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چکیده
در این مقاله به بررسی شاخصهای ژئومورفیکک حوضک زهکشکی ااسکک و تکث یر گسک زنکدان بکر ایکن
شاخصها و در نتیجه تث یر آن بر مخاطرات زمینساختی منطقه با استفاده از نرمافزارهای Global Mapper
و  Arc GISپرداخته شده است .شاخصهای محاسبهشده عبارتاند از :شاخص طول -شیب رودخانه )،(SL
نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن ) ،(Vfشکاخص نبکود تقکارن حوضک زهکشکی ) ،(Afپکیچوخک پیشکانی
کوهستان ) ،(Smfشاخص سینوسی رودخانه ( ،)Bsفاکتور توپوگرافی عرضکی ) (Tو شکاخص زمکینسکاخت
فعال نسبی ) .(Iatمنطق پژوهش در انوب ایران و انوب شرق استان هرمزگان قرار دارد .در ایکن منطقکه،
گذر گس زندان ککه اداکننکدة دو صکفح زاگکر و مککران اسکت ،سکبب ایجکاد سکاختارهای مختلکف
زمینشناسی و فرایندهای تکتونیکی حاص از آن شده که عام اصلی بروز مخکاطرات در ایکن منطقکهانکد.
براسا نتایج تحقیق و شاخصهای تکتونیکی ،منطقه در شرایط تکتونیکی متوسطی به سر میبرد .عوامک
تهدیدکنندة منطقه ،از امله تث یر گسک زنکدان بکر باالآمکدگی منطقکه سکبب افکزایش شکیب منطقکه در
قسمتهای شمالی و در نتیجه افزایش سرعت اریان آب و طغیان رودخانکههکا در منکاطق پکاییندسکت و
ایجاد ناپایداری دامنهای و رانش زمین در منطقه شدهاند .بنابراین با برنامهریزی درسکت و آگکاهی کامک از
شرایط تکتونیکی حاک بر منطقه میتوان از توان مخاطرات و حوادث طبیعی پیشبینیپذیر کاست.
واژههای کلیدی :زمینساخت ،گس  ،گس زندان ،مخاطرات ،مورفوتکتونیک.
 نویسندة مسئول
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مقدمه
اصطالح مورفوتکتونیک بیان کنندة ارتباط بین ژئومورفولوژی و تکتونیک اسکت و در بسکیاری از
موارد مورفوتکتونیک ،برابکر تکتونیکک ژئومورفولکوژی در نظکر گرفتکه مکیشکود .شکاخص هکای
ژئومورفیک از ابزارهای مه برای ارزیابی درا فعالیت تکتونیکی ناحیهای خاص هستند ککه بکا
تحلی آنها میتوان در مورد وقوع تغییرات مذکور اظهکار نظکر ککرد .رودخانکه هکا از مهک تکرین
اشکالی هستند که به فعالیت های تکتونیکی واکنش نشان مکیدهنکد .گسک هکا و فعالیکت هکای
تکتونیکی میتوانند سبب آ اری چون انفصال در مسیر رود ،تغییر الگو ،تشکی رودهای متروک
و تغییر و تحول اشکال ژئومورفیک درون و حاشکی رودخانکه شکوند [ ]0و مخکاطراتی همچکون
سیالب و زمینلغزش را ایجاد کنند.
شاخص های زمین ریخت شناسی در ارزیکابی فعالیکت هکای تکتکونیکی ابکزاری مفیکد و قابک
اطمینان هستند ،زیرا براسا آنها میتوان نواحیای را که در گذشته فعالیت های سریع یا حتی
