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Aims Khorram Abad plain is located in the folded Zagros zone and its River, as one of the main rivers 
discharging to Karkheh River, flows through this plain. This region is highly influenced by the neotectonic 
activities of this fault since Khorram Abad’s hidden and active fault is located in this region. Therefore, 
the current study aimed at the investigation of the effect of this fault’s activities on the morphological 
activities of Khorram Abad River.
Methodology This is an empirical study that is quantitative in terms of used data and calculations. 
Remote-sensing techniques, geometrical indices, aerial photos, satellite images, and field studies are 
used in the current research. For this purpose, the river’s route was divided into five subzones to be 
more precise. Then, the aerial photos taken in 1955 were compared to Google Earth’s 2016 images in 
GIS. Geometrical indices such as the gradient of the river’s slope and sinuosity of the mentioned five 
subzones were calculated by the digitization of the river’s route in AutoCAD; the profiles and the changes 
in the alluvial terraces were measured through field observations.
Findings Khorram Abad River’s geometrical indices indicated that Khorram Abad’s anticline and its 
upstream regions are upheaving and the downstream regions are subsiding or staying in their previous 
positions. This ascending trend has been followed by an increase in the average river’s slope has changed 
the number of the tributaries and geometrical properties of the river.
Conclusion The primary reason for the morphological changes in the Khorram Abad River is the 
geological movements. Then, the movements of Khorram Abad hidden thrust fault were the most 
important factors changing the morphology of Khorram Abad River in the studied period.
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 چکیده
است و رودخانه  خورده واقع شدهآباد در واحد زاگرس چیندشت خرم اهداف:

گذرد. های اصلی رود کرخه است از میان این دشت میآباد که یکی از سرشاخهخرم
است این  آباد در این منطقه واقع گردیدهاز آنجا که گسل پنهان و فعال خرم

ساختی این گسل قرار دارد. های نوزمینمنطقه به شدت تحت تاثیر فعالیت
های این گسل بر فعالیت هایبنابراین در این تحقیق، هدف بررسی تاثیر فعالیت

 آباد است.شناسی رودخانه خرمریخت
و  هاداده است. ماهیت کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهششناسی: روش

 یهاسنجش از راه دور، شاخص یهایکاستفاده از تكن و مبتنی بر کمی محاسبات
. تاسهای میدانی گیریو اندازه یاهای هوایی و تصاوير ماهواره، عکسیهندس

-های ریختتیآباد بر فعالهای گسل پنهان خرمبررسی تاثیر فعالیت در راستای

نخست مسیر رودخانه به پنج زیرپهنه تقسیم و سپس  آبادشناسی رودخانه خرم
با پردازش در  1395 سال ثو تصاویر گوگل ار  1334سال  یهواي یهاعكساز 

مسير رودخانه  یساز  یجهت مقایسه تغییرات استفاده گردید. با رقوم GISمحیط 
 یگراديان نشيب رود و مقادير سينوسيت یهندس یهادر محيط اتوكد، شاخص

مسير رودخانه مشخص گردید و با مراجعات  امتداد در زيرپهنه فوق 5برای 
 گیری شد. های آبرفتی اندازهمیدانی نیمرخ طولی و تغییرات پادگانه

آباد های هندسی رودخانه خرممقادیر به دست آمده از شاخص :هایافته
آباد و تاقدیس خرم ،آباددهد در نتیجه تحرکات گسل پنهان خرمنشان می

پایین نواحی باالدست آن درحال فرازگیری و نواحی پایین دست درحال 
مسیر افزایش شیب میانگین در طول  ،این روند هستند.افتادگی یا جاماندگی 

های هندسی رودخانه را در پی داشته و این روند به صورت تغییر در تعداد و ویژگی
 است. رودخانه تظاهر پیدا کرده

آباد ساختی در روخانه خرمزمیندلیل اصلی تغییرات ریخت گیری:نتیجه
گسل  هایجنبش شد، گفته آنچه به توجه . لذا بااستساختی های زمینجنبش

آباد خرم هشناسی رودخانریخت هتغييردهند عامل ترينآباد، مهمپنهان راندگی خرم
 .است

 آباد، گسل پنهان، سامانه زهکشیتحوالت ریخت شناسی، مورفوتکتونیک، خرم ها:کلیدواژه
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 مقدمه
، یساخت زمين هایجنبش بهای هرودخان یهاسامانه واکنش

 یهابخش از یيك ،یهواي و آب زمين و تغييرات یربر کا تغييرات
 امر است. دليل اين یشناسريخت زمين هایپژوهش در فعال

 يندهاآفر  مورد در یکم یهانظريه هتوسع به محققان نخست تمايل
 امكان سپس و باال مقابل عوامل درای رودخانه یهاواکنش انواع و

 یشناسريخت یبررس طریق از در گذشته حاکم شرايط یبازساز 
 ;Zamolyi et al., 2010]است  عصر حاضر یهارودخانه

CorrêaAlves et al., 2020] .یزمين ساخت یهافعاليت رويداد 
جایی افقی جابه و يا یفرونشين فرارانش، ناحيه، که موجبیک در 

 یهاسيستم بر محسوس یآثار  شودیم هاگسل طول یا قائم در
 ,.Pérez et al., 2010: 74; Jafari et al]دارد  یارودخانه

2018; Zhang et al., 2019, Phan et al., 2019]. یطور  به 
نتيجه  در و شده ايجاد هادره کف شيب در یآن، تغييرات یپ در که

 گیرندمیقرار  تأثير تحت هارودخانه یهندس یهایويژگ
[Woolderink et al., 2021; Schoenbohm et al., 2004: 
895; Pérez et al., 2010: 74; Keller & Pinter, 2002: 

154; Peters et al., 2007: 331] یرو بر هافعاليت ثر اينا 
 انباشت عمل و یارودخانه هدر نوع شبك تغيير صورت به ها،رودخانه

 کند .[Resmi et al., 2017]شود می نيز ظاهر رودخانه کاوش يا
 هم از ناحيه، فرازگیری يك به نسبت رودخانه وشکا عمل بودن

 تشديد فرسايش آن، زياد سرعت موجود وی اآبراهه هشبك پاشيدن
 ;Jain et al., 2005]داشت  خواهد دنبالرا به  هاآبراهه رأس در

Liu et al., 2019; Keller & Pinter, 2002] .توانیم واقع در 
 ینوع ،یارودخانه سامانه تغييرات و یساختزمين حرکات بين گفت

 یهافعاليت به یارودخانه یهاسامانه واکنش دارد و وجود تعامل
 رودخانه ینسب هانداز  و هافعاليت اين نوع و شدت ، بهیساختزمين

 ;Peters et al., 2007; Bahrami, 2013]وابسته است 

Elamin et al., 2012; Keller & Pinter, 2002: 154].  برای
متری در امتداد یسانت چند های قائم در مقیاسجابجاییمثال 

جویبارهای کوچک و  تنها توانایی منحرف کردن ،یک گسل
ولی در صورت شدت یافتن  ،در مسیر آن را دارندایجاد انفصال 
درصد،  2الی  7/0ساختی در بین محدوده شیب حرکات زمین
بستر رودخانه افزایش تموج را در پی خواهد  افزایش شیب

