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ارزيابي حركتهای تكتونيكي در دامنهی شمالشرقي كوه كركس
با استفاده از شاخصهای ژئومورفيك

معصومه رجبي

دانشیار گروه جغرافیا طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
سميّه خسروی



کارشناسی ارشد جغرافیا طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
تاریخ دریافت 3129/8/4

تاریخ پذیرش3124/1/31

چكيده
دامنهی شمالشرقي كوه كركس به عنوان بخشي از تودهی كوهستاني كركس به شمار مييرود
كه در جنوبغرب شهرستان نطنز واقع شده است و در جهت شمالغربي – جنوبشرقي امتداد
یافته است .منطقهی مورد مطالعه در پهنهی آتشفشاني اروميه ،دختر(تبریز ،بزمان) واقع اسيت.
شرو و اشتوكلين (نقل از پروهان  )3181،ایين پهنيه را یيح م يور شكسيته و فعّيال از نرير
ولكانيسم (كرتاسهی فوقاني -ائوسن) و از ل اظ پلوتونيسيم (اليووسين و ميوسين) بيه شيمار
ميآورند .گسل اصلي منطقه بخشي از گسل قم – زفره است كه در یح كيلومتری جنيوبغيرب
نطنز شروع و تا زفره ادامه دارد .این گسل یح گسل امتداد لغز راستگرد مييباشيد و موجي
بریدگي آبرفتهای كواترنر در شمال نطنز شده است .جابجيایي آبراهيههيا اكريرا بيه صيور
راستبر ميباشد و جوانترین فعّاليت گسل ،در حركت راستبر مخروط افكنيههيای جيوان در
ارتفاعهای جنوبغرب كاشان دیده ميشود .برای شناسيایي فعّالييتهيای زميين سياختي در
منطقهی مورد مطالعه از شاخصهای ژئومورفيح مختلفي از جمله شياخص تاياریس جبهيهی
كوهستان ،گرادیان طولي رودخانه ،نسبت پهنای كف درّه به ارتفياع آن و مورفيومتری مخيروط
افكنهها استفاده شده است .نتایج بدست آمده حاكي از آن است كه دامنههای شمالشرقي كوه
كركس از نرر تكتونيح همچنان فعّال ميباشد.

واژگان كليدی:

حركتهای تكتونيكي ،شاخصهای ژئومورفيح ،دامنهی شيمالشيرقي كيوه

كركس ،جبههی كوهستان و مخروط افكنه.

مقدمه
حرکتهای فعّال زمین در پیدایش عوارضی همچون مخروط افكنهها ،تراسهای رودخانهای ،گسلها ،درّههاا و  ،...نقاش
مهمی داشته است و این گونه عوارض جوان ،شاهد و مدرك بسیار مستدل جهت اثبات وجود این نوع حرکتها میباشاد.
 نویسنده مسئول11937223131 :

