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Aims & Backgrounds Almost no area in the world can be found that has not been affected by tectonic 
processes. The morpho-tectonic indices of the basin are used to investigate the active tectonics. 
Morphometry can be defined as the quantitative measurement of the shape of the Earth’s landscape 
that using these quantitative measurements can identify areas with active tectonics. The purpose of this 
study was to investigate the Active tectonic in Dezful- Andimeshk basin using five geomorphological 
indices of the Drainage Asymmetry Factor (Af), Relative relief (Bh), Form factor (Ff), Hypsometric 
integral and curve (Hi), and Stream gradient index (SL). With this research, it is possible to find out the 
active processes in Dezful-Andimeshk basin and the damage from natural disasters such as floods and 
earthquakes can be partially prevented.
Methodology This study is an applied research and has used quantitative calculations. GIS software 
and digital elevation map (DEM) with resolution of 30 m were used to calculate the indices. For each 
index, the zoning map in the study area was plotted and and each of these indices was divided into five 
categories of very high, high, medium, low and very low in terms of tectonic activity. Finally, by averaging 
the whole set of indices, a final index called relative active tectonics index (Iat) was calculated and the 
study area was divided into four categories of very high, high, medium and low tectonic activity.
Findings In the sub basins corresponding to Dowragh, Mountain Front Fault and Parts of the Labrian, 
Ramhormoz and Balarud, the measured indices show high values due to the high tectonic activity of the 
area.
Conclusion The results of this study show that recent relative tectonic activity in Dezful-Andimeshk 
basin is high and very high due to the impact of the faults on the area.
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 چکیده
ثیر أتوان یافت که تحت تای را در جهان نمیتقریباً هیچ ناحیه :هاو زمینه اهداف

ساختی زمینهای ریختاز شاخصساختی قرار نگرفته باشد. فرآیندهای زمین
سنجی را شود. ریختساخت فعال استفاده میمنظور بررسی زمینحوضه آبریز به

زمین تعریف کرد که با اندازهای روی شکل چشم گیری کمیتوان اندازهمی
تکتونیک  توان به شناسایی مناطق دارایهای کمی میگیریاستفاده از این اندازه

ساخت فعال در حوضه آبریز فعال پرداخت. هدف از این پژوهش بررسی زمین
سنجی عدم تقارن حوضه ریختاندیمشک با استفاده از پنج شاخص  -دزفول

، انتگرال و منحنی (Ff)یب شکل ، ضر(Bh)، برجستگی نسبی (Af)زهکشی 
. با انجام این پژوهش، میتوان است(SL) و گرادیان طولی رود (Hi) فرازسنجی 

های ناشی از اندیمشک پی برد و از خسارت -به فرآیندهای فعال در حوضه دزفول
 بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله تا حدودی جلوگیری کرد.

ها و کاربردی است. ماهیت دادهپژوهش حاضر از نظر هدف  :شناسیروش
و مدل رقومی  GIS افزارها از نرم. برای محاسبه شاخصاستمحاسبات کمی 

بندی برای هر شاخص نقشه پهنهمتر استفاده شد.  30با دقت  (DEM)ارتفاعی 
های مذکور از نظر فعالیت در گستره مورد بررسی تهیه گردید و هر کدام از شاخص

رده فعالیت بسیار باال، باال، متوسط، کم و بسیار کم تقسیم ساختی به پنج زمین
ها، شاخصی نهایی به نام گیری از رده کل شاخصشد. در نهایت با میانگین

حاصل شد و گستره مورد بررسی به چهار  (Iat)ساخت فعال نسبی شاخص زمین
 ساختی بسیار باال، باال، متوسط و کم تقسیم گردید.رده فعالیت زمین

، گسل پیشانی کوهستانهای دورق، گسل های منطبق بردر زیر حوضه :هاتهیاف
گیری شده های اندازههای لهبری، رامهرمز و باالرود، شاخصهایی از گسلبخش

ساختی باالی منطقه دهند که به دلیل فعالیت زمینمقادیر باالیی را نشان می
 .است

ساختی که فعالیت زمیندهد ین پژوهش نشان میانتایج حاصل از : گیرینتیجه
که به دلیل تأثیر اندیمشک باال و بسیار باال است  -نسبی اخیر در حوضه دزفول