تواند کاهش تموج داشت و کاهش شیب در این محدوده می
 ;Jain et al., 2005]ندرهای رودخانه را در پی داشته باشد آم

Keller & Pinter, 2002: 154].  تغییرات زمین ریختی مربوط
های آشکار های زمین ساختی فقط مختص گسلبه فعالیت

 به کامل طور بهها ر بعضی موارد که گسیختگی گسلدنیست؛ 
 یهاآبرفت همانند نرسیده و یا برخی عوامل طبيعي زمين سطح

ها را گسل پنهان پوشانده باشد آن را هاخطواره و هاگسل كواترنر اين
های آشکار تواند همانند گسلها میاین گسل هاینامند. فعالیتمی

تاثیر فراوانی در زمین ریخت شناسی منطقه بر جای بگذارد 
[Bonforte et al., 2012; Rezouki et al., 2020; 

]2020 et al., Bottari; 2020 et al.,Aliyannezhadi .  به
 های پنهان درعنوان مثال فعالیت زمین ساختی در امتداد گسل

 ویال فرانکا در کشور پرتقال موجب-رسوبات کواترنری در منطقه اوتا
 استهشد تاگوس رودخانه در اساس محلی سطح تغییر و باالآمدگی

 و رودخانه انحراف مجاری رودخانه، عمیق شدن باعث خود این که
 ,.Carvalho et al] است شده باالدست در منطقه فرسایش

منطقه کومروچ در شبه جزیره کامچاتکا در روسیه نیز  در .[2008

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
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عنوان عامل توسعه عرضی و عمیق های پنهان بهفعالیت گسل
 ,Cevera]شدگی در نیمرخ طولی رودخانه شناخته شده است 

در منطقه  یهای مغناطیس. نتايج حاصل از تفسیر نقشه[2013
در این منطقه است.  یآباد بیانگر وجود یک خطواره مغناطیسخرم

این خطواره با روند شمال غرب جنوب شرقی و در بخش میانی 
آباد واقع شده است. منطقه مورد مطالعاتی عمود بر رودخانه خرم

کیلومتری  3کیلومتر از فاصله حدود  38این خطواره با طول حدود 
 . 1شکل  ،کندآباد عبور میجنوب شهر خرم

 

 
 سنجیهای مغناطیسخطواره استخراج شده براساس نقشه (1 شکل

 

 
 آبادآباد در دشت خرمآباد در دامنه کوه یافته و سپس ناپدید شدن گسل خرمهای گسل خرمرخنمون (2شکل 

 
به سوی جنوب شرق در دشت  آباد در پیمایشادامه خطواره خرم

های مختلف (. با وجودی که فعالیت2شود )شکل آباد ناپدید میخرم
های انسانی تا حدود زیادی باعث از بین رفتن و تسطیح رخنمون

آباد در این دشت شده است، اما مشاهدات میدانی خطواره گسل خرم
اطراف روستای  Qt2وجود پشته توپوگرافی مالیمی را در رسوبات 

دهد. این آباد نشان میچغاهروشی واقع در جنوب غرب شهر خرم
متر با جهت شمال  1600حدود  متر و طول 4تا  3پشته با ارتفاع 

جنوب شرق امتداد یافته است. این پشته در واقع نوعی پشته -غرب
آباد است و نشانگر وجود این گسل در زیر این مرتبط با گسل خرم

آباد از ور رودخانه خرم. با توجه به عباستورت پنهان رسوبات به ص
 شناسیزمین ریخت ارتباط آباد،پنهان راندگی خرمروی گسل 

این گسل یا به عبارت  یساختمینز  یهافعاليت آباد باخرم رودخانه
های ویژگیآباد در ساختی گسل پنهان خرمدیگر نقش فعالیت زمین

در . است تحقيق اينی اصل ضوعمو آبادشناسی رودخانه خرمریخت
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های زمین ریختی رخ داده در سامانه زهکشی این تحقیق آشفتگی
ریختی رخ داده با های زمیناین آشفتگیآباد و ارتباط رودخانه خرم

گرفته است.  قرار یبررس آباد موردفرارانش گسل پنهان راندگی خرم
 پنهان یاصل گسل کي از یبخش آبادخرم گسل كهاين  به توجه با
 یارزياب در استفاده منظور آن به یپوياي اثبات است، زاگرس نوار در

 و آبادریختی سامانه زهکشی رودخانه خرمبینی رفتار زمینو پیش
دارد. از این رو  یاويژه اهميت ،یشهر  یهایريز برنامه یحت

آباد های روی داده در سامانه زهکشی رودخانه خرمشناسایی آشفتگی
تواند به انتخاب اقدامات آباد مییجه فرارانش گسل پنهان خرمدر نت

 مناسب جهت مقابله با رفتار رودخانه در آینده کمک کند.
ساختی گسل های زمینتاثیر فعالیت ارزیابی پژوهش، این از هدف

 .بود آبادشناسی رودخانه خرمهای ریختآباد در ویژگیپنهان خرم
 

 شناسیروش
پهنه ساختاری لرستان واقع در کمربند چین خورده آباد در خرم شهر

قدیس خرم تا یان  ــــت. زاگرس در م ته اس جای گرف باد  قدیس آ تا
 آباد و در جهتبلند گسل پنهان راندگی خرم هآباد بر روی دیوار خرم

 جهت اصــلی رشــته کوه موازاتیعنی به شــرقیجنوب-غربیشــمال
تاقدیس  یســشــنازمين از لحاظ ســاختارواقع شــده اســت.  زاگرس

 كيلومتر 70 یدرازا و 15 به کنزدي یپهنا با تاقديس کي آبادخرم
 بلند زاگرس از بخش اين بزرگ نسبت به یهاتاقديس از كه است

 آن، هسته در يافته سازند برونزد ترينرود. كهنبه شمار می

سه سن با کسرو و گرو كربناته یهاسنگ سازندها كرتا ست   یا
 .اندگرفته قرار خود یســاختار  جايگاه در ســن ترتيب به ترجوان
ــازند ترينجوان ــنگ س ــته منطقه، در یس  یتبخير  یمارن یهانهش

 یشــرقشــمال در يال تنها آن از ییهابخش كه اســت ميوســن
آباد به موازات شـــود. گســـل پنهان خرمیم ديده آبادخرم تاقدیس

 آباد در یال جنوبی این تاقدیس واقع شده است.تاقدیس خرم
آباد است. این رود یکی از ترین رود این منطقه رودخانه خرمممه

مکعب در متر  10های رود کرخه با میانگین دبی ساالنه سرشاخه
 بخش از این رودعب در سال است. مکمتر میلیون 315ثانیه و آورد 

 30حدود  یط از پس آبادغرب خرم شمال در شبيخون تنگ
گسل آباد و عبور از عرض شهر خرم ميانه از گذر با كيلومتر

 آبادخرم دشت وارد .%88ی آباد با شیب عمومپنهان خرم
 آبادخرم تاقديس خود از عرض مسير در آبادخرم رودخانهشود. یم

آباد با گسل پنهان خرم .گذردیم آبادوی گسل پنهان خرمو از ر
های جنوب شرق پس از عبور آشکار از دامنه کوه-راستای شمال غرب

شود و به صورت پنهان در آباد مییافته و سفید کوه وارد دشت خرم
کیلومتر  38زیر رسوبات کواترنر این دشت در همین راستا به طول 

