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 مینا برزوئی/  دغئوتکتونیک و اشکال آن در دامنه جنوبی کپهبرسی ن نام پدیدآور: و عنوان

 قیل مددیدکتر ع :راهنما اناستاد

 دکتر غالمرضامقامی مقیم و دکتر صیاد اصغری سراسکانرود ان مشاور:استاد

  دفاع: تاریخ

 ص. 66 ات:صفح تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:شماره پایان

  چکیده:

گیری ساختارها و اشکال ژئومورفولوژی منطقه و شناخت مسائل مرتبط با شکلهدف این تحقیق : هدف

ز بررسی مساائل ژئومورفولاوژیو و ارتبااح ااتماالی آن باا مساائل مورفودینامیاک بار پایاه بررسای نی

 باشد.های کمی و کیفی میشاخص

شناسایو منطقاه ماورد مطالعاه های توپوگرافی و زمین: ابتدا با استفاده از نقشهشناسی پژوهشروش

های درونای و تکتاونیکی در منطقاه از برای آگاهی از میزان فعالیت نیروشناسایی و بررسی شد. سپس 

و شااخص تقاارن توپاوگرافی (smf: شاخص سینوسیته جبهه کوهستان)شامل وشش شاخص ژئومورفیک

(و شاخص پهناای BS(و شاخص نسبت شکل اوضه)AF(و شاخص عدم تقارن اوضه زهکشی )Tعرضی)

 .(و  استفاده شده استS(و شاخص پیچ و خم رودخانه)VFکف دره به عمق)

تاوان گفات کاه هاو می: با توجه به مقادیر بدست آمده و شرح مربوح به هر یک از شاخصگیرینتیجه

آید. همچنین فعاال باودن ای فعال بشمار میغرب شیروان در کل از دید تکتونیکی منطقهمنطقه شمال

پهان های آبرفتی متعدد در ااشیه رودهاو های گسلی اصلی و فرعی در این منطقهو وجود تراسسیستم

های تغییر در نیمرخ طولی و عرضی رودهاو نیاز نشاانه وباریک شدن بستر کانالو تغییر مسیر و همچنین

باشااند. همچنااینو براساااس تقساایم بناادی فعااال بااودن تکتااونیکیو در منطقااه مااورد مطالعااهو می

 باشدو ولای شادت آن در تماام ساط (و منطقه مطالعاتیو به صورت فعال و نیمه فعال میLATشاخص)

  باشد.ها یکسان نمیاوضه

 داغو اشکال مورفوتکتونیک.: نئوتکتونیکو دامنه جنوبی کپههای کلیدیواژه
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 مقدمه و هدف -1

 مقدمه -1-1

شناسای نسبتا  جدیادی  باین زمین  و ای رشته  میان علم  تکتونیک  ژئومورفولوژیو

است. هدف تکتونیک ژئومورفولوژی بررسای   سطحی  فرایندهای و   کتونیکت ساختمانیو

های کاواترنر شناسی و سازندهساختیو سیر تحوالت ساختمانیو چینهاثرات نیروهای زمین

شامل تماام   شودمی  مطالعه های که در نئوتکونیک پدیده. (keller&prnter 2008)است

های جدید زمین و اشکال ایجااد شاده باه از فعالیتو عملکردهای ناشی   فرآیندها وعوامل

 ژئومورفولوژی ابزار ارزشمند(Guarnier & pirotta 2008). باشدها میی این فعالیتوسیله

های ژئومورفولاوژی از ابزارهاای مهام شااخص .برای بررسی میزان فعالیت تکتونیک است

هاای ویژگی .(1395ساتاری  (باشندهای تکتونیکی در یک ناایه میبرای ارزیابی فعالیت

هاای تاثیرگارار برآنهاا در تحاوالت ساازندهای زماین و انرژی سااختی(وتکتونیکی )زمین

ها را ی لندفرمکنندهژئومورفولوژیکی و محیطی هر ناایهو نقش قاطع دارد و عوامل کنترل

ای و آبی از جمله فرایندهای رودخانه این پارامترها بر فرایندهای بیرونیو .کندمشخص می

  تاثیر گرار است.