 .استهای مذکور بر منطقه گسل
 ، گسلشسنجیریخت ، شاخصفعالساخت زهكشی، زمین حوضه :هاكلیدواژه
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 مقدمه
های ترشیری و شناسی دورهپوسته ایران زمین طی رخدادهای زمین

تأثیر تحوالت وسیعی قرار گرفته است؛ به همین كواترنری تحت
ساختی دلیل بسیاری از سیماهای كنونی طی رخدادهای جوان زمین

ساخت، دانش ریخت زمین .[Fossen, 2010] اندشكل گرفته
مطالعه اشكال و سیماهای ایجاد شده بر روی زمین است كه بر اثر 

 & Burbank]اند ساختی ایجاد شدههای زمینمكانیسم

Anderson, 2012] .های سنجی در بررسیهای ریختشاخص
تواند برای ارزیابی سریع مناطق ساختی مفید هستند، زیرا میزمین

سرعت از  های ضروری آن اغلب بههكار گرفته شوند و دادوسیع به
 & Keller]آیند دست می ای بههای رقومی و تصاویر ماهوارهنقشه

Pinter, 1996]تواند بر شکل و ساخت فعال می. فرآیندهای زمین
. [Holbrook & Schumm, 1999]عملکرد رودها تأثیر بگذارد 

مهمی  بررسی الگوی زهکشی، میزان حفر و انحراف رودها، اطالعات
 Keller]آورد در مورد گسترش و تکامل ساختاری منطقه فراهم می

et al, 1998; Walker, 2006] .های ریختاستفاده از شاخص-

 هورتن ساختی توسطهای نو زمینسنجی در مطالعه فعالیت
[Horton, 1945] محققین دیگری همچون آغاز و به وسیله 

و همکاران  یمانی. دنبال شده است [Strahler, 1952] ستراهلر
[Yamani et al, 2012] ساختی و شواهد کیفی ریخت زمین

ساخت فعال بر زمین سنجی حاصل ازهای کمی ریختشاخص
های شمال دامغان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مخروطه افکنه

ها را در دوره کواترنری نشان بودن گسلحاصل از این پژوهش فعال
ارزیابی  [Abdideh et al, 2011] مکارانهو  آبدیدهدهد. می

 سنجی در حوضهساخت فعال با استفاده از تحلیل ریختنسبی زمین
دز را بررسی کردند. نتایج حاصل از این بررسی نشان  آبریز رودخانه

ساخت در این منطقه ناشی از زمین داد که علت گستردگی نرخ
. از سایر تحقیقات استایران  ای بین صفحه عربی و بلوکبرخورد قاره

 سیف و خسرویتوان به ساخت میشده در زمینه ریخت زمینانجام
[Seif & Khosravi, 2011] ،بیاتی خطیبی [Bayati khatibi, 

 ,Maghsoudi & Kamrani] مقصودی و کامرانیو  [2009

 اشاره کرد.  [2009
ساختی با های نو زمینهدف از این مطالعه، نشان دادن فعالیت

 -سنجی در حوضه آبریز دزفولهای كمی ریختتفاده از شاخصاس
پنج شاخص عدم تقارن حوضه . بدین منظور، استاندیمشک 

، انتگرال (Ff)، ضریب شکل (Bh)، برجستگی نسبی (Af) زهکشی
در گستره مورد  (SL)و گرادیان طولی رود  (Hi)و منحنی فرازسنجی 

ساخت فعال نسبی گیری شد، سپس شاخص زمیناندازهمطالعه 
(Iat)  .تعیین گردید 

 
 شناسیروش

ها و پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. ماهیت داده
 -از دید جغرافیایی حوضه آبریز دزفولمحاسبات کمی است. 

کیلومترمربع در جنوب باختری ایران  5959.15اندیمشک با مساحت 
کارون بزرگ و در استان خوزستان واقع شده و جزیی از حوضه آبریز 

 4تا" 48° 9' 41های جغرافیایی "است. منطقه مورد بررسی بین طول
 33°  1' 36تا " 31°  56' 16شرقی و عرض جغرافیایی " °48 56'

 (.1شمالی قرار گرفته است )شکل 
ساخت فعال در گستره مورد منظور بررسی زمیندر این مطالعه، به
استفاده شده است.  حوضه آبریز سنجیهای ریختمطالعه از شاخص

ها و توان ویژگیمی (DEM) با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی
های طور دقیق استخراج و به تحلیل حوضههای رودخانه را بهشاخص