E-mail: badrudcity61@gmail.com
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حرکتهای تكتونیكی ،سطح اساس فرسایش را تغییر داده و فرایندهای فعّال در سطح مخروط افكنهها و تكامال ننهاا را
تحت تأثیر قرار میدهند .بر این اساس میتوان سطوح مخروط افكنهای را به عنوان خطوط همزمان برای بررسی تاریخ و
حرکتهای گسلها و وقوع زلزلهها به کار گرفت (یانگ به نقل از مختاری کشكی.)9131 ،
نیروهای درونی زمین موجبات باال نمدن زمین و تشكیل ناهمواریها در منطقهای وسیع میشوند .اثر نیروها در تغییر
مورفولوژی زمین در برخی از نواحی بیش از نواحی دیگر ظاهر میشود .جبهههای کوهستانی یكی از مشخصتارین ایان
نواحی به حساب مینیند .با استفاده از شاخصهای ژئومورفیكی جبههی کوهستان میتاوان فعّالیاتهاای تكتاونیكی نن
ناحیه را ارزیابی کرد (کلر و پینتر به نقل از مختاری کشكی .)9111،
شاخصهای ژئومورفیك در ارزیابی فعّالیتهای تكتونیكی ابزار مفید و قابل اطمینان هستند ،زیرا از روی ننها میتوان
نواحیای را که در گذشته فعّالیتهای سریع و یا حتی کند تكتونیكی را پشت سر گذاشتهاند ،باه راحتای شناساایی نماود
(رامیرز و هررا به نقل از مختاری کشكی.)9113 ،
در جهان ،راچوکی( ،)9131بول و مك فادن ( ،)9122باربانك و اندرسون ( ،)7119سیزنكراك ( ) 7114رفتاار متقابال
حرکتهای تكتونیكی و ساختارهای ژئومورفیك را با استفاده از روش تجربی مورد نزمون قرار دادهاند .در ایاران ،رضاایی
مقدم ( ،)9324عباس نژاد ( ،)9321مختاری کشكی ( ،)9339کرمی ( ،)9339یماانی و مقصاودی ( ،)9337مقاامی مقایم
( ،)9331گورابی ( )9331برخی از روشها و شاخصهای مورفومتریك را در ارزیابی و تحلیل فعّالیتهاای تكتاونیكی در
مناطق دیگر به کار گرفتهاند.
هدف از این پژوهش ،شناخت شواهد و ارزیابی فعّالیتهای تكتونیكی در منطقۀ مورد مطالعه میباشد .در منطقۀ مورد
مطالعه مطالعات ژئومورفولوژیكی و هیدرولوژیكی محدودی انجام شده است ولی چندان اشاارهای باه مساایل تكتاونیكی
نشده است.
دادهها و روشها
جهت شناسایی و بررسی شاخصهای ژئومورفیك و ویژگیهای مورفومتری مخروط افكنهها ،از نقشاههاای توپاوگرافی،
زمین شناسی ،عكسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای  ETM+به عنوان ابزار اصلی پژوهش استفاده شده است .سپس باا
استفاده از نرم افزارهای  ArcGISاطالعات نقشههای مبنا تهیه و اطالعات الزم برای کاربرد شاخصهای ژئومورفیك در
تحلیل فعّالیتهای تكتونیكی استخراج شد .از نرم افزارهای  Excel ،SPSSبرای تجزیه و تحلیل نمااری ماورد اساتفاده
قرار گرفت .روش مطالعه بر مبنای مشاهدات و اندازه گیریهای میدانی ،تحلیلهای کمی ،ترسیم و تحلیل انواع نیمرخها،
مقاطع و نمودارها استوار است.
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منطقهی مورد مطالعه
دامنه شمالشرقی کوه کرکس به عنوان بخشی از تودهی کوهساتانی کارکس باه شامار مایرود کاه در جناوبغارب
شهرستان نطنز واقع شاده و در جهات شامالغربای – جناوبشارقی امتاداد یافتاه اسات .ایان منطقاه در محادودهی
جغرافیایی´ 19˚ 31تا ´ 17˚ 4طول شرقی و´ 33˚ 71تا ´ 33˚ 43عرض شمالی واقع شده است (شكل  .)9حداکثر ارتفااع
منطقه در خط الرأس قلههای کرکس  3311متر میباشد .منطقۀ مورد مطالعه محدود به دو حوضه ی نبریز باه ناامهاای
هنجن و نطنز میباشد .حوضه ی نبریز هنجن از بهم پیوستن دو سرشاخۀ رودخانههای برزرود و چیمه رود شكل گرفته و
با عبور از نبرفتهای کواترنر به دشت بادرود منتهی میشود .این رودخانه در حكم یك رود دایمای مایباشاد .حوضاهی
نبریز نطنز از بهم پیوستن دو سرشاخۀ رودخانههای اوره و طامه شكل گرفته و با عبور از نبرفتهاای کاواترنر باه سامت
دشت وسیع مرکزی منطقه جریان مییابد .این رودخانه ،یك رودخانه سیالبی (موقتی) محسوب میشود .ایان دو حوضاه
جزء حوضهی نبریز اردستان محسوب میشوند .منطقهی مورد مطالعه به ایران مرکزی تعلاق دارد و در پهناۀ نتشفشاانی
ارومیه – دختر واقع است .این پهنه یك محور شكسته و فعّال از نظر ولكانیسم و پلوتونیسم به شمار میرود .در منطقهی
مورد مطالعه گسلهای متعددی وجود دارد .مهمتارین نن بخشای از گسال قام – زفاره اسات کاه در یاك کیلاومتری
جنوب غرب نطنز شروع و تا زفره ادامه دارد .این گسل یك گسل امتداد لغز راستگرد میباشد و در امتداد شمالغارب –
جنوبشرق کشیده شده است (شكل  .)7به احتمال قوی بوجود نمادن و فعّاال شادن گسال قام – زفاره پاس از زماان
الیگوسن شروع شده که این فعّالیت میتواند متأثر از برخورد مایل پالتفرم عربی با ایران مرکزی باشد.

