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چکیده
علمی که تأثیر تکتونیک فعال را با استتااه ا اتا صهای ژئومورفیک به عنوان سنجش و توصی ف کم ی
ااکال و چشماندا های مین مشخص نمايد ،مورفوتکتونیک نامید میاوه؛ اندا گیریهای کمی ارايطی
را فراهم میآوره تا با استتااه ا آنها به اتناسايی وععی

مناق هارای مینسا

فعال پرها ته اوه.

هر اين مطالعه با استتتتااه ا اتتتا صهای کمی ريخ ستتتنجی بخشتتتی ا الکر مرک ی که هر محدوه
حوعتههای آبري تالار و بابلروه قرار هاره موره بررستی قرار گرفته اس
مراتکی ( ،)∆aانشتعابا

و  5اا ص ناهنجاری سلسله

( ،)Rاتکل حوعته ( ،)Ffتراکم هکشتی ( )Ddو برجستتیی نسکی ( )Bhهر 65

حوعتتته هکشتتتی هر محیط نرماف اری  Arc GISبه منظور تعیین کمی می ان تکتونیک فعال اين منطقه
محاستکه اتد است  .نتايج بههس

آمد ا محاسکه اا صهای فوق بیانگر آن اس

که هر محل تقاقع

گستتلهای اتتمال الکر و طیرکو و همچنین گستتلهايی که هر هامنه اتتمالی الکر هر اثر فعالی
گستتلهای ب رگ اتتکل گرفتهاند مقاهير بههست
فعالی
لر

اين

آمد ا اتتا صهای ياهاتتد  ،بالا بوه که بیانیر وجوه

تکتونیکی بالا و بستیار بالا هر آن نواحی اس  .هر اثر بالا بوهن اين مقاهير انتظار میروه که ريسک
ی ی منطقه نی هر اثر گسیختیی گسلها اف ايش يابد.

کلیدواژهها :ژئومورفولوژی ،مورفوتکتونیک ،الکر  ،حوعه آبري  ،مینلر .GIS ،
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 -9مقدمه

قرارگیری ايران هر کمربند چین وره آلپ-هیمالیا موجب اد اس که اکثر نقاط ايران ا نظر مینسا تی فعال
بااد (بربريان و کینگ ،)6906 ،6کمربند کو ايی الکر نی بخشی ا اين منطقه اس
الکر مرک ی قرار هاره و تح
صاحههای راند ای اس
است

و ا مان تريا

تأثیر فرآيندهای مینستا تی حاصتل ا اين بر وره اس  .پهنه الکر اامل مجمو

که بهوسیله تغییر اکل حاصل ا نیروی فشارای هر مان سنو وئیک پايانی به وجوه آمد
تا حال هر قول کو ايی ستیمرين و آلیین هر حال نمو و گستترا اس

کو های الکر بهعنوان يک سد بین حوعه

(علوی)6991 ،2

ر جنوبی با اقلیم مرقوب و ايران مرک ی با اقلیم نیمه شک تا شک

قرار هاره تغییر اتکل هر اين پهنه ،نتیجه يک پیشتینه ا فعالی
پالئو وئیک پايانی است

و گستر موره مطالعه هر ارق

مجده انکساقی و انقکاعی سا تارهای بهجاماند ا

که اامل با و بسته ادن حوعه اقیانو

پالئوتتی

و با ادن حوعه

ر جنوبی اس

همسانی الکر با ايران مرک ی هر هامنه جنوبی بیشتر اس  ،ولی هر هامنه امالی تااو هايی هاره (ااتکلین.)6910 ،3
استخراج اا صهای ژئومورفولوژيک با استااه ا مدلهای رقومی ارتااعی ( )DEMهر محیط  GISهر ههههای
ا یر ،روای هقی و موره اقمینان هر تحلیل حوعه هکشی بوه  ،بهقوریکه ا اين اا صها برای ار يابی سريع
فعالی های مینسا تی هر يک ناحیه اص استااه اد اس  .روه انهها به سرع
حاصتل ا مینستا

