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 2ديانا درتاج، 1*سعيد نگهبان

 42/42/1931 تأييد نهايي مقاله:  42/11/1931 :وصول مقاله

 دهيچک

که  يان دارند و هر منطقهيزم يهبر نقاط مختلف کر ياديار زيرات بسيثأهمواره ت يکيحرکات تکتون

. استک فعال يتکتون يدر آنها وجود دارد به اصطالح دارا يکيز حرکات تکتونيدر حال حاضر ن

 ايرودخانه هايلندفرم بين نزديکي رابطه و هستند حساس تکتونيکي حرکات به نسبت هارودخانه

 يهاحوضه روشا يک منطقه ي يکيت تکتونيوضع يمنظور بررسدارد. به وجود تکتونيکيحرکات  و

 ابزاري تکتونيکي هايفعاليت ارزيابي در ژئومورفيکي هايان، شاخصين ميوجود دارد. در ا يمختلف

 يحوضه يکيت تکتونيوضع يق حاضر به بررسين اساس در تحقيهستند. بر ا اطمينان قابل و مفيد

 5روان شامل يس يرودخانه يق حوضهين تحقيروان پرداخته شده است. در ايس يرودخانه

به منظور قرار گرفته شده است.  يابيروان مورد ارزيشه، قشالق، گاورود و سيگاران، شوي رحوضهيز

چ و خم يشاخص، شامل: شاخص پ 1مورد مطالعه از  يهارحوضهيک بر زير تکتونيثأت يبررس

 انيگراد (، شاخصAF) ي(، شاخص عدم تقارن حوضه زهکشSmfکوهستان )( جبهه ينوسي)س

(، Pآبراهه ) ي(، شاخص تراکم سطحTمعکوس ) يتوپوگراف تقارن (، شاخصSLرودخانه ) يطول

( Bs( و شاخص شکل حوضه )Sرودخانه ) ينوسي(، شاخص سHi) يپسومتريشاخص انتگرال ه

 يبندموجود، به منظور طبقه يهاشاخص يحوضه بر مبنا يابياستفاده شده است. پس از ارز

( استفاده  Lat) يکيتکتون يهاتيفعال ينسب يابي، از شاخص ارزيکيت تکتونيها از نظر فعالحوضه

، يمطالعات يهارحوضهين زين است که در بيانگر اين شاخص بيج حاصله از ايشده است که نتا

 .استها رحوضهير زينسبت به سا يترفعالت يوضع ي، دارا4ن کالس يانگيشه با ميشو يرحوضهيز

 .رواني، حوضه سيژئومورفولوژ يهاک فعال، شاخصيتکتون :يديکلمات کل
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 .، الردانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان، کارشناس ارشد ژئومورفولوژي- 4



 
 911 -291، صص 9911 تابستان، 5، سال 91دروژئومورفولوژي، شماره يه  911

Hydrogeomorphology, Vol.5, No.19, Summer 2019, pp (187-209) 

 

 مقدمه

 هايلندفرم بين نزديکي يرابطه و هستند حساس تکتونيکي حرکات به نسبت هارودخانه

 (. اصطالح1932و همکاران،  ييدارد )روستا وجود حرکات تکتونيکي و ايرودخانه

 از بسياري در و است تکتونيک و ژئومورفولوژي بين ارتباط يکنندهمورفوتکتونيک بيان

و  يليشود )اسماعمي گرفته نظر در ژئومورفولوژي تکتونيک برابر موارد مورفوتکتونيک،

 از يکي ر،يگچشم طور به يکيتکتون يژئومورفولوژ رياخ يهاسال در .(1931همکاران، 

 يهانقشه يهيته و فعال يکيتکتون يهاشکل صيدر تشخ ثرؤم و ياساس و عمده يابزارها

 بوده نيسطح زم يکنون يهاانداز چشم خچهيتار فهم و درک نيهمچن و يالرزه خطر

ا يک منطقه ي يکيت تکتونيوضع ي(. به منظور بررس1: 4444است )کلر و همکاران، 

 ارزيابي در ژئومورفيکي هايان، شاخصين ميوجود دارد. در ا يمختلف يهاحوضه روش

 توانمي هاروي آن از زيرا هستند اطمينان قابل و مفيد ابزاري تکتونيکي هايفعاليت

 سر پشت را تکتونيکي کند حتي يا و سريع هايفعاليت گذشته در که را اينواحي

ها به ن شاخصي(. ا911: 1331، 1هررا-رزينمود )رام ييشناسا يبه راحت اند،گذاشته

 و يواقع طور بپردازد و به يکم يريگدهد تا به اندازهيها اجازه مستيژئومورفولوژ

 را کيمورفولوژ يهاشاخص و کرده سهيگر مقايکدي با را مختلف يهالندفرم معقول

ن ي)زاگرس چ يريت قرارگيروان با توجه به موقعيرودخانه س يکنند. حوضه محاسبه

و  ارزيابي ن اساسيا شود. بريفعال محسوب م يامنطقه يکيخورده(، از نظر تکتون

 و ايناحيه عمران هايريزيبرنامه در آن از ناشي اثرات و تکتونيکي هايفعاليت بررسي

 گر،و نوحه يباشد )گورابمي برخوردار بااليي اهميت محيط از مديريت و سرزمين آمايش

 يکيت تکتونيوضع يابيق حاضر به ارزيبا توجه به موارد مذکور در تحق .(111: 1911

 روان پرداخته شده است.يس يحوضه

                                                           
1- Ramirez- Herrera 
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ران و جهان صورت يدر سطح ا يقات مختلفيدر مورد موضوع مورد مطالعه تحق