 بیان مساله -1-2

شود که در یک مقیاس زماانیو تکتونیک فعال به فرایندهای تکتونیکی فعالی گفته می

ها بارای جواماع انساانی کنند. این تغییر شاکلهای ایجاد میتغییر شکل زمین در پوسته

 و   هولوسان هاای تکتاونیکی در باشد. بخصاو  در ناواای کاه میازان فعالیتمهم می

بناابراین باا شاناخت . باشادمی  دازی  یتماه  دارای نسبتا زیاد بودهو  باالیی  پلئیستوسن

 2000خطاارات ناشاای از آن را کاااهش داد.) تااوانتکتونیااک فعااال در یااک منطقااه می

ها و اشکال مختلفی استوکه این اشاکال زمین متشکل ازعارضه سط . kellerandpinter)و

عوامال  از در تغییر و تحاول ایان اشاکال دو دساته ودنباشیر و تحول میدائما دراال تغی

مطالعااات همچنااین   (.1388همکااارانو  و ییبیروناای و دروناای نقااش دارنااد )روسااتا

های مرتبط با علوم زمینو با محایط مورفوتکتونیکی و نئوتکتونیکی به عنوان یکی از شاخه

هاای آن چکونگی فعالیت العات مفیدی ازتواند اطو می هستندزندگی انسان کامالً مرتبط 

-ها درسط  زمین و لندفرمآثار ناشی از این فعالیتو را ارائه دهند. در گرشته و زمان اال

هاای طبیعای و های ااصل از آنهاو همچنین فراینادهای ماوثر در تشاکیل چشام انادازه

ریازان ناایاه قارار ماهها در اختیاار برناباالخره تعیین میزان خطر در رابطه با این فعالیت
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هاای ناشای از برای باه ااداقل رسااندن خسااراتو  (.1383دهد )مددی و همکارانو می

همچاون  هاای انساانیها برروی فعالیتهای تکتونیکیو ارزیابی و بررسی اثرات آنفعالیت

 (.1383)مددی و همکارانو  .ااداث شهرهاو سدها و تاسیسات صنعتی اهمیت زیادی دارد

شناسای و توپاوگرافی های زمینهای اولیه که با مراجعه کاردن باه نقشاهررسیبراساس ب

باشد که منطقه مورد مطالعه یک منطقاه تکتاونیکی این می منطقه صورت گرفت. نشانگر

وجاود و وجود گسلهای اصلی و فرعی در منطقه و اراضی نزدیاک باه آنو  همچنین است.

د قلچیقو پهن و باریاک شادن بساتر کاناال و های آبرفتی در ااشیه روها و پادگانهتراس

هماه نشاان از یاک منطقاه فعاال تغییر مسیر و تغییار در نیمارخ طاولی و عرضای رودو 

تکتونیکی هستند که تا بحال مورد مطالعه قرار نگرفته است. لرا یک خالء جدی در زمینه 

ای طقاهریزی منو برناماهمطالعات ژئومورفولاوژیو کاه پایاه و اسااس مطالعاات محیطای 

شااود بااا ارزیااابی باشااد در منطقااه وجااود دارد. از اینااروو در ایاان پااژوهش سااعی میمی

های غرب شایروان بااا اساتفاده از اناواع شاااخصساااختی در شامالهاای ناو زمینفعالیت

های تکتاونیکیو از جملاه ژئومورفولوژیکیو ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت کامل فعالیت

خطارات نشسات  که از جمله این آن از ن و خطرات ناشیارکات تکتونیکی معاصر و جوا

لغزشای  انواع ارکاتها و همچنین لرزهو از بین بردن تعادل نسبی دامنهزمینو وقوع زمین

گامی موثر برای شناخت بهتر این منطقه و شناسااندن جایگااه  واال و که  باشد. همراه می

حاال عادم توجاه بادان موجاز باروز که تا ب باشد.می پراهمیت مطالعات ژئومورفولوژیکی

ریزهای محیطای برنامه های آبرسانیو سدها و بطور کلیهاو کانالمشکالت در ساخت جاده

  برداشته شود. شده است

 سوال های پژوهش -1-3

 آیا تکتونیک در دامنه جنوبی کپه داغ فعال است؟ -1

 ه داغ چیست؟ژئورموفولوژیکی فعالیت نئوتکتونیک در دامنه جنوبی کپ شواهد -2

 

 های پژوهشفرضیه -1-4

 .داغ فعال استبه نظر می رسد که تکتونیک در دامنه جنوبی کپه -

 هاو ناهمواریهای موجود در سط  مخاروحهای نئوتکتونیکی در شکل درهآثار فعالیت -

 .دهدخود را نشان می هاها و پیچ وخم موجود در درههاوشیز دامنهافکنه
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 قیقتحاهداف  -1-5