و بهقور ثاب

به تغییر اکل

فعال هر ستطز مین واکنش نشتان میههند (هولکورک و اوم :6999 ،4سیکر و گورنیت ،5

 ،)6903بنابراين بررسی الیوی روهها ،اقلاعا مهمی هر موره گسترا و تکامل سا تاری منطقه فراهم میآوره (کلر
و همکاران :6990،1واکر .)2881 ،7هر اهامه هر ستال  6397مصتدق اه هر پژوهشتی تح

عنوان بررسی تکتونیک

ژئومورفولوژی محدوه اتمال سمنان ،ارق الکر مرک ی به مطالعا ريخ سنجی و ژئومورفوتکتونیکی هر امتداه
اترقی اين منطقه پرها ته اتد است  .بر اسا
گستلهای امال الکر ،
پژوهشی تح

مطالعا صور گرفته هر اين پژوهش مناققی که تح

ر ،باهله و ساير گسلها قرار گرفتهاند ا فعالی

سیطر

مینسا تی بالا تا بسیار بالا بر ورهارند.

عنوان بررسی تکتونیک فعال حوعههای آبري جاجروه ،حکلهروه و ايوانکی با استااه ا اا صهای

روه انهای هر الکر مرک ی نی توسط اماعلیان ( )6391هر غرب منطقه موره مطالعه صور گرفته اس

که نتايج

آن نی بالا بوهن اا صهای مورفوتکتونیکی هر حوالی گسلهای اصلی آن محاسکه اد اس .

1 Berberian and King, 1981
2 Alavi, 1996
3 Stocklin, 1968
4 Holbrook and schumm, 1999
5 Seeber and Gortniz, 1983
6 Keller et al, 1998
7 Walker,2006
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 -2منطقه مورد مطالعه

منطقه موره مطالعه هر محدوه حوعتههای آبري تالار و بابلروه هر بخش اترقی الکر مرک ی و هر بخشی ا
استانهای تهران ،سمنان و ما ندران واقع اد اس

(اکل .)6

بسیاری ا گسلهای فعال الکر هارای امتداهی به موا ا کمربند الکر و به اکل  Vهستند (بربريان .)6903 ،6اين
بخش ا سر مین ايران اامل گسلهای اصلی و فرعی با روندهای مختلف میبااد .تعداهی ا گسلهای اصلی هر
ل له ی ايران نقش

میناتناسی و منطقه سا تاری ايران ،حوعههای رسوبی ،تشکیل کانسارهای رگهای و مناق

هارند .گستتلهای فعال گستتلهايی هستتتند که هر کواترنری پستتین و به صتتوص هر عهد حاعتتر هارای حرکا
مینانا تی هستند و انتظار میروه هر آيند نی با فعالی

مجده وه هچار جابهجايی نسکی وه و هرگونه سا ای

که بر روی آن قرار میگیره ،اوند (بربريان و همکاران .)6993 ،2فعالی
رو به امال ايران مرک ی به سم

اوراسیا و حرک

به سم

مینسا تی هر پهنه الکر  ،به هلیل حرک

جنوب غرب و غرب حوعه

ر جنوبی هر رابطه با

چر ش چپگره اوراسیا هر اين محدوه اس  .اين هو سا وکار باعث ايجاه رژيم ترافشارا (با روند)NNE-SSW
هر الکر اتد اس

و اعتقاه بر اين اس

که ا حدوه  5±2میلیون سال قکل ارو اد و کل منطقه الکر را تح

تأثیر قرار هاه اس (ريت و همکاران .)2881 ،3برهاا های  GPSمی ان کوتا ادگی امالی -جنوبی الکر مرک ی را
 5±2میلیمتر هر سال و تغییر اکل برای چپگره هر کل پهنه الکر را  4±2میلیمتر هر سال نشان میههد (ورنان
و همکاران.)2884 ،4
گسل امال الکر  :با هرا اى  388کیلومتر به صور

گسلى معکو

– راند با ایکى به سم

جنوب اور تا

جنوب با تر ا علیآباه گرگان تا ن هيکى تنکابن گسترا هااته که ا هو روند سا تارى امال اورى – جنوب
با ترى و امال با ترى – جنوب اورى تشکیل اد اس  .روند کلى اين گسل به موا ا گسل
هر  62-68کیلومترى غرب چالو