گذرد. لذا محدوده مورد آباد مییابد و از جنوب شهر خرمامتداد می
-هر خرمشقطه ورود این رودخانه به محدوده نظر در این تحقیق از ن

آباد تا کیلومتری شمال غرب خرم 30در شبیخون  آباد یعنی تنگ
 تحقيق اين یاصل موضوع آبادکیلومتری جنوب خرم 20حدود 

 (3شکل ) .است
 

 
 آبادشناسی رودخانه خرمریختهای های تعیین شده برای بررسی ویژگیو پهنه آباد در منطقهنه خرمنقشه موقعیت گسل پنهان و رودخا (3 شکل
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آباد در های گسل پنهان راندگی خرمبه منظور بررسی نقش جنبش
های بر روی نقشه نخست آباد،تحول سامانه زهکشی رودخانه خرم

مشخص شد.  آبادمسیر رودخانه خرمشناسی و توپوگرافی زمین
 نقش یبررس منظور به و یيرساختز تغييرات پايه برسپس 

 یشناسريخت و یرفتارشناس بر یساختزمين یيندهاآفر 
 اساس گذربر  مطالعه مورد مسير امتداد در زيرپهنه 5 رودخانه

 مرز ،یشناسزمين یساختارها از رودخانه یطول يا یعرض
تغييرات  و یهيدروليك رژيم در تغيير ،یساختار  تغييرات

  (3 شكل) .دگردیمشخص  یساختزمين ريخت
ساخت جدید های زمینو نقش جنبش به منظور بررسی وجود
به   SLرود یا  نشيب گراديان شاخصآباد در امتداد رودخانه خرم

 مجاری رودخانه نشيب تغييرات به SLشاخص کار گرفته شد. 
از  یبرآورد كه دهدیم اجازه حساسيت اين و است حساس بسيار
 بستر سنگ مقاومت و آهنگ آن، یساختزمين یپوياي ميان ارتباط

 باال. [Keller & Pinter, 2002]باشيم  داشته آن یتوپوگراف و
-زمین فعالیت با مناطق دهندهنشان شاخص، این مقدار بودن

 مقدار پایین و هاآبراهه شدید در فرسایشى قدرت و باال ساختی
 این .دهدمی نشان ساختی راکمتر زمین فعالیت با مناطق آن

 1رابطه  اساسر ب زهکشی شبکه مشخص مسیر یبرا شاخص
 شود.می مشخص و محاسبه

 
SL                                            (1)رابطه  =

∆H

∆L
 × L 

 
 مسير در طول یانتخاب نقطه دو ميان فراز اختالف H∆در این رابطه 

 رودخانه مجاریکل  طول L و نقطه دو آن ميان فاصله افقی L∆رود، 
 در مجاری رودخانه نقطه ترینمرتفع شده تا برگزيده نقطه از

  .است رود باالدست
از  SLاساس نتایج به دست آمده، از مقدار شاخص در مرحله بعد بر 

آباد، به منظور آهنگ حرکات فرارانشی در مسیر مجاری رودخانه خرم
ریختی این حرکات، تغییرات عرضی و طولی ارزیابی تاثیرات زمین

 برای این منظور، از آباد مورد بررسی قرار گرفت.رودخانه خرمبستر 
 1395 و تصاویر گوگل ارث سال 1334سال  یهواي یهاعكس

 1334های هوایی اسکن شده سال نخست عکساستفاده شد. 
آباد و مناطق اطراف آن پس از تهیه از سازمان جغرافیایی خرم

یک شده و سپس به فتوموزائ ،افزار فتوشاپنیروهای مسلح در نرم
و با استفاده از نقاط ثابت مانند  منتقل Arc GISمحیط نرم افزار 

ها و روستاها زمین مرجع گردید. پس از ورود تصاوير ها، پلدرخت
مسیر  Arc GIS یافزار به محيط نرم یهواي یهاای و عكسماهواره
اين تصاوير  یمورد نظر بر رو یزمان هآباد در دو باز خرم هرودخان

با فرمت اتوكد از  رقومي شده و شد و سپس مسير رودخانه یرقوم
های رقومی مسیر گرفته شد. پس از انتقال الیه یها خروجآن

 مسير در ايجاد شده افزار اتوكد ميزان تغييراترودخانه به محیط نرم
 یالگو پهنه تعیین شد. سپس با استفاده از 5 براساسرودخانه 

در محيط  دوره زمانی دو هر یبرا هاآن بر مماسی ايرهدا و هاپيچش

تعداد  وو تغییرات ایجاد شده در تموج به دست آمد اتوکد  یافزار نرم
 های رودخانه استخراج گردید.مآندر 

آباد از های رودخانه خرممآندر  به منظور بررسی تغییرات میزان تموج
 ,.Petrovszki et al] یا ضریب تموج استفاده شد Sشاخص 

 فاصله رودخانه به مجاری طول نسبت ازاین ضریب  .[2014
 Petrovszki]آید می به دست 2مسیر مطابق رابطه  مستقیم همان

et al., 2014]. 
 

 S = La / Ls                                                    (2) رابطه

 
طول مستقیم  Lsطول رودخانه و  La، ضریب تموج، Sاین رابطه  در

ست.  شد، ترنزدیک یک به پارامتر این مقدار هرگاهدره ا  گربیان با
ــاختیزمین نظر از فعال پهنه ــت س بیانگر   Sمقدار در فزایش. ااس

ـــدن کاهش در فعالیت زمین ـــاختی منطقه و حاکی از نزدیک ش س
 .[Petrovszki et al., 2014]رودخانه به حالت تعادلی است 

 تشخيصای ر ی بتوانمند ودخانه ابزارر یطول یهااز آنجا که نیمرخ
و در  هستند رودخانه يك امتداد در داده یرو ماليم یهایآشفتگ

رخ طولی واقع چگونگی انعکاس حرکات زمین ساخت را در نیم
دهد لذا از نیمرخ طولی رودخانه به عنوان شاخص رودخانه نشان می

چهارم برای نشان دادن عملکرد گسل پنهان استفاده شده است 
[Radoane et al., 2003] . بنابراین به منظور بررسی چگونگی

آباد ساختی نیمرخ طولی رودخانه خرمهای زمینانعکاس جنبش
تهیه و مورد قه متر منط 10 یمدل ارتفاع رقوم یهاداده براساس

 بررسی قرار گرفت.
های آبرفتی در سه منطقه در مرحله بعد منظور بررسی سطح پادگانه

-، میان دست یا میانه طاقدیس و باالدست رودخانه خرمدستپایین

 توجه مورد نقاط اين در آنچه است. بازديد شده آباد نقاطی گزینش و
ی هاسن با یانهرودخا یهاپادگانه یجداساز  و یشناساي گرفته، قرار
 بوده آنها ارتفاع نسبی گیریو اندازه یبنددسته و مختلف ینسب

 یتوال ،یريخت زمين جايگاه از آنهای نسب سن تعيينی برااست. 
 آنها یشناسچينه ارتباط و یشناسرسوب یهایويژگ ،یقرارگير 

 ها عالوه بر شیب،رودخانه یبرفتاست. مجاری آ شده گرفته کكم
 یبسيار  هستند حساس بسيار خودو رسوب  یدب تغييرات به نسبت

