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 چکیده

ی ف کم  توصیهای ژئومورفیک به عنوان سنجش و تکتونیک فعال را با استتااه  ا  اتا ص رتأثیعلمی که 

ی ارايط های کمیگیریاوه؛ اندا  مورفوتکتونیک نامید  می ،نمايد اندا های  مین مشخصااکال و چشم

سا   فعال پرها ته اوه. ها به اتناسايی وععی  مناق  هارای  مینآوره تا با استتااه  ا  آنرا فراهم می

هر محدوه  ستتتنجی بخشتتتی ا  الکر  مرک ی که های کمی ريخ هر اين مطالعه با استتتتااه  ا  اتتتا ص

ناهنجاری سلسله اا ص  5و  اس  قرار هاره موره بررستی قرار گرفته روههای آبري  تالار و بابلحوعته

 65( هر hB( و برجستتیی نسکی )dD هکشتی )(، تراکم fFحوعته )(، اتکل Rانشتعابا  )(، ∆aمراتکی )

 به منظور تعیین کمی می ان تکتونیک فعال اين منطقه Arc GISاف اری هر محیط نرم حوعتتته  هکشتتتی

که هر محل تقاقع اس   گر آنهای فوق بیانهس  آمد  ا  محاسکه اا صنتايج بهمحاستکه اتد  است . 

هايی که هر هامنه اتتمالی الکر  هر اثر فعالی  اين چنین گستتلهای اتتمال الکر  و  طیرکو  و همگستتل

یر وجوه ياهاتتد ، بالا بوه  که بیانهای هستت  آمد  ا  اتتا صقاهير بهاند مهای ب رگ اتتکل گرفتهگستتل

وه که ريسک رهر اثر بالا بوهن اين مقاهير انتظار می. اس تکتونیکی بالا و بستیار بالا هر آن نواحی  فعالی 

 ها اف ايش يابد. ی ی منطقه نی  هر اثر گسیختیی گسل لر 

 .GIS، لر  ،  مینمورفوتکتونیک، الکر ، حوعه آبري مورفولوژی، ژئو :هاهکلیدواژ
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 مقدمه -9

ی فعال سا ت مین ا  نظرهیمالیا موجب اد  اس  که اکثر نقاط ايران - وره  آلپقرارگیری ايران هر کمربند چین

 ايی الکر  نی  بخشی ا  اين منطقه اس  و گستر  موره مطالعه هر ارق (، کمربند کو 6906، 6بربريان و کینگبااد )

ستا تی حاصتل ا  اين بر وره اس . پهنه الکر  اامل مجمو  فرآيندهای  مین ریتأثالکر  مرک ی قرار هاره و تح  

جوه آمد  و وسیله تغییر اکل حاصل ا  نیروی فشارای هر  مان سنو وئیک پايانی بهای اس  که بههای راند صاحه

( 6991 ،2علوی ايی ستیمرين و آلیین هر حال نمو و گستترا اس  )است  و ا   مان تريا  تا حال هر قول کو 

ا  شک  شک تعنوان يک سد بین حوعه   ر جنوبی با اقلیم مرقوب و ايران مرک ی با اقلیم نیمههای الکر  بهکو 

اماند  ا  جا  فعالی  مجده انکساقی و انقکاعی سا تارهای به اتکل هر اين پهنه، نتیجه يک پیشتینه رییهاره تغقرار 

س  اپالئو وئیک پايانی است  که اامل با  و بسته ادن حوعه اقیانو  پالئوتتی  و با  ادن حوعه   ر جنوبی 

 (.9106، 3ااتکلین) هايی هارهالکر  با ايران مرک ی هر هامنه جنوبی بیشتر اس ، ولی هر هامنه امالی تااو  یهمسان

های هر ههه GIS( هر محیط DEM) یارتااعهای رقومی با استااه  ا  مدلولوژيک های ژئومورفاستخراج اا ص

 ها برای ار يابی سريعکه ا  اين اا صقوریان هر تحلیل حوعه  هکشی بوه ، بها یر، روای هقی  و موره اقمین

