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مورفومتری و ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک در حوضه آبریز صدرآباد –
تفت با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک
محمد شریفی ،1استادیار ژئومورفولوژی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد ،ایران
فاطمه زارع ،کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ،دانشگاه یزد ،ایران
کاظم طاهری نژاد ،کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ،دانشگاه یزد ،ایران

چکیده
حوضه آبریز صدرآباد یکی از حوضههای آبریز شیرکوه بوده که در دامنههای غربی آن قرار دارد.
این حوضه دارای گسلهای متعدد بوده که به نظر در کواترنر فعالیت داشته و احتماال موجب تغییر در
سطوح رسوبهای جدید شده است .این پژوهش به دنبال بررسی عملکرد گسلها در کواترنر با استفاده
از هفت شاخص ژئومورفیک شامل گرادیان طول رودخانه ،عدم تقارن حوضه آبریز ،سینوزیته جبهه
کوهستان ،تقارن توپوگرافی معکوس زهکشی ،پیچ و خم رودخانه اصلی ،انتگرال هیپسومتریک و شکل
حوضه است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بر اساس شاخصهای به کار گرفته شده در پلیو-
کواترنر گسلها فعالیت داشته و تغییرات زیادی را در نیمرخ طولی رودخانه ،باالآمدگی کوهها ،شکل
حوضه و تغییرات در سطح رسوبها بوجود آوردهاند .برای مثال ،شاخص  SLحاکی از تغییرات
عمودی قابل توجه در نیمرخ طولی رودخانه اصلی بویژه در بخشهای میانی حوضه دارد به گونهای که
مقدار آن در این بخش به حدود  750میرسد .نیمرخ طولی رودخانه نیز چنین وضعیتی را نشان
میدهد .شاخص  Smrمقدار  1/8را نشان میدهد .محاسبه شاخص  Bsمقدار  2/1را در حوضه
صدرآباد نشان داد که بیانگر کشیدگی حوضه در اثر عملکرد گسلهاست .همچنین بررسی

شاخص Itsf

در  20مقطع اندازهگیری شده در امتداد طول حوضه مقدار  0/27را نشان داد که بیانگر عدم تقارن
حوضه است .شاخص  Smfبرای جبهه کوهستانهای شرقی مقدار  1/8را نشان داد که مقدار باالیی به
شمار میرود .نتایج مشاهدات زمینی نیز حاکی از تغییر در رسوبات آبرفتی کواترنر ،تراورتنها و
بریدگی و شکستگی در امتداد نیمرخ طولی رودخانه میباشد.
کلمات کلیدی :حوضه آبریز صدرآباد ،نئوتکتونیک ،شاخصهای ژئومورفیک ،مورفومتری
 - 1نویسنده مسئول