ر مىبااد و

به اين گسل مىپیونده .اين گسل هر بخشى ا هرا اى وه مر میان سنگهاى

مربوط به پالئو ويیک (هر جنوب) و کرتاسه (هر امال) را تشکیل مىههد .هيوار امال الکر بهروانی هر روى مین
و نی بر روى عک هاى هوايى هيد مىاوه .باتوجه به قرار گرفتن رو مرک مهلر اى چندين مینلر تاريخى هر
سد بیستم بر روى اين گسل ،مىتوان آن را گسلى جنکا و لر

ی هانس  .به عقید بربريان ( )6994مینلر 6627

میلاهى هر گستر فريم  -چهارهانیه با ب رگاى  Ms = 6.8و اد  +I0 = VIIIحاصل فعالی
اس  .علاو بر مینلر تاريخى  6627میلاهى مینلر های ير را نی به اين گسل نسک

گسل امال الکر بوه

هاه اد اس

(اا پسند

اه و ار ( )6374 ،اکل :)2
1 Berberian, 1983
2 Berberian et al, 1993
3 Ritz et al, 2006
4 Vernant et al, 2004
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 6935میلاهى ( 65اساند  6363هجرى امسى) تالاروه

مینلر  2ژوئیه  6957میلاهى ( 66تیر  6331هجرى امسى) بندپى ما ندران
مینلر  6386میلاهى فريم با ب رگاى  Ms = 6.7و اد

I0+

گسل اوريم ( طیرکو ) :اين گسل با قول حدوه  14کیلومتر و راستای امال اوری – جنوب با تری و ایب
به سوی امال اور هارای سا وکاری معکو
قرار گرفته اس

با مؤلاه چپبر میبااد (نکوی .)6311،اين گسل که هر گستر سمنان

بیشینه جابهجايی ااقولی ن هيک به  6888متر هاره .اين گسل هر بخش اوری وه مر میان مارن

و ستنگماستههای ائوسن و سنگهای سا ند امشک را سا ته و هر بخش با تری ،سنگهای پرکامکرين بالايی و
پالئو وئیک را بريد است  .گستل اوريم به موا ا گستلهای اللهآباه و امال الکر هر امال و گسل فیرو کو هر
جنوب قرار هاره .اين گسل نسک

به چین ورهگیهای اقراف وه بهصور قولی میبااد؛ همچنین ممکن اس

اين گسل حاصل يک فا با ادگی و ماگما ايی بااد که پیامد فا انکساقی بوه و اهامه قولی آن هر ناحیه امشک
قابل پیییری میبااد.

شکل  -9نقشه زمینشناسی گستره مورد مطالعه

سال نهم
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شکل  -2نقشه کانون زمینلرزهها در گستره مورد مطالعه
 -9مواد و روشها

هر اين مطالعه هر ابتدا با استااه ا نرم اف ار  Arc GISو مدل ارتااعی رقومی ( 38 )DEMمتر ،به حوعهبندی و
استخراج آبراههها پرها ته اد (اکل  ،)2سی

با استااه ا نقشههای توپوگرافی به مقیا

 6:25888و ناشه مین

اناسی  6:688888ا قري نرم اف ار  Arc GISلايههای مختلف کاربرهی که اامل آبراهه ،حوعههای آبري  ،گسل،
لیتولوژی و طوط ارتااعی میبااد ،تهیه گرهيد .هر آ ر برای حوعههای استخراج اد اا صهای ژئومورفیک
که اامل اا صهای ناهنجاری سلسله مراتکی ،6انشعابا  ،2اکل حوعه ،3تراکم هکشی 4و برجستیی نسکی 5هر
 65حوعه هکشی محاسکه اد و هر نهاي
اا ص نقشه پهنهبندی فعالی

اا ص مینسا

فعال نسکی 1میبااد؛ اندا گیری اد .برای هر

تکتونیکی هر محدوه موره بررسی تهیه گرهيد.