( اشاره کرده که به 4441) 1و دالستا ينيتوان به ترويها مگرفته است که از جمله آن

ا يماليغرب ه شمال فعال کوهستان هايجبهه ساخت نوزمين يهاتيفعال يبررس

 يکيمورفوتکتون يهاها و شاخصل گسليه و تحليق از تجزين تحقيپرداختند. در ا

کوهستان مورد  يشانيانگر فعال بودن پيدست آمده به ج بياستفاده شده است و نتا

 يتيدره اسپ يکيمورفوتکتونت يوضع ي( به بررس4411) 4مطالعه است. آنوپ و همکاران

 و کيژئومورفومتر ليه و تحليتجز ج حاصل از ازيا پرداختند. نتايدر شمال غرب اسپان

 مهم عوامل از ساخت فعالنيزم که داده است ک نشانيژئومورف يهاشاخص يمحاسبه

 در آن يتوپوگراف راتييتغ و است ايماليه غربشمال در يتياسپ دره اندازچشم بر حاکم

( 4414) 9ا و همکارانيکونيگ .است مؤثر عوامل ريسا نقش و فعال ساختنيبا زم ارتباط

ا پرداختند. در ياسپان يرا در جنوب شرقيس يهاک دامنهيت مورفوتکتونيوضع يبه بررس

ن يانگر ايق بين تحقيج ايک استفاده شده است. نتايشاخص ژئومورف 1ق از ين تحقيا

 يمطالعات يها در محدودهآبراهه شکل رييتغ بر مؤثر يساختنيزم يهاتياست که فعال

 و شرق و شمال سمت به الرأسخط از معکوس گسل ،يگسل منطقه دو به مربوط

( 4419) 2و همکاران نايويو .داننديم جنوب طرف به الرأساز خط نرمال گسل يگريد

 ق ازين تحقيدادند. در اا را مورد مطالعه قرار ين پنسوليابر يکيتکتون ير باالآمدگيتاث

دست آمده ه ج بياستفاده شده است و نتا يمورفومتر يهاو روش ييهوا يهاعکس

 هايدره در کنار تراس گيريشکل و سخت سازندهاي در هاش شکافيدايپ انگريب

 5شارما و همکاران ها است.آبرفت بستر در رفتن رودخانه فرو نتيجه در مونو يرودخانه

در هندوستان را مورد  1رخاديرودخانه ش يحوضه يکيمورفوتکتونت ي( وضع4411)

ک استفاده يک و مورفومتريژئومورف يهاق از شاخصين تحقيمطالعه قرار دادند. در ا
                                                           
1- Troiani  &  Della Seta 

2- Anoop et al., 

3- Giaconia et al., 

4- Viveena et al., 

5- Sharma et al., 

6- Sheer Khadd 
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ها مورد ن حوضه بر اساس شاخصين است که ايانگر ايدست آمده به ج بيشده است. نتا

ته جبهه ينوسيک، سيپسومتري، انتگرال هيزهکش ياستفاده )عدم تقارن حوضه

منطقه  يگسل يهاتياز فعال ين فعال بودن ناشيباشد که ايکوهستان و ...( فعال م

 کيتکتون و کيژئومورفولوژ شواهد ليتحل و ي( به بررس1934و همکاران ) يکرم .است

 يهاق از شاخصين تحقيانه پرداختند. در ايم يشهرچا يشمال يهاحوضه در فعال

 Iatها با استفاده از شاخص ن شاخصيل ايج تحليشده است که نتاک استفاده يژئومورف

 يحرکات تکتونک يدارا يشهرچا يشمال يهادرصد حوضه 1/51دهد که ينشان م

 يهاتيفعال يدرصد دارا 9/12اد و يز يکيت تکتونيفعال يدرصد دارا 1/41متوسط، 

 ساختنو زمين هايفعاليت ارزيابي( به 1939شبرنگ )و  ينيکم هستند. عابد يکيتکتون

 يکيشاخص ژئومورفولوژ 14ق از ين تحقيپرداختند. در ا چاي مشکين آبخيز حوضه در

 کل که ه استداد نشان ژئومورفولوژي هايشاخص يابيارز نتايجاستفاده شده است. 

 يزيرحوضه و است پويا ساختي زمين هايفعاليت لحاظ از مطالعه مورد يحوضه

 ساختي زمين فعاليت از کرکرچاي و بينوچاي هايزيرحوضه به نسبت چايمشکين

 در تکتونيک تأثير ( به بررسي1935همکارام )و  يآبادبرخوردار است. جمال يترشيب

دان پرداختند. در يه و قلعه ميبار، بق يهازهکشي در حوضه هايشبکه کمي هايويژگي

ن است که يانگر ايق بيج تحقياستفاده شده است و نتا يژئومورفولوژ يهان از شاخصيا

 يوجود دارد. منصور يمطلوب يها همبستگگر شاخصين شاخص انشعابات حوضه و ديب

س بانکول پرداختند. يک فعال طاقديت تکتونيوضع ي(، به منظور بررس1931) يو سرباز

استفاده شده  يکيژئومورفولوژ شواهد و کيمورفوتکتون يهاق از شاخصين تحقيدر ا

 کيتکتون تيوضع يبانکول دارا سيطاقد که دهنديم نشان ن پژوهشيا يهاافتهياست. 