کل ثاب  به تغییر ا قوربهها به سرع  و اس . روه انهسا تی هر يک ناحیه  اص استااه  اد  های  مینفعالی 

، 5: سیکر و گورنیت 6999، 4ههند )هولکورک و اومستا   فعال هر ستطز  مین واکنش نشتان میحاصتل ا   مین

کلر ) آورهیم(، بنابراين بررسی الیوی روهها، اقلاعا  مهمی هر موره گسترا و تکامل سا تاری منطقه فراهم 6903

تح  عنوان بررسی تکتونیک  پژوهشتی اه  هر مصتدق 6397(. هر اهامه هر ستال 2881، 7: واکر1،6990نو همکارا

سنجی و ژئومورفوتکتونیکی هر امتداه ژئومورفولوژی محدوه  اتمال سمنان، ارق الکر  مرک ی به مطالعا  ريخ 

مناققی که تح  سیطر   شپژوهمطالعا  صور  گرفته هر اين  بر اسا  اترقی اين منطقه پرها ته اتد  است .

 هارند.سا تی بالا تا بسیار بالا بر وراند ا  فعالی   مینها قرار گرفتههای امال الکر ،   ر، باهله و ساير گسلگستل

ای هروه و ايوانکی با استااه  ا  اا صهای آبري  جاجروه، حکلهپژوهشی تح  عنوان بررسی تکتونیک فعال حوعه

( هر غرب منطقه موره مطالعه صور  گرفته اس  که نتايج 6391رک ی نی  توسط اماعلیان )ای هر الکر  مروه انه

 های اصلی آن محاسکه اد  اس .های مورفوتکتونیکی هر حوالی گسلآن نی  بالا بوهن اا ص

                                                             
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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 منطقه مورد مطالعه -2

ر  مرک ی و هر بخشی ا  روه هر بخش اترقی الکهای آبري  تالار و بابلمنطقه موره مطالعه هر محدوه  حوعته

 (.6اکل اس  )های تهران، سمنان و ما ندران واقع اد  استان

اين  (.6903، 6هستند )بربريان Vهای فعال الکر  هارای امتداهی به موا ا  کمربند الکر  و به اکل بسیاری ا  گسل

 های اصلی هرداهی ا  گسلبااد. تعهای اصلی و فرعی با روندهای مختلف میبخش ا  سر مین ايران اامل گسل

 ايران نقش  ی  ل لهای و مناق  های رسوبی، تشکیل کانسارهای رگهو منطقه سا تاری ايران، حوعه اتناسی مین

هايی هستتتند که هر کواترنری پستتین و به  صتتوص هر عهد حاعتتر هارای حرکا  های فعال گستتلهارند. گستتل

ی اجايی نسکی  وه و هرگونه سا  مجده  وه هچار جابهروه هر آيند  نی  با فعالی  انا تی هستند و انتظار می مین

سا تی هر پهنه الکر ، به هلیل حرک  (. فعالی   مین6993، 2ن و همکاران)بربريا ، اوندرهیگیمکه بر روی آن قرار 

رو به امال ايران مرک ی به سم  اوراسیا و حرک  به سم  جنوب غرب و غرب حوعه   ر جنوبی هر رابطه با 

 (NNE-SSWگره اوراسیا هر اين محدوه  اس . اين هو سا وکار باعث ايجاه رژيم ترافشارا )با روندچر ش چپ

میلیون سال قکل ارو  اد  و کل منطقه الکر  را تح   5±2هر الکر  اتد  اس  و اعتقاه بر اين اس  که ا  حدوه 

جنوبی الکر  مرک ی را  -ادگی امالیمی ان کوتا  GPSهای (. برهاا 2881، 3قرار هاه  اس  )ريت  و همکاران ریتأث

)ورنان   ههدیممتر هر سال نشان میلی 4±2پهنه الکر  را گره هر کل متر هر سال و تغییر اکل برای چپمیلی 2±5

 (. 2884، 4و همکاران

راند  با ایکى به سم  جنوب  اور تا  –کیلومتر به صور  گسلى معکو   388گسل امال الکر : با هرا اى 