کند تکتونیکی را پشت سر گذاشتهاند ،بهراحتی شناسایی ککرد [ .]55اسکتفاده از شکاخصهکای
ژئومورفولوژیکی در بررسی فعالیت های نوزمینساختی توسط بول و مک فادن [ ]08آغاز شکد و
محققان دیگری همچون سیلوا و همکاران در سکواح مدیترانکه ای اسکاانیا [ ]53و حمکدونی و
همکاران در انوب اساانیا [ ]01ادامه یافت .در ایران خیام و مختاری در دامن شمالی میشوداغ
[ ،]4گورابی و نوحهگر برای حوض آبریز درکه [ ،]3یمکانی و همککاران در دامنکههکای ککرک
[ ،]01مقصودی و همکاران در مورد رودخان تجن [ ،]1سرهنگی و همککاران در حوضک آبریکز
مردقچای ملکان [ ،]4مختاری و همکاران در حوض تبرکن و گز مکران [ ،]8قلیاور و همکاران
برای حوض آایچای [ ]5و افشاری و همکاران در راهآهن ناحی لرسکتان [ ،]5بکرای مشکخص
کردن فعالیتهای نوزمینساختی از این شاخصها استفاده کردهاند.
ناحی تحت بررسی بخشی از چهار ورقک زمکین شناسکی  0:011111ااسکک [ ،]00گتکان
[ ،]05اگدان [ ]04و سیرک [ ]04را در بر میگیرد .حوض آبریز منطقه روند شمالی -انکوبی
دارد و اغلب بهاز یک مورد که به تنگ هرمز میریزد ،بقیه به دریای عمان سکرازیر مکیشکود و
اصلیترین آنها رودخانههای بهمدی و تبرکن است .از دیدگاه ژئومورفولوژی ،ناحی تحت بررسی
به دو بخش تفکیکپذبر است :بخش مرتفع مناطق نزدیک گس و مناطق پست که به دلتاهکای
دریای عمان و تنگه هرمز میریزد .مرتفعترین نقاط منطقه ،کوه ریمان ،سموکی ،پرکه و مبارک
است .مه ترین عام های کنترلکنندة ژئومورفولوژیکی در منطق ااسک عبکارتانکد از اکن
واحدهای سنگی ،ویژگیهای ساختاری ،اشکال دگرشک یافته .عملکرد پدیدة فرسایش بکهدلیک
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سستی بیشتر واحدهای سنگی و ترکیب سکن شکناختی آنهکا بخکشهکای زیکادی از ناحیکه را
بهصورت زمینهای پست و فرسوده درآورده است .فرسایش در بخکشهکای انکوبی ککه بیشکتر
مارنی هستند بسیار بیشتر از قسمتهای شمالی بوده و تکث یر گسک زنکدان (شکک  )0در ایکن
فرسایش و در پی آن سیالب و زمینلغزش بسیار مشهود است.
روش تحقیق
این منطقه بهدلی قرارگیری در مرز بین دو صفح زاگر و مکران و تکنش فشکاری حاصک از
حرکت این دو صفحه یکی از مناطق مخاطرهآمیز انوب کشور است؛ از اینرو برای درک بهتر و
شناسکایی ،پیشکگیری و مقابلکه بککا حکوادث و مخکاطرات طبیعکی در ایککن مقالکه بکا اسککتفاده از
شاخصهای ژئومورفوژیکی SL,Smf, Vf, Af, T, Bs, Iatکه مشخصکننکدة شکرایط تکتکونیکی
حاک بر هر منطقهاند ،به بررسی نقاط پرمخاطره از لحاظ فرایندهای دینامیکی زمین در منطقه
و تث یر گس زندان بر این شاخصها پرداخته شده است.]05 ،08 ،54 ،53[ .
دادهها و بحث
شاخصهای ژئومورفیک و زمینساخت فعال