 يباالآمدگ و يکيتکتون نئو يهاحرکت تداوم يايها گوافتهي نيا ن،ياست. همچن يفعال

ت يوضع يق بررسيباشند. با توجه به موارد مذکور هدف از تحقيم بانکول سيطاقد در

 و Smf ،AF ،SL ،T ،P ،Hi ،Sشاخص  1روان با استفاده از يس يهارحوضهيز يکيتکتون

Bs  باشد.يم 
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 هامواد و روش

 مورد مطالعه يمحدوده -

در  ياسيمات سيروان است که از نظر تقسيشامل حوضه رودخانه س يمطالعات يمحدوده

قرار  ز در شمال استان کرمانشاهياز آن ن يغرب و جنوب استان کردستان و بخش کم

ج فارس يخل يهارحوضهيلومترمربع، از زيک 1251ن حوضه با وسعت ي(. ا1دارد )شکل 

شود. بخش يم يعمدتا شامل واحد کوهستان يشود که از نظر ژئومورفولوژيمحسوب م

ب در برگرفته است و مناطق مسطح آن اغلب به يپرش يهااز منطقه را دامنه ياعمده

ز ين يمياند. از نظر اقلهستند که در سطح حوضه پراکنده يکوه يانيم يهاصورت دشت

 يق حوضهين تحقيبا معتدل است. در ايتقر يهاسرد و تابستان يهازمستان يدارا

 م شده است.يروان تقسيشه، فشالق، گاورود و سيرحوضه گاران، شويز 5روان به يس

 
 روانيرودخانه س يت حوضهي( نقشه موقع1شکل) 

 مورد مطالعه يحوضه يشناسنيت زميوضع -

  يکيدر دو واحد مورفوتکتون يکيمات مورفوتکتونيروان از نظر تقسيرودخانه س يحوضه
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ن حوضه به روند يا يجنوب يمهيرجان و زاگرس مرتفع قرار دارد. در واقع نيـ س سنندج

 از که حوضه يهبقي و شوديم زاگرس مرتفع محسوب جزجنوب شرق  -شمال غرب

 سنندج زون کند، جزيم پيدا ادامه سنندج شرق تا و شوديم شروع مريوان غرب

 94 حدود در سيروان يحوضه در رورانده زاگرس زون يپهنا گيرد.يم قرار سيرجان

 يپيچيدگ گسل، خطّ يهاپرتگاه رورانده، يهجبه بلند يهاپرتگاه کيلومتر است.

 زاگرس يشناسريخت مهم اختصاصات از و خشن يکارست ينما و هاچين ساختمان

که دارد،  يکيت مورفوتکتونين حوضه با توجه به موقعيا .(1939، ياست )جبار مرتفع

 يآن دو گسل اصل يهان گسليترها است که مهماز گسل يمتراکم يشبکه يدار

روند شمال غرب ـ جنوب شرق  ياند و داراده شدهيزاگرس هستند که به موازات هم کش

رجان از زاگرس مرتفع و زاگرس مرتفع از يسنندج ـ س يها واحدهان گسلياهستند. 

 يحوضه يشناسنيزم ينقشه(4)اند. در شکل ن خورده را از هم جدا کردهيزاگرس چ

 يتولوژياز ل ياروان نشان داده شده است که مطابق آن بخش عمدهيس يرودخانه

 ل در برگرفته است.يمنطقه را آهک و ش

 
 روانيرودخانه س يحوضه يشناسنيزم ينقشه( 2شکل) 
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روان، يس يه، حوضيهارحوضهيک بر زير تکتونيتاث يق به منظور بررسين تحقيدر ا