جنوب  –گرگان تا ن هيکى تنکابن گسترا هااته که ا  هو روند سا تارى امال  اورى  آباهیعلجنوب با تر ا  

ااد و بجنوب  اورى تشکیل اد  اس . روند کلى اين گسل به موا ا  گسل   ر مى –با ترى و امال با ترى 

اى هان سنگپیونده. اين گسل هر بخشى ا  هرا اى  وه مر  میکیلومترى غرب چالو  به اين گسل مى 62-68هر 

وى  مین هر ر یروانبهههد. هيوار  امال الکر  مى  کرتاسه )هر امال( را تشکیل مربوط به پالئو ويیک )هر جنوب( و

ر لر   تاريخى هاى چندين  مینلر  اوه. باتوجه به قرار گرفتن رو مرک  مههاى هوايى هيد  مىو نی  بر روى عک 

 6627لر   (  مین6994 ی  هانس . به عقید  بربريان )آن را گسلى جنکا و لر   توانسد  بیستم بر روى اين گسل، مى

حاصل فعالی  گسل امال الکر  بوه   +I0 = VIII و اد  Ms = 6.8 چهارهانیه با ب رگاى -میلاهى هر گستر  فريم 

اد  اس  )اا  پسند  ک  هاه  ير را نی  به اين گسل نس یهالر  نی ممیلاهى  6627لر   تاريخى  مین اس . علاو  بر

 (:2( )اکل 6374 اه  و  ار ، 
                                                             
1 Berberian, 1983 

2 Berberian et al, 1993 

3 Ritz et al, 2006 

4 Vernant et al, 2004 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 هجرى امسى( تالاروه 6363اساند  65میلاهى ) 6935مار   5لر    مین

 هجرى امسى( بندپى ما ندران 6331تیر  66)میلاهى  6957ژوئیه  2لر    مین

   I0و اد  + Ms = 6.7 میلاهى فريم با ب رگاى 6386لر    مین

جنوب با تری و ایب  –کیلومتر و راستای امال  اوری  14 طیرکو (: اين گسل با قول حدوه ) مياورگسل 

(. اين گسل که هر گستر  سمنان 6311نکوی،بااد )بر میچپ مؤلاهبه سوی امال  اور هارای سا وکاری معکو  با 

خش  اوری  وه مر  میان مارن متر هاره. اين گسل هر ب 6888جايی ااقولی ن هيک به قرار گرفته اس  بیشینه جابه

های پرکامکرين بالايی و های سا ند امشک را سا ته و هر بخش با تری، سنگهای ائوسن و سنگماستهو ستنگ

آباه و امال الکر  هر امال و گسل فیرو کو  هر های اللهپالئو وئیک را بريد  است . گستل اوريم به موا ا  گستل

ممکن اس   نیهمچنبااد؛ صور  قولی میهای اقراف  وه به ورهگیچینجنوب قرار هاره. اين گسل نسک  به 

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

 بااد.  قابل پیییری می

 

 
 شناسی گستره مورد مطالعهنقشه زمین -9شکل 
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 ها در گستره مورد مطالعهلرزهنقشه کانون زمین -2 شکل

 هامواد و روش -9

و بندی متر، به حوعه 38( DEMو مدل ارتااعی رقومی ) Arc GISهر اين مطالعه هر ابتدا با استااه  ا  نرم اف ار 

و ناشه  مین  6:25888های توپوگرافی به مقیا  (، سی  با استااه  ا  نقشه2ها پرها ته اد )اکل استخراج آبراهه

های آبري ، گسل، های مختلف کاربرهی که اامل آبراهه، حوعهلايه Arc GISا  قري  نرم اف ار  6:688888ناسی ا

 های ژئومورفیکهای استخراج اد  اا صبااد، تهیه گرهيد. هر آ ر برای حوعهلیتولوژی و  طوط ارتااعی می

هر   5و برجستیی نسکی 4، تراکم  هکشی3حوعه، اکل 2، انشعابا 6های ناهنجاری سلسله مراتکیکه اامل اا ص

گیری اد. برای هر بااد؛ اندا  می 1سا   فعال نسکیحوعه  هکشی محاسکه اد  و هر نهاي  اا ص  مین 65