شكل  :3نقشهی موقعیّت جغرافیایی دامنهی شمالشرقی کوه کرکس
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گسل قم  -زفره

شكل  :9نقشهی گسلهای موجود در دامنهی شمالشرقی کوه کرکس

از نظر زمین شناسی ،منطقهی مورد مطالعه تقریباً دارای کلیۀ سریهای زمین شناسی از قدیمیتارین تاا جدیادترین
تشكیالت میباشد .قدیمیترین تشكیالت شامل شیل ،سنگهای ولكانیاك بازیاك ،دولومیاتهاای سابز رناگ ،ماساه
سنگهای قرمز ،کوارتزیتهای سفید رنگ ،نهكهای تریلوبیت دار ،رسوبهای نواری و کربناتی ،نهكهای نمونیات دار،
کنگلومرا ،مارنهای قرمز ،سنگهای نتشفشانی و ریوداسیتی اشاره کرد .جدیدترین تشكیالت شامل نبرفتها ،تاراسهاا،
تراورتنها ،رسوبهای ماسهای ،رسوبهای رود خانهای ،رسوبهای تبخیری میباشاد کاه مجموعااً رساوبهاای دوران
چهارم را تشكیل میدهند.

ب ث
در ارزیابی فعّالیتهای تكتونیكی ،روشهای کمی متداولی وجود دارد .جهت بررسای و ارزیاابی فعّالیاتهاای تكتاونیكی
منطقه از شاخصهای ژئومورفیك مختلفی از جمله شاخص تضاریس جبهۀ کوهستان ،نسبت پهنای کا درّه باه ارتفااع
نن ،گرادیان طولی رودخانه و شاخصهای مورفومتری مخروط افكنهها مورد استفاده قرار گرفته است:

 تااریس جبههی كوهستان (: )3Smfدر این روش با اندازه گیری پیچ و خمهای ایجاد شده توسط نبراههها در جبهۀ کوهستان منطقه میتوان دادههای مربوط
به فعّالیتهای تكتونیكی را برای منطقه برنورد نمود .این روش نخستین باار در ساال  9122توساط باول و ماك فاادن
-Mountain front sinousity

1

1
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(رضایی مقدم  )9324،جهت بررسی فعّالیتهای نئو تكتونیكی مورد استفاده قرار گرفت .ننها جهت تكمیل اطّالعات خاود
از معادلهی زیر استفاده کردند :
معادله ()9

Smf=Lmf/Ls

 :Smfشاخص تضاریس جبههی کوهستان؛
 :Lmfطول سراشیبی تند کوهستان در مرز بین کوهستان و کوهپایه؛
 :Lsطول پیچ و خم جبهه کوهستان.
جهت بررسی شاخص تضاریس جبههی کوهستان با استفاده از نقشههای توپوگرافی و اندازه گیری پایچ و خامهاای
ایجاد شده توسط نبراههها در جبههی کوهستان منطقه و تقسیم نن بر طول افقی در راستای گسل و جبههی کوهساتان
میتوان فعّال بودن منطقه را از نظر تكتونیكی مشخص نمود .لذا جبهههای کوهستانی که با فرایش فعّال همراهناد روی
نقشههای توپوگرافی و عكسهای هوایی شكل تقریبااً مساتقیم داشاته و در صاورت کااهش بااال نمادگی ،فراینادهای
فرسایشی فعّالتر شده و به جبهههای کوهستانی شكل کامالً نامنظم و سینوسی میبخشد .در این روش هار چاه مقادار
 Smfکمتر باشد نشانۀ فعّالیتهای تكتونیكی شدید و هر چه مقدار  Smfبیشاتر باشاد ،نشاانهی نراماش منطقاه از نظار
تكتونیك خواهد بود.
بر اساس مطالعات بال (نقل از کرمی ،)9339،سینوزیته کوچكتر از  9/3از نظر تكتونیكی خیلی فعّال ،سینوزیته مابین
 9/4-9/1فعّال و سینوزیته مابین  9/1-9/3نیمه فعّال میباشند .نتایج حاصل از اندازه گیری این شاخص در منطقه نشان
میدهد که مقدار متوسط  Smfدر حوضهی هنجن  9/3و در حوضه ی نطناز  9/1مایباشاد .بار اسااس مطالعاات باال،
حوضهی هنجن از نظر تكتونیكی ،فعّال و حوضه ی نطنز ،نیمه فعّال میباشد (شكل .)3