1 ∆a: Hierarchical anomaly index
2 R: Bifurcation indexes
3 Ff: Form factor
4 Dd: Drainage density
5 Bh: Relative relief
6 Iat: tectonic activity Index

1

امارۀ سی و سوم

جغرافیا و مخاقرا محیطی

شکل  -9نقشه حوضهها و آبراهههای منطقه مورد مطالعه
شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی ()Hierarchical anomaly index

اين اا ص بر اسا

تعداه انشعاباتی که ا يک ره به روه انه ره هو يا چند ره بالاتر ا

میاتوه و بعد ا بررسی هو (يا چند) حوعه با توجه به مقاهير بههس
حوعههای مختلف تعیین میگرهه .برهمین اسا

آمد تااو می ان فعالی

وه میري ه محاسکه
مینسا

بین

هر يک حوعه هکشی کوچکترين انشعاب با ره  6مشخص

میاوه .هر جايی که هو آبراهه ره  6به هم میپیوندند ،يک آبراهه ره  2تشکیل میاوه و به همین ترتیب اين روند
تا آ رين ره موجوه اهامه میيابد .مانی که يک آبراهه به يک ره بالاتر ا

وه واره میاتوه نظم ستلسله مراتکی

هاره ،برای مثال هر آبراهه ره  6که به آبراهه ره  2واره اوه هارای نظم سلسله مراتکی اس
ادن يک ره آبراهه به آبراهه هو يا چند ره بالاتر ا

(هورتون .)6945 ،6واره

وه ،ناهنجاری سلسله مراتکی نامید میاوه .برای مثال مانی

که آبراهه ره  6واره آبراهههای ره  4، 3و بالاتر اوه ،ناهنجاری سلسله مراتکی هاره.
فرمول محاسکه اين اا ص به صور ذيل میبااد که هر اين فرمول  HAآنومالی سلسله مراتکی j ،ره روه انه
بالاتر و  iره روه انه پايینتر اس

(ایاچی و همکاران:)6901 ،2
HA (i>j) = 2i-1-2j-1
)Hat=HA (i > j) * No. (i > j

1 Horton, 1945
2 Ciccacci et al, 1986
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آنومالی سلسله مراتکی

که ا ره بالا به ره پايین میري ه؛ هر نهاي

محاستکه میاوه .مجمو مقاهير محاسکه اد برای تمامی ره ها بر تعداه کل آبراهههای ره  6تقسیم میاوه و به
عنوان اا ص آنومالی سلسله مراتکی ( )∆aهر حوعه تعیین میاوه .لا م به ذکر اس  ،برای بههس

آمدن آبراههها

هر محیط نرماف اری  Arc GISو با استااه ا هستورهای هیدرولوژی اين نرماف ار آبراههها و ره بندی آنها استخراج
اد.
شاخص انشعابات ()Bifurcation indexes

اا ص انشعابا ا هيیر اا صهای تعیین آنومالی سیستم هکشی هر حوعههتای آب یت اس  .اا ص
مذکور اقلاعا مایدی را هر موره هر موره نحو فعالی

فرآيندهای فرسايشی و هرجه فعالی

حوعه ارائه میههد

(گاروتی و پیروتا .)2880 ،6با اف ايش هرجه تأثیر عوامل تکتونیکی هر حوعهها مقدار اا ص مذکور اف ايش میيابد
(بارونی و همکاران .)2885 ،اين اتا ص نسک

انشعابا يک ره

اص به تعداه انشعابا يک ره بالاتر اس

(هورتون :6945 ،2استرالر:)6952 ،3
R = Rb – Rdb

هر رابطه بالا R ،اا ص انشعابا  Rb ،نسک
برای هر ره يک حوعه بهصور

ير بههس

انشعابا و  Rdbنسک

مستقیم انشعابا اس  .نسک

انشعابا

میآيد:
Rb (u- u+1) = Nu / Nu+1

هر رابطه بالا Nu ،تمام انشعابا يک ره و  Nu+1تمام انشعابا يک ره بالاتر اس  .نسک
ره آبراهه محاسکه و هر نهاي
نسک

بهصور میانیین برای يک حوعه بیان میاوه.