mscharifi@yazd.ac.ir
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مقدمه
موضوع علم تکتونیک ژئومورفولوژی مطالعه فرمها و چشم اندازهای قابل اندازه-
گیری به وجود آمده به وسیله فعالیتهایهای تکتونیکی است (آندرسن و
بوربانک .)2001،1شواهد مورفوتکتونیکی در ارزیابی تکتونیک فعال و فعالیت گسلها
ابزاری مفید و مطمئن به شمار میرود ،زیرا از طریق مطالعۀ این شواهد میتوان
نواحیای را شناسایی کرد که در گذشته فعالیتهای سریع یا حتی کند تکتونیکی را
پشت سر گذاشتهاند (رامیرز و هیر ا .)1998 ،2شواهد تکتونیک فعال معموالً رابطۀ بین
گسلهای فعال و توسعۀ لندفرمها را تا حد زیادی مشخص میسازند .مطالعاتی که در
حدود دو دهه اخیر در ایران انجام پذیرفته است ،نشان میدهد که چگونه میتوان از
بررسیهای ژئومورفولوژی محلی ،به فعالیت گسلها پیبرد (والکر و جکسون.)2002، 3
تکتونیک فعال در ایران بر اساس مدل جهانی تکتونیک صفحهای حاصل همگرایی
پوستههای قارهای اوراسیا و عربستان میباشد .این همگرایی باعث فشردگی سپر فالت
ایران بین دو پوسته و حرکت رو به شمال سپر عربستان به سمت اوراسیا میشود
(والکر .)2006،4ارمنستان ،شمال غرب ایران و شرق ترکیه در بخش میانی منطقه
برخورد دو سپر قرار دارند (کرخینین .)2004،5برخی از شاخصهای ژئومورفیک ،به
عنوان ابزارهای اساسی برای تشخیص تغییر شکلهای سریع تکتونیکی تجربه و آزمون
شده و به طور وسیع مورد استفاده قرارگرفتهاند ،از این رو نتایج حاصل در طرحهای
تحقیقاتی جهت کسب اطالعاتی کامل و جامع در باره تکتونیک فعال مورد استفاده قرار
گرفتهاند .شاخصهای ژئومورفیک برای مطالعات تکتونیک فعال استفاده میشوند
(داگالس و دیگران .)2001 ،6در این زمینه تحقیقات نسبتا خوبی در چند دهه اخیر در
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خارج و داخل ایران انجام گرفته است .کلر )1977( 1در مطالعه کوههای سن گابریل در
جنوب کالیفرنیا به این نتیجه رسید که در مکانهایی با نرخ باالآمدگی زیاد ،مقادیر
شاخص ( )slنیز زیاد میباشد .بال و مک فادن )1977( 2از شاخص نسبت پهنا به عمق
یا ارتفاع دره ( )Vfبرای شناسایی عامل فرسایش استفاده کردند و ایجاد ژئومورفولوژی
درهها را توجیه کردند .ولز و همکاران )1988(3شاخصهایی مانند سطوح مثلثی،
شاخص سینوسی شدن جبهه کوهستان ،تقعر نمیرخ رودخانه را در سواحل کاستاریکا
بررسی کردند .زوچیویکز و مک کالپین )2000( 4اندازه ،شیب و قدمت سطوح مثلثی
شکل را در رابطه با یک گسل عادی در یوتای آمریکا به طور منسجم و دقیق بررسی
کردند .مطالعه آنها نشان داد که ویژگیهای هندسی سطوح مثلثی شکل کامال تحت
تاثیر تکتونیک منطقه است .چیچ و همکاران ،)2006( 5در پژوهشی تحت عنوان بررسی
تاثیر دگر شیبی فعال به وسیله تحلیل الگوی زهکشی در جلگه ساحلی تایوان به این
نتیجه رسیدند که حرکتهای تراسها 6بر اثر حرکتهای نئوتکتونیک باعث شکل
گیری حرکتهای موجی رودخانه شده است و حرکتهای غیرعادی موجی رودخانه
نتیجه تکتونیک فعال میباشد .مالیک و همکاران )2006( 7در هیمالیای هند به مطالعهی
تاثیر تکتونیک در تکامل شبکهی زهکشی و چشم اندازها با استفاده از شاخصهای
ژئومورفیک پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که جنبههای اصلی تکتونیک و تراس-
های موجود در منطقه نقش مهمی در شکلدهی لندفرمها دارند .سینگ و تاندون