هنجن
نطنز

شكل  :1نقشه جبههی کوهستان دامنهی شمالشرقی کوه کرکس برای محاسبهی شاخص Smf
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 شاخص نسبت بين پهنای كف درّه به ارتفاع آن (: )9Vfروشی دیگر برای مشخص کردن فعّالیتهای تكتونیكی در یك منطقه میباشد .بول و مك فادن(نقل از رضاایی مقادم،
 )9324فعّالیتهای نئو تكتونیك را از طریق شاخص  Vfمورد بررسی قرار دادند .ننها در مطالعهی خاود از معادلاهی زیار
استفاده کردند :
معادله ()7

:

])Vf=2Vfw/[(Eld-Esc)+(Erd-Esc

 :Vfعبارت است از نسبت پهنای درّه به ارتفاع نن؛
 :Vfwپهنای ک درّه بر حسب m؛
 : Eldارتفاع خط تقسیم نب بین دو درّه در سمت چپ از سطح دریا بر حسب m؛
 : Erdارتفاع خط تقسیم نب بین دو درّه در سمت راست از سطح دریا بر حسب m؛
 : Escارتفاع ک درّه از دریای نزاد.
این نمایه در امتداد سراشیبی تند کوهستان و در درّههای مختل نن محاسبه مایشاود .بارای رسایدن باه نتیجاهی
مطلوب ،محاسبهها در فاصلهی یك کیلومتری از سراشیبی تند کوهستان به طرف باال دست در نظر گرفته شده است .باا
استفاده از این شاخص میتوان فعّالیتهای نئوتكتونیكی را در یك منطقه مشخص نموده و متوّجه شد کاه نیاا رودخاناه
فرصت الزم جهت عریض کردن بستر خود را پیدا کرده ،یا اینکه حرکتهای جوان تكتونیكی مانع این عملکرد شدهاند.
همچنین با استفاده از این شاخص میتوان درّههای  Vشكل و  Uشكل (پهن) را از یكدیگر تفكیك نمود .هر چه میازان
شاخص فوق کوچكتر باشد نمایانگر  Vشكل بودن درّه و نرخ باال راندگی زیاد و فعّاال باودن ناحیاه از نظار تكتونیاك
میباشد .این شاخص برای درّههای پهن و گسترده نسبتاً زیاد است و نشاندهندهی باال نمدگی کم کوهساتان مایباشاد
(باربانك و اندرسون  .)7119،براین اساس اگر نسبت  Vfکوچكتر از  9باشد نشان دهندۀ فعّالیتهای تكتاونیكی شادید،
اگر بین  9تا  7باشد نشان دهندهی فعّالیت کم یا متوسط تكتونیكی و اگر بزرگتر از  7باشد داللت بر عدم فعّالیاتهاای
تكتونیكی در منطقه خواهد داشت.
نتایج حاصل از اندازه گیری این شاخص در منطقه نشان میدهد که مقدار متوسط  Vfدر حوضهی هنجن (ابیانه)  9و
در حوضهی نطنز  9/1میباشد .بر اساس مطالعات بال و مك فادن در سال  ،9122حرکتهاای تكتاونیكی در حوضاهی
هنجن ،فعّال و در حوضهی نطنز ،نیمه فعّال میباشد (شكل .)4