انشعابا هر يک حوعه با اف ايش ره کاهش میيابد ،يرا با اف ايش ره هر يک حوعه ،تعداه آبراهههايی

که با پیوستن به يکديیر ره بالاتر را ايجاه میکنند اف ايش میيابد .مقدار میانیین اين نسک
 2و برای حوعتههای واقع هر مناق کوهستتتانی بین  3تا  4میبااتتد نستتک
سا تارهای مینانا تی ،کمتر تغییر کره اند و الیوی هکشی به حال
نسک

انشعابا برای هر

مستقیم انشعابا برای هر ره بهصور
هررابطه بالا Ndu ،تعداه انشعابا

برای حوعههای مسطز

انشتتعابا پايین هر حوعتتههايی که

قکیعی اس

وجوه هاره (استرالر.)6914 ،4

ير محاسکه میاوه:

Rdb = Ndu / Nu+1
يک ره که به آبراهههای ره بالاتر وه میري ند و  Nu+1تعداه انشعابا ره

بالاتر اس  .اين نسک  ،سا تمان اککه آب سطحی را بدون هرنظر گرفتن ناهنجاری سلسله مراتکی توصیف میکند.

1 Guarnieri and pirrotta, 2008
2 Horton, 1945
3 Strahler, 1952
4 Strahler, 1964
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اا ص انشعابا و ناهنجاری سلسله مراتکی به يکديیر وابستهاند و اقلاعا مایدی هرموره هرجه تکامل حوعه
هکشی ارائه میههد (گارنیری و پیروتا.)2880 ،6
شاخص تراکم زهکشی ()Drainage density

تراکم هکشی يک اا ص ريخ سنجی مهم برای حوعههايی اس که آبراهههای آن ،با تاب کنند فرآيندهای
حاکم بر حار چشم اندا ها اس
به مساح

(اوم .)6997 ،2تراکم هکشی ا نسک

مجمو قول تمام آبراهههای يک حوعه

حوعه محاسکه میاوه (هورتون )6945 ،3و با توجه به رابطه ير بههس

میآيد:
Dd = Lu / A

هر رابطه بالا  Luمجمو قول تمام آبراهههای يک حوعه و  Aمساح

حوعه میبااد .بهقور کلی مقاهير پايین

تراکم هکشی هر مناق بسیار مقاوم و هارای مواه ناوذپذير ير اک ،هارای پواش گیاهی ياه بوه و هر مناققی
که برجستیی کم اس
با مقاوم

هيد میاوه ،اما مقاهير بالای تراکم هکشی بیانیر آن اس

که منطقه اامل واحدهای سنیی

کم يا ناوذناپذير ،با پواش گیاهی اندک و پستی و بلندی ياه اس .

شاخص ضریب شکل ()Form factor

حوعتههای آبري ا نظر ظاهری هارای اتکلهای گوناگون میبااتند .بهقوريکه با مساوی بوهن ساير ارايط
فی يکی هبی اوج حوعههای گره بیشتر ا حوعههای کشید

واهد بوه .به هلیل اينکه اکل حوعه تابعی ا پستی

و بلندی و محیط آن میبااد گوناگونی ياهی هر اکل حوعهها هيد میاوه و مقايسه آنها را با يکديیر مشکل
میسا ه .برای حل اين مشکل ا روابطی که هر آنها فاکتورهای ثابتی ا حوعه گنجاند اد اس

استااه میاوه،

ا جمله اين پارامترها میتوان به عتتريب اتتکل ااتتار نموه .اين اتتا ص با توجه به رابطه ير بههستت

میآيد

(هورتون:)6932 ،4
Ff = A / L2

هر رابطه بالا  Ffعريب اکل A ،مساح

حوعه و  L2مجذور قول حوعه اس  .قول حوعه ا محل روج

آبراهه اصتلی تا مرتاعترين نقطه هر حوعته محاستکه میگرهه .اين اتا ص اتد جريان هر يک مساح
میبااد .هر چه مقدار عريب فرم به عده  6ن هيکتر بااد حوعه مذکور به مربع ن هيکتر اس
فرم کوچکتر ا يک بااتتد حو کشتتید تر اس ت