 ,Moore et al, 1991; Maathuis & Wang]زهکشی پرداخت 
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متر در محیط  30 ابتدا با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی .[2006
GIS های گستره مورد مطالعه استخراج شد و ها و آبراههحوضه، زیر

و  2تقسیم گردید شکل  زیر حوضه 42گستره مورد مطالعه به 
ها های ژئومورفیکی به تفکیک در هر کدام از زیر حوضهشاخص

شناسی های زمینگیری شد.در مرحله بعد، با استفاده از نقشهاندازه
شناسی و واحدهای زمینشناسی کشور، سازمان زمین 1:100000

های منطقه ها و چینساختارهای اصلی منطقه که شامل گسل

بندی محدوده مورد پهنه هستند، تعیین و برای هر شاخص نقشه
های گیری شاخصمطالعه رسم شد. در پایان نتایج حاصل از اندازه

 سنجی برای هر زیرحوضه با ساختارهای اصلی منطقه، موردریخت
ه و تحلیل قرار گرفت و نقشه سطح فعالیت نسبی بررسی و تجزی

ساختی کل رسم زمینبرای تعیین سطح فعالیت  (Iat)ساختی زمین
سنجی مورد استفاده در این پژوهش های ریختشرح شاخصشد. 

 در ادامه آمده است
 

 
موقعیت منطقه مورد مطالعه (1شکل 

 
سوبی ایران ر  -بندی ساختمانیدر تقسیماندیمشک  -حوضه دزفول

[Stocklin, 1968]خورده واقع شده ، در محـدوده زون زاگرس چین
 است. 

زاگرس کمربند کوهزایی است که از شمال باختری تا جنوب مرکز 

 
شناسان از یافته است و بنا بر نظر بسیاری از زمین ایران امتداد

یران مرکزی و از ا (Micro-continent) شمال خاوری به خرد قاره
جنوب باختری به سپر عربستان محدود شده و در بخش میانی 

 . کوهزایی آلپی قرار گرفته است
 

 
 های استخراج شده در منطقه مورد مطالعهها و آبراههحوضه( 2شکل 
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عنوان لبه ای این کمربند کوهزایی بهساخت ورقهاز دیدگاه زمین
شود فعال شمال خاوری سپر عربستان در نظر گرفته می

[Berberian, 1995] .های منطقه مورد مطالعه در محدوده نقشه
دزفول  1:250000باالرود، دزفول، شهبازان و شوشتر و نقشه  1:100000

شناسی منطقه شامل سازندهای از لحاظ زمینواقع شده است. 

شهبازان، کشکان،  -بختیاری، لهبری، آقاجاری، گچساران، آسماری
 (.3 )شکلاست وه بنگستان تله زنگ، امیران، گورپی و گر

اندیمشک عبارتند از گسل -های مهم واقع در حوضه آبریز دزفولگسل
دورق، گسل باالرود، گسل لهبری و  (M.F.F) پیشانی کوهستان

 گسل رامهرمز.
 

 
 شناسی و اکتشاف معدنی کشور(زمیندزفول، سازمان  1:250000 شناسی گستره مورد بررسی )برگرفته از نقشهنقشه زمین (3شکل 

 
  :(Af)شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی 

ساختی شدگی زمینعامل عدم تقارن، برای توصیف و درك ارتباط کج
 .است تر ارتباط داده شدهدر نواحی با مقیاس حوضه زهکشی و بزرگ

 & Hare]شود ( محاسبه می1) از رابطهعامل عدم تقارن 

Gardner, 1985]: 
 Af = 100 (Ar/At)                                          ( 1رابطه )

قسمت راست حوضه در جهت پـایین  مساحت Arدر این رابطه 
مساحت کل حوضه زهکشی  Atدست رود نسبت بـه رود اصلی و 

ساخت فعال نسبی، مقادیر ارزیابی زمین برایدر این شاخص  .است
Af 50|صورت  به-Af  |  بیان شده که قدر مطلق تفاضل بین مقدار 

 ,El Hamdouni et al] است 50مشاهده شده و مقدار خنثی 

جهت تورق یا الیه بندی در سنگ، ممکن است در افزایش . [2008
 .میزان این شاخص نقش مهمی داشته باشند

  :(Bh)شاخص برجستگی نسبی 

ترین نقطه ترین و پستبرجستگی نسبی حوضه اختالف میان مرتفع
:شود( محاسبه می2و از رابطه ) استدر حوضه 

 
 min_ H maxBh= H                                           (   2رابطه )