 .بندی فعالی  تکتونیکی هر محدوه  موره بررسی تهیه گرهيداا ص نقشه پهنه

                                                             
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 
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 های منطقه مورد مطالعهها و آبراههنقشه حوضه -9 شکل

 

 ( Hierarchical anomaly index) یمراتبشاخص ناهنجاری سلسله 

که ري ه محاستعداه انشعاباتی که ا  يک ره  به روه انه ره  هو يا چند ره  بالاتر ا   وه می بر اسا اين اا ص 

  بین سا هس  آمد  تااو  می ان فعالی   میناتوه و بعد ا  بررسی هو )يا چند( حوعه با توجه به مقاهير بهمی

مشخص  6ترين انشعاب با ره   هکشی کوچک گرهه. برهمین اسا  هر يک حوعههای مختلف تعیین میحوعه

اوه و به همین ترتیب اين روند تشکیل می 2پیوندند، يک آبراهه ره  به هم می 6اوه. هر جايی که هو آبراهه ره  می

اتوه نظم ستلسله مراتکی هه به يک ره  بالاتر ا   وه واره میيابد.  مانی که يک آبراتا آ رين ره  موجوه اهامه می

(. واره 6945، 6واره اوه هارای نظم سلسله مراتکی اس  )هورتون 2که به آبراهه ره   6هاره، برای مثال هر آبراهه ره  

نی . برای مثال  مااوهیمادن يک ره  آبراهه به آبراهه هو يا چند ره  بالاتر ا   وه، ناهنجاری سلسله مراتکی نامید  

 بالاتر اوه، ناهنجاری سلسله مراتکی هاره.  و 4، 3های ره  آبراهه واره 6که آبراهه ره  

ره  روه انه  jآنومالی سلسله مراتکی،  HAبااد که هر اين فرمول فرمول محاسکه اين اا ص به صور  ذيل می

 (:  6901، 2تر اس  )ایاچی و همکارانره  روه انه پايین iبالاتر و 
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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 ري ه؛ هر نهاي  آنومالی سلسله مراتکیشعاباتی اس  که ا  ره  بالا به ره  پايین میتعداه ان No.(i>j)هر اين رابطه 

اوه و به تقسیم می 6 های ره ها بر تعداه کل آبراههاوه. مجمو  مقاهير محاسکه اد  برای تمامی ره محاستکه می

ها هس  آمدن آبراههس ، برای بهلا م به ذکر ا اوه.( هر حوعه تعیین می∆aعنوان اا ص آنومالی سلسله مراتکی )

ها استخراج بندی آنها و ره اف ار آبراههو با استااه  ا  هستورهای هیدرولوژی اين نرم Arc GISاف اری هر محیط نرم

 اد. 

 ( Bifurcation indexesانشعابات )شاخص 

 یت  اس . اا ص هتای آبهای تعیین آنومالی سیستم  هکشی هر حوعهاا ص انشعابا  ا  هيیر اا ص

هد همذکور اقلاعا  مایدی را هر موره هر موره نحو  فعالی  فرآيندهای فرسايشی و هرجه فعالی  حوعه ارائه می

ابد يها مقدار اا ص مذکور اف ايش میتأثیر عوامل تکتونیکی هر حوعه (. با اف ايش هرجه2880، 6)گاروتی و پیروتا

 ص نسک  انشعابا  يک ره   اص به تعداه انشعابا  يک ره  بالاتر اس (. اين اتا 2885)بارونی و همکاران، 

 (:6952، 3: استرالر6945، 2)هورتون
R = Rb – Rdb  

نسک  مستقیم انشعابا  اس . نسک  انشعابا   Rdbنسک  انشعابا  و  Rbاا ص انشعابا ،  Rهر رابطه بالا، 

 آيد:هس  میصور   ير بهبرای هر ره  يک حوعه به
Rb (u- u+1) = Nu / Nu+1  

تمام انشعابا  يک ره  بالاتر اس . نسک  انشعابا  برای هر  Nu+1تمام انشعابا  يک ره  و  Nuهر رابطه بالا، 