 رودخانهو الگوی  یشناسريخت در زمان طول در كه یتغييرات از
برای  باشند. مذكور مرتبط تغييرات به است دهند، ممكنیم یرو

های با شیب، سرعت و بار رسوب نمونه در یک دبی معین آبراهه
گر این عوامل های مستقیم هستند و اکم، به صورت آبراهه

ی و اگر خیلی زیاد گردند، مآندر بیشتر شوند، آبراهه به صورت 
 ,.Merritts et al]ای در خواهد آمدآبراهه به صورت چند شاخه

1994; Brooks et al., 2003; Repka et al., 1997].  
آباد روند لذا جهت ارزیابی تغییرات دبی و رسوب رودخانه خرم

های موجود داده براساستغییرات دبی و رسوب این رودخانه 
 1390تا سال  1334ساله یعنی از سال  56در طول دوره آماری 

مربوط به ایستگاه چم انجیر واقع در پنج کیلومتری جنوب شهر 
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کندال مورد بررسی قرار گرفت. -آباد با استفاده از آزمون منخرم
 تحليل یناپارامتر  یهاروش ترينمتداول از یيك كندال-نم آزمون
 مختلف مطالعات .رودیم شمار به یهيدرولوژيك یهایسر  روند

 فراوان كاربرد و اهميت از یحاك اين روش از استفاده با شده انجام
 آزمون براي روش اين از .است یزمان یهایسر  روند تحليل در آن

 استفاده روند وجود در مقابل هاداده یتوال بودن یتصادف فرض
از  بزرگتر Zآماره  آزمون، اين در. [Azizi et al., 2008] شودیم

 1و  5 سطوح در داریمعن روند دهنده نشان ترتيب به 58/2و  96/1
 یسر  روند Zآماره  بودن مثبت صورت در همچنين، .است درصد
 در نظر ینزول روند آن، بودن یمنف صورت در و یصعود ها،داده

 .شودیم گرفته
 

 هایافته
 : (SL)رود  نشيب گراديان شاخص
 در شاخص این دهد روندنشان می SLشاخص  مقادیربررسی 

 یهاقسمت در بلکه ندارد، تداوم یکسانی شیب با مسیر طول
 متعلق ،SLمقدار  كمترين همراه است. تغییر با مسیر مختلف

 مربوط آن بيشترين و 5و پس از آن پهنه شماره  2 شماره پهنه به
 (1نمودار ) .است 4 شماره هپهن به

 پهنه در SLمقدار  كاهش شده است. نوشته مربوطه نمودار ميانه
است.  هابخش اين در رود بستر نشيب كاهش نشانگر 5و  2 هشمار 

 عنوان انتویم كاهش اين در رای اصل عامل دو 3شكل به توجه با
 .كرد

 

 
 آبادهای مختلف در امتداد رودخانه خرمبرای پهنه SLمقادیر  (1نمودار 

 
 در مختلف، هایبازه در رودخانه بستر سنگ یشناسسنگ تركيب
 گونههمان است، بستر نامقاوم یشناسسنگ تأثير تفسير، ترينساده

ها در کل امتداد پهنه اين یشناسسنگ تركيب شودیم ديده كه
 یشناس سنگ رو اين از. ندارد يكديگر با یگير چشم اختالف مسیر

 آبادخرم رودخانه دیگر یسو از باشد داشته یچندان تاثير تواندینم
 رفتار رودخانه در بستر یشناسسنگ دخالت و ستی اآبرفت گونه از
شماره  پهنه یگير  قرار دوم است. عامل رسانده مقدار كمترين به را
ری گیقرار آباد و پنهان خرم گسل تاقديس و مجموعه دستباال در 2

گیری فراز  .است دست این دو عارضه طبیعیدر پایین 5پهنه شماره 
افتادگی یا جاماندگی منطقه ست گسل باعث پایین دطاقدیس در باال

تواند توجیه کننده مقدار کم دست گسل شده است و این میپایین
SL تر عامل شیب کم بستر رودخانه در پهنه شماره ساده یا به عبارت
 رويداد ،یعموم طور به تاقديسک ي یاز طرف دیگر فرازگير  باشد. 5

اگر  داشت. خواهد به همراه را فرايش محور دستباال در ینهشتگ
 را تاقديس محور به رود یورود بخش، اين در یگذار رسوب چه

 همراه به فرايش محور باالدست در را رود و گراديان دهدیم افزايش
 ستدگراديان پائين افزايش سبب رود، یورود اما داشت، خواهد

 هشمار  یهاهپهن در SLمقدار  افزايش در را تاثير اين .گرددیم رود
 در SLافزايش  ديد. توانیم یروشن به 4 ويژه پهنه شماره به و 3

 و فرايش یاصل محور مجاورت در آن یقرارگير  از یناش را 4 پهنه
 یشدگ كج نتيجه در توانیم را 3 هشمار  هپهن در مقدار اين افزايش

 یراندگپس گسل هفرا ديوار  یرو بر تاقديس، یشرق پشت يال به رو

 .دانست آبادخرم
 آبادخرم رودخانه مختلف یهاهپهن یسينوسيت ها و مقاديرمآندر 

دو مقطع ها در هر مآندر کمترین و بیشترین میزان تغییر در تعداد 
 5و  1های شماره به ترتیب مربوط به پهنه 1394و  1334زمانی 

 (1جدول ) .است
 

و  1334آباد در طول دو مقطع زمانی تعداد مئاندرهای رودخانه خرم (1جدول 
1394 

 تفاوت 1395 1334 پهنه ها
1 19 18 1 -  
2 20 21 1 + 
3 18 15 3 - 
4 28 26 2 - 
5 36 44 8 + 

 
توان به ها در پهنه شماره یک را میمآندر میزان کم تغییر در تعداد 

که در مجاور و  5بستر سنگی آن نسبت داد. اما در پهنه شماره 
آباد واقع شده است محور فرایش گسل پنهان خرم دستپایین

حرکات قائم این گسل باعث افزایش نشیب کلی بستر رودخانه شده 
های جدید شیب د تعادل با ایجاد موجدر نتیجه رودخانه برای ایجا

-ها در پهنهمآندر مجاری رودخانه را کاهش داده است. کاهش تعداد 

اند فرايش قرار گرفته محور باالدست را که در 4و  3های شماره 
 یفرازگير  از یناش توان به دو عامل نسبت داد؛ نخست تغييراتمی
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گسل پنهان  آباد در نتیجه جنبشخرم تاقديس یساختار  مجموعه
های انسانی از قبیل ساخت دیوار در آباد و دوم فعالیتراندگی خرم

وساز در سواحل نه، الیروبی و تسطیح بستر و ساختسواحل رودخا
 و بستر رودخانه مربوط دانست.