باالترین ارتفاع در هر  maxHبرجستگی نسبی،  Bhدر این رابطه، 
ارتفاع در هر حوضه است. این شاخص، ترین پایین minHحوضه و 

یک حوضه است. مقدار باالی برجستگی  دهنده ارتفاع نسبینشان
شدت جریان آب، نفوذ پایین، نرخ باالآمدگی  دهندهنسبی نشان

ساختی بیشتر و مقدار باالی رواناب است که به دلیل فعالیت زمین
 . [Keller & Pinter, 2002]بیشتر است 

  :(Ff)شاخص ضریب شکل 
 ,Horton] شود( محاسبه می3شاخص ضریب شکل از رابطه )

1945]: 
 2Ff = A / L                                                 (    3رابطه )

. طول استمجذور طول حوضه  2Lمساحت حوضه و  Aدر این رابطه 
ترین نقطه در حوضه حوضه از محل خروج آبراهه اصلی تا مرتفع

تر دارای دبی اوج هایی با ضریب شکل بزرگشود. حوضهمیمحاسبه 
تر باشد حوضه نزدیک 1باال هستند. هر چه مقدار ضریب فرم به عدد 

 1تر از تر است و هر چه ضریب فرم کوچکمذکور به مربع نزدیک
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های حوضه .[Singh et al, 2014]تر است باشد حوزه کشیده
تر اختی، دارای شکل کشیدهسزهکشی در مناطق فعال از نظر زمین

 . [Bull, 1977] هستند

 : (Hi)انتگرال و منحنی فرازسنجی 
کننده توزیع نسبی ارتفاع در یک منطقه انتگرال فرازسنجی توصیف

 به ویژه حوضه آبریز است و بیانگر حجم فرسایش نیافته حوضه است

[Strahler, 1952] ( 4و از رابطه)  شود محاسبه می[Keller & 

Pinter, 2002]: 

 (4رابطه )

Hi = (average elevation - min elevation) / (max 
elevation - min elevation) 

-مقادیر باالی این شاخص مربوط به نواحی فعال و جوان زمین

که  استساختی است و مقادیر پایین آن مربوط به نواحی قدیمی 
 El Hamdouni] اندساخت فعال قرار گرفتهکمتر تحت تأثیر زمین

et al, 2008]. دهنده توزیع مساحت، ارتفاع منحنی فرازسنجی نشان
ها در یک حوضه زهکشی است و مرحله تکامل یک و برجستگی

کند. این منحنی از ترسیم مساحت حوضه زهکشی را مشخص می
در محور  (h/H)در محور افقی به ارتفاع نسبی  (a/A)نسبی 

 .[Strahler, 1952] شودمی عمودی حاصل
 : (SL) شاخص گرادیان طولی رود

شاخص گرادیان طولی رود تأثیر تغییرات محیطی بر روی پروفیل 
 ساخت فعالدهد و برای ارزیابی زمینطولی رودخانه را نشان می

( محاسبه 5با استفاده از رابطه ) نسبی ابزار مفیدی است. این شاخص
 :[Hack, 1973] شودمی

 SL = (∆H/∆L) L                                                                             (5رابطه )
اختالف ارتفاع در یک  (H)گرادیان طولی رود،  (SL)در این رابطه، 

 (H/∆L∆)فاصله افقی همان محل،  (L)مقطع خاص از رودخانه، 

طول کل کانال  Lو  استشیب کانال یا گرادیان مسیر مشخص شده 
از نقطه مشخص شده و جایی که شاخص شروع به ارزیابی شده تا 

های موجود آبراهه در مناطقی که گسل .استنقطه کانال  ترینمرتفع
کند، رود دستخوش تغییرات شده و شیب آن در حوضه را قطع می

تغییرات توپوگرافیكی در  دهندهنشانشاخص این یابد. افزایش می
طور معمول این تغییرات تحت تأثیر سه امتداد یك رود است. به

تواند باعث ایجاد ساختی كه میفعالیت زمینعامل که شامل: 
فراوانی زیاد تغییرات سطح  شناسی وباالآمدگی شود، تفاوت سنگ

ها و هنگامی که رودخانههستند. كواترنر  اساس دریا طی دوره
ها در نواحی با نرخ باالآمدگی زیاد جریان دارند، مقدار شاخص آبراهه

