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چکیده
فعالیتهای تکتونیکی (زمینلرزه) از مهمترین علل تغییلرات لنلدفرمی محسلوب ملیشلود .هلدف ایلن پلژوهش ،بررسلی شلواهد
هیدرومورفولوژیک ،هیدرومورفوتکتونیک ،لرزهخیزی و مخاطرات مربوط به آنها در منطقۀ بدخشان در شمال شرق افغانسلتان اسلت.
زون بدخشان یکی از ساختارهای مهم لرزهخیز افغانستان است .زلزلههای بزرگ و کوچک در مقیاس تلاریخی و دسلتگاهی در پهنلۀ
زمینشناسی در این منطقه رخ داده و بهصورت پیچیده زمین بدخشان را قطعهقطعه کلرده اسلت .در ایلن پلژوهش بلا اسلتداده از
شاخصهای مورفوتکتونیکی و کاتالوگ لرزهخیزی با هدف مخاطرهشناسی و تکتونیک فعال بررسی شلد .در ابتلدا از تصلاویر ملاهوارة
لندست  8و کوئیکبرد و نرمافزارهای گلوبال مپر GIS ،و تصاویر  SRTMبا قدرت تدکیک  12/5متلر اسلتداده شلد .بلرای محاسلبۀ
مورفوتکتونیک از شاخصهای ژئومورفیک  Tو  Hiاستداده شد .سپس کاتالوگ لرزهخیزی با بهروزرسلانی سلالهلای  2011-2021و
آمار  EMMEتهیه شد .در نهایت نقشۀ مخاطرات لرزهخیزی طبقهبندی شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که براساس شواهد بصلری،
شبکۀ زهکشی مستطیلی و همراستا با جهت گس هاست .روندهای  140/040و  180درجه فراوانترین رونلد آبراهلههلا هسلتند .از
نظر مورفوتکتونیک ،نواحی شرق ،جنوب و شمال منطقه با توجه به لندفرمهای کوهسلتانی تلا ارتدلاع  7400متلر و شلواهد اشلکال
مثلثی در خط مبنا ،موازی با خطوط گس است .بیشترین فعالیت تکتونیکی و کجشدگی نیز بلهسلمت رلرب اسلت 54/48 .درصلد
مساحت منطقه در طبقۀ  4000-6000متر قرار دارد .بیشترین فراوانی گس های فرعی و گس های اصلی (اندرآب ،بدخشان ،چملن،
دروازه) نیز در این طبقه جای گرفته است .روند اصلی تنش ( )1با سازوکار شیبلغز از نوع نرمال و دارای امتداد جنوب بله شلمال
است .دو روند ساختاری  060و  070درجه ،دارای سازوکار امتدادلغز چپگرد و راستگرد است و نیروی واردشده از سوی جنلوب را
به مناطق شرقی و رربی منتق میکند .روندهای شرقی -رربی دارای سازوکار شیبلغز محض از نوع معکوس اسلت .نقشلۀ فراوانلی
آبراههها یک زون خردشده در شرق بدخشان را نشان میدهد که مورفولوژی و سیستم هیدرولیکی منطقه را بهشدت تحلت کنتلرل
خود دارد و نشاندهندة ارتباط مستقیم لرزهخیزی ،مورفولوژی و هیدرولوژی است .براساس این دادهها ،نوآوری پلژوهش ایلن اسلت
که کجشدگی و نامتقارن بودن حوضههای آبریز و تراکم کانون زلزلههای با بزرگای چهار و بیشلتر ،دو رونلد شلرقی -رربلی و شلمال
شرقی -جنوب رربی خالف جهت سه گس اصلی را نشان میدهد و احتمال وجود دو گس جدید یا ناشناخته را تأییلد ملیکنلد .از
نتایج دیگر این پژوهش میتوان به تعیین نقاط مستعد پرخطر و وجود گس های جدید برای راهبردسازی توسعۀ شلهری و عمرانلی
از نظر لرزهخیزی و مورفوتکتونیک در آینده استداده کرد.
واژههای کلیدی :افغانستان ،بدخشان ،لرزهخیزی ،مخاطرات ،هیدرومورفوتکتونیک.