8

( )2008با استفاده از شاخصهایی مانند تراکم زهکشی ،منحنی هیپسومتری ،تقارن
حوضه زهکشی و نسبت پهنای دره به ارتفاع در شمال غرب هیمالیا نشان دادند که
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جبهه کوهستانی مورد مطالعه از نظر تکتونیکی فعال است .گوانیری و پیروتا)2008( 1
در جنوب شرق سیلیسی در ایتالیا با استفاده از شاخصهایی مانند انتگرال هیپسومتری،
عدم تقارن حوضه و تداوم میزان باالآمدگی و فعالیتهای تکتونیکی در کواترنری را
بررسی کردند .برای نخستین بار زائوالین و همکاران )2013( 2با بهرهگیری از دادههای
پیمایشی استاندارد شده سنجش از دور  LIDARبا قدرت تفکیک  0/25تا  10متر موفق
به شناسایی و تشخیص مناطق نو زمینساختی شدند .توپال و همکاران )2016( 3در
پژوهشی تحت عنوان ژئومورفولوژی زمین ساخت یک گسل نرمال بزرگ (گسل
آقشهر در ترکیه ) به این نتیجه رسیدند که گسل آقشهر فعال است و زمین لرزه آن در
یک دورهی تاریخی یک تهدید بالقوه به حساب میآید .نیوار و همکاران )2016( 4در
مقاله تکامل از اواخر پلئیستوسن رودخانه اسپ (پیرنه غربی ،فرانسه) اثری از حوادث
آب و هوا و تکتونیک فعال به این نتیجه رسیدند که در اواخر پلئیستوسن گسلی که
مجدد در منطقه تکتونیکی پیرنه غربی فعال شده از نوع محوری بوده است .همچنین،
در مورد فعالیتهای نئوتکتونیک و شواهد ژئومورفیک آن درایران نیز پِژوهشهایی
صورت گرفته است از جمله :پور کرمانی و همکاران ( )1382در پژوهشی جابجایی و
قطع شدگی آبراههها را از پدیدههای ژئومورفولوژیکی گسل تبریز دانستهاند .مددی و
همکاران ( )1383برای آگاهی از میزان فعالیتهای نیروهای درونی و تکتونیکی در
دامنههای شمال غربی تالش از شاخصهای ژئومورفیک نظیر سینوزیته جبهه کوهستان،
نسبت به کف دره به ارتفاع ،شاخص گرادیان رودخانه استفاده کردهاند .نتایج حاکی از
آ ن است که در شمال غربی ارتفاعات تالش از نظر تکتونیکی هنوز هم فعالیت وجود
دارد ،اما در بخش جنوب شرقی منطقه این نیروها دارای شدت بیشتری میباشند.
مختاری ( )1385با استفاده از دادههای حاصل از تحلیلهای توپوگرافی ،بررسی
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سامانههای رودخانهای منطقه و شواهد زمین ریخت شناسی حاصل از مشاهدات میدانی
را نشان میدهد که دست کم در اواخر پلئیستوسن و هولوسن ،حرکتهای اریب لغز با
مولفه افقی راستگرد گسل بیشتر از حرکات باالآمدگی و فعالیت گسل در میشو باختری
بیشتر از میشو خاوری بوده است .در حال حاضر ،دامنه شمالی میشو داغ در حال تطبیق
تدریجی خود با شرایط زمینساختی فعالی است که چشم انداز کلی آن را تحت تاثیر
قرار داده است .گورابی و نوحه گر ( )1386در مقاله شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک
فعال حوضه آبخیز درکه به این نتیجه رسیدند که این حوضه از مناطق فعال تکتونیکی
میباشد .شفیعی و همکاران ( )1388در مقاله تکتونیک فعال در رشته کوه بینالود با
تکیه بر بررسیهای مورفوتکتونیکی به این نتیجه رسیدند که منطقۀ مورد مطالعه به طور
کلی از نظر تکتونیکی فعال است ،ولی با توجه به تقسیمبندی انجا م شده ،فعالیت نسبی
در همه جا یکسان نیست .وجود آبراهههای گسلی و مخرو افکنههای جوان در رأس
مخروطافکنههای قدیمی ،گواه باالآمدگی شدید در امتداد گسلهای جوان مجاور دشت
است ،و این نظر را تحکیم و تقویت میکند که بینالود به به خاطر موقعیت خاص
زمین ساختی که دارد از لحاظ تکتونیکی فعال و در حال باال آمدن است .مقصودی و
همکاران ( )1390در مقاله بررسی تکتونیک فعال حوضهی آبخیز کفرآور با استفاده از
شاخصهای ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی به این نتیجه رسیدند که حوضه
مورد نظر از نظر ئنوتکتونیک فعال بوده و حوضه بر اساس طبقهبندی شاخص  IATدر
کالس یک قرار میگیرد که نشاندهنده فعالیتهای نئوتکتونیکی شدید در حوضه
میباشد .مقادیر کمی به دست آمده از شاخصهای ژئومورفیک توسط شواهد
ژئومورفولوژیکی منطقه تائید میگردد .عزتی و آق آتابای ( )1393در مقاله تحلیل
زمینساخت فعال حوضهی بجنورد با کمک شاخصهای مورفوتکتونیکی به این نتیجه
رسیدند که بیشترین فعالیت تکتونیکی و پرخطرترین بخش منطقهی مورد مطالعه
قسمت شرقی حوضهی بجنورد میباشد .مقصودی و همکاران ( )1395به بررسی تاثیر
نو زمینساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنههای ماسهای شمال خاوری اهواز پرداختند و
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دریافتند که تکامل پهنههای ماسهای بخش خاوری اهواز به وسیله زمین ساخت و تغییر
اقلیم میباشد.
محدوده و قلمرو پژوهش
حوضه آبریز صدرآباد یکی از حوضههای آبریز شیرکوه بوده که در دامنههای غربی
آن با وسعتی بالغ بر  32.2کیلومتر مربع واقع شده است .این حوضه از نظر موقعیت
جغرافیایی در زون ساختمانی ایران مرکزی در محدودهی " 31˚ 68´ 53تا "59´ 94
˚ 31عرض شمالی و ʺ 53° 97ʹ 91تا " 53° 91´ 80طول شرقی با ارتفاع متوسط
1600متر واقع شده است .حداکثر ارتفاع آن  3100متر و حداقل ارتفاع آن  2100متر
میباشد (شکل .)1

