (، وريوووس2001) 9ي وکوکوووولزينيدنتکونسووتا(، زويلووی و 2009) 2، چوون(2009) 4سوويلوا

(، گوارنير و  2006)  6(، فرانکول و پارزاگليوا  2002) 2آناستاسويو و پازاليوا   ،(، هارکينز2001)  1وکوکاالس

(، 2003) 3(، کالی و شوجوالکار 2003) 3ايري گاري، فرناندز، کاکونی و کلر، (، الحمدونی2003) 1پيروتا

محاسبه شوده اسوت. در ايوران نيوز سوليمانی       ،(2040) 44د و فورسولني، ر(2003) 40گوربوز و گارور

، (4931(، رادفور و پورکرموانی)  4939)، رضايی مقد  و رجايیيد(، مد4932)مختاري (، خيا  و4913)

(، 4933(، خطيبی)4931(، کرمی)4931(، مقصودي )4936(، حقی پور)4932)، روستايی و مقامیرجبی

(، 4933)قرشوی  (، اميريوان چوافجيري و  4933(، يموانی) 4933) ی، رنگزن، چرچی و آبشويرين زرگرزاده

 .اندکردههاي اخير محاسبه هاي ژئومورفيک را در سالشاخص، (4933شريفی نجف آبادي)

 شناسي روش .3

 قيتحقروش  .1. 3

آوري مقاالت، کتب و منابع داخلی و اي به جمعدر اين پژوهش ابتدا با روش کتابخانه

 ETM+ 2008و تصاوير ماهواره اي  20000/4هاي توپوگرافی ز نقشهخارجی پرداخته و ا

 ةاليبه منظور استخراج  400000/4شناسی هاي زمينجهت تعيين و مرزبندي منطقه، نقشه

 44 ،. سپس در فرايند تحليله شدمحدوده براي برخی محاسبات استفاد DEMها و گسل

شناسی، ه به شرايط زمين)با توجّ یت نئوتکتونيکميزان فعاليّ ةمحاسبی براي روش کمّ

هاي توصيفی تکتونيکی مطرح روش کيفی جهت تحليل 42ليتولوژيکی و هيدرولوژيکی( و 

 (.2و4)جدول شد 

                                                 
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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هاي مورد هی با حوضهاي کمّکردن روشاي به کاليبرهالعات پايهبعد با توجه به اطّمرحلة در 

مورد بررسی همخوانی و محدودة ها با روش. در اين راستا سعی شد هريک از شدمطالعه مبادرت 

در  اند.تطابق داشته و از پارامترهايی استفاده شود که ساير محققين ژئومورفولوژي کمتر به کار برده

هاي شکل شاخصمحاسبة به GIS  ARC  9.3افزارنهايت با روش تجربی و با استفاده از نر 

، انتگرال (BR)پذيري، انشعاب(P)راهه، تراکم سطحی آب(VA)، حجم به سطح حوضه(BS)حوضه

 .شداقدا   (smf)کوهستانجبهة و سينوزيته  (HI)هيپسومتري حوضه

 
 مراحل انجام پژوهش -1 شکل

 4932، خذ: نگارندگانمأ
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 مورد مطالعه ةمنطق .2. 3

دقيقه 4درجه و  91ثانيه تا  26و دقيقه  22درجه و  92هاي عرض ةمحدودمورد مطالعه در  ةمنطق

 43دقيقه و  94درجه و  29ثانيه تا  20دقيقه و  21درجه و  24هاي طول ةمحدودشمالی و ةثاني 43و 

 شرقی قرار دارد. ةثاني

ميانی زون  قسمتسيرجان و در بخش جنوبی و  -شمالی زون سنندج ةدامندر  اين منطقه

 يلدشت به دل ةشناسی ارتفاع دربرگيرند. از نظر ريختستتکتونيکی ايران مرکزي قرار گرفته ا

( و پايداري نسبی در مقابل عوامل فرسايشی، کمتر دستخوش آذرين اًاکثرماهيت ليتولوژيکی )

 سازند. هاي بلندي را میستيغ تغييرات شده و عموماً
 

 
  مورد مطالعه ةت جغرافيايي منطقموقعيّ -2شکل 

 4932خذ: نگارنده، مأ
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 قيتحق ينظر يمبان. 5

  التکتونيک فعّ ةاسبي محهاي کمّروش -1جدول 

 4932خذ: نگارنده، مأ
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 الپارامترهاي کيفي جهت شناخت تکتونيک فعّ -2جدول 

 4932خذ: نگارنده، مأ 

 
 