 نویسندة مسئول

Email: Kh_mohammadi_92@ut.ac.ir
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مقدمه
هیدرومورفوتکتونیک ،فرایندهای جریانی و رودخانهای اسلت کله از عوامل بلرونزا در پیلدایش و
تحول برخی ناهمواریها بهشمار ملیرود .ایلن فراینلدها از مهلمتلرین عوامل در تغییلر و تحلول
ناهمواریهای پوستۀ بدخشان بهشمار میآید که در چارچوب سه عم حدر ،حم و رسوب ملواد،
اشکال و لندفرمهای هیلدروژئومورفیک گونلاگون بسلیاری را در منطقله پدیلد آورده اسلت [.]12
هیدروژئومورفولوژی عبارت است از فرمهای شک زمین کله از فراینلدهای آبلی بلهعنلوان عوامل
تغییر شک دهندة آنها و رابطۀ آن دو با هم تأثیر میپذیرد .زمینشناسلی سلاختمانی و تکتونیلک
نیز دربارة شک هندسی و مشخصات ظاهری ساختمان های مختلل زملین (الیلههلا ،چلینهلا و
گس ها) و عوام پدیدآورندة آنها بحث میکند [ .]4بلرای شناسلایی منلاطق فعلال از روشهلای
مختل لرزهشناسی ،تاریخی ،باستانشناسلی ،ژئلودزی ،ژئومورفوللوژی و زملینشناسلی اسلتداده
میشود که هر کدام شام دورة زمانی خاصی است و روشهلای مخصلوص بله خلود را دارد [.]2
ژئومورفولوژیستها برای ارزیابی مناطق فعال تکتونیکی و للرزهخیلزی ،از روشهلای انلدازهگیلری
کمّی پدیدههای ژئومورفیک از راه محاسبۀ شاخصهای ژئومورفیک ،مشاهدة ریرمستقیم پدیدههلا
و مقایسۀ لندفرمها بهره میبرند [ .]3کامرانی و همکاران براسلاس دیلدگاه سلاختمانی گسل هلا،
شاخص فعالیتهای تکتونیکی و تحول لندفرمهای سطح زملین در حوضلههلای آبریلز کوهسلتان
کرکس روی سامانۀ گسلی قم -زفره نتیجله گرفتنلد کله در ایلن ناحیله بلهدلیل تغییلرات زیلاد
مورفوتکتونیکی ناشی از فعالیت گس های اصلی ،میزان نسبی باالآمدگی تکتلونیکی حوضله زیلاد
است [ .]7اسدی و زارع با بررسی و شناخت ویژگیهلای دیرینلهللرزهشلناختی و تلوان للرزهزایلی
گس های دره نور (البرز مرکزی) و با استداده از نشانههای ژئومورفولوژی ،اشکال تحت تأثیر زلزلله
را نشان دادند [ .]2مابقی و حسلینزاده بلا اسلتداده از شلواهد ژئومورفوللوژیکی حوضلۀ رودخانله
درونگر ،با توجه به محاسبۀ شاخصهای ژئومورفیک نشان دادند که این حوضه جزو منلاطق فعلال
از نظر تکتونیکی است [ .]3گورابی و یمانی با بررسی گس نایین در منطقۀ رلرب ایلران مرکلزی
نشان دادند که این گس دارای فعالیت اخیر زیرسطحی بوده و گسلی بههلمپیوسلته اسلت [.]16
نتایج تحقیقی در دشت لوت نشان داد که حوضۀ زهکشی ،گس هلا را بریلده اسلت و رودخانلههلا
سیستم تکتونیکی را قطع کردهاند .سینوسی بودن آبراههها بهدلی اثر مورفوتکتونیکی است .قلمرو
حوضههلای مهلم زهکشلی بله خطلوط تکتلونیکی محلدود شلده اسلت ،بنلابراین للوت واحلدی
هیلدرومورفوتکتونیکی اسللت [ .]22پللژوهشهللای پیشللین در دیگللر نقللاط جهللان بللا اسللتداده از
شاخصهای مورفوتکتونیک روی حوضهها و شبکۀ آبراهههلا از کلارایی آنهلا در شناسلایی منلاطق
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فعال تکتونیکی حکایت دارد [ .]13شرودر و همکاران با بررسی نیروهای زمینساختی و پیامدهای
آن در امتداد رودخانۀ شیوه در منطقۀ مرکزی بدخشان -هندوکش -پامیر و با استداده از سلنجش
از دور و برداشللت میللدانی بللا توجلله بلله زمللینسللاخت و آبوهللوای بدخشللان ،باالآمللدگی را 4/5
سانتیمتر محاسبه کردند [ .]27بدخشان از استانهای زلزلهخیز است که بهدلی قرارگیری پهنلۀ
ساختاری برخورد قاره به قارة اوراسیا ،هندوکش و پامیر مرتدع ،دارای گس هلای متعلددی اسلت
[ .]9دانش ژئومورفولوژی که هدف از آن ،شناخت فرم اراضی و عل ایجلاد آنهاسلت ،در بدخشلان
نیز بهکار گرفته شد تا از وضعیت شبکۀ آبراهههلا ،شلیب رودخانلههلا ،شلک حوضلههلا و جبهلۀ
کوهستانها در زمینۀ فعالیت تکتونیکی منطقه اطالعاتی حاص شود.
منطقۀ پژوهش
بدخشان از استانهای شمال شرقی افغانستان است که در منطقۀ کوهستانی هندوکوش [ ]24و
پامیر [ ]19در طول جغرافیایی  70درجه و  4دقیقه و  36ثانیۀ شرقی و علر جغرافیلایی 36
درجه و  50دقیقه و  16ثانیۀ شمالی واقع است (شک  .)1این منطقه از سطح دریا  1800متلر
ارتداع دارد و مرکز آن شهر فیضآباد است [ .]18این استان در  470کیلومتری کاب واقع است.
مساحت بدخشان بیش از  47هزار و  403کیلومتر مربع است .حجم رسلوبات کلواترنری کلم و
ارلب محدود به بستر رودخانههاست .ارتداعات ارلب از مجموعه سنگهای آهکلی ،دوللومیتی و
در برخی موارد مجموعه سنگهای با درجۀ دگرگونی زیاد چون گنیس تشکی شلده اسلت .در
منابع مختل زونهای تکتونیکی مختل برای افغانستان در نظر گرفته شده اسلت ،وللی آنچله
نظر نویسنده را جلب کرد و بیشترین ارجاع را داشت عبارت است از .1 :زونهای بنلد امیلر؛ .2
سوخاب؛  .3بدخشان رربی؛  .4بدخشان؛  .5بدخشان؛  .6نورستان [.]11
روش تحقیق
استخراج آبراههها و بررسی روند آنها با استداده از نرمافزارهای گلوبلال مپلر و  ArcGISو نیلز ملدل
ارتداعی رقومی ( )SRTMبا دقلت  12/5متلر از ملاهوارة  Aleos Palsarصلورت گرفلت .همچنلین
حوزههای منطقه ،به دوازده حوضۀ بزرگ و مهم تقسیم و از هر بخش ،الیۀ آبراهۀ جداگانه تهیه شد.
در نهایت با استداده از اکستنشن  ،Polar Plotsنمودار آبراهۀ مربوط به هر بخش ترسیم شد .افزونبر
آن ،با هدف یافتن جهت آبراههها ،یک نمودار گلسرخی کلی از همۀ آبراههها نیز تهیه شد .از تصاویر
ماهوارهای جدید بههمراه روش ریراتوماتیک یا همان روش بصری برای صحتسنجی استداده شد و
با استداده از روش  Linearبارزسازی آبراههها انجام گرفت .در ادامه خروجی مناسب تهیه و بهمنظور
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رقومی سازی خطوارهها به روش بصری ،از نرمافزار گلوبال مپر استداده شد .در این برنامه بله کملک
ابزار رقومیسازی  ،Digitizerخطوارهها رقومی شده و با فرمت  Shapefileذخیره شدند .پس از آن به
کمک نرمافزار  ،Dipsنمودار گلسرخی خطلوارههلا ترسلیم شلد [ .]28در محلیطهلای نلرمافلزاری
 ARCMAPو گلوبال مپر ،ترسیم آبراههها ،دستهبنلدی زیرحوضلههلا ،انلدازهگیلری شلاخصهلای
کجشدگی و تقارن حوضه ها انجلام گرفلت [ .]14در تعیلین شلاخص نسلبی زملینسلاخت فعلال،
شاخصهای مورد نظر محاسبه شد و پهنهبندی مناطق با ارتداع زیاد و فراوانی و تلراکم گسل هلا و
کانون زلزلهها براساس کاتالوگ لرزهخیزی منطقه صورت گرفت .شایان ذکر است که تعدادی از این
شاخصها عمومیت داشتند و در همۀ زیرحوضهها قاب اندازهگیری و تحلیل آملاری بودنلد (ماننلد
شاخص انتگرال هیپسومتری و حجم به سطح حوضه)؛ اما برخی از شلاخصهلا قابل انلدازهگیلری
نبودند یا شرایط ورود به تحلی های آماری را نداشتند .در نهایت با هدف تعیین گس هلای اصللی و
فرعی و کانون زلزلهها و ارتداعات منطقه کاتالوگ لرزهخیزی توسط کاتالوگ  EMMEبا بهروزرسانی
( )2011-2021در نرمافزار  GIS10.2انجام گرفت [ .]30منحنیهای هیپسومتری با ترسیم ارتدلاع
ک در مقاب مساحت ک حوضه ترسیم میشوند .با تقسیم مساحت و ارتداع منحنی هیپسلومتری
بر مساحت ک حوضه و حداکثر ارتداع حوضه ،میتوان آن را بهصورت بیبُعد نشان داد [.]8