آباد برای خرم رودخانه مختلف یهاپهنه یبررسی مقادیر سينوسيت
 در بازه زمانی اول دهد کهنشان می 1394و  1334دو بازه زمانی 

 از یناش تواندیم كه است مقدار بوده كمترين یدارا 1 هشمار  پهنه
 باشد. مقاوم نسبت به یسنگ یهاديواره به شدن رودخانه محدود

 مقدار، از كمترين 2 شماره رودخانه پهنه یآبرفت بخش در بنابراين
 مقدار بيشترين از 5 هشمار  پهنه و بيشتر یكم 4و  3 هشمار  پهنه

  .است برخوردار
به دست آمده از بازه زمانی دوم در مقایسه با بازه زمانی  S مقادیر

بدون تغییر و در  1در پهنه شماره  Sدهد که مقدار اول نشان می
های شماره دارای افزایش جزیی بوده است ولی در پهنه 2پهنه شماره 

 .یافته استافزایش  5کاهش یافته و در پهنه شماره  Sمقدار  4و  3
 (4شکل )
 

 
 آبادمختلف رودخانه خرم یهامقادیر سينوسيتی پهنه( 4 شکل

 
 یسينوسيت و SLتغييرات ها، مآندر تغییرات تعداد  نميا یهمخوان

 هر .دهدیم نشان را یساختار  یپوياي نقش ها،پهنه اين در
دهد  تغيير را رودخانه دره نشيب كه یساختزمين یدگرشكل

مجاری  نشيب تعادل، حفظ یبرا و آن ترازهم رود یسينوسيت
 باالدست در یكاهش سينوسيت نيز اينجا كند. دریم تغيير رودخانه

 دستنپائي در آن افزايش و 4 و 3 یهافرايش یعنی پهنه محور
 تغييرات به یپاسخ تواندمی 5 پهنه درطور مشخص  یعنی به محور

گسل پنهان  و تاقديس یساختار  مجموعه یفرازگير  از یناش
 باشد. آبادخرم راندگی
 آبادخرم رودخانه یطول نیمرخ

 رخدهد كه نیمیم آباد نشانتهیه شده از رودخانه خرم یطول رخنیم
طور  به كه یحالت كاوگونه دارد. تغيير حالت رود بستر یعموم

 یگويا شود،یم ديده رودخانه مسير 29 تا 18 كيلومتر در ناهنجار
 (2نمودار ) .رودخانه است بستر در یآشفتگ رويداد

 

 
 آبادنیمرخ طولی رودخانه خرم (2نمودار 
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های باعث تغییر در شکل و ویژگیای است که این آشفتگی به گونه
این آشفتگی به دینامیکی جریان در این محدوده شده است. تاثیر 

طوری است که جریان رود در این محدوده در مقایسه به نواحی 
باالدست که از نوع جریان آرام است دارای جریانی  و دستپایین

انجام های . اندازه گیریاستتر با سرعتی به مراتب بیشتر متالطم
شده برروی سرعت جریان با استفاده از روش جسم شناور که در ده 

دهد مرحله در فصل تابستان برای هر محدوده انجام شد نشان می
دست گیری شده جریان در منطقه میانکه میانگین سرعت اندازه

متر بر ثانیه است که در مقایسه با سرعت جریان در  6/1حدود 
دارای  56/0و  8/0به ترتیب با سرعت  ستدپایینمنطقه باالدست و 

 تفاوتی فاحش و معنادار است.
 در یتغيير  فاصله اين در رود بستر یشناسسنگ تركيب كه آنجا از

 تغيير در بايد را آن دليل ندارد، یمقاومت فرسايش افزايش جهت
 با تغيير اين جايگاه مقايسه از كرد. جستجو مسير، یساختار 

 یناش را آن توانیم زياد، ، با اطمينان SLو یسينوسيت تغييرات
 آن پيرامون یهاآباد و گسلخرم تاقديس یساختزمين یپوياي از

 دانست.
خوردن برهم سبب تاقديس یمركز  بخش فرايش كه یطور  به 

 به كاو حالت از رود بستر نیمرخ و شده فرسايش یفرازگير  تعادل
 است. شده كوژ تبديل

 رودخانه پيرامون یارودخانه یهاپادگانه
آباد در سه منطقه های آبرفتی رودخانه خرمبه منظور بررسی پادگانه

داخل طاقدیس و باالدست رودخانه  میان دست یا ،دستپایین
  (5شکل ) .آباد نقاطی گزینش شده و مورد بررسی قرار گرفتندخرم

 

 
 آبادرودخانه خرم یهاپادگانه یجداساز  و ییشناسا مناطق گزینش شده به منظور (5شکل 

 
 ،یقرارگير  یتوال ،یيخترینزم جايگاه از آنها ینسب سن تعيين یبرا

 گرفته کكم آنها یشناسچينه و ارتباط یشناسرسوب یهایويژگ
 یاپادگانه سطح 3 یكل طور به دستپاییناست. در منطقه  شده

 رودخانه پيرامون در و جديد ميانه كهن، یهاپادگانه عنوان به
قابل  مسير یدرازا همه در بيش و كم كه است شده یشناساي

 ذرات از عموم طور به ،یآبرفت پادگانه ترينكهن هستند. تشخيص
 چند یهاهقلو آن یدر البال كه است شده تشكيل ريزدانه

 به یآهك سيمان با بخش اين شود.یم ديده پراكنده یمتر یسانت
 16 فراز تراز با بيشينه باالترين در و چسبيده به هم كامل طور

 یهاپادگانه است. سطح گرفته قرار رودخانه یسيالب دشت از متری

 درشت آن ذرات است. بيشتر متر 11 فراز بيشترين یدارا ،یميان
 یهاپادگانه از یكمتر  ینسب یپايدار  و یآهك بوده، سيمان دانه
 یبا جورشدگ درشت دانه مواد از جديد یهاپادگانه دارد. سطح كهن
 سطح اين فراز است. بيشترين شده تشكيل سيمان بدون و خوب

 اندازه یاپادگانه سطوح فراز 6 . شکلاست شده یگير اندازه متر 3
 منظور به دهد.نشان می را آبادخرم رودخانه امتداد در شده یگير 

تا  1عالمت و شماره های  با سطح سه هر آنها، تغيير روند مقايسه
 سه هر در روند اين است. شده تصوير كشيده به 6شکل در  3

يكسان  بيش و كم رفتار دارند و این نشانگر خوبي یخوانهم سطح
 است. پادگانه ترينكهن تشكيل از زمان گذر در رودخانه
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  Bو میان دست  Aپایین دست آباد در منطقه خرم رودخانه امتداد در شده یگير  اندازه یهاپادگانه سطوح (6شکل 

 
های انسانی آثار سواحل آباد فعالیتدر منطقه میانه تاقدیس خرم

به طور کامل از بین برده است. به همین دلیل مشاهدات رودخانه را 
الزم در امتداد مسیر رودخانه کرگانه که از سمت شمال شرق وارد 

آباد به رودخانه شود و در مرکز شهر خرمآباد میتاقدیس خرم
پیوندد صورت گرفت. آنچه در این منطقه جالب توجه آباد میخرم

ا در این منطقه است. در هاست افزایش فرایش عمومی پادگانه
ها در بعضی از امتداد رودخانه کرگانه ارتفاع بیشینه سطوح پادگانه

 توجه جالب رسد. اما در منطقه باالدست آنچهمتر می 25نقاط به 
 پشت در متر 20ها با بیشینه پادگانه یعموم فراز كاهش است،
 با هك آباد استگسل پنهان خرم 30 تا 20 كيلومتر فرايش در محور

 است.  مطابق پشت تاقدیس به رو یكج شدگ
 

 آبادهای مختلف رودخانه خرممشخصات سطوح پادگانه در بخش (2جدول 
متر/ارتفاع پادگانه تعداد پادگانه واحد یا بخش ردیف  