 اوه. صور  میانیین برای يک حوعه بیان میره  آبراهه محاسکه و هر نهاي  به

هايی حوعه، تعداه آبراهه اف ايش ره  هر يکيابد،  يرا با نسک  انشعابا  هر يک حوعه با اف ايش ره  کاهش می

ای مسطز هيابد. مقدار میانیین اين نسک  برای حوعهنند اف ايش میکه با پیوستن به يکديیر ره  بالاتر را ايجاه میک

هايی که نستتک  انشتتعابا  پايین هر حوعتته بااتتدمی 4تا  3های واقع هر مناق  کوهستتتانی بین و برای حوعته 2

(. 6914، 4اند و الیوی  هکشی به حال  قکیعی اس  وجوه هاره )استرالرتغییر کره  کمتر انا تی، مینسا تارهای 

 :اوهصور   ير محاسکه مینسک  مستقیم انشعابا  برای هر ره  به
Rdb = Ndu / Nu+1                                                           

تعداه انشعابا  ره  Nu+1 ري ند و های ره  بالاتر  وه میابا  يک ره  که به آبراههتعداه انشع Nduهررابطه بالا، 

ند. کبالاتر اس . اين نسک ، سا تمان اککه آب سطحی را بدون هرنظر گرفتن ناهنجاری سلسله مراتکی توصیف می

                                                             
1 Guarnieri and pirrotta, 2008 

2 Horton, 1945 

3 Strahler, 1952 

4 Strahler, 1964 
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عه موره هرجه تکامل حواند و اقلاعا  مایدی هراا ص انشعابا  و  ناهنجاری سلسله مراتکی به يکديیر وابسته

 (. 2880، 6ههد )گارنیری و پیروتا هکشی ارائه می

 ( Drainage densityشاخص تراکم زهکشی )

های آن، با تاب کنند  فرآيندهای هايی اس  که آبراههسنجی مهم برای حوعهتراکم  هکشی يک اا ص ريخ 

های يک حوعه نسک  مجمو  قول تمام آبراهه(. تراکم  هکشی ا  6997، 2حاکم بر حار چشم اندا ها اس  )اوم

 آيد:هس  می( و با توجه به رابطه  ير به6945، 3اوه )هورتونبه مساح  حوعه محاسکه می
Dd = Lu / A  

کلی مقاهير پايین  قوربهبااد. مساح  حوعه می Aهای يک حوعه و مجمو  قول تمام آبراهه Luهر رابطه بالا 

یار مقاوم و هارای مواه ناوذپذير  ير  اک، هارای پواش گیاهی  ياه بوه  و هر مناققی تراکم  هکشی هر مناق  بس

 یر آن اس  که منطقه اامل واحدهای سنییا مقاهير بالای تراکم  هکشی بیاناوه، امکه برجستیی کم اس  هيد  می

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

 ( Form factorص ضریب شکل )شاخ

قوريکه با مساوی بوهن ساير ارايط بااتند. بههای گوناگون میهای آبري  ا  نظر ظاهری هارای اتکلحوعته

های کشید   واهد بوه. به هلیل اينکه اکل حوعه تابعی ا  پستی های گره بیشتر ا  حوعهفی يکی هبی اوج حوعه

ها را با يکديیر مشکل اوه و مقايسه آنها هيد  می ياهی هر اکل حوعهبااد گوناگونی و بلندی و محیط آن می

، وهاها فاکتورهای ثابتی ا  حوعه گنجاند  اد  اس  استااه  میسا ه. برای حل اين مشکل ا  روابطی که هر آنمی

آيد هستت  میتوان به عتتريب اتتکل ااتتار  نموه. اين اتتا ص با توجه به رابطه  ير بها  جمله اين پارامترها می

 (:6932، 4)هورتون
Ff = A / L2                                                                                 

مجذور قول حوعه اس . قول حوعه ا  محل  روج  L2مساح  حوعه و  Aعريب اکل،  Ffهر رابطه بالا 

گرهه. اين اتا ص اتد  جريان هر يک مساح  معین ترين نقطه هر حوعته محاستکه میآبراهه اصتلی تا مرتاع