شکل  .1منطقۀ پژوهش ،شش زون تکتونیکی که در مستطیلها بین گسلهای اصلی شمارهگذاری شده
است و گسل اصلی و فرعی منطقه
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بحث و یافتهها
سیستم مورفوتکتونیک شمال شرق افغانستان (منطقۀ بدخشان)

اظهار نظر در مورد تکتونیک ناحیهای کوچک نظیلر منطقلۀ تحلت مطالعله ،بلیش از هلر چیلز
نیازمند شناخت جایگاه تکتونیکی و موقعیت للرزهزملینسلاختی آن در کمربنلدهای للرزهخیلز
جهان است .با توجه به شک  ،2فشار تکتونیکی و حرکت رو به شمال صدحۀ هندوستان ،سبب
گرهخوردگی تکتونیکی در این منطقه از افغانستان شده است [ .]21براسلاس بردارهلای تلنش،
بهطور کلی ،روند اصلی تنش ( )1حاکم بر این منطقه دارای امتداد جنلوب بله شلمال اسلت.
جهتگیری ساختارهای تکتونیکی نظیر گس ها و چینها نسبت به راستای تنش ،تدسیر آنها را
ممکن میسازد .از دیدگاه تکتونیکی ،گس های ملوازی بلا رونلد تلنش اصللی ،دارای سلازوکار
شیبلغز نرمال و گس های عمود بر روند تنش دارای سازوکار شیبلغز معکلوسانلد .رونلدهای
دیگر با تغییر زاویۀ بین موازی تا قائم نسلبت بله تلنش ،دارای مؤلدلۀ امتلدادلغز خواهنلد بلود،
بهنحوی که از زاویۀ صدر (موازی) تا  45درجه ،از مؤلدۀ شیبلغز نرمال کاسته شده و به مؤلدلۀ
امتدادلغز (بسته به جهتگیری آن ،چپگرد یا راستگرد) اضافه میشلود .پلس از آن ،یعنلی از
زاویۀ  45تا  90درجه ،مجدداً از مؤلدۀ امتدادلغز کاسته میشود و مؤلدۀ شیبلغلز نرملال جلای
خود را به مؤلدۀ معکوس میدهد .همانطور که شک  2نشان میدهد همۀ بردارهای تنش روی
صدحۀ هند و پامیر و هندوکش نشان میدهد که جهت بردارها بهطلرف شلمال و شلمال رلرب
است و طول بردارها گویای این موضوع است که این تنشها و فشارها مدت طوالنی به این روند
جابهجایی و فشار ادامه میدهند .بردار  NCEGیکی از بلندترین بردارهاست که دقیقلاً جهلت و
میزان و زمان طوالنی فشار صدحۀ هند را بهصورت عمود به منطقه بدخشان نشان میدهلد کله
این بردار تنش از مهمترین منابع فشار در منطقلۀ پلامیر و بدخشلان اسلت و چلینخلوردگی و
چولگی ایجاد میکند .جهت بردارهای  NCEG, QTAG, KBUL, KCHIنشاندهندة این است
که افغانستان بهویژه در شرق و جنوب شرق و شمال شرق ،تحت تأثیر تکتونیلک فعلال بلر اثلر
فشار صدحۀ هند در حال باالآملدگی اسلت .براسلاس ایلن پلژوهش هیلدرومورفودینامیکهلای
متداوت در منطقه از شرق بله رلرب متلأثر از نیلروی فشلاری و درونلی اوراسلیا ،گویلای رونلد
تکتونیکی مذکور است .شیب منطقه نیز گواهی بر صحت این موضوع است .در نملودار بیولوی
تنش شک  ،5ساختارهای همراه با این سیستم نشان داده شدهاند .جهت تنش اصلی حاکم بلر
منطقه یا همان  1در این منطقه ،جنوب به شلمال اسلت و از ایلنرو بلا سلاختارهای منطقلۀ
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بدخشان همخوان است .روندهای برشلی ریلدل ( )Rو آنتلیریلدل (’ )Rدر ایلن منطقله دارای
امتدادهای  120و  60هستند .مورد اول دارای سازوکار راستگلرد و ملورد دوم دارای سلازوکار
چپگرد (منطبق بر امتداد و سازوکار گس چمن) است .نظیر آنچه در بخش آبراهههلا صلورت
گرفته ،بهمنظور بررسی تغییرات روند احتمالی در خطوارههای گسلی ،مناطق دوازدهگانۀ پیشین
مالک بررسی واقع شده است (شک  .)3روند  120درجه در تکتک مناطق دیده میشود .روند
تنش حاکم بر این منطقه برابر با بردار تنش منطقه دارای امتداد جنوب به شمال است .از اینرو
دو روند ساختاری یادشده ،دارای سازوکار امتدادلغز چپگرد و راستگرد خواهند بود تا بتواننلد
نیروی واردشده از سوی جنوب را بلر منلاطق شلرقی و رربلی منطبلق کننلد .هملۀ رونلدهای
ساختاری با امتداد شمالی -جنوبی دارای سازوکار شیبلغز محض از نوع نرمالاند.