 4شاخص انتگرال هيپسومتري )منحني واحد( يا منحني بي بعد .1. 5

 کلّ ارتفاع حوضه )ارتفاع نسبی( در مقابل نسبت سنجی از پياده کردن نسبت کلّمنحنی ارتفاع

شکل منحنی  ص کردنمشخّآيد. يک روش ساده براي )مساحت نسبی( به وجود می مساحت حوضه

سنجی است. انتگرال به صورت زهکشی خاص محاسبه انتگرال ارتفاع ةحوضسنجی براي يک ارتفاع

 است. زيرآن به صورت  ةمحاسبو روش است مساحت زير منحنی ياد شده 
 

(4) Hi = 

 

بين  ةرابطاست. بزرگ بودن بيشتر توپوگرافی نسبت به ميانگين  ةتگرال نشانمقادير بزرگ اين ان

ف از مراحل يک عنوان يک معرّدهد تا بهاجازه می 2توسعه و تجزيه ةدرجسنجی و انتگرال ارتفاع

 فرسايش به کار گرفته شود.  ةچرخنداز تکتونيکی در اچشم 

)شکل  دشحوضه تقسيم زير 1مورد مطالعه به  ةحوضشاخص انتگرال هيپسومتري ابتدا،  ةمحاسببراي 

(. انتگورال ارتفواع   9)جودول   محاسوبه شود  سنجی )هيپسوومتري(  انتگرال ارتفاع GIS(. سپس در محيط 4

( و در نتيجوه از نظور   29/0و90/0جنوب غربی و غرب بيشترين مقودار )  -سنجی در قسمت شمال غرب 

ت ( مقدار را داشته و کمترين فعالي4210/0ّو 4330/0) ترينتر بوده ولی در مرکز و شرق کمالتکتونيکی فعّ

                                                 
1. Hypsometric integral 

2. Dissection 

ع ارتفوووا –ارتفووواع حوووداقل  

 ميانگين

ارتفووواع  –ارتفووواع حوووداقل  

 حداکثر
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 ؛شناختی و ژئومورفولوژيکی تطوابق دارد ه با ساير شواهد زمينألدهد. اين مستکتونيکی را از خود نشان می

( و از 1 شوکل شود )مورد مطالعه مشاهده می ةحوضشناسی کمترين ميزان گسل در شرق زيرا از نظر زمين

انتهوايی   ةحوضو عنووان  که بوه  استوژيکی، شرق حوضه دقيقاً منطبق بر پالياي دق سرخ منظر ژئومورفول

 ت تکتونيکی کمتري برخوردار است. د و از فعاليّشوهاي منطقه قلمداد میآب ةشبک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 هاي منطقهة گسلنقش -5شکل        رخ        آبخيز دق س ةهاي حوضزيرحوضه -3شکل    

 4932خذ: نگارنده، أم                                            4932خذ: نگارنده، أم                        

 هاي مورد مطالعهدست آمده براي حوضهه انتگرال ارتفاع سنجي ب -3جدول 

 4932خذ: نگارنده، مأ
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               (Smf)1پيچ و خم پيشاني کوهستان کوهستان يا ةشاخص سينوزيته جبه. 2. 5

هوايی و  و شاخصی است که تعادل و توازن بين شرايط آب (Smf)کوهستان ةجبهپيچ و خم 

کوهستان مستقيم که منطبق  ةجبهنيروهاي فرسايشی ليتولوژي و نيروهاي تکتونيکی که موجب ايجاد 

با  کوهستان ةجبهدهد. پيچ و خم باشند را نشان میال میيافته با گسل فعّهاي جهشبا کوهستان

 صورت زير تعريف می شود.

    (2) 
 

Smf: کوهستان،  ةپيچ و خم جبهLmfکوهستان ودشت، ة: طول جبه LSة: طول خط مماس بر جبه 

 کوهستان.

کوهستان را جبهة دهنده که سعی در فرسايش دادن شاخص سينوزينه، جدال بين نيروهاي فرسايش

شود را از طرف يروي صاف و مستقيم میدارند از يک طرف و نيروي تکتونيکی که باعث ايجاد ن

-نشان داده می Smfدهنده غلبه داشته باشند، نرخ باالي کند، حال اگر نيروهاي فرسايشديگر بيان می

ی کمتر خواهد بود. به عبارت ديگر از نظر کمّ Smfعدد  ،ال باشندشود و اگر نيروهاي تکتونيکی فعّ

ط بين ت متوسّ(، براي مناطق با فعالي6/4ّتا  4ی بين )ال تکتونيکبراي مناطق بسيار فعّ Smfشاخص 