شکل شماره  -1موقعیت حوضه صدر آباد

زمینشناسی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه از نظر ساختمانی در زون ایران مرکزی قرار گرفته است .حوضه
آبریز صدرآباد در دامنههای غربی شیرکوه قرار داشته و از نظر زمینشناسی چه
ساختمانی و چه سنگشناسی از ویژگیهای کوه بزرگ شیرکوه برخوردار است.
شاخصه منطقه مورد مطالعه از نظر زمینشناسی وجود تودههای نفوذی گرانیت و
گرانودیوریتهای دوران دوم است که سبب باال آمدگی رسوبهای ماسه سنگها و
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شیلهای تریاس و ژوراسیک شده است .احتماال همین تودههای نفوذی شکستگیها یا
گسلهایی را در سطح پوسته زمین منطقه مورد مطالعه ایجاد کردهاند .این گسلها اغلب
عمود بر امتداد حوضه و رودخانه ایجاد شده و حوضه را به شکل عرضی بریدهاند و به
همین دلیل اثرات فعالیت آنها در امتداد نیمرخ طولی رودخانه بسیار چشمگیر است .این
گسل ها تحت تاثیر فازهای کوهزایی سنوزوئیک و همینطور فشار پلیت عربستان به
اوراسیا تحریک شده و فعالیت داشتهاند .چشمههای تراورتن نیز در نتیجه فعالیت این
گسلها شکل گرفته و سبب شکلگیری حجم زیادی از رسوبات تراورتن در بخشهای
پایین دست حوضه شده است.

شکل شماره  -2نقشه زمینشناسی و گسلهای مربوط به حوضه صدرآباد

دادهها و روش
مواد مورد نیاز برای انجام پژوهش شامل نقشههای توپوگرافی ( ،)1/50000زمین
شناسی ( ،)1/100000نقشه رقومی ارتفاعی زمین (با قدرت تفکیک  20متر) به منظور
شناسایی منطقه مورد مطالعه ،بررسی عوارض سطح زمین ،ساختار زمین شناسی و
لیتولوژی و سایر موارد میباشد .در همین راستا ،ابتدا نقشههای توپوگرافی DEM ،و
نقشه زمینشناسی به عنوان داده پایه وارد نرم افزار  ARC GIS10.3شده و نقشه ها
رقومی و دادههای مورد نیاز استخراج شدند .سپس شش شاخص ژئومورفولوژیک یعنی
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شاخص گرادیان طول رودخانه ،عدم تقارن حوضه آبریز ،تقارن توپوگرافی معکوس
زهکشی ،پیچ و خم رودخانه اصلی ،انتگرال هیپسومتریک و شکل حوضه در منطقه
مورد مطالعه مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفتند و در ادامه با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی و همچنین نرم افزار  Excelنقشهها و نمودارهای مربوطه ترسیم
گردید.
نتایج و بحث
همانطور که اشاره گردید برای بررسی وضعیت نئوتکتونیک در حوضه آبریز صدر
آباداز شش شاخص ژئومورفیک استفاده شده است که به شرح زیر این شاخصها و
مقادیر آنها پس از محاسبه و اندازه گیری آورده شدهاند:

شاخص گرادیان طولی رودخانه SL

1

شاخص گرادیان طولی رود ( )SLبر اساس رایطه ذیل محاسبه میشود:
SL=(ΔH/ΔLr)*LSC

 :SLشاخص گرادیان طولی رود
 :ΔHاختالف ارتفاع بین دو نقطه اندازه گیری شده
 : ΔLrفاصله افقی بین دو نقطه اندازه گیری شده
 : Lscطول رودخانه از نقطه مرکزی مقطع اندازهگیری شده تا مرتفع ترین نقطه کانال
شاخص  SLبا قدرت رود ارتباط دارد .نیروی قابل دسترس رود در یک محدوده
مشخص کانال متغیر هیدرولوژیکی مهمی می باشد؛ زیرا توانایی یک رود در فرسایش
کف بستر آن و همچنین حمل مواد حاصل از فرسایش به مقدار این شاخص ارتباط
دارد .نیروی کل یا نیروی قابل دسترس رود متناسب با شیب سطح آب و دبی میباشد.
شیب سطح آب معموال ارتباط زیادی با شیب کانال دارد و همچنین ارتباط خوبی بین
Stream Length – Gradient Index