معین

و هر چه عريب

(مهدوی .)6301 ،حوعتتههای هکشتتی هر مناق فعال ا نظر

1 Guarnieri and pirrotta, 2008
2 Schumm, 1997
3 Horton, 1945
4 Horton, 1932
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مینسا تی ،هارای اکل کشید تر میبااند ،حوعههايی با عريب اکل ب رگتر هارای هبی اوج بالا هستند (سینج
و همکاران.)2864 ،6
برجستگی نسبی ()Bh

برجستتیی حوعته نقش مهمی هر توستعهی هکشی ،حرک

آبهای سطحی و ير مینی ،تراوايی ،توسعهی

ااکال سطحی مین و ويژگیهای فرسايشی عوارض مینی هاره .مقدار بالای برجستیی نشانههند ی اد جريان
آب ،ناوذ پايین و مقدار بالای رواناب میبااتد .برجستتیی نسکی ا ا تلاف بین مرتاعترين و پس ترين ارتااعا
حوعه بههس

میآيد و ا رابطه ير محاسکه میاوه (کلر و پینتر:)2882 ،2
Bh= Hmax _ Hmin

هر اين رابطه  Hmaxمقدار ارتاا بیشینه و  Hminمقدار ارتاا کمینه حوعه اس .

شاخص زمینساخت فعال نسبی ()Iat

اتا صهای ژئومورفولوژی ناهنجاری ستلستله مراتکی ( ،)∆aانشتعابا ( ،)Rاا ص تراکم هکشی (،)Dd
عتريب اتکل ( )Ffو برجستیی نسکی ( )Bhبر اسا
اتا ص مینسا

مقاهيری که هارا بوهند ،به منظور قکقهبندی منطقه بر اسا

نسکی ( )Iatهر اا ص به پنج ره به لحاظ فعالی

مینسا تی ره بندی ادند و هر نهاي

برای هر حوعتتته میتانیین مقتاهير ره اتتتا صهای ژئومورفولوژی ( )S/nاندا گیری اتتتد و به  4ره فعالی
مینستا تی ( )Iatتقستیم اتد (جدول  .)6ره  6نشتانههند فعالی
مینستا تی بالا است  ،ره  3فعالی
اس (حمدونی و همکاران .)2887 ،3پ
نقشه پهنهبندی سطز فعالی

مینسا تی بسیار بالا اس  ،ره  2فعالی

مینسا تی متوسط را نشان میههد و ره  4فعالی
ا ره بندی گستر موره مطالعه بر اسا

مینسا

اا ص مینسا

نسکی کم
فعال نسکی،

مینسا تی ( )Iatهرگستر موره مطالعه ترسیم اد

 -4نتایج و بحث

اتا ص ناهنجاری سلسله مراتکی :بر اسا

مطالعا انجام گرفته بر روی اين اا ص هر منطقه موره مطالعه،

يرحوعتتههای  6و  2بیشترين می ان اين اتتا ص و يرحوعتتههای  7و  61کمترين می ان اين اتتا ص را هارا
میبااند (اکل .)3

1 Singh et al, 2014
2 Keller and Pinter, 2002
3 Hamdouni et al, 2007
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شکل  -4نقشه شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی در زیرحوضههای گستره مورد مطالعه

اتتا ص انشتتعابا  :بنابر محاستتکا انجام گرفته ا اين اتتا ص ،يرحواتتهای اتتمار  62و  65کمترين و
يرحواههای امار  6و  60که هر امتداه گسل امال الکر هستند نی بیشترين می ان ا اين اا ص را ا آن وه
کره اند (اکل .)4

شکل  -5نقشه شاخص انشعابات در زیرحوضههای گستره مورد مطالعه
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اتا ص تراکم هکشی :برهمین اسا  ،يرحوعههای  2 ،7 ،5و  1که هر امتداه گسلهای ه هبن و مر نآباه
هستند بیشتر می ان ا اين اا ص و يرحوعههای  4و  69کمترين می ان را هارا میبااند (اکل .)5

شکل  -2نقشه شاخص تراکم زهکشی در زیرحوضههای گستره مورد مطالعه

اتتا ص عتتريب اتتکل :بر استتا

محاستتکا انجام گرفته بر روی اين اتتا ص هر منطقه موره مطالعه

يرحوعههای امار  0و  67بیشترين می ان و  64و  7کمترين می ان ا اين اا ص را هارا میبااند (اکل .)1