 ياکتابخانه يهايبررس قيطر از پژوهش موضوع يهنيزم در يعلم يهاافتهي و منابع ابتدا

ها و شواهد مورد مطالعه از شاخص يهارحوضهيز يابيو سپس به منظور ارز يآورجمع

متر  DEM 94ق حاضر شامل يتحق يهاک استفاده شده است. دادهيژئومورفولوژ

STRMمورد  يهحوض 1:144444 ين شناسيو نقشه زم 1:54444 يتوپوگراف يه، نقش

 يينها يخروج يهنقش يهين تهيها و همچنشاخص يابيباشد. به منظور ارزيمطالعه م

 استفاده شده است.  ARCGISافزار از نرم

مورد  يهارحوضهيک در زير تکتونيتاث يبا توجه به اهداف مورد نظر، به منظور بررس

(، Smf( جبهه کوهستان )ينوسيچ و خم )سيشاخص، شامل: شاخص پ 1مطالعه از 

(، SLرودخانه ) يطول انيگراد (، شاخصAF) يزهکش يشاخص عدم تقارن حوضه

(، شاخص Pآبراهه ) ي(، شاخص تراکم سطحTمعکوس ) يتوپوگراف تقارن شاخص

( Bs( و شاخص شکل حوضه )Sرودخانه ) ينوسي(، شاخص سHi) يپسومتريانتگرال ه

 يهارحوضهيموجود، ز يهاشاخص يحوضه بر مبنا يابياستفاده شده است. پس از ارز

ت يقرار گرفته شده است و در نها يابيمورد ارز Latمورد مطالعه با استفاده از شاخص 

 ها مشخص شده است.رحوضهيهر کدام از ز يکيت تکتونيت فعاليوضع ييجه نهاينت

 جيبحث و نتا

 مورد مطالعه يحوضه يکيت تکتونيوضع يبررس -

شاخص استفاده شده  1مورد مطالعه، از  يحوضه يکيت تکتونيوضع يبه منظور بررس 

 ها پرداخته شده است:ح آنياست که در ادامه به تشر

 يهايروين نين شاخص تعادل بيا :(Smf( جبهه کوهستان )ينوسيچ و خم )سيالف( شاخص پ

 در(. 441: 4449، 1لوا و همکارانيدهد )سيرا نشان م يکيتکتون يروهايو ن يشيفرسا

 و کوهستان جبهه ها درآبراهه توسط شده ايجاد هايخم و پيچ گيريبا اندازه روش اين

                                                           
1- Silva et al., 
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يک  وضعيت توانمي کوهستان، يجبهه و گسل در راستاي افقي طول بر آن تقسيم

ن ي(. ا191: 4444، 1نتريمشخص نمود )کلر و پ يکيمنطقه را از نظر فعال بودن تکتون

 باشد:يم (1) يشاخص به صورت رابطه

 Smf            Smf= Lms/Ls (  شاخص1) يرابطه

 يجبهه: طول Lmfجبهه کوهستان،  ينوسي: شاخص سSmfن رابطه، يدر ا

 يجبهه مستقيم خط طول: Lsن يکوهستان و همچن و پايکوه تالقي محل در کوهستان
ک حاکم يت تکتونين شاخص در مناطق مختلف متناسب با وضعيباشد. امي کوهستان

 يتر شود، منطقه دارانزديک يک عدد به مقدار اين باشد. چنانچهير ميبر منطقه متغ
باشد. در يش مينرخ افزا يکوهستان دارا يفعال است و جبهه يکيحرکات تکتون

به شدت  يکوهستان يک جبههيباشد با يم 9ش از يب Smfکه مقدار  ييهاکوهستان

ج ينتا (1)(. در جدول 4414، 4و همکاران يبزرگدهم )يافته مواجه هستيش يفرسا
روان يس يهرودخان يهارحوضهيز يکوهستان برا يهجبه ينوسيشاخص س يهمحاسب

 Smfزان يشه با ميشو يهرحوضينشان داده شده است که بر اساس جدول مذکور ز

مورد  يهبودن حوض يشود. با توجه به کوهستانيرحوضه محسوب مين زيترفعال 11/1
ر بوده است که در يپذامکان يمحدود يهان شاخص تنها در بخشيا يمطالعه، محاسبه

 محاسبه آن نشان داده شده است.  يهنحو (9) شکل

 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز Smf( شاخص 1) جدول
 Lmf (km) Ls (km) Smf رحوضهيز

 41/1 94/15 14/13 روانيس

 11/1 99/15 41/11 شهيشو

 41/1 13/1 23/1 قشالق

 99/1 41/44 41/41 گاران

 52/1 11/1 11/14 گاورود

 41/1 31/19 12/11 کل حوضه

                                                           
1- Keller & Pinter 

2- Deh Bozorgi et al., 
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 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز Smfشاخص  يمحاسبه ي( نحوه۳شکل )

 يزهکش يشاخص عدم تقارن حوضه (:AF) يب( شاخص عدم تقارن حوضه زهکش

 (4) يدهد که براساس رابطهيم نشان را آبراهه ريمس يعمود انحراف راتييتغاست 

 باشد:يم

 =AF              100 (Ar/At)  AF شاخص (4) يرابطه

: مساحت ساحل راست Ar، ي: شاخص عدم تقارن حوضه زهکشAFن رابطه يدر ا

 کج وجود صيتشخ يبرا شاخص نيا: مساحت ساحل چپ حوضه است. Atحوضه و 

 رد.يگيقرار م استفاده مورد يکيتکتون يهاتيفعال براثر يزهکش يهاحوضه در يشدگ

 در شيفرا از حاصل يتوپوگراف راتيتأث ليدل به فعال يکيتکتون طيشرا يدارا مناطق در

 اي منطقه در يفرع يهاآبراهه طول گر،يد يسو در فرونشست جاديآن ا به تبع و ک سوي

 (.1911، يمانيسمت مقابل خواهد بود )سل در طول نيهم از ترشيب آمده باال اطراف
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 برابر AFدارد،  وجود يثبات حالت در انيجر تداوم که تعادل حال در يهارودخانه يبرا