1
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طول کل کانال به طرف باال و دبی سرریز (دبی مورد نیاز برای پر شدن کامل کانال) که
تصور میشود در شکلگیری و تداوم رودهای جاری مهم میباشد ،وجود دارد .این
شاخص در مناطقی که بستر رودخانه در سنگهای سخت قرار دارد افزایش مییابد .از
این نظر ،هر اندازه طول رودخانه بیشتر باشد ،رودخانه مورد نظر کمتر تحت تاثیر
ساختمان سنگ شناسی بستر خود است و هر چه طول رودخانه کمتر باشد بیشتر تحت
تاثیر ساختمان سنگ شناسی بستر رودخانه است .همچنین ،میزان  SLدر مناطق فعال
تکتونیکی زیاد است .برای ارزیابی این شاخص در منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل
رقومی ارتفاعی زمین ،نیمرخ طولی رود تهیه و منحنیهای 100متری از آن ترسیم گردید.
سپس ،در فواصل معین  100متری میزان شاخص  SLبرای تمامی مسیر رودخانه
ازخروجی تا سرچشمه محاسبه گردید .بر حسب محاسبات انجام گرفته ،مقادیر این
شاخص در حوضه مورد نظر بین 78.2تا  669.6است .متوسط  SLکل رودخانه حوضه
صدر آباد در حدود  669.6به دست آمد(جدول .)1
جدول  -1محاسبه شاخص گرادیان طولی منطقه مورد مطالعه
ارتفاع به متر

نقطه میانی

)ΔH (m

)ΔL(m

SL

)L(m

2200-2100

2150

100

2037/4

1593/7

78/2

2300-2200

2250

100

1980/8

3794

191/5

2400-2300

2350

100

1925/8

5707

296/3

2500-2400

2450

100

1428

7756/4

543/1

2600-2500

2550

100

1256

9417/4

749/7

2700-2600

2650

100

1603

10734

669/6

2800-2700

2750

100

0

11700/8

0

2900-2800

2850

100

0

0

0

میانگین

مقایسه میزان  SLهای بدست آمده و تغییرات شدید مقادیر آنها در مسیر رودخانه و
همچنین مقدار باالی این شاخص ،با توجه به اینکه رودخانه در طول مسیر خود در
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نهشتههای کواترنری جریان دارد ،نشان دهنده باالآمدگی و فعالیتهای نسبتا شدید نو
زمین ساختی در منطقه است .نیمرخ طولی رودخانه صدر آباد با توجه به شکل شماره
( )3در طول مسیر ،شیب یکسانی ندارد و شکستهای زیادی در طول نیمرخ رودخانه
بوجود آمده است .با این وجود ،رودخانه طول زیادی نیز پیدا نکرده است .با توجه به
نقشه زمینشناسی حوضه (شکل  )2میتوان دریافت که شاخص گرادیان طولی رود،
ارتباط نزدیکی با شاخص تکتونیکی منطقه دارد و در مسیر اصلی رود گسل طویل و
بزرگی بر روی نقشه قابل مشاهده است.

شکل شماره  -3نیمرخ مربوط به طول رودخانه اصلی

شاخص پیچ و خم رودخانه اصلی ()Smr

1

این شاخص به صورت زیر تعریف میشود:
S=C/V

 :Sشاخص سینوزیته یا پیچ وخم رودخانه صلی
 :Cطول مسیر رودخانه،
 :Vطول دره به خط مستقیم

Sinuosity of main river

1

119

مورفومتری و ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک در حوضه آبریز صدرآباد...

هر چه مقدار شاخص  Smrبیشتر یاشد بیانگر فعال بودن تکتونیک در منطقه است.
طرحهای مئاندری در حال حفر بستر میتوانند یکی از نشانههای تکتونیک فعال باشد،
زیرا در اصل ،رودخانه ای با طرح مئاندری نشان گر محلی است که رودخانه به سطح
اساس خود نزدیک شده است .سپس بر اثر وقوع یک یا چند جابجایی قائم همان نقطه،
باال آمده و رودخانه در پاسخ به این تغییر ارتفاع و در نتیجه تغییر گرادیان ،مجددا
شروع به حفر بستر میکند و در اینجا است که رودخانهای با طرح مئاندری و دارای
دیوارههای جانبی مرتفع و در حال حفر بستر مشاهده میشود (سلیمانی .)1377 ،مقدار
شاخص ( Smrجدول شماره  )2نشان میدهد که صدرآباد هنوز به حالت تعادل نرسیده
و این حوضه دارای حرکتهای نئوتکتونیک فعال است.
جدول  -2مقادیر شاخص  Smrدر حوضه آبریز صدرآباد
نام حوضه

C

V

S

صدر آباد

12410

10450

1/18

شکل  -4شاخص پیچ و خم رودخانه منطقه مورد مطالعه

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1397

120

 .7شاخص شکل حوضه زهکشی

1

حوضههای فعال تکتونیکی ،شکل کشیدهای دارند .شکل حوضه در طول زمان با توقف
میزان باال آمدگی ،به تدریج دایره میشود (بوربانگ و آندرسون .)2001،2این شاخص از
طریق رابطه زیر بدست میآید:
BS= Bf / BW