 20 13 3 3 باالدست 1
 25 16 3 3 میان دست 2
 16 11 3 3 پایین دست 3

 
ای از ها نشانهدر مسیر رودخانهدر واقع به طور کلی ایجاد پادگانه 

. استتکامل رودخانه در مسیر رسیدن به سطح اساس  فرآیند
های فرآیندبنابراین وجود پادگانه به خودی خود دلیلی بر اثبات 

های ها در بخشاما تفاوت در ارتفاع پادگانه استساختی نزمین

باد آمختلف مجاری یک رودخانه، مشابه آنچه در مسیر رودخانه خرم
ساختی های زمینفرآیندتواند شاهدی در اثبات شود، میدیده می

های مختلف ها در بخشباشد که در اینجا تفاوت در ارتفاع پادگانه
آباد آباد را می توان به فعالیت گسل پنهان راندگی خرمرودخانه خرم

 (2جدول . )نسبت داد
 

 بحث
آباد بیانگر این شناسی و توپوگرافی دشت خرمای، ریختشواهد لرزه

آباد در حال حاضر فعال است. بنابراین است که گسل پنهان خرم
آباد رود با توجه به تقاطع این گسل و رودخانه خرمانتظار می

آباد منعکس های این گسل در سامانه زهکشی رودخانه خرمفعالیت
شود. به منظور بررسی چگونگی فعالیت این گسل از شاخص گرادیان 

استفاده شد. در واقع این شاخص تغییرات شیب در  نشیب رود
دهد. بررسی نتایج به دست آمده از این شاخص منطقه را نشان می

آباد در محل دهد مناطق منطبق بر محور عبور گسل خرمنشان می
طق باالدست آن در حال فرایش و آباد و مناتقاطع با رودخانه خرم

 پایین روی هستند.دست در حال فرود و عکس نواحی پایینبر 
[Wells, 1998]  در کاستاریکا با استفاده از این شاخصSL  به

ساختی در فرازگیری تاقدیس یالین های زمینبررسی نقش فعالیت
ساختی زمین یهاعمل آمده از شاخصبه یهایپرداخت. نتایج بررس

مجموعه  یاز فرازگير  یفعال توسط وی نشان دهنده تغييرات ناش
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 یبخش مركز  یتاقديس یالین است در واقع باالآمدگ یساختار 
خوردن تعادل سطح فرسايش شده و نیمرخ بستر تاقديس سبب برهم

رود بارتون که از این تاقدیس عبور کرده از حالت کاو به کوژ تبدیل 
 شده است.

 كاوگونه دارد. تغيير حالت آبادرودخانه خرم بستر یعموم نیمرخ
 ديده رودخانه مسير 29 تا 18 كيلومتر در طور ناهنجار به كه یحالت

-شود، که در واقع همان منطقه محور گسل پنهان راندگی خرمیم

آباد ساختی گسل پنهان خرمفعالیت زمین درويداد ی،گويااستآباد 
 سبب تاقديس یمركز  بخش فرايش در این منطقه است. در واقع

 از رود بستر نیمرخ و شده فرسايش یفرازگير  خوردن تعادلهمر ب
های آبرفتی بررسی پادگانهاست.  شده كوژ تبديل به كاو حالت

منطقه محور گسل پنهان راندگی رودخانه نیز تایید کننده فرازش در 
های به طوری که در این منطقه ارتفاع سطوح پادگانه استآباد خرم

دست و ها در مناطق پایینآبرفتی در مقایسه با سطوح پادگانه
پذیری ز مقدار بیشتری برخوردار است و این بیانگر تاثیرباالدست ا

سل پنهان ساختی باال رونده گبیشتر این منطقه از فعالیت زمین
 . استآباد در این منطقه خرم

 [Keller & Pinter, 2002: 154]و  [Jain, 2005] به گفته
ای رخ دهد و شیب ر رودخانهدرصورتی که چنین تغییراتی در بست

درصد قرار  2الی  7/0در بین محدوده شیب این رودخانه بستر 
داشته باشد، افزایش شیب بستر رودخانه افزایش تموج و تراکم 

های جدید یا به عبارتی مآندر ها و متعاقب آن ایجاد مآندر 
های رودخانه را در پی خواهد داشت و مآندر افزایش تعداد 

و باز شدن  تواند کاهش تموجکاهش شیب در این محدوده می
های رودخانه را در پی مآندر و کاهش تعداد  فضای بین مآندرها

ر رودخانه داشته باشد. باتوجه به این که شیب عمومی بست
قع در محدوده شیب تعریف است و در وا %./88آباد حدود خرم

قرار گرفته است انتظار  [Keller & Pinter, 2002] شده توسط
این رودخانه تحت تاثیر  هایمآندر رود پیچش و تعداد می

آباد قرار گرفته باشد. ساختی گسل پنهان خرمهای زمینفعالیت
های رودخانه مآندر ها بر پیچش به منظور بررسی تاثیر این فعالیت

استفاده شد. نتایج این  (S)آباد از شاخص ضریب پیچش خرم
دهد منعکس ها را نشان میمآندر شاخص که تغییرات پیچ و خم 

نتایج حاصل از تغییرات شیب در بستر رودخانه است. به کننده 
ساختی های زمینطوری که در مناطق باالدست که دور از فرارانش

اند مقدار ضریب پیچش و تعداد آباد قرار داشتهگسل پنهان خرم
روی ه است در حالی که در نواحی که برها ثابت باقی ماندمآندر 

اند میزان پیچش افزایش ع شدهآباد واقفرایش محور گسل پنهان خرم
های بشر از قبیل تسطیح و مجاری سازی کارییابد اگر چه دستمی

آباد به طور مشخص باعث افزایش شیب کلی بستر شده رودخانه خرم
که این عامل باعث افزایش ضریب سنوسیته رودخانه و فشرده شدن 

های جدید شده است. مآندر ها و در نتیجه ایجاد مآندر پیچش 
در جنوب  [Silva et al., 2003]مچنین محققانی از قبیل ه

در رشته کوه هیمالیا، در سواحل  [Malik et al., 2014]اسپانیا، 

در حوضه آبريز جاجرود در  [Ramesht et al., 2012]دریای اژه و 
ها به بررسی نقش شمال شرق تهران با استفاده از این شاخص

 اند.زایی رودخانه پرداختهساخت در ریختهای نوزمینفعالیت
كه نقش نای رغمیباتوجه به آنچه در فوق ذکر شد، عل

ها تا حدودی زایی رودخانهساختی در ریختهای زمینفعالیت
مشخص است با این وجود عوامل دیگری از قبیل تغییرات دبی 

های تواند در ویژگیجریان و رسوب همانند تغییرات شیب می
از قبیل تغییر پیچش و گرادیان نشیب ریختی رودخانه زمین

به عبارت دیگر  .[Brooks et al., 2003]ر باشد رودخانه موث
-تغییرات دبی جریان و رسوب نیز همانند تغییرات شیب می

ریختی رودخانه از قبیل تغییر پیچش های زمینتواند در ویژگی
 گرادیان نشیب رودخانه موثر باشد.و 

دهد مینشان  [Rebecca et al., 2011] برای نمونه تحقیقات
پذیری کناری و فراوانی نسبی بار که نوسانات دبی، فرسایش