تر اس  و هر چه عريب تر بااد حوعه مذکور به مربع ن هيکن هيک 6بااد. هر چه مقدار عريب فرم به عده می

های  هکشتتی هر مناق  فعال ا  نظر (. حوعتته6301تر استت  )مهدوی، تر ا  يک بااتتد حو   کشتتید فرم کوچک

                                                             
1 Guarnieri and pirrotta, 2008 

2 Schumm, 1997 

3 Horton, 1945 

4 Horton, 1932 
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ینج تر هارای هبی اوج بالا هستند )سهايی با عريب اکل ب رگحوعه ،بااندتر میید سا تی، هارای اکل کش مین

 (. 2864، 6و همکاران

 (Bh) ینسببرجستگی 

 یهای سطحی و  ير مینی، تراوايی، توسعهی  هکشی، حرک  آببرجستتیی حوعته نقش مهمی هر توستعه

يان ی اد  جرههند مقدار بالای برجستیی نشانهای فرسايشی عوارض  مینی هاره. ااکال سطحی  مین و ويژگی

رين ارتااعا  تترين و پس بااتد. برجستتیی نسکی ا  ا تلاف بین مرتاعآب، ناوذ پايین و مقدار بالای رواناب می

 (: 2882، 2اوه )کلر و پینترآيد و ا  رابطه  ير محاسکه میهس  میحوعه به
Bh= Hmax _ Hmin  

 .مقدار ارتاا  کمینه حوعه اس  Hminر ارتاا  بیشینه و مقدا Hmaxهر اين رابطه 

 ( Iatساخت فعال نسبی )شاخص زمین

(، Dd(، اا ص تراکم  هکشی )R(، انشتعابا  )a∆های ژئومورفولوژی ناهنجاری ستلستله مراتکی )اتا ص

 بر اسا نطقه بندی ممقاهيری که هارا بوهند، به منظور قکقه بر اسا ( Bh( و برجستیی نسکی )Ffعتريب اتکل )

بندی ادند و هر نهاي  سا تی ره ( هر اا ص به پنج ره  به لحاظ فعالی   مینIatسا   نسکی )اتا ص  مین

ره  فعالی   4گیری اتتتد و به ( اندا  S/nهای ژئومورفولوژی )برای هر حوعتتته میتانیین مقتاهير ره  اتتتا ص

فعالی   2سا تی بسیار بالا اس ، ره  فعالی   مینههند  نشتان 6(. ره  6( تقستیم اتد )جدول Iatستا تی ) مین

سا   نسکی کم فعالی   مین 4ههد و ره  سا تی متوسط را نشان میفعالی   مین 3ستا تی بالا است ، ره   مین

سا   فعال نسکی، اا ص  مین بر اسا گستر  موره مطالعه  بندی(. پ  ا  ره 2887، 3اس  )حمدونی و همکاران

 ( هرگستر  موره مطالعه ترسیم ادIatسا تی )دی سطز فعالی   مینبننقشه پهنه

 نتایج و بحث -4

مطالعا  انجام گرفته بر روی اين اا ص هر منطقه موره مطالعه،  بر اسا اتا ص ناهنجاری سلسله مراتکی: 

هارا  کمترين می ان اين اتتا ص را 61و  7های می ان اين اتتا ص و  يرحوعتته نيترشیب 2و  6های  يرحوعتته

 (. 3بااند )اکل می

                                                             
1 Singh et al, 2014 

2 Keller and Pinter, 2002 

3 Hamdouni et al, 2007 
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 های گستره مورد مطالعهنقشه شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی در زیرحوضه -4شکل 

 

کمترين و  65و  62ای اتتمار  اتتا ص انشتتعابا : بنابر محاستتکا  انجام گرفته ا  اين اتتا ص،  يرحواتته

رين می ان ا  اين اا ص را ا  آن  وه امال الکر  هستند نی  بیشت که هر امتداه گسل 60و  6های امار   يرحواه