 :BSشاخص شکل حوضه
 :Bfطول حوضه آبریز (از نقطه خروجی تا انتهاییترین بخش حوضه)
 :BWعرض حوضه آبریز (طول پهنترین بخش حوضه)
در نواحی فعال زمین ساختی مقدار زیاد این شاخص مربوط به حوضههای کشیده
میباشد در حالی که حوضههای دایرهای شکل مقدار این شاخص کم بوده و از نظر
زمین ساخت غیر فعال میباشد .زمانی که فعالیت زمین ساختی کم یامتوقف میشود
پهن شدگی اتفاق میافتد و هنگامی که پیشانی کوهستانی سریع باال میآیند حوضههای
تند و کشیده را سبب میشوند (ده بزرگی و همکاران ،2010،3ترسا و هررا.)1998،4
در حوضه آبریز صدر آباد مقدار این شاخص برابر با  2.1بوده که بیانگر نسبتاً فعال
بودن حرکات نئوتکتونیک در آن است ( جدول  3و شکل .)5
جدول  -3شاخص شکل حوضه آبریز صدرآباد
نام حوضه

)Bf(M

)BW(M

BS

صدرآباد

9296

4323

2/1

1

Index of Drainage Basin Shape
Burbank and Anderson
3
Dehbozorgi et al
4
Teresa and Herrera
2
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شکل شماره  -5شاخص شکل حوضه در منطقه صدرآباد

شاخص تقارن توپوگرافی معکوس ()ITSF

1

دیگر شاخص کمی برای ارزیابی عدم تقارن حوضه ،عامل تقارن توپوگرافی معکوس
( )Tاست .شاخص تقارن توپوگرافی معکوس از رابطه زیر بدست می آید.
T = Da/Dd

 :Tعامل تقارن توپوگرافی
 :Daفاصله بین خط میانی حوضه زهکشی تا رود اصلی حوضه
 :Ddفاصله ی خط میانی حوضه تا مرز حوضه
شاخص  Tبرداری است جهتدار و مقدار آن بین  0و  1است .در صورتیکه
حوضه به طور کامل متقارن باشد ،این شاخص صفر خواهد بود و هر چه این مقدار به
یک نزدیک شود حاکی از عدم تقارن بیشتر حوضه است .این شاخص اغلب برای
حوضه های زهکشی با الگوی دندرتیک مناسب است .برای محاسبه شاخص تقارن
توپوگرافی معکوس ابتدا خط میای حوضه آبریز ترسیم گردید .در ادامه پارامترهای Da
Inverse Topographic symmetry Factor

1
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و  Ddدر  20مقطع تعیین و با استفاده از رابطه فوق محاسبه و نتایج آن در جدول ()4
آمده است:
جدول  -4محاسبه شاخص  Tدر مقاطع مختلف در حوضه آبریز صدرآباد
تعداد نقاط مورد بررسی

Da

Dd

T

1

286/1

520/1

0/55

2

419/4

204/9

2/05

3

334/38

1521/8

0/22

4

246/3

1799/7

0/14

5

659/5

1770/7

0/37

6

77/7

2107/8

0/04

7

99/8

1581/4

0/06

8

193/4

1624/9

0/12

9

511/1

1710/7

0/30

10

368/3

1610/8

0/23

11

313/1

1557/8

0/20

12

324/5

1638/2

0/20

13

197/2

1837/4

0/11

14

132/4

1661/4

0/08

15

45/8

1674/4

0/03

16

195/6

1927/8

0/01

17

260/2

1824/5

0/14

18

189/6

1660/4

0/11

19

196/4

1346/1

0/15

20

139/6

1054/2

0/13

میانگین

259/4

1531/7

0/27
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شکل  -6نقشه عدم تقارن توپوگرافی معکوس

شاخص سینوزیته جبهه کوهستان ()Smf

1

شاخص سینوسی جبهه کوهستان به صورت زیر بدست می آید:
Smf = Lmf/LS

 :Smfشاخص سینوسی جبهه کوهستان
 :Lmfطول جبهه کوهستان در مرز بین کوه و دشت
 :LSطول جبهه کوهستان در امتداد یک خط مستقیم
در رابطه فوق  Smfشاخص سینوسی جبهه کوهستان Lmf ،طول جبهه کوهستان در
امتداد کوهپایه و در محل شکست مشخص شیب (کنیک) و  Lsطول خط مستقیم جبهه
کوهستان را نشان میدهند .شاخص سینوسی جبهه کوهستان شاخصی است که
بیانگرتعادل بین نیروهای فرسایش دهنده که تمایل به بریدن و ایجاد شکلهای خلیجی
شکل و برش به داخل جبهه کوهستان را دارد از یک طرف و نیروهای تکتونیکی که
تمایل به ایجاد یک جبهه کوهستانی مستقیم به طور همزمان با گسل خوردگی متوالی و