شکل  .2الف) چارچوب تکتونیکی منطقه (هندوکش -هیمالی ا -پ امیر) برداره ای (قرم ز) ت نش در
افغانستان را نشان میدهد [ ]17ب) نقشۀ ساختارهای اصلی نئوتکتونیکی که ب هص ورت خط و
سیاه ترسیم شدهاند عبارتاند از  =AFگسل اندروب =BF ،گسل بدخشان =CF ،گسل چمن=DF ،
گسل دروازه =HF ،گسل هرات =PTS ،زون رانشی پامیر [ ]25ج) بیض وی ت نش و س اختارهای
فشارشی ( ،)1کششی ( )3و امتدادلغز در ارتبا با آن.
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فرایند هیدرومورفولوژیک بدخشان

در پیدایش و تحول لندفرم ها ،افزونبر نیروها و فرایندهای درونلی بدخشلان ،عوامل نیروهلای
بیرونی مانند فرایندهای آرازین (هوازدگی) ،فرایندهای یخچالی و جنلب یخچلالی ،فراینلدهای
جریانی و رودخانه ای ،حرکات دامنه ای و فرایندهای بادی ،نقش رالب را ایدا ملیکننلد .بیشلتر
این فرایندهای بیرونی با دخالت آب به حالتهای گوناگون وارد عم شده و بیشلتر بله پدیلدار
شدن اشلکال و لنلدفرم هلای هیدرومورفودینامیسلم منجلر ملیشلوند .البتله در ایلن پلژوهش
فرایندهای رودخانهای مورد توجه خاص قرار گرفته است.
آبراهههای هیدرولوژیک منطقه

منطقۀ پژوهش به دوازده حوضۀ آبریز طبق شک های  3و  4تقسیم شده است .ازآنجا که حلوزة
اصلی بدخشان وسیعتر از مرز سیاسی منطقه است ،روند عمومی سیستم آبراههها بهتدصلی در
نمودار  1ارائه شده است .روندهای  40و  140و  180فراوانترین روند آبراهههای منطقهاند.
با توجه به راستای تنش که جنوب به شمال است ،آبراهههلای دارای رونلد  180درجله بلا
سیستم تنش کششی ایجاد شدهاند و در جدول  1روندهای اصلی و فرعی در دو ستون نملایش
داده شده است .در عو هر دو روند  40و  140درجه با زاویۀ  80درجه نسبت به یکدیگر ،یک
سیستم مزدوج را تشکی دادهاند .با توجه به نقشۀ گس های بدخشان در کتلاب زملینشناسلی
افغانستان ،این آبراههها بر اثر سیستم امتلدادلغز کششلی بلا راسلتای شلرقی -رربلی تشلکی
شدهاند.
جدول  .1آمار روند آبراههها

شکل  .3نمودار گلسرخی آبراههها

362

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 1400

شکل  .4حوضههای آبریز منطقه

شکل  .5تشکیل اشکال مثلثی بهدلیل وجود
گسل نرمال در شهرستان اشکاشم بدخشان
()Google earth