 و ياصل يهاآبراهه به نسبت يفرع يهازهکش تقارن وجود انگريب خود نيا که است 54

 عمل انگريب 54 از ترشيب ريمقاد بود. خواهد يمدگآباال براثر يشدگکج فقدان جه،ينت در

 ياصل آبراهه چپ ساحل در يانگر باالآمدگيب 54 از ترکم و راست ساحل در يباالآمدگ

مورد  يهارحوضهيز يبرا AFر يمقاد 4(. در جدول 4414، 1و همکاران ي)ده بزرگاست 

 يهارحوضهيز يبرا AFب يدست آمده، ضره ج بيمطالعه محاسبه شده است که مطابق نتا

شه و يشو يهارحوضهيز يدر سمت راست و برا يانگر باالآمدگيقشالق، گاران و گاورود ب

کل حوضه  يب براين ضرين اياز سمت چپ است و همچن يانگر باالآمدگيروان بيس

در شکل  کل حوضه است. يبيانگر حالت تعادل تقريزان بين ميباشد که ايم 4/54برابر 

 روان نشان داده شده است.يس يرودخانه يهارحوضهيساحل راست و چپ ز (2)

 
 روانيرودخانه س يهارحوضهيسواحل راست و چپ ز (4)شکل 

                                                           
1- Deh Bozorgi et al., 
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 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز AF( شاخص 2جدول )

 Ar (km2) At (km2) AF رحوضهيز

 9/92 1434 229 روانيس

 1/94 1311 141 شهيشو

 2/14 4491 1292 قشالق

 19 1442 151 گاران

 3/53 1355 1111 گاورود

 4/54 1251 2219 کل حوضه

 يريگاندازه يهااز روش يکي SLشاخص  (:SLرودخانه ) يطول انيگراد ( شاخصج

 به نسبت ان آبيرا جرياست. ز رودخانه بستر يطول ريمس در بيش يناگهان راتييتغ

، 1و دالستا يدهد )ترونيم نشان تيحساس بستر بيش در وستهيپ وقوع به راتييتغ

 باشد:يم( 9) ين شاخص بر اساس رابطهي(. ا4441

 =LCS SL (ΔH / ΔLr)         (9) يرابطه

 : طولΔLr: اختالف ارتفاع، ΔHرودخانه،  يان طولي: شاخص گرادSLن رابطه، يادر 

 افزارق از نرمين تحقي. در ااستطول آبراهه  LCSو  يخروج تا سرچشمه از رودخانه يافق

ARCGIS يهاآستانهمورد مذکور استفاده شده است.  يبه منظور محاسبه پارامترها 

ش از ير بين صورت است که مقاديشود و به ايم يبندطبقه کالس سه در شاخص نيا

تر از ک نسبتا فعال و کميتکتون يدارا 544تا  944ن يک فعال، بيتکتون يدارا 544

 9(. در جدول 4414، 4و همکاران يبزرگرفعال هستند )دهيک غيتکتون يدارا 944

مورد مطالعه نشان داده شده است، که مطابق جدول مذکور،  يهارحوضهيز SLر يمقاد

مورد مطالعه،  يهارحوضهين زيت فعال هستند و در بيوضع يها دارارحوضهيز يتمام

 SLزان ين ميباشد و همچنيم SLزان ين ميباالتر يدارا 9199روان با يس يرحوضهيز

                                                           
1- Troiani & Della Seta 

2- Deh Bozorgi et al., 
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 ياصل يهارودخانه يمرخ طولين (5)در شکل  باشد.يم 9141ز برابر يکل حوضه ن

 روان نشان داده شده است.يس يرودخانه يهارحوضهيز

 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز SL( شاخص ۳جدول )

 ΔH(m) ΔLr(m) LCS (m) SL رحوضهيز

 9199 31434 15451 4514 روانيس

 4249 31453 11231 1351 شهيشو

 1319 31521 19444 1111 قشالق

 4192 11354 53115 1154 گاران

 1311 11153 11151 1151 گاورود

 9141 119191 129945 4514 کل حوضه

 

 
 روانيرودخانه س يهارحوضهيز ياصل يهارودخانه يرخ طولي( نم۵شکل )



 
 ...هايرودخانه سيروان با استفاده از شاخص يارزيابي تکتونيک فعال حوضه

 ديانا درتاج، سعيد نگهبان
 911 

 

 يکيز يمعکوس ن يشاخص تقارن توپوگراف :(Tمعکوس ) يتوپوگراف تقارن شاخص د(

 باشد:يم (2) يمورد استفاده است که بر اساس رابطه يهاگر از شاخصيد

 T: Da/Dd                (2) يرابطه

 تا حوضه يانيم خط نيب فاصله: Da، ي: شاخص تقارن توپوگرافT ين رابطهيدر ا

 Tباشد. شاخصيآب م ميتقس خط و حوضه يانيم خط نيب فاصله: Ddمئاندر و  کمربند

صفر است و با  متقارن  کامالً يهاحوضه يزان براين ميباشد که اير ميمتغ 1تا  4ن يب

(. در 4414، 1و همکاران يبزرگدهشود )يک مينزد 1زان به ين ميش عدم تقارن ايافزا

مورد مطالعه نشان داده  يهارحوضهيدر ز Tت شاخص يوضع يج بررسينتا (2)جدول 

/. مربوط به 2زان عدم تقارن با ين ميترشيدست آمده به ج بيشده است که بر اساس نتا

انگر نامتقارن يباشد که بي/. م91ز حدود يکل حوضه ن يباشد و برايشه ميشو يحوضه

رودخانه  يهارحوضهيدر ز Tمحاسبه شاخص  ينحوه (1)بودن حوضه است. در شکل 

 روان نشان داده شده است.يس

 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز T( شاخص 4جدول )