Mountain Front Sinuosity

1
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مرحله به مرحله را دارند ،میباشد .این جبهههای کوهستانی با باالآمدگی تکتونیک فعال
که به طور نسبی مستقیم هستند ،با مقادیر کم  Smfهمراه می باشند .اگر نرخ باال آمدگی
کاهش یافته یا متوقف شده باشد ،در نتیجه فرایندهای فرسایش جبهه کوهستان را به طور
قهقرایی حفر خواهند کرد و  Smfافزایش پیدا خواهد کرد (گورابی.)1386 ،
در حوضه صدرآباد مقدار  smfبرای جبهه شرقی محاسبه گردید .همانطور که در
جدول شماره()3مشاهده می شود smfبرای جبهه کوهستان شرقی برابر با  1.8است.
جدول  -5مقادیر  smfبرای حوضه آبریز صدر آباد
Smf

ls

lmf

نام حوضه

1/8

9733

11184

کوهستان شرقی

منحنی هیپسومتریک و شاخص انتگرال هیپسومتری()Hi
منحنی های هیپسومتریک ،توزیع سطوحی ارتفاعی یک منطقه از زمین ،یک حوضه
آبخیز تا تمام سطح سیاره زمین را میتوانند ارزیابی و توصیف کنند .منحنی
هیپسومتریک حوضه با ترسیم ارتفاع کل (ارتفاع نسبی) در مقابل مساحت کل (مساحت
نسبی) حوضه ترسیم میشود (علیزاده.)1380 ،
Hi = Hmean – Hmin / Hmax – Hmin

کمینه ی ارتفاع _ بیشینه ی ارتفاع /کمینه ارتفاع _ میانگین ارتفاع = انتگرال
هیپسومتریک
این شاخص برای حوضه صدرآباد برابر است با:
 = 2600-2100 / 3100 - 2100= ./5هیپسومتریک انتگرال شاخص
اصوالً شاخص انتگرال هیپسومتریک باال بیانگر فعالیت تکتونیکی و مرحلهی جوانی در
یک منطقه بوده و مقادیر پایین بیانگر فعالیت فرسایشی و مرحلهی پیری و آرامش
میباشد .با توجه به مقدار به دست آمده در حوضه صدر آباد (پنجاه درصد) میتوان
بیان داشت که حوضه از نظر تکتونیکی در شرایط فعال و جوان (باال آمدگیها و
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شکلگیری توپوگرافی جدید) میباشد .در این شاخص  Aمساحت کل حوضه برابر با
جمع مساحت بین خطوط میزان موجود در حوضه میباشد و  aمساحتی از حوضه که
باالتر از ارتفاع ( )hقرار دارد .مقدار مساحت نسبی ( )a/Aبین  1در پایینترین نقطه
حوضه ( )h/H=0تا  0در باالترین نقطه حوضه ( )h/H=1تغییر میکند (جدول )6
شکل منحنیهای هیپسومتریک ( )Hcمقدار مواد فرسایش یافته را به تصویر میکشند.
تحدب منحنی هیپسومتریک مشخص کننده نواحی با فرسایش ضعیف (جوان) شکل
منحنی  Sنواحی با فرسایش آرام (بلوغ) و منحنی تعقر مشخصکننده نواحی با فرسایش
باال و مرحلهی پیری میباشد ) .)Pena,2010:80در تحلیل منحی هیپسومتریک حوضهی
صدرآباد میتوان اشاره کرد که بخش باالیی حوضه محدب بوده و در بخش پایینی آن
مقعراست .

جدول -6محاسبه منحنی هیپسومتریک
A(KM)2

)H(M

)h/H*(%

)a/A*(%

32/2

0

0

0

30/4

2200-2100

72/4

94/4

28/6

2300-2200

75/8

88/8

25/5

2400-2300

79/3

79/1

21/1

2500-2400

82/7

65/5

14/4

2600-2500

86/2

50/9

11

2700-2600

89/6

34/1

5/3

2800-2700

93/1

16/4

0

2900

1

0

*A =32.2 KM2 , H* = 2900 M
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شکل شماره  -7منحنی هیپسومتریک حوضه صدرآباد

شاخص عدم تقارن حوضه آبریز()Af
شکل هندسی شبکه رودها را میتوان از نظر کیفی و کمی با روشهایِ متعددی
توصیف کرد .در مناطقی که شبکه زهکشی در حضور تغییر شکلهای تکتونیکی توسعه
پیدا میکند ،شبکه زهکشی اغلب دارای شکل هندسی و الگوی متمایزی میباشد .عامل
عدم تقارن ،برای توصیف و درک ارتباط کج شدگی تکتونیکی در نواحیای با مقیاس
حوضه زهکشی و بزر گ تر ارتباط داده شده است.
Af = (Ar/At)*100