 . [Font et al, 2010] یابدگرادیان طولی رود افزایش می
 : (Iat)نسبی ساخت فعال شاخص زمین

اندیمشک از  -ساخت فعال در حوضه دزفولمنظور بررسی زمینبه
، برجستگی نسبی، ضریب عدم تقارن حوضه زهکشیهای شاخص

استفاده شده شکل، انتگرال و منحنی فرازسنجی و گرادیان طولی رود 
ادیری که دارا های مذکور براساس مقاست. هر کدام از شاخص

 شوند و در نهایت برای هر زیرحوضه بنابر روشبندی میهستند رده

میانگین ، [El Hamdouni et al, 2008] الحمدونی و همکاران
شده و گیریاندازه (S/n) سنجیهای ریخترده شاخص مقادیر

حاصل  (Iat) ساخت فعال نسبیشاخصی نهایی به نام شاخص زمین
 شود.می
 

 هایافته
های ذکر شده در بخش روش تحقیق، در این با توجه به شاخص

ها های حاصل از هر کدام از این شاخصبخش به بررسی یافته
 شود.پرداخته می

 : عدم تقارن حوضه زهکشیتحلیل شاخص 
زیرحوضه در گستره مورد مطالعه محاسبه شد  42این شاخص برای 

بندی ساختی طبقه( و در پنج رده به لحاظ فعالیت زمین1 )جدول
 Af < 38.4بسیار باال ) ساختیزمینفعالیت  1رده  (4 گردید )شکل

(، Af ≥ 16.15<  25.78باال ) ساختیزمینفعالیت  2(، رده 25.78 ≤
 4(، رده Af ≥ 9.8<  16.15متوسط ) ساختیزمینفعالیت  3رده 

-زمینفعالیت  5(، رده Af ≥ 4.78<  9.8کم ) ساختیزمینفعالیت 

بیشترین مقدار این (. Af ≥ 0.34<  4.78بسیار کم ) ساختی
و کمترین مقدار این شاخص  21مربوط به حوضه  38.4شاخص 

در جنوب گستره مورد مطالعه است که  31مربوط به حوضه  0.34
 واقع شده است.

 تحلیل شاخص برجستگی نسبی: 
ترین ترین و پستبرای محاسبه شاخص برجستگی نسبی، مرتفع

نقطه در هر حوضه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی محاسبه شد. 
این  آمده است. 1نتایج حاصل از محاسبه این شاخص در جدول 

بندی گردید ساختی طبقهفعالیت زمینشاخص به پنج رده به لحاظ 
 ≤ Bh < 2274ساختی بسیار باال )فعالیت زمین 1رده  (5 )شکل
 3(، رده Bh ≥ 748<  1605باال ) ساختیزمینفعالیت  2(، رده 1605

فعالیت  4(، رده Bh ≥ 295<  748متوسط ) ساختیزمینفعالیت 
 ساختیزمینفعالیت  5(، رده Bh ≥ 130<  295کم ) ساختیزمین

متر  2274این شاخص  بیشترین مقدار. (Bh ≥ 46<  130بسیار کم )
دارای بیشترین برجستگی است و کمترین  است که 9در زیرحوضه 

 . است 46با مقدار  27مقدار این شاخص نیز مربوط به حوضه 
 تحلیل شاخص ضریب شکل:

 متر منطقه و آبراهه اصلی هر 30با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی  
ریب دست آمد و شاخص ضحوضه، مساحت و طول برای هر حوضه به

بندی و نقشه پهنه 1 گیری جدولحوضه زهکشی اندازه 42شکل در 
ضریب شکل به پنج رده فعالیت (. شاخص 6 ترسیم شد )شکل

ساختی بسیار باال فعالیت زمین 1رده  گردید: ساختی تقسیمزمین
(0.12 ≥ Ff  >0.09 رده ،)0.17باال ) ساختیزمینفعالیت  2 ≥ Ff  >

(، رده Ff  >0.17 ≤ 0.24متوسط ) ساختیزمینفعالیت  3(، رده 0.12
فعالیت  5(، رده Ff  >0.24 ≤ 0.33کم ) ساختیزمینفعالیت  4

مقدار این شاخص در (. Ff  >0.33 ≤ 0.46بسیار کم ) ساختیزمین
 است.  0.46تا  0.09گستره مورد مطالعه بین 

