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  مقدمه - 1- 1

-هاي معینی با همدیگر برخورد میدر پوسته زمین، صفحات، پیوسته در حال حرکت بوده و در محل 

دهند و در برخی موارد فرورانده هاي بلند را شکل می، و کوهخوردهنیچکنند. صفحات مزبور برخی مواقع 

  .)1390:40آورند. (اوزي،می به وجودشده و دریاها را 

روند ساختاري  لحاظ ازاست  شدهواقع ،شهرستان بروجرد که در زون فعال تکتونیکی زاگرس جوان    

هاي مهمی در این گستره فعال ساختاري گسل لحاظ ازشود. هاي خاصی در آن دیده میپیچیدگی

مهم دیده شده در  يهاگسل. اهمیت بسیار زیادي دارند (تکتونیکی) هستند که از دیدگاه زمین ساختی

، گسل دورود و گسل آبسرده است که تأثیرات رآفتابباین زون شامل گسل ورکوه، گسل نهاوند، گسل 

هاي فرعی هاي ژئومرفولوژیکی این شهرستان داشته و در امتداد خودشان شاخهمهمی در ساختار پدیده

هاي محیط طبیعی و شناخت ویژگی کهییآنجا ازافزاید. می هاآنزیادي نیز دارند که بر اهمیت بررسی 

اي ضرورت دارد و هاي توسعه و عمران ناحیهدینامیک آن براي تشخیص مناطق مساعد اجراي برنامه

عمرانی فعال و همچنین جمعیت زیادي در این شهرستان  يوسازهاساختشهرستان بروجرد نیز به لحاظ 

هاي مؤثر در این زمینه هاي نئوتکتونیکی در این منطقه یکی از قدمساکن هستند، لذا ارزیابی فعالیت

هاي عمرانی و خواهد بود. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد براي هدایت صحیح و اصولی برنامه

ساخت، به بررسی شواهد ژئومرفولوژیک زمین ازنظرینامیکی محیط طبیعی هاي دشناخت ویژگی منظوربه

هاي ژئومتریک اشکال اندازها از سویی و از سوي دیگر، تحلیل مرفومتري (تحلیل کمی ویژگیچشم

  زمینی) شهرستان بروجرد اقدام نماید.

  بیان مسأله - 1-2

در یک مقیاس زمانی در پوسته زمین شود که تکتونیک فعال به فرایندهاي تکتونیکی اطالق می    

ها براي جوامع انسانی مهم هستند. مطالعه تکتونیک فعال هایی ایجاد کنند که این تغییر شکلتغییر شکل

هاي تکتونیکی در هولوسن و در ارزیابی خطر بسیار مهم است. مخصوصاً در نواحی که میزان فعالیت
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باشد. بنابراین با شناخت تکتونیک فعال در اهمیت فراوانی میپلئیستوسن باالیی نسبتًا زیاد بوده، داراي 

، 2002را کاهش داد ( لرزهنیزمتوان خطرات ناشی از وقوع رویدادهاي ناگهانی مانند یک منطقه می

Keller and Pinter(.  

، الیه فوقانی زمین به نام لیتوسفر، یکپارچه نبوده، بلکه متشکل ايصفحه ساختنیزم نظریه بر اساس

(صفحه  اندکوچکاز تعدادي صفحه  است. برخی از این صفحات، بزرگ (صفحه اوراسیا) و تعدادي نیز 

هایی از هر دو را اي هم قسمتو پاره ياقارهصفحات اقیانوسی و برخی دیگر در  هاآنعربستان). بعضی از 

تا  5بودن از  ياقاره ایو صفحات برحسب اقیانوسی بودن  (مانند صفحه آمریکاي جنوبی). رندیگیبرمدر 

صفحات  حرکت کنند. یآرامبهروي استنوسفر  توانند ضخامت داشته باشند و می توانندیمکیلومتر  150

شوند (حرکات همگرا) و یا آنکه در کنار نزدیک می به هم(حرکات واگرا) یا  از هم دور توانندیممجاور، 

هم بلغزند (حرکات امتدادلغز)، جابجایی این صفحات نسبت به هم مسئول پیدایش بسیاري از رویدادهاي 

-باشند. عوارض متعددي نیز در منطقه مرزي بین صفحات به وقوع میو عوارض مختلف می یشناسنیزم

انهاتأکید  آورنده به وجودکه بر شناخت اشکال و فرایندهاي  پیوندد. با توجه به موضوع دانش ژئومرفولوژي

ارتباط بین ژئومرفولوژي و تکتونیک در پژوهش حاضر مشخص  .)14: 1379دارد (چورلی و همکاران، 

را به تبیین روابط بین  فرایندهاي تکتونیکی و  نامهانیپاتوان دکترین اصلی این شود بطوریکه میمی

 يهاتیازنظر فعالي دارد نسبت داد . بنابرتعاریف فوق اهمیت مطالعه  مناطقی که تأثیري که بر مرفولوژ

هاي زمین ساختی در منطقه زاگرس بخصوص باشد ضرورت یافته و وجود فعالیتزمین ساختی  پویا می

باشد باعث شده تا منطقه بروجرد که قسمتی از زاگرس مرتفع می خوردهنیچزاگرس مرتفع و زاگرس 

  .متنوعی از خود بروز دهد یشناسنیزمچهرهاي 

باشــد زمین ساختی در آنجــا پویــا مــی يهاتیفعالبنابرتعاریف فوق اهمیت مطالعه در مناطقی که      

هاي زمین ساختی در منطقــه زاگــرس بخصــوص زاگــرس مرتفــع و زاگــرس یابد وجود فعالیتضرورت می

و  یشناســنیزمباشــد چهرهــاي گرس مرتفع مــیباعث شده تا منطقه بروجرد که قسمتی از زا خوردهنیچ

ــد.  ــونیکی دارن ــه منشــاء تکت ــرد ک ــه خــود بگی ــوعی ب ــوژیکی متن از  یکــی  شهرســتان بروجــردژئومرفول

و مرکــز آن  قرارگرفتــه  زاگــرس  اســت. ایــن شهرســتان در منطقــه کوهســتانی  ایــران  غرب  هايشهرستان

 ازلحــاظاســت  شــدهواقعاست. شهرستان بروجرد که در زون فعال تکتونیکی زاگــرس جــوان   بروجرد  شهر