جدول  .2آمار روند خطوارههای گسلی

شکل  .6نمودار گلسرخی خطوارههای گسلی

روند  120درجه که بهصورت یکی در میان (جدول  )2با روند  60و  70درجه مشخص شده
در تکتک مناطق دیده میشود .مشخص است که روند تنش حاکم بر این منطقه برابر اطالعات
بردار تنش (شک  )2دارای امتداد جنوب به شمال است .از اینرو دو رونلد سلاختاری یادشلده،
دارای سازوکار امتدادلغز چپگرد و راستگرد خواهند بود تا بتواننلد نیلروی واردشلده از سلوی
جنوب را به مناطق شرقی و رربی منتق کنند .هملۀ رونلدهای سلاختاری بلا امتلداد شلمالی-
جنوبی دارای سازوکار شیبلغز محض از نوع نرمالاند .همچنین روندهای شلرقی -رربلی دارای
سازوکار شیبلغز محض از نوع معکوساند .نقشۀ فراوانی آبراهههای منطقۀ ،منطبق بلر خطلوط
بهشدت خردشده و دارای فراوانی زمینلرزههای زیاد است .یک زون خردشدة دیگر نیز در شرق
بدخشان قرار دارد .بهطور کلی ،زونهای خردشده ،مورفولوژی و سیستم هیلدرولیکی منطقله را
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بهشدت تحت کنترل خود دارند .این مهم نشاندهندة ارتباط مستقیم لرزهخیزی ،مورفوللوژی و
هیدرولوژی در این پهنه از افغانستان است .روند آبراهههلا تلابعی از شلیب زملین ،لیتوللوژی و
تکتونیک است .تدکیک این سه از یکدیگر چندان ساده نیست و گاهی حتی ناممکن اسلت؛ املا
بررسی شبکۀ وسیعی از آبراههها در مناطق مختل تا حد زیلادی الگلوی جهلتگیلری آنهلا را
مشخص میکند .روند عمومی سیستم آبراههها بهتدصی در (شک های  3و  )4ارائه شده است.
اما بهطور کلی روندهای  40و  140و  180درجه فراوانترین روند آبراهههای منطقهاند .با توجه
به راستای تنش که جنوب به شمال است و همچنین ژئومورفولوژی منطقه و کشلش و فشلاری
که در جنوب و شرق منطقه وجود دارد ،آبراهههای دارای رونلد  180درجله بلا سیسلتم تلنش
کششی ایجاد شدهاند .در عو هر دو رونلد  40و  140درجله بلا زاویلۀ  80درجله نسلبت بله
یکدیگر ،طبق جدول ( )Attributeگس ها و ساختار زمینشناسی منطقه ،سیسلتم مزدوجلی را
تشکی دادهاند و بر این اساس ،این آبراههها بر اثر سیستم امتدادلغز کششی با راسلتای شلرقی
رربی تشکی شدهاند .افزونبر تکتونیک و باالآمدگی در منطقۀ بدخشان بهدلی یخچالی بلودن
منطقه و وجود رودهای پرآب ،ک کنی توسط رودخانههلا نیلز بلهشلدت انجلام ملیگیلرد کله
فرسایش سریعتر توسط رودخانه را در پی دارد و ایجاد خطالقعرها ،موجب میشود کله مرتدلع
شدن ارتداعات بهوضوح افزایش یابد .شدت تراکم آبراههها در هر منطقه تلابع عوامل مختلدلی
مانند تغییرات لیتولوژی ،شیب و تکتونیک فعال است .بررسی میزان تراکم شلبکۀ آبراهلههلا در
هر منطقه در کنار دیگر عوام مورفوتکتونیکی ،میتواند تا حدی به شناخت مناطق با پتانسلی
فعالیت زیاد کمک کند [ .]17همانطور که پیداست تراکم آبراههها ،ارتبلاط تعریل شلدهای بلا
فراوانی گس ها دارد .بدین صورت که در مناطقی که گس ها متقاطعاند ،فراوانی آبراههها بیشتر
شده است .یکی از دالی این موضوع ،خردشدگی واحدهای سنگی و تسهی فرسلایش و ایجلاد
آبراهه است.
اشکال حوضهها و خطو شبکه آبراهههای حوضههای آبریز اصلی در منطقۀ بدخشان

اشکال حوضهها (شک  ،)3خطوط شبکه آبراههای ،حوضههای آبریز اصلی و خطلوط گسللی در
شک های  2و  4نشان داده شده است .از نقشۀ مذکور برمیآید که در شلک حوضله و خطلوط
شبکه زهکشی بخش های مختل  ،اختالفهای بارزی وجود دارد .همچنین بله جهلت کللی یلا
روند چنین پدیده هایی نیز گرین گدته میشود .بر این اساس ،منحنی هیپسومتری بلرای هملۀ
حوضههای آبریز موجود در گسترة تحت بررسی (دوازده عدد) محاسلبه شلده و در شلک  7ب
نشان داده شده است .مطابق شک  7ال حوضهها از جنوب شلرق بله شلمال رلرب بلا اعلداد
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نامگذاری شدهاند .میتوان بهصورت توصیدی ،موارد زیلر را در خصلوص ایلن حوضلههلا عنلوان
داشت :ال ) هیچ یک از حوضههای منطقۀ پژوهش در ردة مسلن و پیلر قلرار نملیگیرنلد .ب)
حوضۀ  8در ردة میانسالی قرار میگیرد؛ ج)حوضۀ  7در ردة بسلیار جلوان جلای ملیگیلرد؛ د)
حوضههای دیگر در ردة جوانتر قرار میگیرد.