 انتگرال و منحنی فرازسنجی: تحلیل شاخص 
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 کمینه و بیشینه برای هر حوضه در گستره مورد مطالعه تعیین شدمتر، ارتفاع میانگین،  30با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی با دقت 
  

 
 نقشه پراكندگی شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی در منطقه مورد مطالعه( 4شکل 

 

 
 نقشه پراكندگی شاخص برجستگی نسبی در منطقه مورد مطالعه (5شکل 
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 نقشه پراكندگی شاخص ضریب شکل در منطقه مورد مطالعه  (6شکل 
 

 نقشه پراكندگی شاخص انتگرال فرازسنجی در منطقه مورد مطالعه  (7شکل 
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(. 1و سپس به محاسبه شاخص انتگرال فرازسنجی پرداختیم )جدول 
شد  بندیساختی طبقهفعالیت زمین رده به پنج فرازسنجی شاخص

 ≤ Hi<   0.6بسیار باال ) ساختیفعالیت زمین 1که عبارتند از: رده 
(، رده Hi ≥ 0.35<  0.43باال ) ساختیزمینفعالیت  2(، رده 0.43

فعالیت  4(، رده Hi ≥ 0.28<  0.35متوسط ) ساختیزمینفعالیت  3
 ساختیزمینفعالیت  5( و رده Hi ≥ 0.22<  0.28کم ) ساختیزمین

بیشترین مقدار این  (.7 )شکل است (Hi ≥ 0.21<  0.22بسیار کم )

و کمترین مقدار  3و  27، 26های شماره شاخص مربوط به حوضه
  .است 20و  12های نیز مربوط به حوضه

انتگرال فرازسنجی همراه با منحنی فرازسنجی در تعیین شاخص 
کند. منحنی فرازسنجی ساختی منطقه به ما کمک میوضعیت زمین

و حوضه  51/0با مقدار  26، حوضه 5/0با مقدار  3مربوط به حوضه 
ساختی هستند به که دارای بیشترین فعالیت زمین 6/0با مقدار  27

 (.8صورت زیر است )شکل 
 

 
 27و  26، 3های در حوضه منحنی بیشینه فرازسنجی (8شکل 

 
  :دشاخص گرادیان طولی رو تحلیل

برای گرادیان طولی رود در این پژوهش، به منظور محاسبه شاخص 
منطقه مورد مطالعه، زیر حوضه  42های موجود در هر کدام از آبراهه

و  (H/∆L∆)فزوده شده و مقادیر ا ArcGIS ها در محیطالیه آبراهه

L 1گیری شد. نتایج حاصل از محاسبه این شاخص در جدول اندازه 
ساختی شاخص گرادیان طولی رود از نظر فعالیت زمین آمده است.

ساختیفعالیت زمین 1رده  (9 رده تقسیم شده است )شکل 5به 

 
باال  ساختیزمینفعالیت  2(، رده SL ≥ 1054 <  2017بسیار باال ) 
(1054  >SL ≥ 475 رده ،)475متوسط ) ساختیزمینفعالیت  3  >

SL ≥ 245 ساختیزمینفعالیت  4(، رده 
 93بسیار کم ) ساختیزمینفعالیت  5(، رده SL ≥ 93<  245کم ) 

 >SL ≥ 24مطالعه های واقع در شمال گستره مورد (. حوضه
که به دلیل فعالیت  ندمذکور را دار  بیشترین مقادیر شاخص

 .است هاهای واقع در این حوضهگسل
 

 
 نقشه پراكندگی مقادیر شاخص گرادیان طولی رود در منطقه مورد مطالعه( 9شکل 
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  :(Iat) ساخت فعال نسبیشاخص زمین تحلیل
گیری از رده کل ساخت فعال نسبی با میانگینشاخص زمین

، برجستگی نسبی، ضریب تقارن حوضه زهکشی عدمهای شاخص
 42، برای شکل، انتگرال و منحنی فرازسنجی و گرادیان طولی رود

گستره  و (1جدول ) ر گستره مورد مطالعه محاسبهزیرحوضه واقع د

: بندی شدساخت فعال نسبی طبقهچهار رده زمینمورد مطالعه به 
فعالیت  2(، رده Iat ≥ 1<  1.5ساختی بسیار باال )فعالیت زمین 1رده 

ساختی فعالیت زمین 3(، رده Iat ≥  1.5 < 2ساختی باال )زمین
 Iatساختی پایین )فعالیت زمین 4( و رده Iat ≥  2<  2.5متوسط )