 .فرعی تقسیم می شود هدف اصلی و اهداف به دو قسمتو تحقیقدر این 

 داغنئوتکتونکی دامنه جنوبی کپه هایبررسی و تحلیل فعالیتو : شناساییهدف اصلی

 شناسایی شواهد ژئومورفیک چشم اندازها در ارتباح با زمین ساخت :اهداف فرعی

 تحقیقضرورت و اهمّیت  -1-6

داغ های نئوتکتونیکی در دامنه جنوبی کپهمنظور بررسی فعالیتبه  تحقیقاهمیت این 

داغ و وجود ارکات تکتاونیکی و بنابراین با توجه به فعال بودن دامنه جنوبی کپه .باشدمی

ااضاار سااعی دارد اثاارات فرایناادهای  تحقیاقهای فعااال و جااوان در ایاان بخااشو گسال

.( را بروی اشکال سطحی در منطقه خوردگیو باالآمدگیو گسلش و..تکتونیکی مانند) چین

بررسای کناد. تاا باا آگااهی الزم از ایان فراینادها و باا غرب شیروان( مورد مطالعه)شمال

های ریزی صاحی  و منطقای برناماههای مناساز در محایط باه برناماهدن تکنیکربکارب

 اقدام نماید.عمرانی و توسعه در منطقه مورد مطالعه 

 

 

 





 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 وژی تکتونیکیلمفاهیم وتعاریف مربوط به ژئومورفو -2-1

 .(1369همکاران  )پورمعتمد و باشدپوسته زمین می واژه تکتونیک مربوح به ارکات

 کاتار هستند. زمین کرهسنگ یا لیتوسفر ساختمان آرشیتکت واقع در تکتونیک نیروهای

 گیریشکلو  هاکوهی هاخوردگیچین هاوگسل یدایشپ به منجر فعال یا مثبت تکتونیکی

همراه  هیدروژئومورفولوژی و شناسیزمین شواهد توپوگرافیو تغییرات با رسوبی هایضهاو

 هایفرمدلن تکوین و تحول فولوژی ساختمانیوورارزیابی مسائل ژئوم .( 1395است )عابدینی

 )نئوتکویک(و ارکات تکتونیکی جدید و جوان ویژههبو نیکیتوهای تکهمچنین فعالیت زمین و

  .(Stanleyetal2000)  است موضوع و هدف اصلی دانش ژئومورفولوژی تکتونیکی

 تعریف نئوتکتونیک -2-2

بیان شده و همچنین به  (obrtuchev,1984)اصطالح نئوتکتونیک اولین بار توسط

را شامل  کواترنری ی اولایان ترشیاری و نیمهگویند که از پجوان می های اخیر وجنبش

های جنبش وی ارکات معاصر در برگیرندهرا  اصطالح پژوهشگران این بسیاری از شود.می

 .(1394ومیراسینیاناسینلو )ااجی دانندناگهانی می

 های نئوتکتونیکفعالیت شواهد و -2-3

 ؛هاطولی بودن اوضهو  قیتنگ و عم یهادره یریگشکل -1 -2-3

 ؛مهم منطقه ها و آبراههایبستر رودخانه جایجابه -2 -2-3

 ؛رنرتهای کواشدگی آبرفت جگی یا اصل یهاگسل ریدر مس دیجد یهانهشته -2-3-3

 ؛افقی هت عمودی وججنس در هم سن وسازندهای هم شدنجاجابه -4 -2-3

حل خط گسل ترزیق سیمان مخصو  به م روشهای مهم از جابه جای گسل -5 -2-3

 ؛استشدگی سخت و در محلی که خط گسل دارای سازند

 باال اگر :افکنهیا راس مخروح باالهای بخشدر جوان آبرفتی مواد گراریرسوب-2-3-6

 افکنهمخروح گراریرسوب و فرسایش فرایند میزان به نسبت کوهستان  پیشانی فعال آمدگی
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 گیردصورت میافکنه مخروح راس یا دست باال بخش رد جدید مواد اریگرنهشتهو باشد بیشتر

 .(1395عابدینی)دارد را های نئوتکتونیکیاز فعالیت نشانو 

 نئوتکتونیک در ایران -2-4

با شروع فاز تکتونیکی به نام  کواترنرسال قبل شروع شده است. کواترنر ادود دو میلیون

های بسته تکمیل چاله های سرزمین ایران وناهمواری یابیبه ارتفاع زایی پاسادانین منجرکوه

سازندهای تخریبی موجز  نینچهم و یآبرفت یهانهشتهکواترنر  ورهدر د رسوبی شده است.