از مجموع چند شاخص زمینریختی میتوان برای بررسی زمینساخت فعال نسبی استفاده کرد.
این شاخصها را میتوان بهعنوان روش کمّی برای بررسی زمین ریختی مکرتبط بکا فراینکدهای
فرسایشی و رسوبگذاری در مجرای رودخانه ،نیمرخ طولی و ریختشناسی دره رود ،یا سیماهای
زمینساختی مانند پرتگاههای گسلی بهکار بکرد .شکاخصهکای زمکینسکاختی قکادر بکه تعیکین
پهنههای مختلف ایجادشکده در نتیجکه تغییکر محلکی فعالیکت زمکینسکاختی هسکتند .در ایکن
پژوهش ،چند شاخص زمینریختی در حوضههای منطق ااسک بررسی و نتایج مربوط بکه هکر
شاخص براسا مقادیر بهدستآمده برای آن شاخص تحلی شد [( ]6شک .)0
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شکل  .1نقشۀ تکتونیکی و محدودۀ پژوهش روی نقشۀ ایران
شاخص طول -شیب رودخانه )(SL

شاخص طول -شیب رودخانه بهصورت رابط  0توصیف شده است:
()0

SL=(Δh/ΔL)L

 Δh/ΔLشیب بخشی از مجرا و  Lطول مجکرا از باالدسکت تکا نقطکهای اسکت ککه بکرای آن
شاخص محاسبه میشود .این شاخص برای ارزیابی زمینساخت فعال نسبی مفید اسکت .زمکانی
که رودخانهها و آبراههها در نواحی با باالآمدگی زیاد اریان دارند ،مقدار  SLافزایش مییابد ،اما
وقتی که اریان رودخانه بهموازات ساختارهایی مانند درههای حاص از گسک راسکتالغز باشکد،
 SLکاهش مییابد [( ]54شک .)5
مقادیر این شاخص با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی و سیست اطالعات اغرافیایی محاسبه
شد (شک  .)4حوض  0در  05مقطع محاسبه شد که میتوان آنها را به دو بخش تقسکی ککرد:
 .0بخش باالیی حوضه مربوط به رسوبات مارنی و آهکی سازند میشکان ککه تحکت تکث یر گسک
زندان با شاخص  SLزیاد و متوسط است؛  .5بخش پاییندستی و زمینهکای پسکت و دشکت بکا
شاخص  SLک و فعالیت تکتونیکی ک  .حوض  5سه مقطع دارد ککه در هکر سکه ،مقکدار  SLو
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فعالیت تکتونیکی ک است که متث ر از رسوبات دشتی و فنهاست .حوضک  4در  43مقطکع بکه
سه بخش تقسی میشود .0 :سرشاخ حوضه که فعالیت تکتونیکی شکدید و شکاخص  SLزیکاد
متث ر از رسوبات شی  ،آهکک و ماسکه و فراینکدهای تکتکونیکی فرودیکوارة گسک زنکدان دیکده
میشود؛  .5قسمت میانی روی فرایندهای گسک زنکدان ککه بکهصکورت سکد در مقابک اریکان
رودخانهای عم کرده و سبب تهنشسکت رسکوبات و درنتیجکه ککاهش مقکادیر  SLو در نتیجکه
فعالیت تکنونیکی متوسط شده است؛  .4قسمت پاییندستی حوضه مربکوط بکه رسکوبات فکن و
دشتی که کمترین مقدار  SLو فعالیت تکتونیکی ک را نشان میدهند .حوض  4در  58مقطکع
و سه بخش ردهبندی میشود .0 :بخشهای ابتدایی حوضه در بسکتر سکازند میشکان و نزدیکک
گس زندان با  SLزیاد و فعالیت تکتونیکی شدید؛  .5میانههای حوضه بکا مقکدار  SLمتوسکط و
فعالیت تکتونیک متوسط؛  .4انتهای حوضه با مقدار  SLک و فعالیت تکتونیکی بسیار ک است.
حوض  5دو مقطع دارد .0 :ابتدای حوضه با فعالیت شدید روی سازند میشان؛  .5انتهای حوضکه
با فعالیت ک روی رسوبات تراستی .در نهایت براسا تفسیر دادههای  SLگسک زنکدان تکث یر
زیادی در فرایند تکتونیکی حاک بر منطقکه را دارد ،بکهطکوری ککه در اطکراس گسک  ،فعالیکت
تکتونیکی در هم حوضهها شدید است و در مناطق پست و دشتی شکرایط فعالیکت تکتکونیکی
ک حاک است (ادول .)0

شکل  .2دیاگرام ایدئال برای نشان دادن شاخص ]22[ SL
جدول  .1دستهبندی فعالیتهای تکتونیکی مناطق براساس میزان شاخص ]22[ SL
Activity Tectonic
SL