هــاي مهمــی در ایــن ســاختاري گســل لحاظ ازشود. هاي خاصی در آن دیده میروند ساختاري پیچیدگی
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در  شــدهدهیدمهــم  يهاگســل. فعال هستند که از دیدگاه زمین ساختی اهمیت بسیار زیادي دارند گستره

، گسل دورود و گسل آبســرده اســت کــه تــأثیرات پرآفتاباین زون شامل گسل ورکوه، گسل نهاوند، گسل 

هــاي فرعــی هاي ژئومرفولوژیکی این شهرستان داشته و در امتداد خودشان شــاخهمهمی در ساختار پدیده

هــاي محــیط طبیعــی و شــناخت ویژگــی کهییازآنجاافزاید. می هاآنزیادي نیز دارند که بر اهمیت بررسی 

اي ضــرورت دارد و هــاي توســعه و عمــران ناحیــهدینامیک آن براي تشخیص مناطق مساعد اجراي برنامــه

یادي در این شهرســتان عمرانی فعال و همچنین جمعیت ز يوسازهاساختشهرستان بروجرد نیز به لحاظ 

هــاي مــؤثر در ایــن زمینــه هاي نئوتکتونیکی در این منطقه یکی از قــدمساکن هستند، لذا ارزیابی فعالیت

هــاي عمرانــی و بــه خواهد بود. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد براي هدایت صحیح و اصولی برنامــه

ساخت، به بررسی شــواهد ژئومرفولوژیــک نهاي دینامیکی محیط طبیعی از نظر زمیمنظور شناخت ویژگی

هــاي ژئومتریــک اشــکال اندازها از سویی و از سوي دیگر، تحلیــل مرفــومتري (تحلیــل کمــی ویژگــیچشم

  زمینی) شهرستان بروجرد اقدام نماید.

  هاي) پژوهشسؤال (سؤال - 3- 1

شهرستان بروجرد را هاي نئوتکتونیکی هاي تکتونیکی، فعالیتتوان با استفاده از شاخصآیا می - 1

  مشخص کرد؟

هاي نئوتکتونیک بروجرد  تواند فعالیتشهرستان بروجرد)، میدام شواهد ژئومرفولوژیکی منطقه (ک - 2

  را نشان دهد؟

  هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه - 4- 1

ها و ر شهرستان بروجرد نشان از فعالیتهاي تکتونیکی درسد که ارزیابی شاخصبه نظر می - 1

  نئوتکتونیکی باشد.حرکات 

هاي الیه یخوردگبرهمو هاي گسلی پرتگاهاي از شواهد دیگر مانند هاي مرفومتري و پارهشاخص - 2

  .بودن تکتونیک جنبا در منطقه است رسوبی در منطقه حکایت فعال

  هدف (اهداف) پژوهش  - 5- 1

  :شودیمدر این پژوهش اهداف به دو قسمت، هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم 
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  هدف اصلی 

   .هاي مرفونئوتکتونیکی شهرستان بروجردارزیابی و تحلیل فعالیت

  اهداف فرعی

  ساختنیزمدر ارتباط با  اندازهاچشمشناسایی و شواهد ژئومرفولوژیک.   

 هاي مرفوتکتونیکی و شواهد ارزیابی تکتونیک فعال در منطقه با استفاده از شاخص

  ژئومرفولوژیکی

 هاي فعال منطقه و تأثیر آن بر مورفوژنز منطقه. شناسایی گسل  

  پژوهش تیاهمضرورت و  - 6- 1

واحد جنوب غربی به زاگرس شهرت دارد که فالت ایران را از سمت  شناسان،طبق مطالعات زمین    

توده کوهستانی ایران  نیترکپارچهیمغرب، جنوب غربی و قسمتی از جنوب محدود ساخته است. زاگرس 

 سوکیاز  نیالنهرنیبو جلگه  فارسجیخلهاي شود. این مجموعه بزرگ ناهمواري بین آبمحسوب می

 - و با روند شمال غربی شدهواقع(جنوب و جنوب غربی) و ایران مرکزي از سمت دیگر (شمال شرقی) 

 1400است. طول آن از پاوه تا بندرعباس حدود  افتهیامتدادجنوب شرقی از حوالی پاوه تا تنگه هرمز 

رسد. به عقیده زمین شناسان کیلومتر می 250شیراز  النهارنصفکیلومتر و حداکثر پهناي آن در امتداد 

تکامل زاگرس را  یطورکلبهو  قرارگرفتهپرکامبرین  سنگیپهاي رسوبی جدید زاگرس بر روي تمام الیه

(عالیی  مرحله پس از کوهزایی - 3مرحله زئوسنکلینالی،  - 2، یپلتفرممرحله  - 1دانند: در سه مرحله می

  ).138- 135:1390طالقانی، 

هاي توسعه و عمرانی ریزيضرورت و اهمیت شناخت مناطق فعال تکتونیکی جهت استفاده و برنامه

باشد. بنابراین با توجه به جوان بودن واحد ساختمانی زاگرس و دالیل توجیح کننده پژوهش حاضر می

هاي جوان و فعال در این بخش، پژوهش حاضر سعی دارد اثرات وجودحرکات تکتونیکی و گسل

ها و... ) را بر ، تخریب و ریزش دامنه یباالآمدگ، هایخوردگنیچفرایندهاي تکتونیکی مانند (گسلش، 

گیري ی کافی از این فرآیندها، با بکارروي اشکال سطحی در شهرستان بروجرد بررسی کند تا با آگاه

عمرانی و توسعه  يهابرنامهصحیح و منطقی  يزیربرنامهنیروي حاکم در محیط به هاي مناسب با تکنیک

  .در شهرستان اقدام نماید
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  ي پژوهشپیشینه - 7- 1

در مورد تکتونیک فعال (نئوتکتونیک) در جهان و ایران مطالعات زیادي صورت گرفته است که در    

  شود:اشاره می هاآنذیل به برخی از 

اشاره   ),1997bull & mcfaddenکالیفرنیا توسط ( "گارلوك "ژئومورفولوژي تکتونیکی گسل مباحث 

هاي تکتونیکی و هاي تکتونیکی درجه فعالیت) با استفاده از شاخصMenges ,1990همچنین ( کرد.