، رضايی مقد ، )مددي است 2 تا بيشتر از 3/4ال از حدود کوهستانی غيرفعّجبهة ( و براي 9تا  1/4)

 (.421، ص. 4931رجايی، 

 کوهستان ةشاخص سينوزيته جبه ةمحاسب -5 جدول

 4932خذ: نگارنده، مأ 

 

                                                 
1. mountain front sinuosity 
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 (BS)شاخص شکل حوضه  .3. 5

اي دارند. شکل حوضه در طول زمان با توقف ميزان باال ال تکتونيکی، شکل کشيدههاي فعّحوضه

مطالعات ساير محققان نيز اين  (209 ، ص.2009، 4)بربنک و اندرسونشودتدريج دايره میه آمدگی، ب

گر يبه عبارت د(. 4931) ( و مختاري2003) پيروتا (، گوربوز و4333) 2موضوع را ثابت کرده است راميز

 برخوردار است و يشتريب یساختنيت زميّاز فعال ،تر باشددهيهرچه شکل حوضه کش یدر مناطق کوهستان

ساختی عرض ال زميندر مناطق فعّ. شودبه دايره نزديک می آنشکل  رشدن حوضهيبا گذشت زمان و پ

                                                 
1. Burbank and Anderson 

2. Ramiz  

 شاخص سينوزيته جبهة ةنقش -5شکل 

 اردستان ةکوهستان براي حوز

 4932خذ: نگارنده، أم
 

 شاخص سينوزيته جبهة ةنقش -6شکل 

 باد خالدآباد ةکوهستان براي حوز

 4932خذ: نگارنده، أم
 

 جبهةشاخص سينوزيته  ةنقش -7شکل 

 دق سرخ ةکوهستان براي حوز

 4932خذ: نگارنده، أم
 

 شاخص سينوزيته جبهة ةنقش -8شکل 

 ازنياب طرق ةکوهستان براي حوز

 4932خذ: نگارنده، أم
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-زيرا در چنين مناطقی نيروي رودخانه صرف ژرف کردن بستر خود می ؛تر استهاي آبريز باريکحوضه

 شود رودخانه فرصت تعريض بستر خود را داشته باشد.ساختی باعث میکه پايداري زمين در حالی ،شود

 شود.بيان می  ةنسبت شکل حوضه با رابط

 BS: ،نسبت شکل حوضهBI ،قسم آب تا خروجی حوضه، ترين مطول حوضه از انتهايیة انداز

BW: ترين قسمت.پهناي حوضه در پهن 

ال شووند، از نظور تکتوونيکی فعّو    ص موی مشوخّ  1يعنی بيشتر از  BSهايی که با مقادير زياد حوضه

قرار دارنود و   2ساختی در کالس ت زمينها از نظر فعاليّباشد، حوضه 1تا  9بين  BSهستند. زمانی که 

ال ت، غيرفعّووکووه از نظوور فعاليّوو دهنوودشووکل را نشووان موویاياي دايوورههوو، حوضووه9مقووادير کمتوور از 

   (.463، ص. 2003، )حمدونی، ايرگاري، فرناندز، چاکون و کلرندهست

  شاخص شکل حوضه ةمحاسب -5جدول 

 4932خذ: نگارنده، مأ

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 ابيازن -طرقحوضة ، BSشاخص  -9شکل

 4932خذ: نگارنده، أم

 خالدآباد -بادحوضة ، BSشاخص  -11شکل 

 4932خذ: نگارنده، أم
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 شاخص حجم به سطح حوضه .5. 5

 شود.  محاسبه می (4 ةرابط) شاخص حجم به سطح حوضه از 

                                                                                          )9(      
 

:VA   مقدار عددي شاخص حجم به سطح حوضه 

vi: حجم حوضه  

  Ai: مساحت حوضه 

ت شديد زمين ساختی ندي زياد و فعاليّپستی و بل ةدهندعددي زياد براي اين شاخص نشان مقدار

 (.19ص.  ،2002، 4هارکينز) استدر منطقه 

 

                                                 
1. Harkins 

 ، حوضه اردستانBSشاخص  -11شکل 

 4932ارنده، مأخذ: نگ

 ، حوضه دق سرخBSشاخص  -12شکل 

 4932مأخذ: نگارنده، 
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 در حوضه آبريز دق سرخ (VA)مقادير شاخص  -6جدول 

 4932خذ: نگارنده، مأ

 
 

 ةمحدودهاي شمال، شمال غرب و جنوب غرب يابيم که قسمتت در اين شاخص درمیبا دقّ

آباد و هاي باد خالدها دقيقاً منطبق بر حوضهند. اين قسمتال هستمورد مطالعه از نظر تکتونيکی فعّ