 (.4اند )اکل کره 
 

 
 های گستره مورد مطالعهنقشه شاخص انشعابات در زیرحوضه -5شکل 
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آباه های ه هبن و مر نکه هر امتداه گسل 1و  2، 7، 5های اتا ص تراکم  هکشی: برهمین اسا ،  يرحوعه

 (.5بااند )اکل کمترين می ان را هارا می 69 و 4های هستند بیشتر می ان ا  اين اا ص و  يرحوعه
 

 
 های گستره مورد مطالعهنقشه شاخص تراکم زهکشی در زیرحوضه -2شکل 

 

محاستتکا  انجام گرفته بر روی اين اتتا ص هر منطقه موره مطالعه  بر استتا اتتا ص عتتريب اتتکل: 

 (.1اکل بااند )اين اا ص را هارا میکمترين می ان ا   7و  64ترين می ان و بیش 67و  0های امار   يرحوعه
 

 
 های گستره مورد مطالعهنقشه شاخص ضریب شکل در زیرحوضه -7شکل 
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کمترين می ان ا  اا ص برجستیی  64و  9های امار  اتا ص برجستتیی نستکی: برهمین اسا   يرحوعه

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

 
 های گستره مورد مطالعهنقشه شاخص برجستگی نسبی در زیرحوضه -8شکل 

 

 ،0، 6های امار  مطالعا  صور  گرفته ا  اين اا ص  يرحواه بر اسا سا   فعال نسکی: اا ص  مین

ی را سا   فعال نسکهستند بیشترين می ان ا  اا ص  مین امال الکر  و  طیرکو های که هر امتداه گسل 9و  64

 (.0بااند )اکل هارا می
 

 
 های گستره مورد مطالعه( در زیرحوضهIATساخت فعال نسبی )نقشه شاخص زمین -1شکل 
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های منطقه موره مطالعه به منظور ار يابی ها بر روی روه انهگسل ریتأثهر اين پژوهش سعی اد  که به بررسی 

(، a∆) یمراتکهای ناهنجاری سلسله ستا تی فعال پرها ته اتوه. نتايج حاصتل ا  محاستکا  اا صفعالی   مین

حوعه  هکشی و هر نهاي   65( هر Bh( و برجستیی نسکی )Dd) ی هکش(، تراکم Ffحوعه )(، اکل Rانشعابا  )

 . باادسا تی ا یر هر منطقه موره مطالعه میههند  فعالی   مینتواند نشان( میIat) ینسکسا   فعال اا ص  مین

 

 (2007) 9حمدونی بر اساس IATبندی  های هر حوضه و ردهآمده از شاخصدست محاسبات به -9جدول 

Basin No. 
Indexes Class 

Iat Iat Class 
Ha Ff Dd R Bh Ha Ff Dd R Bh 

1 1.409 0.042 1.039 0.333 86 2 1 3 3 3 2.4 2 

2 3.760 0.129 1.087 2.333 331 1 1 3 1 3 1.8 2 

3 3.556 0.226 1.162 0.917 365 1 2 3 2 3 2.2 2 

4 1.680 0.082 1.060 3.167 91 1 1 3 1 3 1.8 2 

5 0.667 0.108 1.185 0.292 130 3 1 3 3 3 2.6 3 

6 1.152 0.650 0.971 1.021 732 3 3 2 2 2 2.4 2 

7 1.260 0.312 0.817 1.016 2281 2 3 1 2 1 1.8 2 

8 1.853 0.251 0.883 1.796 1050 1 2 2 1 2 1.6 2 

9 1.588 0.158 0.825 0.108 877 1 1 1 3 1 1.4 1 

10 0.647 0.108 0.796 0.307 2700 3 1 1 3 1 1.8 2 

11 1.021 0.315 0.666 1.377 3363 3 3 1 1 1 1.8 2 

12 0.947 0.410 0.794 0.162 3348 3 3 1 3 1 2.2 2 

13 1.044 0.276 0.754 1.296 2731 3 2 1 1 1 1.6 2 

14 0.682 0.325 0.745 1.083 2663 3 3 1 2 1 2 2 

15 0.671 0.509 0.986 0.694 902 3 3 2 3 2 2.6 3 

 