-ها را مشخص نموده و نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که از اشکال ژئومرفولوژیک جبههویژگی گسل

باشند. که هاي تکتونیکی مفید واقع هستند، سطوح مثلثی شکل میهاي کوهستانی که در تعیین فعالیت

. ( هاي کوهستانی استهاي فعال در جبههتکتونیک کنندهنییتعفاکتورهاي جالب  ازجملهسطوح مذکور 

1994 ،Viseras & Fernandez (اسپانیا مطالعه هاي جنوب نقش تکتونیک را در مرفولوژي مخروط افکنه

ها در الگوي زهکشی و انحراف ها و نقش گسل) اثرات کج شدگی چینJakson et al, 1998 کردند. (

 مطالعه دیگري توسط ( اند.در ناحیه ماناواتو در نیوزلند را مورد ارزیابی قرار داده هاآبمسیر شبکه 

1998 ,Sorriso Valvo( ها را با صورت گرفته و در این پژوهش رابطه بین مساحت و شیب مخروط

ها را با تکتونیک در جنوب ي مرفولوژي مخروطهاي باالدست و همچنین رابطهمساحت و شیب حوضه

ها نشان داد که مرفولوژي مخروط هاآنو نتایج حاصل از پژوهش  قراردادندشرق اسپانیا مورد ارزیابی 

  هاي حوضه زهکشی است.یمتأثر از ویژگ

    )2002Keller & Pintte,( و فرورفتگی  یباالآمدگو  لرزهنیزمهاي تکتونیکی و به بررسی فعالیت

هاي ي فعالیتدر مطالعه یتکتونیک يهاشاخصکاربرد  در مورد. اندپرداختههال نیوجرسی پرنتیس

) در غرب تایوان  ,silva et al 2003اسپانیا (هایی در سواحل جنوب شرق توان به بررسینئوتکتونیکی می

)Chen et al.  2003).2003 ) اشاره کردG Jordan,(هاي به مطالعه بررسی و مورفومتري و بیان فعالیت  

) نقش Robustelli et al, 2005 همچنین (هاي سطح زمین پرداخته است. تکتونیکی در عوارض و پدیده

هاي جنوب ایتالیا ارزیابی کردند. افکنهدریا را در سه گروه از مخروطعوامل تکتونیکی و تغییرات سطح 

مشخص نمود که باالآمدگی و فرونشینی تکتونیکی پلیستوسن باعث تناوب برش و  هاآنبررسی 

 & 2008guarnieri (در شمال شرقی سیسیلی ایتالیا ها شده است. افکنهسطح مخروط يگذاررسوب

Pirrotta ,(  در همین زمینه اندجستههاي تکتونیکی در مطالعه خود بهره از شاخص .)2008, 

Steoancikova( هاي زهکشی شرق جمهوري چک بر اساس تغییرات به بررسی تحول نئوتکتونیکی شبکه
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هاي تکتونیکی در ایتالیا . کاربرد شاخصاندپرداختههاي آن منطقه نیمرخ طولی و عرضی رودخانه

ژئومرفیک را در بررسی فعالیت کم  يهاشاخص. است گرفتهانجام  ).Troian & Dell Seta ,2008(توسط

ي ) در مطالعه Figuera & Knott،2010 . (قراردادند مورداستفادهشرق اسپانیا  يهایخوردگنیچ

 و اندجستهژئومرفیک بهره  يهاشاخصژئومرفولوژي تکتونیکی جنوب کوهستان سیرنوادا (کالیفرنیا) از 

نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که فعالیت تکتونیک در جنوب منطقه مذکور در حوالی گسل کرن 

ها، مشخص نمود که با افزایش فرونشینی تکتونیکی مخروط افکنه هاآنریورگورج بیشتر است. مطالعه 

 2011 هاي صورت گرفته توسط (یابد. همچنین  از دیگر پژوهشها کاهش میافکنهشعاع مخروط

Altan,باشد و نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که میزان ) در ناحیه آتشفشانی آناتولی ترکیه می

ي سینوسیته جبهه یطورکلبهباالآمدگی بخش جنوبی بیشتر از بخش شمالی منطقه مذکور است و 

خلیجی دارند و ي کوهستان که تمایل به ایجاد اشکال کوهستان، رابطه میان نیروهاي فرسایشی در جبهه

 )Homolova and et al ,2012( .دهدهاي تکتونیکی که در پی جبران فرسایش هستند، را نشان مینیرو

بیش از با مساحت ي آبریز حوضه درکیلومتر  377به طول حدود  ي ولتاواهاي رودخانهبه بررسی پادگانه

هاي آبرفتی را حاصل فرآیندهاي کنترل و تشکیل پادگانه اندکیلومتر در سرزمین چک پرداخته 227000

دانند و در داخل حوضه، پنج سطح پادگانه را اقلیمی و نئوتکتونیک در اواخر دوران سنوزوئیک می

  شناسایی کردند. 

) 2012 ,Madrits and et al ( ي سیستم تراس رودخانه ساختی در توسعهو زمین وهواآبکنترل

، کار میدانی، روش 25000/1 در مقیاس پادگانه برداريهاي نقشهبا روش رااُگنون در شرق فرانسه 

هاي ارتفاعی، گرادیان شیب به کمک داده لیوتحلهیتجزمواد معدنی سنگین و  لیوتحلهیتجزلومینسانس، 

هاي آبرفتی و رسوبات مربوط به آن را کلید ها پادگانهاند. آنهبررسی کرد Arc Mapافزار با استفاده از نرم

هاي برش دینامیک رودخانه، بازسازي تأثیر تغییرات سطح دریاي گذشته، انجماد در سیستم رسیاصلی بر

, 2012(دانند.ساختی در ژئومورفولوژي میاي و همچنین براي مشخص نمودن اثر حرکات زمینرودخانه

Ramos and et al (ها نسبت به هم را ناشی از ها، تفاوت در ارتفاع آنگیري ارتفاع پادگانهبا اندازه

به بازسازي اثرات  ) Viveen and et al ,2013( سل فعال در طول کواترنر دانستند.جابجایی عمودي گ

ي هاي بخش سفالي رودخانهگیري پادگانهتکتونیکی در شکل باال بردنو  وهواآبمتقابل سطح اساس، 