 دهد.( را نشان می2.5 ≤
 

 در گستره مورد مطالعه یساختشده و سطح فعالیت زمینیگیر مقادیر پنج شاخص اندازه( 1جدول 
شماره 
 حوضه

 گرادیان طولی رود انتگرال فرازسنجی ضریب شکل برجستگی نسبی عدم تقارن حوضه زهکشی
ساخت فعال زمین

 نسبی
ساخت رده زمین
 نسبیفعال 

1 4/8 2108 12/0 38/0 1452 5/1 1 
2 56/15  2051 19/0  36/0  693 5/1  1 
3 7/2  2179 24/0  5/0  2017 75/1  2 
4 64/6  1909 21/0  33/0  765 2 2 
5 73/1  1985 23/0  26/0  831 25/2  3 
6 66/1  1307 39/0  22/0  455 5/2  3 
7 13/17  2167 14/0  41/0  1200 1 1 
8 78/17  2015 3/0  25/0  1238 2 2 
9 87/14  2274 12/0  3/0  1054 75/1  2 
10 9/3  2059 2/0  28/0  815 25/2  3 
11 78/35  656 33/0  38/0  180 75/1  2 
12 81/24  1160 2/0  21/0  333 75/1  2 
13 94/10  582 22/0  45/0  128 75/1  2 
14 31/6  704 15/0  25/0  150 25/2  3 
15 16/22  704 2/0  37/0  245 5/1  1 
16 07/31  490 4/0  32/0  78 2 2 
17 25/22  748 21/0  49/0  795 25/1  1 
18 15/16  1125 16/0  28/0  277 25/1  1 
19 57/6  621 13/0  43/0  223 75/1  2 
20 78/4  1193 24/0  21/0  303 25/2  3 
21 4/38  1168 21/0  31/0  475 5/1  1 
22 29/8  1605 11/0  27/0  386 2 2 
23 02/20  591 18/0  43/0  284 5/1  1 
24 54/3  486 17/0  22/0  122 25/2  3 
25 78/7  130 09/0  49/0  45 2 2 
26 8/9  101 12/0  51/0  40 75/1  2 
27 94/16  46 29/0  6/0  56 2 2 
28 36/13  92 12/0  4/0  24 75/1  2 
29 63/2  222 1/0  26/0  79 5/2  3 
30 97/11  295 1/0  3/0  93 75/1  2 
31 34/0  68 18/0  47/0  45 25/2  3 
32 78/25  82 15/0  4/0  37 5/1  1 
33 06/22  95 24/0  48/0  26 75/1  2 
34 97/11  119 13/0  39/0  43 75/1  2 
35 86/27  115 22/0  48/0  29 75/1  2 
36 82/10  116 28/0  37/0  33 25/2  3 
37 37/5  248 09/0  31/0  57 25/2  3 
38 97/16  204 19/0  31/0  35 2 2 
39 94/32  103 13/0  29/0  42 75/1  2 
40 54/8  105 28/0  34/0  33 75/2  4 
41 46/30  100 46/0  27/0  38 5/2  3 
42 56/11  57 33/0  35/0  47 25/2  3 
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ساخت نسبی در گستره نقشه توزیع سطح فعالیت زمین در نهایت
با توجه به این شاخص، بیشتر  (.10شکل مورد بررسی ترسیم شد )

ساختی را فعالیت زمین 2و رده  1مساحت منطقه مورد مطالعه رده 
 دارا است.

 

 
 مورد مطالعه ساخت نسبی در منطقهتوزیع سطح فعالیت زمین نقشه (10شکل 

 
 بحث

سنجی برای تعیین فعالیت های ریختدر این مطالعه از شاخص
اندیمشک استفاده شده است.  -ساختی حوضه آبریز دزفولزمین

های مورفومتری در مناطق های زیادی با استفاده از شاخصپژوهش
 رانهمکا و ولزتوان به کارهای شده که میمختلف جهان انجام

[Wells et al, 1988]، گارنیری و پیروتا [Guarnieri & 

pirrotta, 2008]،   و همکارانفیگورا [Figueroa & Knott, 

اشاره کرد که  [Melosh & Keller, 2013] ملوش و کلر، [2010
های با توجه به شاخصکند. نتایج حاصل از کار ما را تأیید می
 است:محاسبه شده، نتایج زیر حاصل شده 