- Ratio of valley floor width to valley height
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شكل  :4نیمرخ عرضی درّههای دامنهی شمالشرقی کوه کرکس

 شاخص گرادیان طولي رودخانه (: )3 SLکلرو راکول (نقل از رضایی مقدم )9324 ،جهت تعیین نمایهی گرادیان طولی رودخانه از معادلهی زیر استفاده کردند :
معادله ()3

SL= (ΔH/ΔL)*L

 : SLنمایهی گرادیان رودخانه؛
 :HΔاختالف ارتفاع باالدست و پایین دست مقطع جدا شدهی نبراههی اصلی؛
 :ΔLطول نبراههی در مقطع مورد نظر؛
 : Lطول نبراههی اصلی از سر چشمه تا مرکز مقطع.
این روش کمی نیز با نتایج حاصله ،تغییرات و جابجاییهای احتمالی مسیر نیمرخ طولی نبراهه را مشخص مایکناد.
برای محاسبهی نمایه گرادیان در مسیر نیمرخ طولی نبراههی اصلی ،ابتدا در بریدگیهای شیب ،خطای قاائم بار نیمارخ
ترسم میگردد و به این طریق مقاطع متفاوت بستر نبراههی اصلی از هم تفكیك میشود .تغییارات شایب بساتر رودهاا،
سبب بی نظمی یا ثبات نیمرخ رودها میشوند .ویژگیهای سنگ شناسی و فعّالیت تكتونیك از جمله عواملی هساتند کاه
مسئولیت بی نظمیهای نیمرخ طولی نبراههها را به عهده دارند .علّت بی نظمی را میتوان با انطباق محل تغییر شایب از
روی نمودار گرادیان رودخانه بر روی منحنی نیمرخ نبراهه از طریق ترسیم یك خط قائم پی برد.
نتایج حاصل از اندازه گیری این شاخص در منطقه نشان میدهد که مقدار متوسط  SLدر حوضهی هنجن  394و در
حوضهی نطنز  111میباشد (جدول  .)7علّت زیاد باودن مقادار  SLدر حوضاهی هانجن ناشای از تاداوم فعّالیاتهاای
تكتونیكی در منطقه و نشست مداوم چالۀ اردستان – کاشان میباشد که باعث افزایش شیب در حوضهها شده است .روند
افزایش شاخص  SLدر نزدیكی جبههی کوهستان منطقه ناشی از وجود گسل قم – زفره میباشد .زمانیکاه واحادهای
سنگی در طول رودخانه از نهك کرتاسه به کنگلومرا ،ماسه سنگ و شایل تغییار ماییاباد ،نوسااناتی در شایب رودخاناه
مشاهده میشود که نقش عامل لیتولوژی را در تغییرات شیب نبراههها نشكار میسازد.
-Gradient index
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جدول  :9نتایج شاخصهای ژئومورفیك در دامنهی شمالشرقی کوه کرکس
نام حوضه

SL

Vf

Smf

هنجن

394

9

9/3

نطنز

111

9/1

9/1

 شاخص رابطۀ مساحت مخروط افكنههای منطقه با مساحت حوضههای آبریز آنها (: )Fهاروی (نقل از کرمی )9339 ،ارتباط مساحت مخروط افكنهها با حوضههای نبریز ننها را بر اساس معادلهی زیر بیان کرد:
معادلهی ()4