زایی پاسادانین منجر به ادامه فاز کوه های انباشتی ایران شده است.تحول دشت پرشدگی و

 ندوههای جدیدی در سهای مهم ایران همراه با فوارنکوهشتهافزایش و تکمیل ارتفاع نهایی ر

 هایفعالیت به کواترنر در تکتونیکی هایفعالیت .است شده دماوند نیز و سبالنو

سبکسار  فشار پلیت عربستان. (1378نیا فیض )اامدی و معروف شده است )نئوتکتونیکی(

 اوض سلطانوو ای داخلی نظیر اوض مسیلههفرونشست اوضه هاویابی کوهشدن و ارتفاع

 همچنین. (1376در کواترنر بوده است)معتمد نئوتکونیک فاز عملکرد اثر در اراک چاله

و زاگرس  رزبرده الخوسوبی چینردو کمربند  مسیربه ویژه در  نئوتکتونیکی هایفعالیت

 .(1392شود)عالیی طالقانیلرزه میمنجر به وقوع زمین

 تحقیقجمع بندی  -2-5

همچنین  .توان گفت که اثرات نئوتکتونیک در مناطق مختلف متفاوت استدر مجموع می

 .آن داردشناسی و اقلیمیهای زمینتاثیرات ژئومورفولوژی در هر منطقه وابسته به ویژگی

 تحقیق ااضردرو  استهای متفاوتی استفاده شدهدر هر منطقه از شاخص وعالوه بر این

 استفاده شده هایها استفاده خواهد شد که همه شاخصای از شاخصتوان گفت مجموعهمی

 .دهدژئومورفیک منطقه را مورد ارزیابی قرار می

 تحقیقپیشینه -2-6

 های انجام شده در داخل کشورتحقیق-2-6-1

خاوی ه گسترساختی زمینبررسی  به  پژوهشی در( 1394)اسینیانمیر واسینلو ااجی

لحاظ شااخص شاکل از که اند رسیدهبه این نتیجه  پرداختندهای مورفومتری بر پایه شاخص

و  قطورچاای منطقاه در تکتاونیکی منطقه نیمه فعال است کمتارین فعالیات وزهکشیاوضه 

باا توجاه باه نتاایج ایان  همچناین اسات. دیده شده تکتونیکی در آق چایبیشترین فعالیت 

 ص تقارن توپوگرافی عرضی نشان دهنده تکتونیک نیمه فعال در منطقاه اسات و شاخ مطالعهو
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اوضه قطاور چاای تقریباا  نیماه فعاال و آق چاای فعاال اسات.  وشاخص عدم تقارناز نظر 

 . درانادرا انجاام داده ( شواهد ژئومورفیکی گسل ارمغانخانه و تهم1395خانی)جعفری و رستم

 اوضاه تقاارن عادم آنو ارتفاع به دره کف نسبت فوتکتونیکیمور هایشاخص از پژوهش این

شده در شش اوضه به طور مجزا بررسی و توپوگرافی تقارن و انتگرال هیپسومتریکو زهکشیو

 .ها از نظر تکتونیکی ناپایدار هساتنددهد اکثر اوضهمی نشان شاخص نتایج ترکیبی در است.

آمدگی در دو زیر اوضه ساهرین و سارساامقلو باال ووضهتقارن زهکشی ا با توجه به همچنین

نسابت داده شاده کاه به ساال چز   ریانجزیر اوضه قره  راست است و در سمت ساال به

هاای ( باه ارزیاابی فعالیت1395همتای و همکااران ) اسات. ی نیروی تکتونیکینشان دهنده

هفات  و وانادپرداختهخت سنجی ری هایتکتونیکی محدوده گسل بناروان بر اساس شاخصنئو

اوضه زهکشیو فاکتور تقارن توپوگرافی عرضیو طاول جریاان شاخص ژئومورفیک عدم تقارن

رود به شیز رودو نسبت پهنای کف دره به ارتفاع شاخص و نسبت شاکل اوضاه زهکشای را 

ه کا داده اساتهای مختلف ژئومورفیک نشان ارزیابی شاخص .نتایج ااصل ازاندکرده محاسبه

هاای ناو ( فعالیت1395منطقه از لحاظ نئوتکتونیکی فعال و جوان است. پایناده و همکااران)

را ماورد کاوه غرب تاقادیس کبیرهای ژئومرفیک در شامالاستفاده از شاخصبا  ساختیزمین

کاه منطقاه ماورد مطالعاه از لحااظ فعالیات ناو  اندمطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیده

در  وسااختی شادیدشارقی فعالیات زمیندر جنوب .شوده سه بخش تقسیم میساخت بزمین

در بخاش ساوم  ومتوسط زمین ساختی نو   فعالیت  دامنه شرقی های ازقسمتو  دامنه غربی

شاواهد های ژئومورفیک و همچنین شاخص .آن کم استمقدارو است شده پراکنده  منطقهدر 

 لیتولاوژکیو تناوعواست  منطقه ساختیزمیننو ارکات  فعال بودناز  ااکی ژئومورفولوژیکی

 های ژئومورفیاک ماوثر باودهشااخص کمایمیزان بر کارستی  هایدرهو  هالغزشزمین  وقوع

در ( باه بررسای عملکارد نئوتکتونیاک بار مخاروح افکناه 1395ماددی و همکااران ). است

اند. نتاایج ااصال از ها پرداختهتاکید بر توان لرزه خیزی گسلغرب سهند با های شمالدامنه

های منطقه مورد مطالعه اااکی از آن اسات کاه ایان منااطق باه علات افکنهبررسی مخزوح

هاای کاواترتر( در )آبرفتدارها و دارا باودن ساازندهاس سسات و متخلخلنزدیکی باه گسال

عناوان تحات پژوهشی در  (1396مکاران)هو  پرهیزکار معرض خطرات ناشی از زلزله هستند.

از  وهای باباا کاوهی و کفتارک و ارتبااح آن باا تکتونیاک فعاالمورفومتری تاقادیستحلیل 

کوهساتان خاط الاراس تاقادیسو های ژئومورفولوژیک تقارن چینو سینوسایته جبههشاخص

ین پژوهش بیانگر فعالیت بدست آمده از انتایج  .اندکرده استفادهنسبت جهتو نسبت انشعاب 

رشد تاقدیس بابا کوهی و فعالیت تکتونیکی متوسط تا باال است. به رو هایتکتونیکی و فعالیت
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( به بررسی تکتونیاک فعاال اوضاه آبریاز ماارون باا اساتفاده از 1396مقصودی و همکاران)

اوضاه دهاد کاه ها نشاان میاند. نتاایج ااصال از شااخصهای ژئومورفیک پرداختهشاخص

های بااال دسات زیر اوضه و باشدساختی و باالآمدگی فعال مینو زمینرودخانه مارون از نظر 

تکتونیک منطقه تاثیر بسایار  . همچنینوباشدهای میانی و انتهای فعال میبیشتر از زیر اوضه

( در پژوهشای باه تحلیال 1397کرمای و همکااران) زیادی بر لنادفرمها و ساکونتگاهها دارد.

های آّبریز شامال تبریاز های شبکه زهکشی و ارتباح آن با تکتونیک فعال در اوضهاریناهنج

فرکانس زهکشیو نسبت های تراکم زهکشیو در این پژوهش با استفاده از شاخص .اندپرداخته

های سلسله مراتبای و شااخص طول آبراهه اصلی به متوسط عرض اوضهو شاخص ناهنجاری

کاه  دهاد استفاده شده اسات. نتاایج مطالعاهو نشاان میمراتبی های سلسله تراکم ناهنجاری

شااخص تاراکم  ناهجااری سلساله مراتبای کاامال تحات تااثیر  و  مراتبای سلسله   شاخص

زاده و نایااز قاارار دارنااد. وباشااندها کااه ناشاای از اثاار تکتونیااک فعااال میکشاایدگی اوضااه

تهارد باا اساتفاده از تاداخل ( به بررسی فعالیت تکتونیکی در اوضه دشت اش1397همکاران)

راداری کل اوضاه ماورد مطالعاه باا بااال با توجه به نتایج تداخل نگار اند.راداری پرداختهنگار

های غربای و اما میزان این باال آمدگی در قسامت است. رو بودهآمدگی ناشی از تکتونیک روبه

شواهد ژئومورفولاوژیکی همچنین  است. شرقی و جنوبی بوده هایغربی بیشتر از قسمتشمال

ها باا نتاایج بدسات آماده از افکنههای متوالیو بدلندهاو انحراف مخروحافکنهاز جمله مخروح

غرب داده اسات و از سارعت تکتاونیکی زیااد در شامال راداری هماهنگی را نشانتداخل نگار

  کند.اوضه اکایت می

 رانجام شده در خارج از کشوهای تحقیق -2-6-2 

(Li and et al,1999تاثیر تکتونیک را بر لندفرمهای مخروح )غرب چین افکنه در شمال

ساخت با تغییر در سط  اساس ارکات زمین و به این نتیجه دست یافتند کهاند. پرداخته

( به بررسی Singh and Tando,2007تواند موجز تغییر شکل رودخانه گردد. )ها میرودخانه

اند که نتایج تحقیق نشان از آن است های هیمالیا پرداختهب کوهغرافکنه در شمالدو مخروح