. کنندتعیین می KAمتر  08/0ساختی را ایبري پرداخته و نرخ باالآمدگی زمین يرهیجزشبهدر  مینو
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)2014 ,Gong and Li. (ي ماناس در شمال چین، با استفاده ها در امتداد رودخانهبه تکامل ترتیب پادگانه

از روش لومینسانس پرداختند و موفق به شناسایی شش سطح پادگانه شده و به این نتیجه رسیدند که 

ساختی فعال نیز به طور قابل توجهی در تشدید تشکیل عالوه بر تأثیرات آب و هوایی، نیروهاي زمین

ي رودخانه در به کنترل اقلیمی تشکیل پادگانه) .2014Huang and, et al (اند. ها مؤثر بودهدگانهپا

شمال غربی چین پرداخته و  ، هاي جنوبی تیان شانساختی فعال در امتداد کوهپایهي زمینمنطقه

ي اد پادگانهساختی و تنوع آب و هوایی کواترنر را باعث کنترل رسوب و ایجترکیب باالآمدگی زمین

باالآمدگی ناهمسان بخش جنوب شرقی )  ,2014Giano and Giannandrea(شان دانستند. جنوبی تیان

هاي آبرفتی استنباط پادگانه لیوتحلهیتجزکشور ایتالیا، در اواخر پلیستوسن را از طریق   هاي آپنینکوه

گذشته را دلیلی بر تکتونیک فعال  يلرزهنیزمو  mmy 9/0 - 7/0کرده و نرخ باالآمدگی پلیستوسن را 

هاي علّی مانند تغییرات هاي رودخانه را در رابطه با مکانیسمگیري پادگانهاین منطقه دانسته و شکل

  دانند. ، تغییرات سطح دریا و تکتونیک میوهواآب

)2014 ,Viveen and et al (ي مینو در بخش ي رودخانهگیري و حفظ پادگانهسازي شکلبه شبیه

 - 1ساختی: ایبري که تحت تأثیر سه شرایط زمین يرهیجزشبهسفالي حوضه و در شمال غربی 

باالآمدگی موضعی متفاوت بوده،  - 3فرونشست محلی حوضه رودخانه.  - 2اي. باالآمدگی عمودي منطقه

  .ندساختی دانستدر ترکیب هر سه عامل زمینپرداختند و بهترین نتایج را 

، Nefzaمنطقه  شاخص مورفومتریک در با استفاده از ) ,Slimen Sedrette et al 2016 همچنین ( 

  تکتونیکی پرداختند. يهاتیفعالبه  شمال غرب تونس

تکتونیکی نقاط مختلف  يهاتیفعال یبررساخیر از این روش در  يهاسالدر کشور ما نیز محققان در 

  :شودیمهاي این محققان اشاره که در این قسمت به برخی از یافته اندکردهایران استفاده 

هاي فعالیت ،)1383()، مددي و همکاران، 1383( ،پور و همکارانبرخی از مطالعات مانند تقی 

 يریپذبیآسیز در رابطه با ) ن1384. مختاري(اندنمودهتکتونیکی را در دامنه شمال غربی تالش بررسی 

در روستاهاي واقعه در امتداد گسل  هاآنهاي روستایی از فعالیت گسل و ضرورت جابجایی سکونتگاه

هاي به ویژگی با توجههریک از این سکونتگاه از فعالیت گسل  يریپذبیآسشمالی میشو میزان 

-قرار داده یموردبررس هاساختمان، ژئومرفولوژیکی، توپوگرافیکی، و نوع مصالح بکار رفته در یشناختنیزم

روستاهاي واقعه در مسیر یا مجاورت گسل  دکنندهیتهدخطر  نیترمهماند و نتایج تحقیق نشان داده که 
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هاي حاصل از آن است هاي احتمالی گسل و لرزشهاي فرعی آن، خطر فعالیتشمالی میشو و شاخه

ها و عمر در ساختمان کاررفتهبه، مقاومت کم مصالح وسازهاساختعوامل دیگري از قبیل نامناسب بودن 

این  يریپذبیآس، ياتوده، شیب زیاد و خطر حرکات نا مقاوم، استقرار بر روي عناصر منفصل و هاآنزیاد 

گسل تبریز در دامنه شمالی میشو داغ، مقصودي و ي تأثیر فعالیت  نهیدرزم. کندیمروستاها را تشدید 

ها (مطالعه موردي رودخانه تجن) ارزیابی نقش تکتونیک فعال در تنظیم کانال رودخانه ،)1387(کامرانی، 

) در حوضه آبریز اوجان 1388() حوضه سعید آبادچاي، کرمی،1388(، کرمی،انددادهقرار  موردمطالعهرا 

هاي نئوتکتونیکی در حوضه ) به تشخیص فعالیت1388( . بیاتی خطیبی،انددادهچاي هم مطالعاتی انجام 

هاي ژئومرفیک و مرفوتکتونیک پرداخته است. آبریز قرنقوچاي کوهستان سهند با استفاده از شاخص

) مرفولوژي مخروط افکنه درختنگان در منطقه شهداد 1388(انتظاري،  - شاه زیدي - سیف - رامشت

 علوي پناه، - قاسمی - گورابی - . یمانیانددادهقرار  موردمطالعهتکتونیک فعال را کرمان تحت تأثیر 

. جداري اندنمودهژئومرفومتري مطالعه  يهاشاخص) مرفوتکتونیک ناحیه دهشیر را با استفاده از 1388(

ها در نیمه )، در رابطه با نقش نئوتکتونیک در تحول ژئومرفیک دره1388( عیوضی و غواصی روشتی

غربی توده سهند که موقعیت تکتونیکی این توده، همچنین شواهد ژئومرفیک، تحرك این توده را در 

که اثر مرفولوژیکی  آوردیمسازد و وجود گسل فعال تبریز این فرض را به میان کواترنر مسجل می

تونیک نئوتکتونیک در نقاط مختلف آن ممکن است یکسان نباشد و با استفاده از جندین شاخص نئوتک

حوضه چله زاگرس غربی را با استفاده  ،)1389( اند. یمانی و همکاران،کمی مورد تحلیل قرار داده طوربه

  .انددادهقرار  موردمطالعهتکتونیکی  ازلحاظمزفومتري  يهالیتحلاز 

توانستند تکتونیک فعال حوضه آبریز کفرآور را با  ،)1390( مینایی، - باقري - جعفري - مقصودي