F=pAq

 :Fمساحت مخروط افكنه برحسب کیلومترمربع؛
 :Aمساحت حوضه ی نبریزبرحسب کیلومتر مربع؛
 :Pتأثیر متغیرهای دیگردر مساحت مخروط افكنه؛
 :qشیب منحنی پراکنش.
کوستا شوك و همكاران (نقل از مختاری کشكی )9337 ،در مقالهی خاود نتاایج تحلیالهاای انجاام شاده بار روی
مطالعات مخروط افكنه – حوضهی نبریز را چنین ذکر میکنند  :وجاود رابطاهی ایزومتاری 4تاا نلاومتری 1ضاعی باین
مساحت مخروط افكنه ( )Fو مساحت حوضهی نبریز (.)A
واژهی نلومتری برای نشان دادن نثار تغییر در مقادیر یك ضریب در نسبت متغیرهاا در یاك سیساتم باه کاار بارده
میشود .به عقیادهی چاور و ماارك (نقال از مختااری کشاكی )9337 ،شااخص  bدر رابطاۀ ( y = axbشاكل کلای
معادلههای مربوط به روابط حوضههای نبریز ویژگیهای مورفومتری مخروط افكنهها) ضریب ثابت نسبت  y/xاست .اگر
 b=1باشد نسبت ثابت است و هیچ تغییر در مقادیر نسبی اتفاق نمیافتد .در این حال گفته مایشاود رابطاه از ناوع غیار
نلومتریك یا ایزومتریك است .اگر  b>1باشد مقدار  yنسبت به  xافزایش یافته و بر روی  yنلومتری مثبت روی میدهد.
در صورتیکه  b<1باشد مقدار  xنسبت به  yفزونی یافته و نلومتری منفی را بر روی  yخواهیم داشت.
رابطهی بین متغیرهای مساحت مخروط افكنهها و مساحت حوضههای نبریز دامناهی شامالشارقی کارکس نشاان
میدهد که تغییرات مساحت مخروط افكنهها به مساحت حوضهی نبریز ننها مربوط میشود .در این صاورت اصاوالً بایاد
حوضههای نبریز بزرگ ،مخروط افكنههای بزرگی داشته باشند .تحلیلهای انجام شده نشانگر وجود رواباط مورفاومتری
بسیار قوی بین مخروط افكنههای منطقه با حوضههای نبریز ننها وجاود دارد و ایان رواباط در ساطح معنای داری 1/19
معنی دار میباشد .مقدار ضریب  1/2 ، (b)qبوده و نشاندهندهی این است که افزایش اندازهی مساحت مخاروط افكناه

4- Isometry
5- Allometry
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کند بوده است و حرکتهای تكتونیكی در کواترنر نسبتاً فعّال بوده و حوضه از لیتولوژی نیمه مقاوم و نامقاوم تشكیل شده
است ،به عبارت دیگر نلومتری منفی  b<1وجود دارد (شكل .)1

R2 = 0.9229
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شكل  :5رابطۀ مساحت مخروط افكنهها با مساحت حوضههای نبریز دامنهی شمالشرقی کوه کرکس

 -شاخص رابطهی شي

مخروط افكنههای منطقه با مساحت حوضههای آبریز آنها (: )S

بررسی روابط بین شیب مخروط افكنهها و مساحت حوضهی نبریز باالدست حایز اهمیّت میباشد .اهمری (نقل از کرمای،
 )9339ارتباط بین شیب مخروط افكنهها با مساحت حوضههای نبریز ننها را بر اساس معادلهی زیر بیان کرد:
معادله ()1