گرهای مهمی روی الگوی رودخانه عمل عنوان کنترلبستر به
در مورد علل  [Simpson, 1999]حقیقات کنند. همچنین تمی

کننده فیزیکی رودخانه میلک در تغییر الگو و عوامل کنترل
دهد که دبی جریان و رسوب در ارتباط مونتانا نشان میشمال 

با سایر متغیرها در مورفولوژی مجاری رودخانه نقش اساسی 
آباد دارند. لذا در این راستا دبی جریان و رسوب رودخانه خرم

 مورد بررسی قرار گرفت.
آباد در طول دوره زمانی های دبی و رسوب رودخانه خرمبررسی داده

دبی و از سال  1394تا  1334دهد که از سال ن میمورد نظر نشا
روند کاهشی داشته و به  دبی رسوب این رودخانه 1390تا  1350

-تدریج از شدت آن کاسته شده است. نتایج مربوط به آزمون من
چم انجیر ساالنه در ایستگاه  یدب یهابرروی میانگین دادهکندال 

 Uو  Uدو دنباله  دهد کهنشان می آبادشهر خرم واقع در جنوب
اند و تغییر جهت مشخصی در تقریبا به صورت موازی حرکت کرده

و  Uدنباله شود. اما در نیمه دوم یا سه دهه اخیر دو آنها دیده نمی
U  یکدیگر را قطع و در خالف جهت  -58/2در خارج از محدوده

روی ایج به دست آمده از این آزمون براند. نتیکدیگر حرکت کرده
های دبی رسوب در ایستگاه چم انجیر نیز بیانگر میانگین داده

های دبی این رودخانه دارد. در اینجا ها با دادههماهنگی این داده
 1369پس از یک دوره ثبات در حدود سال  Uو  Uنیز دو دنباله 

یکدیگر  -58/2ه و در در خارج از محدوده ( روند نزولی پیدا کرد1990)
 اند.ف جهت یکدیگر حرکت کردهرا قطع و در خال

آباد از سه این بدین معنی است دبی جریان و رسوب رودخانه خرم
دهه اخیر روند کاهشی داشته است. پراکندگی و شیب خط روند 

آباد توسط رگرسیون خطی کاهشی دبی جریان و رسوب رودخانه خرم
به منظور تایید تغییر مشخص شده است.  %99در سطح معنی داری 

آباد، رودخانه کشکان که در د دبی جریان و رسوب رودخانه خرمرون
آباد واقع شده و مشابه رودخانه کیلومتری رودخانه خرم 70فاصله 

های اصلی رود کرخه است جهت مقایسه با آباد یکی از سرشاخهخرم
-های مربوط به آزمون منآباد انتخاب شد. بررسی دادهرودخانه خرم
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ساالنه در  یدب یهابر روی میانگین داده کندال و رگرسیون خطی
دهد که روند کلی یدوآب واقع در بخش ویسیان نشان م ایستگاه

دبی جریان و رسوب رودخانه کشکان شباهت نزدیکی با رودخانه 
ساله اخیر دبی جریان  45آباد دارد. در واقع در طول دوره آماری خرم

آباد روند نزولی و رسوب رودخانه کشکان نیز مانند رودخانه خرم
توان گفت روند نزولی دبی جریان و رسوب یداشته است. بنابراین م

آباد ناشی از شرایط محلی نیست و این کاهش در در رودخانه خرم
شود. یهای همجوار در حوضه رود کرخه هم مشاهده مرودخانه

آباد نمی توانند بنابراین تغییرات دبی رسوب و جریان رودخانه خرم
های مآندر کننده تغییرات ایجاد شده در پیچش و تعداد  تعیین

ترین عامل مسئول این تغییرات، آباد باشند و مهمرودخانه خرم
 .استساختی های زمینفعالیت

 
 یگير هنتيج

، دبی جریان و دبی رسوب که ساختبه طور کلی از سه عامل زمین
شــمار ها به شــناســی رودخانهریختهای اصــلی زمینکنترل کننده

شترین نقش را در ریختروند، زمینمی سی رودخانه ساخت بی شنا
های اخیر بر جای گذاشته است. زیرا روند دبی آباد در طول دههخرم

آباد کاهشـــی بوده اســـت در جریان و دبی رســـوب در رودخانه خرم
ست آباد به گونهریختی رودخانه خرمصورتی که تغییرات زمین ای ا

تواند این گونه تغییراتی را جریان و رسوب می که تنها افزایش دبی
ـــد، فعالیت گفته آنچه به ایجاد کند. باتوجه ـــل پنهان ش های گس

شــــناســــی ریخت هتغييردهند عامل ترينآباد ، مهمراندگی خرم
 .استمورد مطالعه  هباز  آباد درخرم رودخانه

 
هش بدین وسیله از دانشگاه رازی که زمینه این پژوتشکر و قدردانی: 

شناسی کشور و آب زمان زمینرا برای اینجانبان فراهم نموده و سا
ی استان لرستان که آمار و اطالعات مورد نیاز را در اختیار امنطقه

 نماییم.اند تشکر و قدردانی میمحققین این پژوهش قرار داده
 گان گزارش نشد.دموردی از سوی نویسن: های اخالقیتاییدیه

 .دگان گزارش نشداز سوی نویسنموردی تعارض منافع: 
شناسی )نویسنده اول(، روشحبیب آرین تبار  سهم نویسندگان:

(؛ ایرج جباری )نویسنده دوم(، %33) نگارنده بحث، نگارنده مقدمه
(؛ محمد مهدی فرهپور %34) شناسی و پژوهشگر اصلی تحقیقروش

 (%33) هاگر داده)نویسنده سوم(، پژوهشگر کمکی تحقیق، تحلیل
های این پژوهش توسط دانشگاه رازی کرمانشاه هزینه منابع مالی:

 تامین شده است.
 

 منابع
Aliyannezhadi A, Mehrnia R, Kimiagar S, Rahimi H, 
Sadrmohammad N (2020). Evaluation of GPR method in 
identification hidden faults of Alluvial deposits in north of 
Persian Gulf artificial lake, twenty-two district of Tehran. 
Journal of Applied Geophysics. 179. 
Azizi G, Rowshani M (2008). Using mann-kendall test to 
recognize of climate change in caspian sea southern 

coasts. Physical Geography Research Quarterl. (64):13-
28. [Persian] 

Bahrami Sh (2013). Analyzing the drainage system 
anomaly of Zagros basins: Implications for active 
tectonics. Tectonophysics. 608: 914-928. 
Bonforte A, Cinzia F, Salvatore G, Francesco G, Marco L, 
Marco N (2012). Soil gases and SAR measurements reveal 
hidden faults on the sliding flank of Mt. Etna (Italy). 
Journal of Volcanology and Geothermal Research. 
251:27–40.  
Bottari C, Giammanco S, Cavallaro D, Sortino F, Scudero S,  