هاي ژئومرفیک و شواهد ژئومرفولوژیکی بررسی کنند. بهرامی، مقصودي و بهرامی، استفاده از شاخص

هاي مرفومتري شبکه زهکشی در چهار حوضه آبخیز در بررسی نقش تکتونیک در ناهنجاري ،)1390(

تأثیر نئوتکتونیک بر مخروط افکنه رود حاجی  ،)1391(اران، . مقصودي و همکانددادهزاگرس را انجام 

  اند.مورد تحلیل قرار داده یشناسرسوبمرفومتري و  يهادادهعرب(دشت قزوین) را با 

هاي شمال دامغان و شواهد مرفولوژیکی و مرفومتریکی پژوهش افکنهتأثیر تکتونیک فعال بر مخروط 

و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده  گرفتهانجام)، 1391دیگري است که توسط یمانی و همکاران (

است که تأثیر عمده گسل تزره، سبب جابجایی شبکه اصلی در رأس مخروط و تحت تأثیر آن، تغییر 
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نه شده است. پژوهش دیگر که در رابطه با تکتونیک فعال در شرق مخروط افک يگذاررسوبموقعیت 

هاي تکتونیکی توسط ي دوقلوي وزیره با استفاده از شاخصحوضه زاگرس بر تشکیل مخروط افکنه

طول جریان  - ) صورت گرفته نتایج حاصل از پژوهش ایشان نشان داده که شاخص شیب1392فتوحی (

-ي شاخصباشد. همچنین محاسبهها میي است که منطبق بر گسلدر چهار نقطه داراي تغییرات زیاد

ي کوهستان، پهناي کف دره به ارتفاع آن، نسبت مثلثی، نسبت شکل حوضه هاي سینوزیته جبهه

ي دهندهاست که نشان 4/1، 7/1، 79/1، 6/1، 08/1زهکشی و شاخص انتگرال هیپسومتري به ترتیب 

 گرفتهانجامکه در عملکرد گسل وزیره نمایان شده است. مطالعه فعالیت تکتونیکی نسبتًا زیادي است 

هاي مورفوتکتونیکی در طاقدیس گلیان توسط دیگري در رابطه با تکتونیک فعال با استفاده از شاخص

هاي ) نیز صورت گرفته که نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که مقدار شاخص1392بهرامی و همکاران (

K  ,W  عرض دره ساغري به عرض خروجی دره)، (نسبت حداکثرR شیب، طول قاعده و مساحت سطوح ،

شیب، ارتفاع و عرض طاقدیس،  بر اساس، موردمطالعهباشد(طاقدیس ها میبیشتر از زون 3مثلثی در زون 

ها، نزدیک به ي کوهستان در تمام زون). همچنین مقدار سینوسیته جبههشدهمیتقسزون تکتونیکی  3به 

-تکتونیکی فعال است و ثانیاً میزان فعالیت ازنظرنتایج نشان داده که طاقدیس گلیان  تیدرنهااست.و  1

  یابد. هاي تکتونیکی از جنوب شرق طاقدیس به سمت شمال غرب آن افزایش می

فعال در محدوده زاگرس مرکزي  ساختنیزم یشناسلرزهپژوهشی در رابطه با شواهد ژئومرفولوژي و  

که نتایج حاصل از  گرفتهانجامهاي تکتونیکی نیز )، با استفاده از شاخص1392توسط شریفی و همکاران (

سیرجان به سمت زون زاگرس بلند  - پژوهش نشان داده که افزایش فعالیت زمین ساختی از زون سنندج

دستگاهی و تاریخی همخوانی دارد. اما در  يهالرزهنیزماز  آمدهدستبهباشد و این موضوع با نتایج می

هاي زمین ساختی از سمت جنوب شرقی به حکایت از افزایش فعالیت محدوده زاگرس مرتفع، این شاخص

هاي بررسی نقش تکتونیک در حجم مخروط افکنه نهیدرزمسمت شمال غربی را دارد. پژوهش دیگري 

)، انجام گرفت که نتایج 1393ان کرمانشاه توسط بهرامی (واقع در حاشیه طاقدیس دنه خشک در است

) و حجم مخروط DALها (حاصل از این پژوهش نشان داد که رابطه مستقیمی بین شیب ساختمانی الیه

  درصد وجود دارد. 33) با ضریب همبستگی Vها (افکنه

در رابطه با بررسی نقش تکتونیک در مرفولوژي، تقطیع و تحول  )1394( همچنین علیرضا تقیان

که  انددادههاي ژئومرفیک. مطالعاتی انجام مخروط افکنه موغار (شمال اردستان) با استفاده از شاخص
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که  قرارگرفتهنشان داد که مخروط افکنه موغار تحت تأثیر حرکات تکتونیکی  پژوهشنتایج حاصل از این 

عادل در سیستم فرسایشی رودخانه، تجدید سیکل فرسایش، تغییرات شیب رودخانه روي به ایجاد عدم ت

مخروط افکنه، تغییر سطح اساس محلی، جابجایی مراکز رسوب، تقطیع و توالی مخروط و ایجاد مخروط 

مخروط فعلی منجر شده است. در رابطه با تأثیر تکتونیک بر  دستنییپاهاي جدیدي در بخش افکنه

)، نیز 1394نیمرخ طولی رودخانه (مطالعه موردي، رودخانه اوجان چاي) توسط مقصودي و همکارن (

اند و ) استفاده نمودهH/HO-L/L0( بعدیبو منحنی  IC ,Af ,V ,SLهاي صورت گرفته که از شاخص

به دلیل قرارگیري در دامنه  3، 2، 1 يهاحوضه ریزنتایج حاصل از پژوهش نشان داده که فعالیت 

- مربوط به گسل تبریز می 7و  6هاي باشد. و فعالیت زیر حوضهکوهستان سهند بیشتر متأثر از شیب می

و  4/0ب مقدار به ترتی AFو  Vهاي بین شیب حوضه و شاخص برقرارشدههمبستگی  تیدرنهاباشد. و 

به  GIS) با استفاده از تکنیک سنجش از دور و 1395( همچنین سرمستی و همکاران .آمدهدستبه 39/0

هاي ژئومرفیک اي گسل تبریز و برآورد تلفات انسانی در شهر تبریز با شاخصارزیابی فعالیت و توان لرزه