S=aA–b

 : Sشیب مخروط افكنه برحسب درصد؛
 :Aمساحت حوضهی نبریز برحسب کیلومترمربع؛
 :b,aضرایب مربوط به معادله.
بسیاری از عواملی که شیب رودخانهها را تحت تأثیر قرار میدهند ،شیب مخروطها را نیز متأثر میسازند .به این سبب
تغییر شیب رودخانه در کوهستان در اثر حوادث تكتاونیكی و عوامال اقلیمای در شایب مخاروط افكناهی نن تاأثیر دارد.
رابطهی بین مساحت حوضههای نبریز و شیب مخروط افكنههای دامنهی شمالشرقی کوه کرکس نشاان مایدهاد کاه
مخروطهای شیبدار دارای حوضههای نبریز کوچك هستند و مخروطهای با شیب متوسط تا مالیام ،حوضاههاای نبریاز
بزرگی دارند.
به عقیدهی هاروی ،ولز و هاروی (نقل از کرمی )9337 ،وقوع فرایندهای نبرفتی و جریانای واریزهای از رابطهی فوق
تأثیر میپذیرند .به طوری که فرایندهای نبرفتی به تشكیل مخروط افكنههای تمایل دارند که حوضههای نبریز بازرگ باا
شیب مالیم دارند و جریانهای واریزهای موجب پیدایش مخروط افكنههایی میشوند که حوضههای زهكشای کوچاك و
شیبداری دارند.
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تحلیلهای انجام شده نشانگر وجود روابط مورفومتری قوی بین مخروط افكنههای منطقه با حوضههای نبریاز ننهاا
وجود دارد و این روابط در سطح معنی داری  1/11معنی دار میباشد .مقدار ضریب  -1/7 ،bبوده که نشاندهنادهی ایان
است که با افزایش مساحت حوضهی نبریز ،نسبت شیب مخروط افكنه نسبت به حوضهی نبریز کاهش مییابد .به عبارت
دیگر نلومتری منفی وجود دارد که بیانگر این مطلب است که حوضه دارای لیتولوژی نیمه مقاوم و نا مقاوم میباشد.
ضریب تبیین  1/29معادلهی رگرسیونی مورد نظار نشااندهناده ایان اسات کاه  1/29از تغییارات شایب مخاروط
افكنههای پایكوههای شمالشرقی کرکس به مساحت حوضهی نبریز ننها مربوط میشاود و متغیرهاای دیگاری در ایان
رابطه تأثیر دارند .در نتیجه همبستگی قوی بین دو متغیر وجود دارد (شكل .)1

10

شیب مخروط افکنه بر حسب درصد

S = 9.9214A -0.2621
R2 = 0.7197
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شكل  :1رابطهی بین شیب مخروط افكنهها با مساحت حوضههای نبریز دامنهی شمالشرقی کوه کرکس