الف

ب

شکل  .7الف) نقشۀ همپتانسیل از نظر فعالیتهای تکتونیکی برای دوازده حوضۀ زهکشی در طول
بدخشان ب) هیپسومتری منطقه

پتانسیل لرزهخیزی

مطابق شک  ،6تاریخچۀ مکتوب زمینلرزههای تاریخی [ ]10افغانستان از  734میالدی تلا بله
امروز کاتالوگی با بیش از  1300زمینلرزه در افغانستان را شرح ملیدهلد [ ]30کله بیشلتر در
منطقۀ بدخشان رخ داده اند [ .]16با توجه به کاتالوگ ) ،EMME(1900-2011بلا بله روزرسلانی
 ،2011-2021پتانسی لرزهخیزی منطقه در شلک  8نشلان داده شلده اسلت .طبلق شلک ،
لرزهخیزی منطقه رونلدی شلمال شلرقی -جنلوب رربلی دارد و بیشلترین فراوانلی مربلوط بله
زلزلههایی با بزرگی  4ریشتر به باال است [.]29
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شکل  .8کاتالوگ لرزهخیزی منطقه براساس دادههای  EMMEبا بهروزرسانی (] 29، 23[ )2011-2021

تحلیل مخاطرات منطقه

پهنهبندی خطر یکی از روشهایی است که به کمک آن میتوان مناطق بحرانی را مشخص کرد
[ ]6شمال شرق افغانستان (بدخشان) با توپوگرافی ارلب کوهسلتانی ،فعالیلت زملینسلاختی و
لرزهخیزی زیاد ،شرایط متنوع زمینشناسی و اقلیمی ،بیشتر شرایط طبیعی برای ایجاد گسلترة
وسیعی از مخاطرات طبیعی را داراست [ .]18با توجه بله شلک  ،8بدخشلان از نظلر موقعیلت
تکام تکتونیکی ،فعال و جوان بوده و روی خطوط گس اصلی بزرگ تکتونیکی واقع شده است
[ .]32این پهنه سرزمینی افغانسلتان بلا خطلر زیلاد زملینللرزهای و بلا تعلداد فراوانلی زلزلله
روبهروست .همانطور که در شک  9مشاهده میشود ،هرچله از شلرق (داالن پلامیر) بلهطلرف
ررب منطقه پیش برویم از ارتداع توپوگرافی و پراکندگی زلزلهها کاسته میشود .بنابراین نواحی
شرقی و جنوبی و شمال شرق بدخشان در طبقۀ بیشترین ارتداع و بیشلترین للرزهخیلزی قلرار
دارد .نواحی مرکزی دارای خطر متوسط و ررب منطقه با کاهش ارتداعات و فراوانی زون گسللی
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از این نظر در طبقه کمخطر قرار میگیرد .ناگدته نماند که در ررب منطقه بلهدلیل فرسلایش،
بیشترین فراوانی زمینلغزشها دیده میشود [.]6

شکل  .9طبقهبندی خطر مستعد لرزهخیزی با توجه به گسلهای اصلی و ارتفاعات و کانون زلزلههای
ثبتشده

در شک  9طبقهبندی خطلر در مرحللۀ اول ملدل رقلومی ارتدلاعی  SRTM30بلا قلدرت
تدکیک  30متر ،سپس گس های اصلی با خطوط قرمز پررنگ و در مرحلۀ آخر خردگس هلا بلا
رنگ سبز در نرمافزار  GISپیادهسازی و براساس مدل رقومی طبقهبندی شلد .هرچله از رنلگ
قرمز تیره از داالن پامیر در شرق بهسمت رلرب حرکلت کنلیم از ارتداعلات کاسلته ملیشلود.
خردگس ها و بیشترین فراوانی گس های اصلی در مناطق شرقی و شمالی در ارتداعات باال قرار
گرفت .بدین صورت طبقهبندی خطر محدودة تحت بررسی انجام گرفت.
نتیجهگیریس
این پژوهش نشان داد که هیدروژئومورفولوژی و مورفولوژی شبکۀ زهکشی منطقه تا حد زیادی
متأثر از خطوط گسلی و بهصورت مستطیلی و در پهنههای کوچکی بلهصلورت درختلی اسلت.
همچنین با استداده از شاخصهای بررسی روند آبراههها در منطقه نشان میدهد کله رونلدهای
 180درجه در رابطه با ساختارهای گسلی کششی ایجاد شدهاند ،درصورتی کله رونلدهای  40و
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 140درجه در ارتباط با سیستم مزدوج گس ها بلا سلاختار امتلدادلغز پدیلد آملدهانلد .تلراکم
آبراههها در این ناحیه در رابطه با گس ها قاب تدسیر و بررسی است و هر جا که گس ها حالت
متقاطع دارند ،فراوانی آبراههها بیشتر است کله ایلن موضلوع ،ناشلی از خردشلدگی واحلدهای
سنگی گوناگون و تسهی ایجاد آبراههها در امتداد این عوار است .برمبنای بردارهلای تلنش،
روند تنش حاکم بر منطقه ،شمالی -جنوبی است؛ از اینرو گس های ناحیه در جهت انطباق بلر
جهتهای نیروی فشاری از سمت شرق به ررب ،سازوکار امتلدادلغز چپگلرد و راسلتگرد دارنلد.
همچنین گس های شیبلغز از نوع نرمال در ناحیه در امتداد جهتهای تنش ایجاد شده اسلت.
البته در روندهای رربلی -شلرقی گسل هلای معکلوس نیلز وجلود دارد .منطبلق بلر اطالعلات
خطوارههای استخراجشده ،منطقه بهشدت خرد شده است که این موضلوع ،سلبب تلراکم زیلاد
خطوارههای گسلی شده است .ارتباط این خطوارههای گسلی بلا عوامل زملینسلاختی ،زملانی
مشخص میشود که بدانیم هرجا فراوانی زمینلرزهها بیشتر باشد ،تراکم خطوارههلا نیلز بیشلتر
است .این موضوع نشاندهندة پتانسی زیاد منطقه به لحاظ لرزهخیزی است که لزوم توجله بله
ساختارهای گسلی را در رابطه با مکانیابی سازههای مهم انسانی نشان میدهلد .در مقایسله بلا
پژوهشهای گذشته که به بررسی نیروهای زمین سلاختی و پیاملدهای آن در امتلداد رودخانلۀ
شیوه (نام رودخانهای در بدخشان) در منطقلۀ مرکلزی بدخشلان -هنلدوکش -پلامیر پرداختله
بودند ،نتیجه گرفته شد که لرزهخیزی در این منطقه الگوی مشخصی را نشان میدهد .بیگمان
با ادامۀ این حرکات زمینساختی ،بر میزان خطوارههای مرتبط با فراینلدهای گسللی در ناحیله
افزوده خواهد شد .با توجه به نقشۀ نهایی پهنهبندی خطر طبیعی در منطقه ،به ترتیلب نلواحی
شرقی و جنوبی و شمال شرق بدخشان در طبقۀ بیشترین مخاطره و بیشترین لرزهخیلزی قلرار
دارند ،نواحی مرکزی دارای خطر لرزهخیزی کمتر نسبت به منطقلۀ قبل اسلت .رلرب منطقله
علیررم فراوانی خطوط گسلی در مقایسله بلا دو منطقلۀ قبل  ،در طبقلۀ کلمخطرتلری قلرار
میگیرد .نتایج حاص  ،گویای راهبرد سیاست اسلتداده از زملین بلرای توسلعه و فعالیلتهلای
شهری و زیرساختهای حیاتی و حساس و با نسبت خطر کمتر خواهد بود.
تقدیر و تشکر
این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری است و در گروه جغرافیای طبیعی دانشلگاه تهلران انجلام
شده است که بدین وسلیله از گلروه جغرافیلای دانشلکدة جغرافیلای دانشلگاه تهلران قلدردانی
میشود.