 گیرینتیجه -5

و  0، 3، 2های امار  محاسکا  حاصل ا  اا ص ناهنجاری سلسله مراتکی، اين اا ص هر  يرحوعه بر اسا 

بالا و بالا  بااند مقاهير بسیارامالی راته کو  الکر  میهای فرعی هامنه های امال الکر  ساير گسلکه هر امتداه  گسل 4

های مذکور و هر ههد. مقاهير حاصل ا  محاسکا  اا ص عريب اکل حوعه نی  هر امتداه گسلرا نمايش می

های امال الکر  و  طیرکو  هستند، بسیار بالا و بالا اس . هر اين که هر امتداه گسل 64و  63، 62، 66های  يرحوعه

ار بالا و برجستیی نسکی بسی هس  آمد  ا  اا صاند مقاهير بهبره  قرار گرفتههای نامها که هر امتداه گسلرحوعه ي

یر سا   فعال نسکی و مقايسه آن با هيبااد. هر نهاي  با محاسکا  صور  گرفته هر رابطه با اخص  مینبالا می

                                                             
1 Hamdouni et al, 2007 
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فعالی   ریتأثکه تح   64و  63، 66، 7، 4، 2امار  های های محاسکه اد ، مشخص گرهيد که  يرحوعهاا ص

رعی های فبااد که گسلههد. لا م به ذکر میاا ص بالا را نمايش میبااند، های امال الکر  و  طیرکو  میگسل

های ش می ان اا صس ايی بر اف ايبه ریتأثاند، هيیری نی  که هر اثر بالا بوهن فعالی   مین سا تی هر منطقه اکل گرفته

های بالا و گا  بسیار بالا پديدار ها می ان اا صاند که هر بر ی  يرحوعهريخ   مین سا تی نهاه  و سکب اد 

 اوه.  

سا   فعال هر يک ناحیه، هر اين پژوهش تلاا اد  اس  که با توجه به وابستیی عوامل مورفولوژی به  مین

بااد یم روههای آبري  تالار و بابلحوعهالکر  مرک ی که هر  ستا   فعال را بر اين عوامل هر بخشی ا  مین ریتأث

موره تحلیتل و بررستتتی قرار گیره. با تکیه به اين امر که هر اين بخش ا  الکر  مرک ی تا به حال مطالعا  بر روی 

خش ب های مورفولوژی صور  نیرفته اس  يا مطالعا  ا  پیش انجام گرفته تنها منطقه بسیار کوچکی ا  ايناا ص

وه را سا تی نسکی ا یر موجکلی فعالی   مین قوربهاوند، اين پژوهش هر اين بخش ا  الکر  مرک ی که را اامل می

ههد می بااد، نشانهای ريخ   مین سا تی میهای سطحی منطقه با تکیه بر اا صهر نتیجه مطالعه بر روی آبراهه

هرصد ا   33.3بالا و بستیار بالا اس . هر حدوه   طیرکو  کر  واتمال الهای فعال ا  قکیل که هر اثر عملکره گستل

 بااد وها میفعالی  اين گسل تح  ستیطر  ها صتور  گرفته است های آبري ی که مطالعا  بر روی آنحوعته

ط اند، فعالی   مین سا تی متوسسا تی ا یر تشکیل اد های فرعی هيیری که هر اثر حرکا   مینچنین گسلهم

ه نی  منطق  ی یها سکب اد  اس  که ريسک لر  قرارگیری منطقه هر معرض اين گستل. ههندی را ارائه میبه بالاي

اف ايش يابد. ا  آن جه  که اين منطقه هر ن هيکی اهرهای ب رگ و توريستی همانند بابل و ساير اهرهای امالی 

ر   هر اين منطقه و اثکا  فعال بوهن منطقه ا  لای مکنی بر وجوه  مینهلیل وجوه تاريخچهکشور واقع اد  اس ، به

مقوله  ها هر برابر  ل له،ی ستتا تمانح صتتوص قراهر  2088قک  آيین نامه  گرههستتا تی، پیشتتنهاه مینظر  مین

 ها موره توجه قرار گیره. لر  مخاقرا  حاصل ا   مین
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