نتيجه گيری
نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان در چند بند خالصه کرد:
 -9منطقۀ مورد مطالعه در پهنهی نتشفشانی ارومیه ،دختر(تبریز ،بزمان) واقع است .شارو و اشاتوکلین (نقال از پروهاان،
 )9331این پهنه را یك محور شكسته و فعّال از نظر ولكانیسم (کرتاسۀ فوقانی ،ائوسن) و از لحاظ پلوتونیسم (الیگوسن و
میوسن) به شمار مینورند .بخشی از گسل قم ،زفره در یك کیلومتری جنوبغرب نطنز شروع و تا زفره اداماه دارد .ایان
گسل یك گسل امتداد لغز راستگرد میباشد و در امتداد شمالغرب – جنوبشرق کشیده شده است .باه احتماال قاوی
بوجود نمدن و فعّال شدن گسل قم  ،زفره پس از زمان الیگوسن شروع شده که این فعّالیت میتواند متأثر از برخورد مایل
پالتفرم عربی با ایران مرکزی باشد؛
 -7شاخصهای ژئومورفیك در ارزیابی فعّالیتهای تكتونیكی ابزار مفید و قابل اطمینان هستند ،زیرا از روی ننها میتوان
نواحی ای را که در گذشته فعّالیتهای سریع و یا حتی کند تكتونیكی را پشت سر گذاشتهاند ،به راحتی شناسایی کرد.
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 -3نتایج حاصل از اندازه گیری شاخص تضاریس جبههی کوهستان در منطقهی مورد مطالعه نشان میدهاد کاه مقادار
متوسط  Smfدر حوضهی هنجن  9/3و در حوضهی نطنز  9/1میباشد .بر اساس مطالعات بال در سال  ،9134حوضهی
هنجن از نظر تكتونیكی ،فعّال و حوضهی نطنز ،نیمه فعّال میباشد؛
 -4نتایج حاصل از اندازه گیری شاخص نسبت پهنای ک درّه به ارتفاع نن در منطقه نشان میدهد کاه مقادار متوساط
 Vfدر حوضهی هنجن  9و در حوضه ی نطنز  9/1مایباشاد .بار اسااس مطالعاات باال و ماك فاادن در ساال ،9122
حرکتهای تكتونیكی در حوضهی هنجن ،فعّال و در حوضهی نطنز ،نیمه فعّال میباشد؛
 -1نتایج حاصل از اندازه گیری این شاخص در منطقهی مورد مطالعه نشان میدهد که مقادار متوساط  SLدر حوضاهی
هنجن  394و در حوضهی نطنز  111میباشد .علّت زیاد بودن مقدار  SLدر حوضهی هنجن ناشی از تداوم فعّالیاتهاای
تكتونیكی در منطقه و نشست مداوم چالۀ اردستان ،کاشان میباشد که باعث افزایش شیب در حوضهها شده است؛
 -1رابطهی مساحت مخروط افكنهها با مساحت حوضههای نبریز منطقه در سطح معنی داری  ،1/19معنی دار میباشاد و
مقدار  qبرای مخروط افكنه ها نشانگر وجود رابطۀ نلومتری منفی ( )b<1می باشد که نشاانگر افازایش انادازۀ مسااحت
مخروط افكنهها کند بوده است .همبستگی بسیار قوی بین دو متغیر نشانگر انعكاس بهتر ویژگیهای حوضهی نبریز بار
روی مخروط افكنههای منطقه می باشد؛
 -2رابطهی بین شیب مخروط افكنهها با مساحت حوضههای نبریز منطقه در سطح معنی داری  ،1/11معنی دار میباشد
و مقدار ضریب  bبرای مخروط افكنهها نشانگر وجود رابطهی نلومتری منفی( )b<1و نشاندهندهی ایان اسات کاه باا
افزایش مساحت حوضهی نبریز ،نسبت شیب مخروط افكنه نسبت به مساحت حوضهی نبریاز کااهش ماییاباد .ضاریب
تبیین  1/29معادلهی رگرسیونی نشانگر این است که  1/29از تغییرات شیب مخروط افكنههای پایكوههای شامالشارقی
کوه کرکس به مساحت حوضهی نبریز ننها مربوط میشود و همبستگی قوی بین دو متغیر وجود دارد؛
 -3بررسی شاخصهای ژئومورفیك در دامنهی شمالشرقی کوه کرکس ،نشااندهنادهی فعّاال باودن منطقاه از لحااظ
تكتونیك میباشد .حرکتهای مذکور متأثر از تكتونیك پوستهای ایران و وجود گسلهاای فاراوان در منطقاه مایباشاد.
ادامهی باال راندگی واحد سنندج ،سیرجان و فرو نشست چالهی اردستان ،کاشاان در امتاداد جبهاهی کوهساتان و دشات
سبب تغییر سطح اساس رودخانهها و در نهایت تغییر نقطهی تقطیع بر روی مخروط افكنههاا ،جابجاایی محال رساوب-
گذاری و ایجاد مخروطهای قدیمی شده است .این تغییر سطح اساس باعث گذر به یك دورهی فرسایشی شده است.

منابع
 -9پروهان ،ندا :)9331( ،تحلیل دگر ریختی گسل زفره(محدوده کاشان ،اردستان) ،پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه
تربیت مدرس.
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 -7خیام ،مقصود و مختاری کشكی ،داود :)9337( ،ارزیابی عملكرد فعّالیتهای تكتونیكی بر اساس مورفولاوژی مخاروط
افكنهها ،پژوهشهای جغرافیایی ،سال  ،31شمارهی .44
 -3خسروی ،سمیه :)9332( ،تحول ژئومورفولوژی دامناهی شامالشارقی کاوه کارکس و دشات باادرود ،پایاانناماهی
کارشناسی ارشد ،دانشكدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز.
 -4رضائی مقدم ،محمد حسن :)9324( ،پژوهشی در تشكیل کوهپایهها و دشتهای انباشتی دامنهی جنوبی میشوداغ با
تأکید بر مورفوکلیما و مورفوتكتونیك ،پایاننامهی دکتری ،دانشكدهی علوم انسانی واجتماعی ،دانشگاه تبریز.
 -1عباس نژاد ،احمد :)9321( ،پژوهشهای ژئومورفولوژی در دشت رفسنجان ،پایاننامهی دکتری ،دانشكدهی علوم
انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز.
 -1کرمی ،فریبا :)9339( ،بررسی مسایل ژئومورفولوژی دامنهی شمالی رشته کوه بزقوش و دشت انباشتی سراب ،پایان-
نامهی دکتری ،دانشكدهی علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز.
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