368

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 1400

منابع
[ .]1احمدآبادی ،علی؛ کرم ،امیر؛ و پوربشیر ،محسن« .)2015( .تحلی هیلدروژئومورفولوژی
واحدهای پاسخ هیلدرولوژی ( )HRUدر حوضلۀ آبخیلز قلرهسلو اردبیل » ،ژئوموروفوللوژی
کاربردی ایران ،دورة  ،3شمارة  ،5ص ..59-73
[ .]2اسدی ،زارع (« .)1394برآورد توان لرزهزایی گس ها و ارزیابی بزرگای زملینللرزههلای
پیش از تاریخ از دادههای زمینلغزش :مطالعۀ ملوردی در دره نلور (البلرز مرکلزی)» ،عللوم
زمین ،دورة  ،24شمارة  ،95ص .67-78
[ .]3اعظللم مللابقی ،سللعیده؛ و حس لنزاده ،سیدرضللا (« .)2017تجزیللهوتحلیل تکتونیللک-
ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر» ،جغرافیا و توسلعه ،دورة  ،15شلمارة  ،49ص -188
.163
[ .]4تقوی مقدم ،ابراهیم؛ بهراملی ،شلهرام؛ و زنگنله اسلدی ،محملدعلی (« .)2017کلارایی
شاخصهای ژئومورفومتری شبکۀ زهکشی جهلت ارزیلابی تکتونیلک فعلال در حوضلههلای
باررود ،بوژان ،زاوین و سررود در شلمال شلرق کشلور» ،آملایش جغرافیلایی فولا ،دورة ،7
شمارة  ،25ص .103-120
[ .]5دهبزرگی ،مریم؛ و مؤمنی طارمسری ،محمد ( .)1395فعالیلت زملینسلاخت جلوان در
پهنۀ گسلی قم -زفره ،ایران مرکزی ،پژوهشهلای ژئومورفوللوژی کمّلی ،دورة  ،5شلمارة 2
(پیاپی  ،)18ص .110-129
[ .]6محمدی ،خدیجه (« ،)1395پهنهبندی مخاطرات طبیعی شهر کاب » ،رسالۀ کارشناسی
ارشد دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران.
[ .]7مقیمی ،ابراهیم؛ جعدربیگلو ،منصور؛ یمانی ،مجتبی ،زملانزاده ،سلیدمحمد؛ و کلامرانی
دلیللر ،حمیللد (« .)2019تطبیللق لنللدفرمی و ارزیللابی پتانسللی فعالیلتهللای تکتللونیکی و
لرزهخیزی بخش شمالی زون گسلی قم-زفره» ،پژوهشهلای جغرافیلای طبیعلی ،دورة ،51
شمارة  ،2ص .223-243
[ .]8یمانی ،علیزاده (« .)2016بررسی فعالیتهای نوزمینساخت حوضۀ آبخیز کرج از طریق
شاخصهای ژئومورفیک» ،جغرافیای طبیعی ،دورة  ،9شمارة  ،31ص .1-18
[9].Ahmad, Shabir; Alam, Akhtar; Ahmad, Bashir; Afzal, Ahmad; Bhat, M.I.; Bhat,
M. Sultan; Farooq, Ahmad Hakim; & ectonics and Natural Hazards Research
Group (2018). “Tectono-geomorphic indices of the Erin basin”, NE Kashmir
valley, India." Journal of Asian Earth Sciences, 151: pp: 16-30.
[10]. Ambraseys, Nicholas; & Bilham, Roger (2003). “Earthquakes in
Afghanistan”, Seismological Research Letters, 74(2), pp: 107-123.