.Amari S, Bonfanti P, Daolio M, Groppelli G ( 2020). How 
to reveal unknown hidden faults and historical 
earthquake damage applying multidisciplinary methods 
in archaeological sites: The case of mid-third century CE 
Mt. Etna earthquake (Eastern Sicily, Italy). 
Tectonophysics. 790. 
Brooks GR (2003). Holocene lateral channel migration 
and incision of the red river, manitoba, canada. 
Geomorphology. 54(3):197–215.  
Carvalho J, Rabeh T, Cabral J, Carrilho F, Miranda JM 
(2008). Geophysical characterization of the Ota–Vila 
franca de Xira–lisbon–sesimbra fault zone, Portugal. 
Geophysical Journal International. 174(2):567–584. 
Cervera Heinlein SN (2013). Spatial patterns of 
geomorphic surface features and fault morphology based 
on diffusion equation modeling of the Kumroch Fault 
Kamchatka Peninsula, Russia. Journal of Volcanology and 
Geothermal Research. 263:209–223.  
Corrêa Alves F, Fátima Rossetti D, Valeriano MM (2020). 
Detecting neotectonics in the lowlands of amazonia 
through the analysis of river long profiles. Journal of 
South American Earth Sciences. 100. 
Elamin HI, Abdelsalam MG (2012). Morpho-tectonic 
analysis of the Tekeze River and the Blue Nile drainage 
systems on the Northwestern Plateau, Ethiopia. Journal of 
African Earth Sciences. 69:34-47. 
Jafari GH, Mehdi A (2018), Investigating the role of 
tectonics in the process of geomorphological evolution of 
Ghezel Ozan river barracks, Journal of Geography and 
Planning , pp 1-27. 
Jain V, Sinha R (2005). Response of active tectonics on the 
alluvial Baghmati River, Himalayan foreland basin, 
eastern India. Geomorphology. 70(3-4):339–356. 
Keller EA, Pinter N (2002). Active Tectonics: Earthquakes, 
Uplift, and Landscape. 2end ed. Upper Saddle River 
Publisher, New Jersey. 
Liu J, Chen X, Shi W, Chen P, Zhang Y, Hu J, Dong Sh, Li T 
(2019). Tectonically controlled evolution of the Yellow 
river drainage system in the weihe region, North China: 
Constraints from sedimentation, mineralogy and 
geochemistry. Journal of Asian Earth Sciences. 179:350-
364. 
Malik JN, Shah AA, Naik SP, Sahoo S, Okumura K, Patra NR 
(2014). Active fault study along foothill zone of Kumaun 
Sub-Himalaya: influence on landscape shaping and 
drainage evolution. Current Science Association. 
106(2):229-236. 
Merritts D, Vincent K, Wohl E (1994). Long river profiles, 
tectonism, and eustasy: A guide to interpreting fluvial 
terraces. Journal of Geophysical Research. 99:14031-
14050.  
Pérez JV, Azor A, Azañón JM, Keller EA (2010). Active 
tectonics in the sierra nevada (Betic Cordillera, SE Spain): 
Insights from geomorphic indexes and drainage pattern 
analysis. Geomorphology. 119(1-2):74–87. 
Peters G, Van Balen R (2007). Tectonic geomorphology of 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092698511930761X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092698511930761X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092698511930761X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09269851
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09269851/179/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195113004678#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00401951
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00401951/608/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195120302274#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00401951
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00401951/790/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895981120300663#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895981120300663#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08959811
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08959811
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08959811/100/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X12000726#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X12000726#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1464343X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1464343X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1464343X/69/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019301890#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019301890#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019301890#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019301890#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019301890#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019301890#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019301890#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13679120


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  حبیب آرین تبار 216

  1400 بهار، 2، شماره 36دوره                                       نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

the northern upper Rhine Graben, Germany. Global and 
Planetary Change. 58(1-4):310–334. 
Petrovszki J, Timar G, Molnar G (2014). Is sinuosity a 
function of slope and bankfull discharge? A case study of 
the meandering rivers in the Pannonian Basin. Hydrology 
and Earth System Sciences. 11:12271–12290. 
Phan DP, Tokarski AK, Świerczewska A, Strzelecki PJ, 

Waliczek M, Krąpiec M, Cuong NQ (2019). Neotectonic 
(Miocene to recent) vertical movements in the Lao Cai 
Basin (Red river fault zone, Vietnam): An approach to 
seismic hazard assessment. Journal of Asian Earth 
Sciences. 181. 
Radoane M, Radoane N, Dumitriu D (2003). 
Geomorphological evolution of longitudinal river profiles 
in the Carpathians. Geomorphology. 50(4):293–306. 
Ramesht, Ara H, Shayan S, Yamani M (2012). Assessing the 
accuracy of geomorphological indicators using 
geodynamic data (Case study: Jajroud watershed in the 
northeast of Tehran). Geography and Environmental 
Planning. 23(2):35-52. [Persian] 
Rebecca A H, Trevor B, Leonard S S (2011). Bed load 
transport in bedrock rivers: The role of sediment cover in 
grain entrainment, translation, and deposition, Journal of 
Geophysical Research. 116. 
Repka J L, Anderson R S, Finkel RC (1997). Cosmogenic 
dating of fluvial terraces, Fremont River, Utah. Earth and 
Planetary Science Letters. 152(4):59–73. 
Resmi MR, Achyuthan H, Kumar Jaiswal M (2017). Middle 
to late holocene paleochannels and migration of the Palar 
River, Tamil Nadu: Implications of neotectonic activity. 
Quaternary International.443:211-222. 

Rezouki I, Boujamaoui M, Hafid M, NaitBba A, Amiri A, 
Hédi Inoubli M, Manar A, Rouai M, Baidder L, Asebriy L 
(2020). Contribution of gravity and aeromagnetic data to 
the structural modeling of the hidden faults in Guercif 
Basin, northeastern Morocco. Journal of African Earth 
Sciences. 164. 
Schoenbohm LM, Whipple KX, Burchfiel BC, Chen LZ 
(2004). Geomorphic constraints on surface uplift, 
exhumation, and plateau growth in the Red River region, 
Yunnan province, China. Geological Society of America 
Bulletin. 116(7):895–909. 
Silva PG, Goy JL,Zazo C, Bardaj T (2003). Fault-generated 
mountain fronts in southeast Spain: geomorphologic 
assessment of tectonic and seismic activity. 
Geomorphology. 50(1-3):203–225. 
Simpson C J (1999). Fluvial geomorphology of the sand 
bed Milk River, northern Montana. University of Calgary, 
Alberta.  
Woolderink H.A.G, Cohen KM, Kasse C, Kleinhans MG, Van 
Balen RT (2021). Patterns in river channel sinuosity of the 
Meuse, Roer and Rhine rivers in the lower rhine 
embayment rift-system, are they tectonically forced. 
Geomorphology. 375. 
Zamolyi A, Szekely B, Draganits E, Timár G (2010). 
Neotectonic control on river sinuosity at the western 
margin of the little hungarian plain. Geomorphology. 
122(3-4):231-243. 
Zhang T, Fan Sh, Chen Sh, Li s, Lu Y (2019). Geomorphic 
evolution and neotectonics of the Qianhe River Basin on 
the southwest margin of the Ordos Block, North China. 
Journal of Asian Earth Sciences. 176:184-195. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019302378#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019302378#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019302378#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019302378#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019302378#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019302378#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019302378#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019302378#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13679120
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13679120
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13679120/181/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618215302305#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618215302305#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618215302305#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1464343X20300480#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1464343X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1464343X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X20305237#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X20305237#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X20305237#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X20305237#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X20305237#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0169555X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019300884#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019300884#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019300884#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019300884#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912019300884#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13679120