  ها داشته است.افکنهتری را نسبت به عوامل دیگر در تحول مخروحکه تکتونیک نقش مهم

(Guarnieri and pirroyya,2008 تحقیقاتی را در شمال ) شرقی سیسیلی ایتالیاو با استفاده از

ها نشان داد که مقدار اند.نتایج آنلسله مراتبی پرداختهشاخص انشعاباتو شاخص ناهنجاری س

های های تکتونیکی با فعالیت باالو بیشتر از اوضهشاخص ناهنجاری زهکشی اوضه

( به بررسی ژئومورفولوژی Figuera and knott,2010تکتونیکی با فعالیت پایین است. )
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اند. نتایج ی ژئومورفیک پرداختههاتکتونیکی جنوب کوهستان سیرنوادا با استفاده از شاخص

دهد که فعالیت تکتونیک در جنوب منطقه در نزدیکی گسل ریورگورج بررسیها نشان می

هاو شعاع افکنهبیشتر است. همچنین بررسی آنها نشان داد که با فرونشینی تکتونیکی مخروح

ی دره اسپیتی ( پژوهشی را روAnoop and et al, 2011یابد)ها هم  کاهش میافکنهمخروح

با استفاده از تجزیه وتحلیل ژئومورفیک مشخص شد که  .اندغرب هیمالیا انجام دادهدر شمال

باشد همچنین تغییرات توپوگرافی آن اندازه دره میساخت نشان از عوامل ااکم بر چشمزمین

وا و ( کنترل آب و هMadrits and et al, 2012ساخت فعال موثر است. )در ارتباح با زمین

برداریو کار میدانیو های نقشهساختی در توسعه رودخانه اگنون فرانسه در شرق با روشزمین

  ARCMAPهای ارتفاعی با استفاده از نرم افزارتجزیه  و تحلیل گرادیان شیز به کمک داده

 ترین اصل برش دینامیک رودخانههای آبرفتی را مهمها رسوبات و پادگانهاند. آنبررسی کرده

ی و بازسازی تغییرات سط  دریا را اهای رودخانهدانندو همچنین انجماد در سیستممی

( Madrits and et al, 2012) دانند.ساختی در ژئومورفولوژی میمهمترین اثر ارکات زمین

های ساختی در توسعه رودخانه اگنون فرانسه در شرق با روشکنترل آب و هوا و زمین

های ارتفاعی با دانیو تجزیه  و تحلیل گرادیان شیز به کمک دادهبرداریو کار مینقشه

-های آبرفتی را مهمها رسوبات و پادگانهاند. آنبررسی کرده  ARCMAPاستفاده از نرم افزار

ی و اهای رودخانهدانندو همچنین انجماد در سیستمترین اصل برش دینامیک رودخانه می

 دانند.ساختی در ژئومورفولوژی میترین اثر ارکات زمینبازسازی تغییرات سط  دریا را مهم

(Gong and Li, 2014به تکمیل شدن ترتیز پادگانه ) ها در مسیر رودخانه ماناس در شمال

چینو از روش لومینسانس پرداختند و شش پادگانه را شناسای کردند و به این نتیجه دست 

های ب و هوا هم در تشکیل پادگانهساختی فعالو آیافتند که عالوه بر نیروهای زمین

ی هاپژوهشی  در مورد تشکیل پادگانه (Viveen and et al, 2014ی موثر بوده است.)رودخانه