رسیم که در بخش در بخش پیشینه تحقیق بدین نتیجه می شدهارائهبر اساس مطالب اند. نیز انجام داده

رود زاگرس و بخصوص زاگرس شمالی که شهرستان بروجرد نیز یک قسمت کوچکی از آن بشمار می

 - هاي فعال و زیادي با روند شمال غربینئوتکتونیکی وجود دارد که در این منطقه نیز گسل يهاتیفعال

گسل درب آستانه و گسل جوان زاگرس وجود دارد بر همین  - وددور - جنوب شرقی اعم از گسل نهاوند

هاي ژئومرفوتکتونیک و اساس در راستاي مطالعات فوق پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از شاخص

هاي نئوتکتونیکی در این منطقه بپردازد و تا حد شواهد ژئومرفولوژیکی منطقه به ارزیابی میزان فعالیت

  و معقولی را ارائه دهد. امکان نتایج منطقی

  ها) و روش پژوهشمواد (داده - 8- 1

  .باشدروش کار: روش کار در این پژوهش استفاده از مشاهدات میدانی می

  ، و....) Arc Gis) و ابزار (نرم افزار  ياکتابخانه - شرح کامل روش (میدانی

اي و استفاده از نرم افزار سیستم با استفاده از مطالعات کتابخانه در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا

صحیح و  يبندطبقه) و همچنین با انجام مشاهدات میدانی، اطالعات و Arc Gisاطالعات جغرافیایی (

  مشخصی از شهرستان بروجرد ارائه گردد.
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هاي نئوتکتونیکی بر (شهرستان بروجرد) به ارزیابی فعالیت موردمطالعهپس از مشخص کردن محدوده 

قرار خواهد گرفت،  مورداستفادههاي مرفومتري انجام شد. پارمترهایی که در این پژوهش اساس تحلیل

هاي توپوگرافی و مدل با استفاده از نقشه معموالً ها باشند و این شاخصهاي ژئومرفویک میشاخص

- فعالیتهاي تکتونیکی در مورد مناطقی که به دلیل . شاخصشوندیم) محاسبه و برآورد DEMارتفاعی (

سریع اطالعات مطمئن و قابل  طوربهکنند شدید و یا حتی آرام را تجربه می هاي تکتونیکی تغییرات

 )Morphometric Indexهاي ریخت سنجی (توان شاخصها را میدهند. این شاخصمی ارائهقبولی را 

در پژوهش حاضر  استفاده موردهاي تکتونیکی شاخص ).175- 192: 1392توصیف کرد (شریفی، 

  عبارتنداز:

  )SMFشاخص سینوسیته جبهه کوهستان ( - 1

  )VFشاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاعات آن ( - 2

  )SLشاخص شیب طولی رودخانه ( - 3

  )BSشاخص نسبت شکل حوضه ( - 4

  )AFشاخص عدم تقارن حوضه زهکشی ( - 5

  )sاي (شاخص پیج و خم رودخانه - 6

  )SMFکوهستان ( شاخص سینوسیته جبهه - 1- 8- 1

-وجود یک جبهه کوهستانی مستقیم در یک منطقه، دال بر وجود یک گسل فعال در آن منطقه می

  باشد.

ساختی ضعیف و حاکمیت عمل فرسایش و کوهستان فعالیت زمین وخم چیپرپپیشانی  کهیدرصورت

توان از کوهستان را میهاي تکتونیکی در دهد. به همین دلیل، فعالیتبرهنه شدن ارتفاعات را نشان می

طریق شاخص سینوسیته جبهه کوهستان مشخص نمود. این شاخص تعادل بین تمایل باالآمدگی جبهه 

دهد شود، نشان میرا عارض می وخم چیپرپکوهستان جهت مستقیم شدن و فرسایش که یک جبهه 

)2003�:207�  ،Silva et alهاي تکتونیکی مقدار (). معموالً در جبههSMF باشد می) به عدد یک نزدیک

رود و و تا متوقف شدن پیش می افتهیکاهش) از یک به باال، باالآمدگی SMFو با افزایش مقدار عددي (

کنند و را در این فاصله زمانی پیدا می وخمچیپرپفرآیندهاي فرسایشی امکان ایجاد یک جبهه کوهستانی 

) کمتر SMF). مقدار (Ramirez & Herrera، �1998�:324خواهد شد ( وخمچیپرپدر طی زمان، پیشانی 
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). اگر شاخص، Keller & Pinter، �138 :�2002نشان از فعالیت فعال جبهه کوهستان است ( 4/1از 

 Bull، �1977منطبق گردد ( رفعالیغهاي را داشته باشد احتمال دارد به جبهه 3مقدار عددي بیشتر از 

& Mefadden .(  

  ):VFنسبت پهناي کف دره به ارتفاعات آن (شاخص  - 2- 8- 1

شود. با مقایسه کف دره به متوسط ارتفاع ) نامیده میVFنسبت کف دره به ارتفاعات آن، شاخص (

رودخانه در اثر پایین افتادن سطح اساس  دستنییپاکند که حفر سواحل آن، شاخصی را حاصل می

 & Ramirez، �325 :�1998دهد (آن را نشان میهاي مجاور ي فرسایش کناري دامنهرودخانه و پایه

Herreraها را در فواصل مختلفی، بیاید معموالً دره به دستي بهتري ). در این شاخص براي اینکه نتیجه

دهند (بیاتی خطیبی، قرار می یموردبررسمتعادل  صورتبهشکل  Uشکل و هم  V يهاقسمتهم در 

 رفعالیغهاي تکتونیکی آرام و باشد نشانگر فعالیت 2از عدد  ). اگر مقدار شاخص مذکور بیش30: 1388

 دهندهنشانباشد  1کمتر از  کهیدرصورتباشد نیمه فعال بوده و  2و  1در منطقه بوده و اگر مابین 

  ).Ramirez & Herrera، �320 :�1998هاي تکتونیکی بسیار فعال خواهد بود (فعالیت

  ):SLشاخص شیب طولی رودخانه ( - 3- 1-8

دهند. براي سنجند و نشان میها را توسط این شاخص میهاي نیمرخ رودخانهها و ناهنجارينظمیبی

باشد و بر روي ) و یا نقشه توپوگرافی میDEMاستفاده از این شاخص نیاز به مدل رقومی ارتفاعی (