شکل  -7نقشه شاخص ضریب شکل در زیرحوضههای گستره مورد مطالعه

جغرافیا و مخاقرا محیطی

62

اتا ص برجستتیی نستکی :برهمین اسا

امارۀ سی و سوم

يرحوعههای امار  9و  64کمترين می ان ا اا ص برجستیی

نسکی و  2و  4بیشترين می ان ا اين اا ص را هارا میبااند (اکل .)7

شکل  -8نقشه شاخص برجستگی نسبی در زیرحوضههای گستره مورد مطالعه

اا ص مینسا

فعال نسکی :بر اسا

مطالعا صور گرفته ا اين اا ص يرحواههای امار ،0 ،6

 64و  9که هر امتداه گسلهای امال الکر و طیرکو هستند بیشترين می ان ا اا ص مینسا

فعال نسکی را

هارا میبااند (اکل .)0

شکل  -1نقشه شاخص زمینساخت فعال نسبی ( )IATدر زیرحوضههای گستره مورد مطالعه

تحلیل مخاقرا
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هر اين پژوهش سعی اد که به بررسی تأثیر گسلها بر روی روه انههای منطقه موره مطالعه به منظور ار يابی
مینستا تی فعال پرها ته اتوه .نتايج حاصتل ا محاستکا اا صهای ناهنجاری سلسله مراتکی (،)∆a

فعالی

انشعابا ( ،)Rاکل حوعه ( ،)Ffتراکم هکشی ( )Ddو برجستیی نسکی ( )Bhهر  65حوعه هکشی و هر نهاي
اا ص مینسا

فعال نسکی ( )Iatمیتواند نشانههند فعالی

مینسا تی ا یر هر منطقه موره مطالعه میبااد.

جدول  -9محاسبات بهدست آمده از شاخصهای هر حوضه و ردهبندی  IATبر اساس حمدونی)2007( 9
Indexes

Class

Basin No.

Iat Class

Iat

2

2.4

2

1.8

3

2

2.2

3

2

2

1.8

3

1

3

3

2.6

3

3

3

1

2

2.4

2

2

2

3

2

1.8

1

2

1

3

2

2

1.6

2

1

2

2

1

1050

1

1.4

1

3

1

1

1

877

0.108

2

1.8

1

3

1

1

3

2700

0.307

0.796

2

1.8

1

1

1

3

3

3363

1.377

0.666

0.315

2

2.2

1

3

1

3

3

3348

0.162

0.794

0.410

2

1.6

1

1

1

2

3

2731

1.296

0.754

0.276

1.044

2

2

1

2

1

3

3

2663

1.083

0.745

0.325

0.682

14

3

2.6

2

3

2

3

3

902

0.694

0.986

0.509

0.671

15

Bh
3

R
3

Dd
3

Ff
1

Ha
2

Bh
86

R
0.333

Dd
1.039

Ff
0.042

Ha
1.409

1

1

3

1

1

331

2.333

1.087

0.129

3.760

2

3

2

1

365

0.917

1.162

0.226

3.556

3

1

1

91

3.167

1.060

0.082

1.680

4

3

130

0.292

1.185

0.108

0.667

5

3

732

1.021

0.971

0.650

1.152

6

2281

1.016

0.817

0.312

1.260

7

1.796

0.883

0.251

1.853

8

0.825

0.158

1.588

9

0.108

0.647

10

1.021

11

0.947

12
13

 -5نتیجهگیری

بر اسا

محاسکا حاصل ا اا ص ناهنجاری سلسله مراتکی ،اين اا ص هر يرحوعههای امار  0 ،3 ،2و

 4که هر امتداه گسلهای امال الکر ساير گسلهای فرعی هامنه امالی راته کو الکر میبااند مقاهير بسیار بالا و بالا
را نمايش میههد .مقاهير حاصل ا محاسکا

اا ص عريب اکل حوعه نی هر امتداه گسلهای مذکور و هر

يرحوعههای  63 ،62 ،66و  64که هر امتداه گسلهای امال الکر و طیرکو هستند ،بسیار بالا و بالا اس  .هر اين
يرحوعهها که هر امتداه گسلهای نامبره قرار گرفتهاند مقاهير بههس
بالا میبااد .هر نهاي