ی ایبری پرداختند که به غربی  شبه جزیرهدر بخش سفالی اوضه و شمال ی مینورودخانه

 -3ای عمدی منطقهآمدگی باال -2فرونشست محلی اوضه رودخانه  -1ساختی عامل زمین 3

 دست یافتند.باالآمدگی موضعی 



   تحقیق روش -3

 طبیعی منطقه مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی و -3-1

دقیقه  30درجه و  35 شرق ایران و از نظر مختصات جغرافیای بینداغ در شمالکپه     

شرقی طولدقیقه  13درجه و  61درجه تا  54 شمالی وعرضدقیقه  15درجه و  38تا 

که رشته شمالی را ده موازی پوشانی کوهواقع شده است. بیشترین سط  منطقه را دو رشته

های گلستان آالداغ و بینالود تشکیل مسجد و رشته جنوبی را کوهداغ و هزارهای کپهکوه

های مشهدو قوچانو شیروانو بجنورد و گرماب قرار دارد بین این دو رشته دشت. دهندمی

شیروان های گلیل در شمالو قله بیر در کوهداغ()کپهکوهن قله این رشتهتریو مرتفع

در  استان  وبه مرکزیت شهر شیروان وغرب شیروان(رد مطالعه )شمالومنطقه م .باشدمی

شمالی قراردارد که با شهرستان فاروج از شرقو بجنورد از غربو اسفراین از جنوب خراسان

شهرستان شیروان  .کیلومتر مرز مشترک دارد  75 دودو با کشور ترکمنستان از شمال ا

 19درصد و از لحاظ جمعیت  14وسعت اظ از لح و کیلومتر مربع وسعت دارد 2/3904

شهرستان شیروان در اال  است. درصد کل جمعیت استان را به خود اختصا  داده

ارتفاع  و باشددهستان می 19دارای سه بخشو مرکزیو سرادو قوشخانه و دارای  وااضر

منطقه مورد مطالعه را نشان داده  و(1 -3شکل) .باشدمی 1095از سط  دریا  وشیروان

 است.

   
 



 

 
 

 

 
 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه -1-3شکل

 منطقه توپوگرافی -3-2

سر و وااد منطقه مورد مطالعه از لحاظ توپوگرافی به سه وااد کوهستانو وااد دشت     

( نقشه توپوگرافی 2-3پردازیم. شکل )ها میشود که در زیر به توضی  آندشت تقسیم می

 دهد.غرب شیروان( را نشان میمنطقه مورد مطالعه )شمال

 واحد کوهستان 3-2-1

داغ در شمال و های کپهشمال شیروان جزء وااد کوهستان است که شامل کوه       

غربی است. و ارتفاع آن در برخی  -جهت وااد کوهستان شرقی باشد.میآالداغ در جنوب 

های که بر اثر ها و داالندره ودر میان وااد  کوهستان و متر بوده 2500از نقاح باالتر از

 شود.و دیده میاندفرایندهای مختلف فرسایشی تشکیل شده

 سرواحد دشت -3-2-2

-ودخانهها و رقرار گرفته است در محدوده خروجی آبراهه 1این وااد پس از خط کنیک

سطوح تراکمی فرسایش را به  وهای شمالی و جنوبی شهرستان شیروانهای فصلی در کوه

شهرستان شیروان تشکیل شده و  هایافکنهمخروح ودر این سطوح .اندوجود آورده

 باشد.های زیرزمینی میرسوبات آن دانه درشت است و بیشترین اهمیت آن تشکیل آب

                                                                                                                               
1. Kenic  



 

 

 واحد دشت -3-2-3

منطقه دشتی شیروان واقع شده است. دشت  وسروااد کوهستانی و دشت بعد از      

غرب توسط رودخانه متر با شیز مالیم در جهت غرب و شمال 1050شیروان با ارتفاع 

دهد که این شهرستان شناسی شیروان نشان میمطالعات چینه است. اترک زهکشی شده

متر  200ضخامت آن ادود  های پلکانی دوره چهارم قرار گرفته است کهبر آبرفت

شود. همچنین باعث تشکیل آبهای زیرزمینی می پریری این آبرفتهانفوذ باشد ومی

دار شیر ای اوربیتولینهای مایل آهک تودهآبرفتهای قدیمی به صورت افقی در کنار الیه

های جدید که شامل رسوبات کوه در ااشیه جنوبی شیروان قرار گرفته اند. اما تراس

آبرفتهای پلکانی جدید توسط دو  و اندگسترش پیدا کرده در شیروان وباشندصل میمنف

گررد شرقی )قلچیق( و دیگری از جنوب شهر شیروان میرودخانه که یکی در شمال

) سازمان جغرافیای نیروهای  تشکیل شده و شهر شیروان بر روی این آبرفتها قرار دارد

 (1384مسل  

 
 

  افی محدوده مورد مطالعه وپوگرنقشه ت -2-3شکل

 بررسی وضعیت شیب حوضه -3-3

هاا باروی زماین لغزش نیازار مهام در سارعت جریاان روانااب و یاز عوامل بسا شیز

متار  30با قدرت تفکیاک  و(DEM) الیه شیز منطقه از روی مدل رقومی ارتفاعی .باشدمی

( 3-3شکل شاماره) .نقشه شیز طبقه بندی گردید Reclassifyسپس با دستور .تهیه گردید



 

 
 

 60در محدوده مورد مطالعاهو شایز بایش از  .باشددرصد می شیز به مبنای محاسبات و

 2969تر ازمتر و کمتار از آن در محادوده ارتفااعی پاایین 2969درصد در ارتفاع باالتر از 