High tectonic
activity
SL < 511

Medium tectonic
activity
411>SL >511

Low tectonic
activity
SL > 411
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شکل  .2پراکندگی میزان شاخص طول -شیب رودخانه )(SL
نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن )(Vf

 Vfنسبت عرض کف دره به ارتفاع آن [ ]08است که بهصورت رابط  5توصیف شده است:
()5

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

 Vfwعرض کف دره Eld ،ارتفاع دیواره سمت چپ دره Erd ،ارتفاع دیوارة سمت راست دره
و  Escارتفاع میانگین کف دره است .مقدار ایکن شکاخص بکرای درههکای  Uشکک بکاال و بکرای
درههای باریک و تند  Vشک پایین است (شک  .)4منطق پژوهش به پنج رودخانه و سرشاخ
اصلی دستهبندی شده و شاخص  Vfروی قسمتهای مشخصشده اندازهگیری شکد و براسکا
دادههای بهدستآمده نوع فعالیت تکتونیکی از لحاظ شاخص  Vfبهشرح زیر و براسکا اکدول
دستهبندی مشخص شد [( ]51ادول  .)5در مناطق شکمال شکرقی نقشکه ککه سرشکاخههکای
رودخانهها قرار دارد ،نسبت تکتونیکی شدیدی دیده میشود که در ادامه بکه نسکبت تکتکونیکی
متوسط میرسد و در پاییندست حوضهها مناطقی با فعالیت بسیار ک در دشت مشکهود اسکت.
تث یر گس زندان در این شاخص متفاوت است ،بکهطکوری ککه در قسکمتهکای شکمالی گسک
فعالیت بیشتر و در قسمتهای پایینی فعالیت کمتری را نشان میدهد (شک .)5
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شکل  .2دیاگرام ایدئال برای محاسبۀ شاخص ]22[ Vf
جدول  .2دستهبندی فعالیتهای تکتونیکی مناطق براساس میزان شاخص ]22[ Vf
Tectonic activity
Vf

High tectonic
activity
Vf >1.5

Medium tectonic
activity
1.5>Vf >0

Low tectonic
activity
Vf <0

شکل  .5پراکندگی شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره )(Vf
شاخص نبود تقارن حوضۀ زهکشی )(Af

محاسب این شاخص روشی برای تعیین میکزان ککجشکدگی زمکینسکاختی در مقیکا حوضک
زهکشی است .از این روش مکیتکوان بکرای نکواحی بکهنسکبت بکزرا اسکتفاده ککرد [.]50 ،55
شاخکص  Afبر اسکا رابطک  4محاسبه میشود:
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)Af = 100(Ar / At

 AFعام نبود تقارن حوضه Ar ،مساحت حوضه در سمت راسکت آبراهک اصکلی (بکهطکرس
پاییندست حوضه) و  Atمساحت ک حوضه است .اگکر حوضکهای دارای شکرایط پایکدار بکدون
کجشدگی یا کجشدگی ک باشد ،شکاخص  Afبرابکر  51اسکت .ایکن شکاخص بکه تغییکر میکزان
کج شدگی در راسکتای عمکود بکر رونکد مجکرا حسکا اسکت .مقکادیر بیشکتر یکا کمتکر از ،51
نشاندهندة کجشکدگی حوضکه اسکت ککه ممککن اسکت در نتیجک فعالیکت زمکینسکاختی یکا
سککاختارهای حاص ک از ویژگ کیهککای سککن شناس کی باشککد (اککدول ( )4-0شککک  .)6مقککادیر
بهدستآمدة  Afدر منطقه برای حوض  0معادل  41/8و نشاندهندة کجشدگی در سمت راست
با مقدار فعالیت تکتونیکی متوسط ،در حوض  5برابر با  03/3و نشاندهندة کجشدگی در سمت
راست با مقدار فعالیکت تکتکونیکی بسکیار شکدید ،در حوضک  4برابکر بکا  46/4و نشکاندهنکدة
کجشدگی در قسمت راست با فعالیت تکتونیکی متوسط ،در حوض  4برابر با  48و نشاندهنکدة
کجشدگی در سمت راست حوضه با فعالیت تکتونیکی متوسط و در نهایت در حوض  5با مقکدار
 60/6و نشاندهندة کجشدگی در سمت چپ حوضه با فعالیت تکتونیکی متوسط است .با تواکه
به مقادیر بهدستآمده از پنج حوضه ،بهاز حوض  5که کجشدگیها در سمت چکپ بکود ،بقیک
حوضهها کجشدگی سمت راست داشتند که نشان تث یر گس زندان در باالآمدگی حوضههکا در
شرق و نزدیک بر گسک زنکدان اسکت .میکانگین فعالیکت تکتکونیکی متوسکط حاصک از ارقکام
بهدستآمده حوضهها ه تثییدی بر این موضوع است (شک .)3