 Da (km2) Dd (km2) T رحوضهيز

 /.99 13/3 44/9 روانيس

 /.2 15/15 41/1 شهيشو

 /.43 91/12 13/2 قشالق

 /.91 41/11 41/2 گاران

 /.13 43/11 41/9 گاورود

 /.91 41/11 52/44 کل حوضه

                                                           
1- Deh Bozorgi et al., 
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 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز Tشاخص  ي( محاسبه۶شکل )

آبراهه زان تراکم يم ين شاخص به منظور بررسيا (:Pآبراهه ) يه( شاخص تراکم سطح

منطقه دارد.  يکيت تکتونيبا وضع يميرود که ارتباط مستقيدر واحد سطح به کار م

 شود:ياستفاده م (5) ياز رابطه Pشاخض  يمحاسبه يبرا

 P=∑Li/A         (5) يرابطه

: مساحت حوضه A: طول آبراهه و Liآبراهه،  ي: شتخص تراکم سطحPن رابطه يدر ا

 و فعال کيتکتون انگريب باشد، ترشيب تراکم بيضرن شاخص هرچه يباشد. در ايم

 ن،يهمچن حوضه است. در موجود يشناسنيزم التيتشک و سازندها اديز تيحساس

و  يدارد )ده بزرگ يزهکش يحوضه تعادل يمرحله به دنيبودن و نرس جوان از نشان

روان نشان يس يرودخانه يهارحوضهيت تراکم زيوضع 5(. در جدول 4414، 1همکاران

 يهارحوضهيت تراکم زيدست آمده از نظر وضعه ج بيداده شده است که بر اساس نتا

                                                           
1- Deh Bozorgi et al., 
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زان تراکم ين ميترشيکه ب يهستند به طور يزياختالف ناچ يدارا باًيمورد مطالعه، تقر

/. مربوط به 911زان تراکم با ين ميتررحوضه قشالق و کمي/. مربوط به ز931با 

 باشد.ي/. م911ز حدود يزان تراکم کل حوضه نيباشد و ميروان ميس يرحوضهيز

 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز P( شاخص ۵جدول )

∑ رحوضهيز Li(km) A (km2) P 

 /.911 1434 211 روانيس

 /.934 1311 113 شهيشو

 /.931 4491 114 قشالق

 /.919 1442 214 گاران

 /.912 1355 154 گاورود

 /.911 1251 9411 کل حوضه

مساحت  يانگريب يپسومتريشاخص انتگرال ه (:Hi) يپسومتريو( شاخص انتگرال ه

 هيپسومتريک انتگرال (.441: 4443، 1گر و همکارانياست )رود هيپسومتريک ير منحنيز

 باشد:يم (1) يبر اساس رابطه

 Hi=Hmean-Hmin/Hmax-Hmin  ( 1) يرابطه

: Hminن حوضه، يانگي: ارتفاع مHmean، يپسومتريانتگرال ه: شاخص Hiن رابطه يدر ا

 ين رابطه در صورتيباشد. در اي: حداکثر ارتفاع حوضه مHmaxحداقل ارتفاع حوضه و 
د است. يجد يتوپوگراف يريگو شکل يانگر باالآمدگي/. باشد، ب5تر از شيب Hiزان يکه م

 فعال نسبتاً يساختنيت زميانگر وضعي/. باشد، ب2/. تا 5ن يب Hiزان يکه م يدر صورت
پست با  يهاانگر حوضهيتر باشد، ب/. کم2از  Hiزان يکه م ين در صورتياست و همچن

 (1)(. در جدول 999: 4414و همکاران،  يبزرگکم است )ده يساختنيزم يهاتيفعال

 روان نشان داده شدهيس يرودخانه يهارحوضهيز يبرا Hiشاخص  يج محاسبهينتا
گاران  يرحوضهي/. و ز244شه با يشو يحوضهريدست آمده، زه ج بياست. بر اساس نتا

                                                           
1- Rudiger et al., 
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کل  يزان براين مين ايهستند و همچن Hiزان ين ميترنيين و پايباالتر ي/. دارا943با 
 باشد.ي/. م215حوضه برابر با 

 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز Hi( شاخص ۶) جدول

 Hmean (m) Hmin (m) Hmax (m) Hi رحوضهيز

 /.214 9992 154 1114 روانيس

 /.244 9441 1454 1112 شهيشو

 /.911 4395 1421 1119 قشالق

 /.943 4133 1423 1141 گاران

 /.919 4345 1459 1159 گاورود

 /.215 9992 154 1149 کل حوضه

 ناشي طور معمول به ها،رودخانه سينوسي تغييرات (:Sرودخانه ) ينوسيشاخص سز( 

: 1331نتر، يدهد )کلر و پمي روي بستر که در است هاييفرونشست و باالآمدگي از

 شود: ياستفاده م 1ن شاخص از رابطه يبرآورد ا يبرا (.155

 S       S=La/Ls   ( شاخص1) يرابطه

: طول Ls: شاخص طول رودخانه، Laرودخانه،  ينوسي: شاخص سSن رابطه، يدر ا
ن است که حوضه از يانگر ايتر باشد بکينزد 1به  Sزان يمم دره است. هر چقدر يمستق