ساختی براساس شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی فعالیت زمین
های دورق، باالرود، هایی از گسلباال و بسیار باال در امتداد بخش

شود که هایی از گسل رامهرمز دیده میلهبری و همچنین قسمت
ها در عهد حاضر است. ساختی این گسلگویای فعالیت زمین

واقع در شمال و شرق منطقه های شاخص برجستگی نسبی در حوضه
دهنده نرخ مورد مطالعه بیشترین مقادیر را دارا هستند که نشان

-ساختی بیشتر در این حوضهباالآمدگی بیشتر به دلیل فعالیت زمین

ساختی باال و بسیار باال را هایی که فعالیت زمینها است. حوضه
شانی های دورق، باالرود، گسل پیدهند تحت تأثیر گسلنشان می
منطقه و همچنین  های واقع در شمال و شرقسایر گسل، کوهستان

های متعدد موجود در گستره مورد مطالعه هستند. با توجه به چین
های با کشیدگی بیشتر دارای فعالیت شاخص ضریب شکل، حوضه

بیشترین کشیدگی حوضه در مجاورت ساختی باالتری هستند. زمین

 
دورق و باالرود و همچنین بیشتر های های کوچکی از گسلبخش
شود های رامهرمز و لهبری دیده میهای واقع در امتداد گسلحوضه

ساختی باال و بسیار باال ها فعالیت زمینکه موجب شده این حوضه
های موجود در توان گفت که تاقدیسرا نشان دهند. همچنین می

الیت ها فعگستره مورد مطالعه موجب شده است که بیشتر حوضه
شاخص انتگرال و منحنی ساختی متوسط به باال را دارا باشند. زمین

های واقع در شمال گستره مورد مطالعه، فعالیت فرازسنجی در حوضه
دهد که به دلیل فعالیت ساختی متوسط به باال را نشان میزمین

و سایر  هایی از گسل دورق و باالرودگسل پیشانی کوهستان، بخش
های ها است. همچنین فعالیت گسلر این حوضههای واقع دگسل

های میانی گستره مورد لهبری و رامهرمز موجب شده که قسمت
 براساس شاخصبررسی فعالیت بسیار باال و باال را نشان دهند. 

های واقع در گرادیان طولی رود، گسل دورق در مناطقی که به آبراهه
ها مالی در آبراههبرخورد کرده، موجب ایجاد آنو 9و  8های حوضه

های واقع طولی رود را افزایش داده است. در حوضه شده و گرادیان
ساختی باال هستیم. در امتداد گسل باالرود نیز شاهد فعالیت زمین

را قطع کرده  3نیز آبراهه موجود در حوضه گسل پیشانی کوهستان 
و موجب مقادیر باالیی از شاخص گرادیان طولی رود در این حوضه 

ساخت فعال زمین با توجه به نتایج حاصل از شاخصده است. ش
-، بیشتر مساحت حوضهاین شاخص بندینسبی و بر پایه نقشه پهنه

ساختی باال و گستره مورد مطالعه سطح فعالیت زمینهای واقع در 
های پیشانی دهند که به دلیل فعالیت گسلمی بسیار باال را نشان

های باالرود، لهبری، رامهرمز و گسلهایی از ، بخشدورقکوهستان، 
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است که موجب شده حوضه آبریز  های واقع در منطقهسایر گسل
ساخت کنونی باال و خیلی باالیی را فعالیت زمیناندیمشک  -دزفول

 دارا باشد. 
 

 گیرینتیجه

های شده در این بخش از زاگرس با استفاده از شاخصپژوهش انجام
طور کلی حوضه آبریز دهد که بهمی سنجی حوضه آبریز نشانریخت
که  استساخت نسبی اخیر اندیمشک دارای فعالیت زمین -دزفول

پیشانی های های فعال منطقه از جمله گسلدلیل عملکرد گسلبه
رامهرمز  و های باالرود، لهبریهایی از گسل، بخشدورقکوهستان، 

ساختی ناز گستره مورد مطالعه فعالیت زمی %06/70است. در حدود 
 %33/2ساختی متوسط و فعالیت زمین %6/27باال و بسیار باال، 

های فعالیت کم را دارا است، نتایج حاصل از بررسی شاخص
مورفولوژی مورد استفاده در این پژوهش و تجزیه و تحلیل این 

 کند.ساختی اخیر این منطقه را تأیید میها، فعالیت زمینشاخص
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