اعات باالتر به دلیل شیز زیادو ضعف پوشش گیاهیو نبود خااک فاند. در ارتمترو واقع شده

( 4-3اند. شاکل شاماره )ش سنگی( و جنس سازندهاو نسبت باه فرساایش اسااس)پوش

دهاد کاه شایز بساتر آن زیااد غرب شایروان(و را نشاان میمنطقه مورد مطالعه )شامال

شوند و درصد در بخش شمالی در مناطق مرتفع دیده می 60های بیش از و شیزباشد می

  باشند.می ها عامل تخریز در منطقهاین شیز

 
 

 
 نقشه شیب حوضه )منبع: نگارنده( -3-3شکل 

 



 

 

 
 حوضه قوشخانه باال با شیب بستر زیاد -4-3شکل 

 

 

 جهات شیب حوضه-1 -3-3

های جغرافیای از نظر میزان رطوبتو استقرار پوشش گیاهیو جرب ناور آفتاابو جهت

هاو وضعیت تخریز و فصول سایالب ااائز اهمیات اسات. در تحول خاکو فرسایش دامنه

ترسیم شاده  (DEM( از مدل رقومی )GIS)2گرن تحقیق نقشه جهات با استفاده از تحلیلای

(و جهت رو به شمال 5-3شکل ) با توجه به نقشه جهات شیز محدوده مورد مطالعهاست. 

 غرب مساات بیشتری در منطقه مورد مطالعه دارد.و شمال

                                                                                                                               
1. Geograpic Infirmation System 



 

 
 

 
 نقشه جهات شیب )منبع: نگارنده( -5-3شکل 

 منطقهساختی مینموقعیت ز -3-4

تاوان باه دو پهناه می و از لحاظ سااختاریو غرب شیروان()شمال منطقه مورد مطالعه

 :مجزا تقسیم کرد

 داغپهنه ساختاری کپه -3-4-1

توان بخشی از پهناه فشارشای در شمالی را میغربی خراسانبخشهای شمالی و شمال 

 خااوری اداماه از بخشای داغکپه ارینگ از دیدگاه جغرافیای و کوه .داغ دانستمنطقه کپه

و سااختاری آن نسابت باه آن متفااوت  شناسایولای ویژگای زمین. اسات البرز هایکوه

 .باشادداغ میشیروان در این اساتان جاز ناواای فروافتااده کپاه دشت بجنوردو .باشدمی

ساوبات ممتاد داغ به صورت یک ناوه رسوبی در تریاس باالی به وجود آمده و راوضه کپه

متر به طور هم شیز  600دریای در این اوضه از ژوراسیک تا الیگوسن با ضخامتی ادود

 .اندروی یکدیگر قرار گرفته

 پهنه ساختاری بینالود -3-4-2

کم توران و خارده قااره ایاران مرکازی ااااح شاده مارز حاین پهنه بین صفحه مست 

پهناه سااختاری  .داننادمنان میغربی آن را گسال ساجنوبی آن را گسل میامی و شامال

 داغ محدود شده این زون بخش از کپهتوسط پهنه ساختاری  بینالود در شمال شرق خود
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Abstract 

Research Aim: The Purpose of this Studg is to identify the Problems related to the 

Formatin of geomorphological Structures and Shapes of the Region,as Well as to 

investigaye the geomorphological Problems,Based on study of Quanitative and 

Qualitive indices. 

Research method: At First, the Study Area was Identifled and Surveyed using 

topographic and geological Maps. Then to find out the amount of intra and Tectonic 

Forces in the Aree From Six geomorphic indices, in cluding: Mountain Front 

Sinusoidal index(smf), Transverse Topographic Symmetry index(T),Drainage basin 

asymmetry index(BS), Valley floor depth index(VF), River maze index(S), used. 

Conclusion: Based on the obtained values and Description of each of the indice, it 

can be Concluded that Northvest of Shirvan Region is Considerd as an Active 

Regional Tectonically,Also Activation of Major and Subducation Fault Systems in 

this Aree, Presence of Numerous Alluvial Terraces along the rivebank, Well 

asChannel bed Redirection as Well as Changes in the longitudinal and Transvers 

Profil of Tectinic Activity in the Study Area.Also, According to index 

Segmentation(LAT), the Study Area is Active and Semi- Active, but intensity is not 

the Same at all basin Levels. 

Keywords: Neotectonics- Souther slope kopedagh- Morphotectonic froms 
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