-اصلی ترسیم میها بر روي نیمرخ طولی رودخانه Yبر روي محور   Lها و Xبر روي محور  SLنمودار، 

شود که بتوان روابط بین مقاومت سنگ، ) بر شیب آبراهه حساس بوده و باعث میSLشود. شاخص (

در مناطقی که رودخانه  SL مثالعنوانبه. قراردادهاي تکتونیکی را مورد ارزیابی توپوگرافی و فعالیت

داده، مقدار عددي بیشتري را هاي سخت را برش داده و به مسیرش ادامه فرسایشی خود سنگ باقدرت

دهد. بنابراین و غیره، مقدار عددي کمتري را نشان می یسنگماسهدهد و در مناطق کربناته و نشان می

 & Keller، �129 :�2002باشد (هاي تکتونیکی میباال نشانگر فعالیت SLهاي نرم و اي با سنگمنطقه

Pinter .(شاخص  درواقعSL  اي که چن و بسیار حساس است و در مطالعه یشناسسنگبه ساختمان

طول رودخانه بیشتر باشد، بیشتر  هراندازهاند دریافتند که انجام داده 2003همکاران در تایوان در سال 

  ).8- 7: 1389گیرد (یمانی و همکاران، بستر خود قرار می یشناسسنگتحت تأثیر ساختمان 
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  )BSشاخص نسبت شکل حوضه ( - 4- 8- 1

رساند گیرد و بدین نتیجه میشکل و کشیدگی مورد ارزیابی قرار می ازلحاظدر این شاخص نوع حوضه 

تري را در قیاس با ي کشیده است که معموًال تکتونیک فعالکه مقادیر باالي این شاخص بیانگر حوضه

هاي ). به عبارت بهتر در این شاخص حوضه130، 1389هاي گرد دارند (سیف و خوسروي، حوضه

  دارند. يترفعالهاي گرد تکتونیک کشیده از حوضه

  )AFشاخص عدم تقارن حوضه زهکشی ( - 5- 8- 1

هاي این شاخص گذارد. از ویژگیناشی از نیروهاي تکتونیکی را به نمایش می یکج شدگاین شاخص 

 یشدگکج فاصله بگیرد بیانگر  50استفاده در مناطق وسیع است و هرچه مقدار عددي این شاخص از 

ي این شاخص محاسبه يدراثنادهد و به سمت چپ را نشان می یکج شدگزیاد است و اعداد منفی، 

بندي طبقات رسوبی از اهمیت خاصی برخوردار است (سیف و ها و الیهتوجه کردن به سینوسیته رخساره

  ).131: 1389خسروي، 

وجود دارد مقدار عددي شاخص برابر  هاي در حال تعادل که تداوم جریان در حالت ثابتیبراي رودخانه

باالآمدگی  براثر یکج شدگعدم  جهیدرنتهاي فرعی نسبت به آبراهه اصلی و است وجود تقارن زهکش 50

بیانگر باالآمدگی  50بیانگر باالآمدگی در ساحل راست و کمتر از  50خواهد بود. مقادیر عددي بیش از 

  ).11: 1389در ساحل چپ آبراهه خواهد بود (یمانی و همکاران، 

  )sاي (شاخص پیچ و خم رودخانه - 6- 8- 1

هاي آبریز، ي تکتونیکی حوضههاهاي مورد استفاده جهت بررسی میزان فعالیتیکی دیگر از شاخص

 ي اصلی است. شاخص سینوسی رودخانه

ي فعالیت تکتونیکی منطقه و بیشتر دهندهشاخص سینوسی رودخانه، نشان 5/1مقادیر عددي کمتر از 

هم بر نزدیک شدن رودخانه به حالت تعادل داللت دارد (عابدینی و  5/1بودن میزان ضریب از عدد 

  ). 1393:61شبرنگ، 

اي که تقریبًا به حالت تعادل رسیده باشد، رودخانه جهت حفظ تعادل نظر چارچوب نظري رودخانهاز 

هاي تکتونیکی خورد. تغییر شیب بستر رودخانه به علت فعالیتگذاري پیچ میبین شیب یا دبی و رسوب

توانند تر میهاي مئاندري در حال حفر بسي مستقیمی با پیچ و خم در مسیر رودخانه دارد. طرحرابطه
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هایی که پیچ و خم زیادي دارند به حالت تعادل نزدیک هاي فرایش فعال باشند. رودخانهیکی از نشانه

دهد، در حالی که مقادیر کم شده، درحالی که مستقیم بودن مسیر رودخانه به حالت تعادل را نشان می

  ).1390:129و همکاران، ي فعالیت تکتونیکی در منطقه است (مقصودي دهندهاین شاخص، نشان

  LATشاخص  بر اساسها شاخص يبندطبقه - 7- 8- 1

) S/nهاي ژئومورفیک (هاي مختلف شاخصي میانگین کالس) به وسیلهLatشاخص تکتونیکی فعال (

با فعالیت  1بندي کالس گردد که در این تقسیمآید. این شاخص به چهار کالس تقسیم میبه دست می

با فعالیت تکتونیکی متوسط و کالس  3با فعالیت تکتونیکی باال، کالس  2تکتونیکی، کالس بسیار باالي 

و عابدینی،  1390:132شود (مقصودي و همکاران، با فعالیت تکتونیکی کمی فعال مشخص می 4

)، Latهاي ژئومرفیک با استفاده از شاخص نسبی تکتونیکی فعال (ي شاخص). پس از محاسبه1395

هاي مختلف ي تکتونیکی در شهرستان بروجرد برآورد شده است. این شاخص از متوسط کالسهافعالیت

مجموع  Sشاخص نسبی تکتونیکی فعال،  Latآید. در این رابطه هاي ژئومرفیک به دست میشاخص

هاي محاسبه شده است. اگر مقادیر تعداد شاخص nهاي ژئومرفیک محاسبه شده، و هاي شاخصکالس

و کمتر از  5/1باشد حاکی از فعالیت تکتونیکی شدید، درصورتی که بیشتر از  5/1تا 1ین ب Latشاخص 

هاي تکتونیکی متوسط و بیانگر فعالیت 5/2و کمتر از  2هاي تکتونیکی زیاد، بیشتر از باشد فعالیت 2

قل از به ن 2010:8سازد (ده برگی و همکاران، هاي کم و ناچیز را آشکار میفعالیت 5/2بیشتر از 