شکل  .6بلوک دیاگرام نحوۀ محاسبۀ فاکتور نبود تقارن حوضۀ زهکشی (]22[ )AF
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جدول  .2دستهبندی فعالیتهای تکتونیکی مناطق براساس میزان شاخص )]22[ (Af
Tectonic activity
میزان Af

High tectonic
activity
Af-51<05

Medium tectonic
activity
3>Af-51>05

Low tectonic
activity
Af-51>3

شکل  .7شاخص نبود تقارن حوضۀ زهکشی ()Af
شاخص پیچوخم پیشانی کوهستان )(Smf

شاخص پیچوخ پیشانی کوه براسا
()4

رابط  4محاسبه میشود [:]03
Smf=Lmf/Ls

در این رابطه  Lmfطول پیشانی کوه در دامن آن است ،یعنی اایی ککه شکیب بکین ککوه و
حوض پیشانی تغییر میکند و  Lsطول مستقی پیشکانی کوهسکتان اسکت (شکک  .)8مقکادیر
کمتر از  0/0این شاخص ،خاص نواحی فعال زمینساختی است ،درحالی که اگر نرخ باالآمکدگی
کاهش یابد و فرایندهای فرسایشی ،تشکی پیشانی نامنظ را آغکاز کننکد ،مقکدار  Smfافکزایش
مییابد .مقادیر بین  0/0تا  0/5پیشانیهای نیمهفعال زمینساختی را نشان میدهد ،درحالی که
مقادیر بیشتر از  0/5به پیشانیهای غیرفعال مربوط است ککه در آنهکا پیشکانی گسک بکیش از
 0kmدچار فرسایش شده است [( ]51ادول  .)4در ناحی تحت مطالعه ،پکنج پیشکانی بررسکی
شد .شمارة  4حاکی از فعال بودن ابه کوهستانی ،شکمارة  0نشکاندهنکدة نیمکهفعکال بکودن
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منطقه و شمارههای  4 ،5و  ،5نشاندهندة فعالیت ک ابهکههکای کوهسکتانی در ایکن منکاطق
است .روند گس های مواود در منطقه کامالً در تغییرات این شاخص مشهود است( .شک .)1

شکل  .8دیاگرام ایدئال برای نشان دادن شاخص ]22[ Smf
جدول  .2دستهبندی فعالیتهای تکتونیکی مناطق براساس میزان شاخص]22[ Smf
Tectonic activity
Smf

High tectonic
activity
0.0 < Smf

Medium tectonic
activity
0.5 < Smf <0.0

شکل  .9پراکندگی شاخص سینوسی بودن جبهۀ کوهستان ()Smf

Low tectonic
activity
0.5 > Smf
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شاخص شکل حوضه )(Bs