 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز يبرا Sشاخص  يابيج ارزيتر است. نتافعال يکينظر تکتون

رحوضه ين است که زيانگر ايج بدست آمده بينشان داده شده است که نتا (1)در جدول 
ن يرحوضه از نظر اين زيترجه فعاليب و در نتين ضريترکم يدارا 91/1ب يقشالق با ضر

 باشد.يم 11/1ز برابر با يکل حوضه ن يبرا Sب يزان ضرين ميشاخص است و همچن

باشد و با يت شکل حوضه مين شاخص براساس وضعيا (:Bsح( شاخص شکل حوضه )
 شود:يمحاسبه م (1) ياستفاده از رابطه

Bs         )Bs=Bi/Bw   ( شاخص1) يرابطه 
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 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز S( شاخص ۷جدول )

 La (km) Ls (km) S رحوضهيز

 52/1 53 31 روانيس

 3/1 51 31 شهيشو

 91/1 15 31 قشالق

 93/1 23 11 گاران

 91/1 19 11 گاورود

 11/1 31 119 کل حوضه

: عرض حوضه در Bw: طول حوضه و :Bi: شاخص شکل حوضه، Bsن رابطه، يدر ا
 در دهيکش يهابه حوضه مربوط شاخص نيا بزرگ ريمقادن بخش آن است. يترضيعر

شکل،  يرهايدا يهاحوضه در ر کوچکيمقاد که يدرحال است يساختنيفعال زم يواحن

که  يدر واقع، در صورت .(1931، يو امام يدهند )گورابيم نشان را فعالريغ ينواح
ن ساخت فعال يبا زم يطول يهاانگر حوضهيتر باشد، بشيب 2ن شاخص از ير ايمقاد

متوسط  ين ساختيت زميبا فعال يهاانگر حوضهيباشد، ب 2تا  9ن يکه ب ياست. در صورت
نيت زميبودن و فعال يارهيانگر دايباشد، ب 9تر از کم Bsزان يکه م ياست و در صورت

ج ينتا (1)در جدول  (.995: 4414و همکاران،  يکم حوضه است )ده بزرگ يساخت

روان نشان داده شده است که يس يرودخانه يهارحوضهيز يبرا Bsشاخص  يابيارز
ستند. ين شاخص، فعال نيها از نظر ارحوضهيکدام از زچيدست آمده هه ج بيمطابق نتا

 باشد.يم 11/1ز يکل حوضه ن ين شاخص براين ايهمچن

 روانيس يرودخانه يهارحوضهيز Bs( شاخص ۸جدول )

 Bi (km) Bw (km) Bs رحوضهيز

 13/1 91 11 روانيس

 9/1 29 51 شهيشو

 12/4 91 11 قشالق

 59/1 92 54 گاران

 51/1 24 11 گاورود

 11/1 4/91 1/19 کل حوضه
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ن يدر ا :مورد مطالعه يهار حوضهيدر ز يکيتکتون تيفعال ينسب يبندطبقه و جينتا -

شاخص  1از  يمطالعات يهارحوضهيز يکيت تکتونيوضع يق به منظور بررسيتحق

، هاشاخص يها از نظر تمامرحوضهيز يکيت تکتونيوضع يابياستفاده شده است. پس از ارز

 ينسب يابي، از شاخص ارزيکيت تکتونيها از نظر فعالحوضه يبندبه منظور طبقه

ها از نظر رحوضهين شاخص زي( استفاده شده است. در ا Lat) يکيتکتون يهاتيفعال

 (3)بر اساس جدول  يشوند که کالسه بنديم ميکالس تقس 9به  يکيتکتونت يفعال

 صورت گرفته است.