-گسل ةنقشهستند. از سوي ديگر بررسی  4و  2ت که به ترتيب داراي کالس فعاليّ استطرق ابيازن 

زفره و  -ی نظير ميالجردهاي مهمّکند. گسلد میييأال بودن اين بخش از حوضه را تهاي منطقه فعّ

هاي ماربين رنگان، باد خالدآباد، گسل ةحوضازن، گسل معروف نطنز در طرق ابية حوضکيومثقال در 

ها را از نظر تکتونيکی ناآرا  کرده هاردستان اين محدود ةحوضجنوبی  ةنيمبر گوهر و کيومثقال در 

ال از نظر تکتونيکی اي غيرفعّمنطقه VA (30/901) تنها پالياي دق سرخ با کمترين مقدار اند.

 د.شومحسوب می

  (P)1هاشاخص تراکم سطحي آبراهه .5. 5

هاي اصلی و فرعی( به مساحت هيدروگرافی حوضه )شامل شبکهة شبکاين عامل از تقسيم طول 

هاي زهکشی آيد و شاخص مفيدي جهت ارزيابی و شناسايی نئوتکتونيک در حوضهحوضه به دست می

ال و حساسيت زياد نگر تکتونيک فعّد. در اين شاخص هرچه ضريب تراکم بيشتر باشد، بياشومحسوب می

. همينين نشان از جوان بودن و نرسيدن به استشناسی موجود در حوضه سازندها و تشکيالت زمين

 محاسبه می شود. (2  ةرابط) زهکشی دارد. اين شاخص از ةحوضتعادل  ةمرحل

                                                 
1. Drainage Density           
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P                                                                                                     )1(  

مسواحت حوضوه بوه کيلوومتر مربوع       :طول آبراهه به کيلومتر،  :تراکم زهکشی،  :Pباال  ةرابطدر 

 . است

 هاي مورد مطالعهبراي حوضه pشاخص  ةمحاسب -7جدول 

 4932مأخذ: نگارندگان، 

 
 

  (Br)1پذيريشاخص انشعاب  . 6. 5

شود. باالتر گفته میمرتبة پذيري به نسبت تعداد قطعات يک رده به تعداد قطعات انشعاب

ديگر مرتبة اي به آبريز از مرتبه ةحوضهندسة ت تغييرات تصادفی در اين شاخص به علّ

قدر نسبت انشعاب ها ثابت باشد. هرا تمايل دارد که در تما  سرييکسان نخواهد بود، امّ

اين شرايط باعث . ت تکتونيکی بيشتر و جوان بودن حوضه استتر باشد، بيانگر فعاليّبزرگ

هايی است . نسبت انشعاب پايين از خصوصيات حوضهشود تر میهاي رتبه پايينافزايش آبراهه

ها غيرطبيعی نيست. شاخص هاي ساختاري کمتري دارند و الگوي زهکشی در آنکه آشفتگی

 آيد.دست میه ب( 9 ةرابط)مورد بحث از 

    (2                  )                              ]  [ 

 

تعداد  :N3دو ، ردة هاي تعداد شاخه :N2يکم، ردة هاي تعداد شاخه :N1که در آن 

  است.ا   nردة هاي تعداد شاخه nسو  و ردة هاي شاخه

                                                 
1. Bifurcation ratio 
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 13/2طرق ابيازن با بيشترين نسبت انشعاب زيرحوضة رفته گه به محاسبات صورتبا توجّ

( کمترين 30/4دق سرخ با کمترين نسبت انشعاب )زيرحوضة ترين زيرحوضه و البه عنوان فعّ

 دهد.اليت تکتونيکی را نشان میفعّ

د؛ چرا شوت مطالب فوق تاييد میهاي منطقه صحّگسلة نقششناسی و هاي زمينت در نقشهبا دقّ

ی نظير هاي مهمّگسل ،شودترين زيرحوضه شناخته میالعنوان فعّطرق ابيازن که به ةزيرحوض که از

عنوان پاليا، بدون داشتن گسل دق سرخ به ةحوض. زيرکنندزفره و کيومثقال عبور می -ميالجرد

 ال دارد.ی شرايطی کامالً آرا  و غيرفعّمهمّ

 (BR)پذيريشاخص انشعاب ةمحاسب -8جدول 

 4932نگارنده، خذ:مأ 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

د

 ق سرخ

  BRشاخص  ةنقش -13شکل   

 اردستان ةحوض

 4932مأخذ: نگارنده، 

 

 