369

مخاطرات هیدرومورفوتکتونیک و لرزهخیزی منطقۀ بدخشان افغانستان

[11]. Chirico, Peter; Stamm, Robert; Moran, Thomas; & Chairhorsky, Alexander
(2011). “Summary of the north Takhar placer gold area of interest”, Summaries
of Important Areas in Mineral Investment and Production Opportunities of
Nonfuel Minerals in Afghanistan.
[12]. Donadio, Carlo; Brescia, Massimo; Riccardo, Alessia; Angora, Giuseppe;
Delli Veneri, Michele; & Giuseppe Riccio (2021). “A novel approach to the
classification of terrestrial drainage networks based on deep learning and
preliminary results on solar system bodies”, Scientific Reports, 11(1), pp: 1-13.
[13]. Efe, Recep; Ekinci, Deniz; & Cürebal, İsa (2008). “Erosion analysis of
Findikli Creek catchment (NW of Turkey) using GIS based on RUSLE (3d)
method”, Fresenius Environmental Bulletin, 17(5), pp:568-576
[14]. El Hamdouni, Rachid.; Irigaray, C.; Fernández, Tomas.; Chacón, Jose.; &
Keller, Edward (2008). Assessment of relative active tectonics, southwest border
of the Sierra Nevada (southern Spain). Geomorphology, 96(1-2) ,pp: 150-173.
[15]. Field, John Jacob (1994). Surficial processes, channel change, and
geological methods of flood-hazard assessment on fluvially dominated alluvial
fans in Arizona. Diss. The University of Arizona.
[16]. Gourabi, Abolghasem.; & Yamani, Mojtaba (2011). “Active faulting and
quaternary landforms deformation related to the nain fault”, American Journal of
Environmental Sciences, 7(5), 441.
[17]. Gutenberg, Beno, & Charles Francis Richter (1942). “Earthquake magnitude,
intensity, energy, and acceleration”, Bulletin of the Seismological society of
America 32(3), pp: 163-191.
[18]. https://www.academia.edu/33283514/Institutional_Deliveries_in_Badakhsha
n_Province_of_Afghanistan
[19]. https://www.academia.edu/35118452/Badakhshan_A_Socio_Economic_and_
Demographic_Profile_With_the_financial_and_technical_assistance_of_UNFPA
ahim. 2009. Comparative Study of changing Drainage Basins System with
Tectonic Forms, Case Study: Lut Block, Iran. American Journal of Applied
Science 6(6), pp:1270- 1276.
[20]. Mahmood, Syed Amer; & Gloaguen, Richard (2012). “Appraisal of active
tectonics in Hindu Kush: Insights from DEM derived geomorphic indices and
drainage analysis”, Geoscience Frontiers 3(4), pp: 407-428.
[21]. Mahmood, Syed Amer; Shahazd, Faisal; & Gloaguen; Richard (2008).
“Monitoring landscape response to tectonic forcings in Central BadakhshanHindukush-Pamir region using remote sensing data, Second Workshop on Use of
Remote Sensing Techniques for Monitoring Volcanoes and Seismogenic Areas.
IEEE.
[22]. Moghimi, Ebrahim (2009). “Comparative Study of changing Drainage Basins
System with Tectonic Forms, Case Study: Lut Block, Iran”, American Journal of
Applied Science, 6(6), pp:1270- 1276.
[23]. Montanari, A.; Young, G.; Savenije, H.H.G.; Hughes, D.; Wagener, T.; Ren,
L.L.; Koutsoyiannis, D.; Cudennec, C.; Toth, E.; Grimaldi, S.; Blöschl, G.;
Sivapalan, M.; Beven, K.; Gupta, H.; Hipsey, M.; Schaefli, B.; Arheimer, B.;

1400  زمستان،4  شمارة،8  دورة/ )مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق

370

Boegh, E.; Schymanski, S.J.; Di Baldassarre, G.; Yu, B.; Hubert, P.; Huang, Y.;
Schumann, A.; Post, D.A.; Srinivasan, V.; Harman, C.; Thompson,S.; Rogger, M.;
Viglione, A.; McMillan, H.; Characklis,G.; Pang, Z.; & Belyaev, V. (2013). “Panta
Rhei—everything flows: change in hydrology and society—the IAHS scientific
decade 2013–2022”, Hydrological Sciences Journal, 58(6), pp: 1256-1275.
[24]. Nawaz, Mudassar; Rustam Khan, Muhammad; Farooq, Muhammad, Nazir,
Jabir; Khan, Sarfraz; & Bin Nisar; Umair (2019). “Fault seal evaluation of lower
sands of Lower Goru Formation by using seismic and well data: A case study of
Jherruck block, Lower Indus Basin, Pakistan”, Journal of Himalayan Earth
Sciences, 52(2), p: 14.
[25]. Schurr, Bernd; Ratschbacher, Lothar; Sippl, Christian; Gloaguen, Richard;
Yuan, Xiaohui; & Mechie, James (2014). “Seismotectonics of the
Pamir”, Tectonics, 33(8), pp: 1501-1518.
[26]. Sharma, Mahak; Divyadarshini, Ananya, & Singh, Vimal (2019).
“Morphotectonic evolution of the Siwalik hills between the Yamuna and the
markanda river exits, NW Himalaya”, Journal of the Geological Society of India,
94(5), pp: 453-463.
[27]. Shroder, John.; & Weihs, Brandon; (2010). “Geomorphology of the Lake
Shewa landslide dam”, Badakhshan, Afghanistan, using remote sensing
data. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 92(4), pp: 469-483.
[28]. Tapponnier, Paul; Mattauer, Maurice; Proust, François; & Cassaigneau, Christian
(1981). “Mesozoic ophiolites, sutures, and arge-scale tectonic movements in
Afghanistan”, Earth and Planetary Science Letters 52(2), pp: 355-371.
[29]. USGS, M6.2 - Hindu Kush region, Afghanistan, United States Geological
Survey, Catalog (1900-2011), 2011.
[30]. USGS. “M5.6 - central Afghanistan”, United States Geological Survey.
[31]. Vita-Finzi, Claudio (1986). Recent earth movements: an introduction to
neotectonics, Academic Press.
[32]. Wheeler, Russell L.; Bufe, Charles G.; Johnson, Margo L.; & Dart, Richard
L. (2005). Seismotectonic map of Afghanistan, with annotated bibliography”,
Reston, VA, USA: US Department of the Interior, US Geological Survey.