شاخص شک حوضه زهکشی بهصورت رابط  5محاسبه میشود [:]55
()5

Bs= Bl/Bw

در این رابطه Bs ،شاخص شک حوض زهکشکی Bl ،طکول حوضک زهکشکی و  Bwعکرض
حوض زهکشی است (شک .)01
این شاخص اختالس بین حوضههای طوی با مقادیر زیاد و حوضههای مدور با مقادیر کک را
منعک میکند .حوضههای طویک از ویژگکیهکای منکاطق تکتکونیکی فعکال اسکت ککه دارای
رودخانههایی با برش بهسمت پایین هستند .ابهههای کوهسکتانی بکا فکرازگیکری سکریع دارای
حوضههای طوی پرشیباند و هنگامی که فعالیت تکتونیکی کاهش یابد یا متوقف شود ،عکری
شدن حوضهها از سمت باالی ابه کوهستان آغاز میشود [( ]55ادول .)5
مقدار شاخص  Bsبرای ناحی تحت مطالعه بررسی شد که بهترتیب برای حوض  5با مقکدار
 6/0نشاندهندة فعالیت تکتکونیکی شکدید ،در حوضک  0بکا مقکدار  4/4نشکاندهنکدة فعالیکت
تکتونیکی متوسط و در حوضههکای  4 ،5و  4بکا مقکادیر  5/6 ،0/6و  5/5نشکاندهنکدة فعالیکت
تکتونیکی ک حاک بود (شک .)00

شکل  .12نحوۀ محاسبۀ شاخص سینوسی رودخانه (]18[ )Bs
جدول  .5دستهبندی فعالیتهای تکتونیکی مناطق براساس میزان شاخص ]22[ Bs
Tectonic activity
Bs

High tectonic
activity
4 < Bs

Medium tectonic
activity

4-4

Low tectonic
activity
4 <Bs
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شکل  .11مقدار شاخص  Bsدر حوضههای تحت بررسی
شاخص تقارن توپوگرافی عرضی حوضه )(T

محاسب این شاخص روشی برای ارزیابی یک رودخانه درون حوضه و تغییرات میزان نامتقکارنی
در بخشهای مختلف دره است .خط میانی حوضه اایی است که رودخانکه بکهصکورت متقکارن
نسبت به دره قرار گرفته است و با تواه به طوی ترین محور حوضه رسک مکیشکود .بکرای هکر
بخش رودخانه ،این شاخص عبارت از نسبت فاصل بین خط میانی تکا رودخانکه فعکال ) (Daبکه
فاصل خط میانی تا مرز حوضه ) (Ddاست:
()6

T=Da/Dd

مقدار این شاخص بین  1و  0متغیر است که کمترین و بیشترین عدم تقارن حوضه را نشان
میدهد .مقادیر بهنحویکه طول بردار متناسکب بکا انکدازة  Tو سکوی آن در راسکتای عمکود بکر
رودخانه باشد ،نشان سوی انحراس آن از رودخانه نسبت به خکط میکانی اسکت [( ]56شکک -0
.)05
براسا الگوی بردارها در حوضه ها ،کجشدگی به باختر در حوضک  0دارای میکانگین 1/54
(در ابتدای حوضه  ،1/51در اواسط حوضه صفر و در پکاییندسکت حوضکه )1/44؛ در حوضک 5
دارای میانگین ( 1/35کمترین آن در اوای حوضکه بکا  1/43و بیشکترین مقکدار آن در انتهکای
زیرحوضه بکا مقکدار )0/14؛ در حوضک  4دارای میکانگین ( 1/46در ابتکدای حوضکه  1/81و در
پایین دست حوضکه )1/03؛ در حوضک  4دارای میکانگین ( 1/56در ابتکدای حوضکه  1/41و در
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پاییندست حوضه  )1/44و در حوضک  5دارای میکانگین ( 1/55در ابتکدای حوضکه  1/45و در
پاییندست حوضه  )1/04است .با تواه به نتایج حاص  ،هم حوزهها کجشدگی بهسمت بکاختر
و غرب دارند که نشاندهندة فعالیت تکتونیکی شدید در سمت شرق حوضکههاسکت (بیشکترین
مقدار در حوض  5و کمترین مقدار در حوض ( )5شک .)04