 4932مأخذ: نگارنده، 

 BRشاخص  ةنقش -15شکل 

 خالدآباد -باد ةحوض 

 4932مأخذ: نگارنده، 

 



 پنجمشمارة بيست و             اي                ناحيه مجلّة جغرافيا و توسعة                                                45

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و پيشنهادها گيرينتيجه. 5

 اردستانآبخيز  ةحوضشناسی و ژئومورفولوژي متفاوت هاي زمينت ويژگیدر اين پژوهش به علّ

 1مطالعاتی به  ةمحدودو وجود سه واحد ژئومورفولوژيک کامالً واضح )کوهستان، دشت سر، پاليا(، 

شاخص ژئومورفيک،  6ساختی منطقه با استفاده از هاي زمينت. پس از آن فعاليّشده تقسيم زيرحوض

د. براي نيل به اين مقصود از شاخص ارزيابی شزهکشی ارزيابی  ةشبکمبتنی بر مورفولوژي حوضه و 

 دست می آيد. ه ب ( 1ة رابط)استفاده شد که از  (Lat)4هاي تکتونيکیاليتنسبی فعّ

 (6)                                                                                              

Lat= ّهاي تکتونيکی، تشاخص ارزيابی نسبی فعاليS= هاي هاي شاخصمجموع کالس

به  Latطبقات مختلف شاخص  ةشدهاي محاسبه= تعداد شاخصN شده وژئومورفيک محاسبه

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

                                                 
1. Index of Relative Active Tectonic 

 

 

  BRشاخص  ةنقش -15شکل 

 سرخدق ةحوض

 4932خذ: نگارنده، مأ

 

 BRشاخص  ةنقش -16شکل 

 طرق ابيازن ةحوض

 4932مأخذ: نگارنده، 
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2/4>Lat>4 ّ2ت زمين ساختی شديد،فعالي>Lat <2/4 ّ2/2ت تکتونيکی زياد، فعالي >Lat<2 

 هاي کم و ناچيز.تفعاليّ Lat<2/2ط، ت زمين ساختی متوسّفعاليّ

 مطالعاتي ةبراي محدود Latشاخص  ةمحاسب -9جدول 

 .4932نده،خذ: نگارمأ

 
مورد مطالعوه از   ةمحدودهاي شمال غرب و جنوب غرب دهد که بخشنشان می (3جدول )نتايج 

اي کوه شواخص   گونوه هاي مرکزي و شورقی حوضوه اسوت. بوه    ر از قسمتتالنظر تکتونيک بسيار فعّ

(Lat) ّط ختی متوسّو سوا اليت زموين ابيازن و باد خالدآباد و ميزان فعّ-طرق ةحوضت زياد در بيانگر فعالي

 .  استهاي اردستان و دق سرخ در حوضه

هواي  و حوضوه  اردسوتان  ةحوضهاي موجود در گسل ةنقشو ت تکتونيکی منطقه موقعيّ (1 شکل)

موجوود در نقشوه بوا     يهوا دهود. گسول  ینشان م 400000/4شناسی هاي زمينقشهن بر مبنايرا مجاور 

 ةمحودود شمال غرب و غرب  يهاکه بخش يا گونهبه ،استمنطبق   Latو محاسبات شاخصها افتهي

دسوت  ه بو  Latن شاخص ين محدوده باالتريقا در هميها را داشته و دقگسل ین فراوانيشتريب یمطالعات

قوم  هاي مهوم  هاي شمال غرب و جنوب غرب، به عبور گسلبخش اليترسد فعّبه نظر می است. آمده

کوه   هواي مرکوزي و شورقی حوضوه    قسومت در  است که ین در حاليا شود.و نطنز مربوط می زفره -

 .  ه استدست آمده ب Latزان ين ميترنيي، پارا دارندها ن تراکم گسليکمتر
 

 نامهکتاب

شمالی البرز ميان چالوس تا رود سر بر ة برآورد جنبايی حاشي(. 4933) قرشی،  .  . ر.،امريان چافجيري،  .4

 .13-31(، 4)2، نامة زمينفصل. هاي سه بعدي()شاخص هاي مورفوتکتونيکیشاخصة پاي

هاي گراديان شاخص ةبينالود بر پاي -داغ کپه ةگستر ساختیزمين بررسی ريخت (.4936پور، ن. )حقی .2

  .43-،61 (،23)46، زمين علو  ةنامفصل .رود و هيپسومتري شيب
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استفاده از  آبريز قرنقوچاي با ةهاي نئوتکتونيکی در حوضاليت(. تشخيص فع4933ّخطيبی بياتی،   ) .9
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