 : Afشاخص عدم تقارن حوضه
 :Arمساحت سمت راست حوضه در سمت راست آبراههی اصلی (جهت پایین رود)
 :Atمساحت کل حوضهی زهکشی
41

Af = 13.24/32.27*100

مقادیر باالتر و پایین تر از عدد حدود  50نشان دهنده عدم تقارن حوضه و کج شدگی
آنها به سمت غرب یا شرق میباشد .البته باید در نظر داشت که در این روش فرض بر
این است که عوامل سنگ شناسی و اقلیمی موجب عدم تقارن حوضه ی زهکشی
نشدهاند .مقدار شاخص  Afدر حوضهی مورد مطالعه  41است که از نظر تکتونیکی در
ردهی بسیار ناپایدار و فعال قرار میگیرد (شکل .) 8
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شکل شماره  -8شاخص عدم تقارن در منطقه صدرآباد

نتیجهگیری
منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکی منطقه کامال تکتونیزه با گسل خوردگی و
شکستگیهای متعدد است .این گسلها اغلب عمود بر امتداد حوضه و رودخانه ایجاد
شده و حوضه را به شکل عرضی بریدهاند .به همین دلیل اثر فعالیت آنها در امتداد
نیمرخ طولی رودخانه بسیار چشمگیر است .این گسلها احتماال تحت تاثیر فازهای
کوهزایی مختلف و بویژه سنوزوئیک تحریک شده و فعالیت داشتهاند .چشمههای
تراورتن نیز در نتیجه فعالیت این گسلها شکل گرفته و سبب شکلگیری حجم زیادی
از رسوبات تراورتن در بخش های پایین دست حوضه شده است .بر این اساس ،حوضه
آبریز صدرآباد بر مبنای شاخصهای ژئومورفیک به منظور بررسی فعالیت گسلها در
پلیو-پلئیستوسن مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه از هفت شاخص ژئومورفیک
شامل شامل شاخصهای گرادیان طولی رودخانه ،عدم تقارن حوضه آبریز ،سینوزیته
جبهه کوهستان ،تقارن توپوگرافی معکوس حوضه زهکشی ،پیچ و خم رودخانه اصلی،
انتگرال هیپسومتریک و شکل حوضه استفاده شد .همه این شاخصها به نوعی حاکی از
فعالیتهای تکتونیکی و فعالیت گسلها در دوران کواترنر دارند .با این وجود ،سه تا از
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این شاخصها به ترتیب اهمیت شامل گرادیان طولی رودخانه ،سینوزیته جبهه کوهستان
و انتگرال هیپسومتریک بیش از شاخصهای دیگر بیانگر فعالیتهای تکتونیکی و
تغییرات سطح زمین در منطقه مورد مطالعه میباشند .نیمرخ طولی رودخانه به تنهایی
میتواند تغییرات ارتفاعی را در امتداد رودخانه تحت تاثیر بریدگیهای گسلی نشان
دهد .همانطور که از شکل نیمرخ طولی رودخانه پیداست رودخانه در امتداد طولی به
شدت بریده شده و اغلب این بریدگیها با گسلهای موجود در نقشه زمینشناسی
انطباق دارند .بعالوه ،سنگهای رسوبی به شکل پرتگاههای نسبتا بلند بر گرانیتها و
گرانودیوریت های زیرین قرار گرفته و ارتفاعات خشنی را بوجود آروده است که این
امر نیز به دلیل فعالیت مکرر گسلها و تجدید جوانی دامنهها بوده است .همچنین،
منحنی هیپسومتریک ترسیم شده از منطقه به شکل محدب بوده و بر مبنای آن بیشتر
کوههای منطقه باالی ارتفاعات  2000متری قرار گرفتهاند و فرسایش هنوز آنها را به
شکل جدی تحت تاثیر قرار نداده است .تغییرات در نیمرخ طولی رودخانه اصلی و
شکستگی در امتداد آن ،وجود تراسهای آبرفتی و سنگی در بخشهایی از دامنهها،
بریدگی رسوبات نئوژن و پیدایش آثار رسوبی و سنگی جابجایی گسلها در سطح
زمین و به شکل عینی حاکی از عملکرد و فعالیت گسلها در دوران جدید دارد .نتایج
این تحقیق با نتایج بسیاری از پژوهشهای دیگر از جمله سینگ و تاندون (،)2008
نیوار و همکاران ( ،)2006شفیعی و همکاران ( ،)1388شریفی و همکاران ()1396
مطابقت دارد.
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