شکل  .12محاسبۀ فاکتور تقارن توپوگرافی عرضی حوضۀ ]22[ T

شکل  .12پراکندگی شاخص تقارن توپوگرافی عرضی حوضه ()T

نتایج
شاخصهای مختلف زمینریختی که در بخش باال اشاره شد ،در زمینساخت نسبی ( )Iatبه چهکار
ردة فعالیت خیلی شکدید ،شکدید ،متوسکط و کک تقسکی شکد .بکا محاسکب میکانگین ردة طبقک
شاخصها ( )S/nدر هر حوضه و ارزیابی آن با روش [ ،]01شاخص زمینسکاختی نسکبی ( )Iatبکه
چهار طبقه تقسی شد .در این طبقهبندی ،ردة یک فعالیت زمینساخت خیلکی شکدید ( S/nبکین
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 0/5تا  ،)0ردة دو فعالیت زمینساخت شدید ( S/nبین  5تا  ،)0/5در ردة سه فعالیت زمینسکاخت
متوسط ( S/nبین  5/5تا  )5و در ردة چهار فعالیت زمینساخت ضعیف ( S/nبیشتر از  )5/5است.
با تواه به این ردهبندی در منطق پژوهش نتایج زیر حاص شد (ادول .)6
با تواه به ردهبندی باال ،در حوضههای  4 ،5 ،0و  5زمینساخت نسبی در طبق متوسط و
در حوض  4زمینساخت نسبی در طبق زیاد قرار میگیرد .در نهایت با تجمیع طبقات شاخص
( )Iatمشخص میشود که منطق پژوهش تحت تث یر فعالیت گس های منطقه از املکه گسک
زندان و رسوبات و نهشتههای سست در مرحل زمینساخت و فعالیت تکتکونیکی متوسکط قکرار
دارد (ادول .)3
جدول  .6طبقهبندی شاخص فعالیتهای تکتونیکی (]22[ )Iat
فعالیت زمینساختی

فعالیت زمین ساختی

فعالیت زمین ساختی

فعالیت زمین ساختی

خیلی شدید

شدید

متوسط

کم

0> Iat >0.5

0.5> Iat >5

5> Iat>5.5

Iat >5.5

جدول  .7مقدار شاخص فعالیتهای تکتونیکی ( )Iatدر منطقه (نگارنده)1222 ،
موقعیت
حو ضه 1
حو ضه2
حو ضه3
حو ضه4
حو ضه5
کل حو ضه

Sl
1. 4
3
1. 2
1. 5
2

Smf
2
3
3
1
3

Vf
1. 7
_
1. 9
2. 4
1

Af
3
1
3
2
2

Bs
2
3
3
3
1

T
3
2
2
2
3

Iat
2. 18
2. 40
2. 35
1. 98
2. 00
2. 18

کالس
متوسط
متوسط
متوسط
زی اد
متوسط
متوسط

نتیجهگیری
براسا بررسی شاخصهای زمین ریخت شناسکی و محاسکب آنهکا ،منطقک پکژوهش بکه لحکاظ
زمینساخت فعال نسبی تحت تث یر سه پدیدة زمینساختی بکزرا گسک زنکدان ،باالآمکدگی و
ایجاد توپوگرافی خشن ،فرورانش اقیانوسی (تصویر  ،)0واود سن های رسوبی نرمفرسا (تصویر
 )5قرار گرفته است ،بهطوری که مقدار شاخص  Iatنشاندهندة فعالیکت تکتکونیکی متوسکط در
این منطقه است .براسا نتایج بررسیهای شکاخصهکای تکتکونیکی و زمکینسکاخت نسکبی و
پدیدههای سطحی میتوان به نسبت فعالیت تکتونیکی منطقه پکی بکرد ،از املکه تکث یر گسک
زندان بر باالآمدگی منطقه که سبب افزایش شیب منطقه در قسکمتهکای شکمالی و در نتیجکه
افزایش سرعت اریان آب و طغیان رودخانهها در مناطق پاییندست و ایجاد ناپایداری دامنکهای
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و رانش زمین در منطقه شدهانکد؛ بنکابراین بکا برنامکهریکزی درسکت و آگکاهی کامک از شکرایط
تکتونیکی حاک بر منطقه میتوان از خطر مخاطرات طبیعی پیشبینیپذیر کاست.

تصویر  .1تراسهای تکتونیکی ساحل جاسک و دریای عمان که بیانگر برخاستگی و فعال بودن
تکتونیکی منطقه است

تصویر  .2مرز بین سازند سبز مکران و سازند آغاجاری زاگرس و دگرریختی تحت تأثیر حرکت گسل
زندان در شمال روستای خشکزی
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