 ).1395سرمستی و همکاران، 

اي، هاي رودخانههاي ژئومرفولوژیکی اعم از تراستدر خصوص شهرستان بروجرد باید گفت که پدیده 

هاي ها (گرابن یا فوسه) و پرتگاه گسلی، چشمهها (هورست)، فرورفتگیو باال آمادگی هایخوردگنیچ

  مورد مشاهده و بررسی قرار خواهد گرفت.شهرستان هاي ها با خط گسلتطابق درهگسلی، 

  : پژوهش انجامبراي  ازیموردنل و ابزار یوسا ح)

  از: اندعبارتبراي انجام پژوهش حاضر  ازیموردن يهاداده

 1:100000( یشناسنیزمهاي ) و نقشه1:50000هاي توپوگرافی (نقشه.(  

 هاي (نقشهDEM - tin هاگاهسکونت – هاچشمه – هاآبراهه – هاگسل –) و نقشه شیب منطقه. 

 شده در این  قرارگرفته مورداستفادهنئوتکتونیکی(  يهاشاخصانواع  یابیمکانهاي نقشه

 پژوهش).
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 افزارنرم Arc Gis  براي مطالعه. ازیموردن يهانقشهجهت ترسیم 

  میدانی يهایبررسانجام  منظوربهو آلتی متر  اسیپیجدستگاه. 

  ياماهوارهتصاویر Google Earth  مطالعه مورداز منطقه.  
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  فصل دوم:

هاي طبیعی موقعیت و ویژگی

  منطقه مورد مطالعه

  



 

       
 

  

  

  

  جغرافیایی و طبیعی شهرستان بروجردموقعیت  -2-1

درجه واقع  33 ° 3 ʹ- 34° شرقی و عرض شمالی  48 ° 30 ʹ- 49°ی در طول بررس موردناحیه 

ي هابخشي تابعه بروجرد در نیمه شمالی ورقه و هابخشگردیده است که بخش مرکزي، اشترینان از 

این شهرستان همچنین  است. قرارگرفتهدر نیمه جنوبی آن  آبادخرمچغلوندي و زاغه از توابع شهرستان 

 شدهلیتشکدهستان  7مساحت دارد و از دو بخش مرکزي و اشترینان و  لومترمربعیک 1606

  ). 2-1(شکل.است

  

  
  موقعیت جغرافیایی شهرستان بروجرد- 1- 2شکل 



 

       
 

  

  واحدهاي توپوگرافی شهرستان بروجرد - 2- 2

  توپوگرافی عمومی - 1- 2- 2

  و قابل برسی است. شدهمیتقستوپوگرافیک  طبقهسهي شهرستان بروجرد در انهیزمی طورکلبه

  هاکوه - 2- 2- 2

است لذا تمامی  شدهواقعبا توجه به اینکه شهر و شهرستان بروجرد عموماً در دشت رسوبی سیالخور 

است که خود  فراگرفتهي عمومًا تند و قلل مرتفع هابیشمحیط پیرامونی این شهر را از ارتفاعات بلند با 

؛ سرتاسر شمال غرب، غرب تا جنوب غرب اندگرفتهشکلی شناختنیزمی و بخش ارتفاعدر دو  هاکوهاین 

آهکی پوشانده است که در اثر چین خوردن رسوبات دوران دوم  - بروجرد را ارتفاعات بلند رسوبی

 زیتنوكی (پالئوزوئیک) در اثر حرکات کوهزایی اواخر دوران سوم مرتفع شده و عموماً با قللی شناسنیزم

متر، قله  3645شوند که بلندترین قلل استان مانند قله گرین هاي باریک مشخص میو شیب تند و دره

پرور، ، ونایی، میشي گریناکوههو شامل  اندشدهواقع هاکوهنشین در این متر و قله شاه 3378میش پرور 

جنوب شرق از شمال غرب تا غرب و  - شمال غربباشد که با روندي دره چپی، شاه نشین و وردکوه می

متر و حداکثر آن قله گرین  1800اند و حداقل ارتفاعات این قسمت جنوب و جنوب شرق کشیده شده

ق، شرق و جنوب شرق کشیده ي بروجرد از شمال تا شمال شراکوههمتر ارتفاع دارند؛ بخش دوم  3645

تا  تیگرانهاي نسبتًا باز، شامل ارتفاعات اند که با قللی گنبدي شکل و شیبی نسبتاً مالیم و درهشده

ی ارتفاع شناسنیزمهاي نفوذي درونی در طی دوران سوم گرانیت آ دیوریت است و در اثر نفوذ توده

ل و شمال شرق، یزدجرد، ملوك، سنگراحمد، هاي دره گرگ، بید کله در شمااند و شامل کوهیافته

باشد که بلندترین قله این ل و هزار جریب در شرق و جنوب شرق میردبَکوشکی، سردره، سه کورا، بَ 

باشد (شکل متر می 2600تا  1800متر است و حدود ارتفاع آن بین  2631قسمت کوه سردره با ارتفاع 

2-2.(  
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Abstract:  
    The subject of the study was evaluation of neotectonic activities based on tectonic 

indices and geomorphic evidences in Boroujerd district. Stage of the research was in this 

order: 1- selection of 6 tectonic indices, determination of rates and averaging them for 

discerning the tectonic activity 2- Evaluation and analysis the geomorphic features and 

evidences in relation to tectonic activity 3- Synthetic analysis of the results to discern the 

tectonic activities in the area.  Data included topography and geology maps, DEMs. We 

used the GIS to mapping the physiographic attributes and processing the indices. Also, 

field survey and photography helped us to fulfill the research. The results indicated that 

neotectonic activity based on LAT index can be divided to active, semi-active and non-

active in different sections of the area. Furthermore, the most important area of 

neotectonic activity was seen along faults. Geomorphological evidences in relation to 

tectonic activity were:  scarps, alluvial fans, fault springs, terraces, thrusts, horsts and 

grabens, fault mirror.The final results based on spatial analysis showed   the neotectonic 

activities in Borujerd district exist along the main fault (the quite fault named as Dorud-

Nahavand with 140 km length) as well as in along the most minor faults located 

sourronding the district. Therefore, it is better to consider the morphotectonic evidences 

and phenomena of the area and effects of them in regional and local planning from 

planners. 
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