 (2۰۰۸و همکاران،  ي)همدون يکيت تکتونيرحوضه از نظر فعاليز يبندکالسه ي( مبنا۹) جدول

 ۳کالس  2کالس  1کالس  شاخص

Smf 5/1تر از شيب 1/1-5/1 1/1تر از کم 

AF AF-50 > 15 AF-50 : 7-15 AF-50 < 7 

SL 944تر از کم 944 - 544 544تر از شيب 

T 11./-1 11 ./- 99./ 99./-4 

P 5تر از کم /.5 -/. 1 /.1تر از شيب./ 

Hi 2/4تر از کم /.2 -/. 5 /.5تر از شيب 

S 5/1 - 1 4 - 5/1 4تر از شيب 

Bs 9تر از کم 9 - 2 2تر از شيب 

ک به دست يژئومورف يهامختلف شاخص يهاکالسن يانگيله ميبه وس Latشاخص 

ه ب يمطالعات يهارحوضهيز يبرا  Latج حاصل از شاخص ينتا (14)د. در جدول يآيم

 يهان کالسيانگير ميکه مقاد ييهارحوضهين شاخص، زيدست آمده است و بر اساس ا

 5/1ن يمقدار بن يکه ا يد، در صورتيشد يکيت تکتونيفعال يباشد دارا 5/1تر از آن کم

باشد  5/4تا  4ن ين مقدار بيکه ا ياد، در صورتيز يکيت تکتونيفعال يباشد دارا 4تا 

 يباشد دارا 5/4ش از ين مقدار بيکه ا يمتوسط و در صورت يکيت تکتونيفعال يدارا

بر  يهارحوضهيز يکيت تکتونيوضع (14)باشد. در جدول يکم م يکيت تکتونيفعال

 داده شده است. نشان  Latاساس شاخص 
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  Latبر اساس شاخص  يهارحوضهيز يکيت تکتوني( وضع1۰جدول )

 يکيتکتونتيوضع نيانگيم شاخص نام حوضه
Smf AF SL T p Hi S Bs   

 متوسط 145/4 9 4 4 9 9 1 1 4 روانيس

 اديز 4 9 4 4 9 4 1 1 4 شهيشو

 متوسط 145/4 9 1 9 9 9 1 1 4 قشالق

 متوسط 145/4 9 1 9 9 4 1 4 4 گاران

 متوسط 915/4 9 1 9 9 9 1 4 9 گاورود

 متوسط 915/4 9 4 4 9 9 1 9 4 کل حوضه

 يريگجهينت

ت يوضع يبررس يک برايژئومورف يهاق با توجه به اهداف مدنظر، از شاخصين تحقيدر ا

ها در يابيج حاصل از ارزيمورد مطالعه استفاده شده است. نتا يهارحوضهيز يکيتکتون

انگر ي)ب Smfکه از نظر شاخص  يمختلف متفاوت بوده است، به طور يهارحوضهيز

مورد مطالعه،  يهارحوضهين زيش در منطقه است( در بيک و فرسايزان غلبه تکتونيم

شود. از نظر يرحوضه محسوب مين زيترفعال Smf  11/1زان يشه با ميرحوضه شويز

 يهاتيفعال براثر يزهکش يهاحوضه در يشدگ کج وجود صيتشخ) AFشاخص 

 يدارا 2/14ب يرحوضه قشالق با ضريمورد مطالعه، ز يهارحوضهين زي( در بيکيتکتون

رات يي)تغ SLشاخص  يابيج حاصل از ارزيو به سمت راست است. نتا يشدگجن کيباالتر

، 9199برابر  SLروان با يرحوضه سين است که زيانگر ايز بيب رودخانه( نيش يناگهان

 )شاخص Tشاخص  يابيشود. ارزين شاخص محسوب ميرحوضه از نظر اين زيترفعال

شه با ين شاخص، حوضه شوين است که از نظر ايانگر ايمعکوس( ب يتوپوگراف تقارن

 ي)تراکم سطح Pشاخص  يابيزان عدم تقارن است. ارزين ميترشيب ي/. دارا2ب يضر

رحوضه قشالق ي/. مربوط به ز931زان تراکم با ين ميترشيبن است که يانگر ايآبراهه( ب

رحوضه محسوب ين زيتررحوضه قشالق، فعالين شاخص، زين اساس از نظر اياست و بر ا

/. 244ب يشه با ضرير حوضه شوي( زيپسومتري)انتگرال ه Hiشود. بر اساس شاخص يم
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رودخانه(  ينوسي)س Sشود. از نظر شاخص يرحوضه محسوب مين زيتربه عنوان فعال

ن يترجه فعاليب و در نتين ضريترکم يدارا 91/1ب يقشالق با ضر يرحوضهيز

 ي)شکل حوضه( حوضه Bsن از نظر شاخص ين شاخص است. همچنيرحوضه از نظر ايز

ن شاخص يرحوضه از نظر اين زيترن و فعاليتريبه عنوان طول 12/4ب يقشالق با ضر

ه منظور ـموجود، ب يهاصـشاخ يحوضه بر مبنا يابيشود. پس از ارزيـحسوب مـم

 يهاتيفعال ينسب يابي، از شاخص ارزيکيت تکتونيها از نظر فعالحوضه يبندطبقه

ن است که يانگر اين شاخص بيج حاصله از اي( استفاده شده است که نتا Lat) يکيتکتون

 تيوضع ي، دارا4ن کالس يانگيشه با ميرحوضه شوي، زيمطالعات يهارحوضهين زيدر ب

و  يکيتکتون يهاتيت فعاليباشد. با توجه به اهميها مرحوضهير زينسبت به سا يترفعال

 يزيرمختلف، الزم است تا در انجام هرگونه برنامه يهارساختيآن بر ز يرگذاريثأت

 ييهارحوضهيز يکيت تکتونيت فعاليمحيط به وضع مديريت و سرزمين آمايش، يعمران

آميز، مخاطره هرگونه اعمال از پرهيز شود تا ضمنت هستند توجه ين فعاليباال يکه دارا

 ريزيبرنامه هرگونه سوء اثرات کاهش و طبيعي منابع از بهينه استفاده راستاي در بتوان

 برداشت. گام
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