با محاسکا

صور

آمد ا اا ص برجستیی نسکی بسیار بالا و

گرفته هر رابطه با اخص مینسا

فعال نسکی و مقايسه آن با هيیر
1 Hamdouni et al, 2007
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اا صهای محاسکه اد  ،مشخص گرهيد که يرحوعههای امار  63 ،66 ،7 ،4 ،2و  64که تح

تأثیر فعالی

گسلهای امال الکر و طیرکو میبااند ،اا ص بالا را نمايش میههد .لا م به ذکر میبااد که گسلهای فرعی
هيیری نی که هر اثر بالا بوهن فعالی
ريخ

مین سا تی هر منطقه اکل گرفتهاند ،تأثیر بهس ايی بر اف ايش می ان اا صهای

مین سا تی نهاه و سکب اد اند که هر بر ی يرحوعهها می ان اا صهای بالا و گا بسیار بالا پديدار

اوه.
با توجه به وابستیی عوامل مورفولوژی به مینسا
تأثیر مینستا

فعال هر يک ناحیه ،هر اين پژوهش تلاا اد اس

که

فعال را بر اين عوامل هر بخشی ا الکر مرک ی که هر حوعههای آبري تالار و بابلروه میبااد

موره تحلیتل و بررستتتی قرار گیره .با تکیه به اين امر که هر اين بخش ا الکر مرک ی تا به حال مطالعا
اا صهای مورفولوژی صور نیرفته اس

بر روی

يا مطالعا ا پیش انجام گرفته تنها منطقه بسیار کوچکی ا اين بخش

را اامل میاوند ،اين پژوهش هر اين بخش ا الکر مرک ی که بهقور کلی فعالی

مینسا تی نسکی ا یر موجوه را

هر نتیجه مطالعه بر روی آبراهههای سطحی منطقه با تکیه بر اا صهای ريخ

مین سا تی میبااد ،نشان میههد

که هر اثر عملکره گستلهای فعال ا قکیل اتمال الکر و طیرکو بالا و بستیار بالا اس  .هر حدوه  33.3هرصد ا
حوعتههای آبري ی که مطالعا بر روی آنها صتور گرفته است
همچنین گسلهای فرعی هيیری که هر اثر حرکا

ستیطر فعالی

تح

مینسا تی ا یر تشکیل اد اند ،فعالی

به بالايی را ارائه میههند .قرارگیری منطقه هر معرض اين گستلها سکب اد اس
اف ايش يابد .ا آن جه

اين گسلها میبااد و
مین سا تی متوسط

که ريسک لر

ی ی منطقه نی

که اين منطقه هر ن هيکی اهرهای ب رگ و توريستی همانند بابل و ساير اهرهای امالی

کشور واقع اد اس  ،بههلیل وجوه تاريخچهای مکنی بر وجوه مینلر هر اين منطقه و اثکا فعال بوهن منطقه ا
نظر مینستتا تی ،پیشتتنهاه میگرهه قک آيین نامه  2088هر صتتوص قراحی ستتا تمانها هر برابر ل له ،مقوله
مخاقرا حاصل ا مینلر ها موره توجه قرار گیره.
کتابنامه
اتا پسند اه  ،مجید ،ار  ،مهدی؛  .6374بررسی مقدماتی لر

ی ی و لر مینسا

و طر مینلر و گسلش هر پهنه

استان ما ندران .گ ارا پژوهشیا بینالمللی ل له.
امايلیان ،علی؛  .6391بررسی تکتونیک فعال حوعههای آبري جاجروه ،حکلهروه و ايوانکی با استااه ا اا صهای
روه انهای هر الکر مرک ی .پاياننامه کاراناسی اراد .هانشیا

وار می.

مصدق اه  ،المیرا؛  .6397بررسی تکتونیک ژئومورفولوژی محدوه امال سمنان ،ارق الکر مرک ی .هانشیا وار می تهران.
نکوی ،محمد حسین؛  .6311نقشه میناناسی  6:688888سمنان .انتشارا
کشور.

سا مان مین اناسی و اکتشافا
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