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The Analysis of Neotectonic Activities Evidence in 
Murghab Basin
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Ancient Zayandehrood, Kakolestan and Azna Lakes; [Sharifi Najafabadi R, et al; 2013] Assessment and 
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fingerprint to distinguish alluvial fan formative processes

Aims Murghab River is one of the main tributaries of the Zayandeh River.  There have been no significant 
Neotectonic studies conducted in the river’s basin. However, Shazand, Khansar and Dalan faults cross the 
basin. This study aimed to investigate the possibility of Neotectonic activities in a part of the Murghab 
basin near the Shazand fault.
Methodology A digital height model with an accuracy of 30 meters was prepared for this area and the 
geological layers were added afterward. The basin was divided into 18 sub-basins and Hi, Bs, Af, SL, S, 
Facet%, and V indices were calculated using Arc Map, Arc View and Global Amper software. The relative 
index of Active tectonics (IAT) was calculated, as well. Field visits were used for the complementary 
studies. All data were combined in the final analysis.
Findings The relative index of active tectonic (IAT) shows that the majority of the sub-basins are 
active and semi-active. Along fault, some displacements were observed in the Slikenside of the fault. 
The network of streams in the Murghab Basin shows evidence that some of the streams have rotated 
90-degree, which approves Neotectonic activities and lowering of the lake base level and its rupture in 
the studied area.
Conclusion Other nearby studies provide some evidence of the Shazand fault activity in this area. 
Highly likely tectonic activities in the future might be dangerous for people and facilities in the area and 
policymakers need to take it into consideration in future planning.
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 چکیده

این  رود است. در حوضههای زایندهرودخانه مرغاب یکی از سرشاخهاهداف: 
های ساختی قابل توجهی صورت نگرفته، اما عبور گسلرودخانه مطالعات نوزمین

شازند، خوانسار و داالن از آن محرز شده است. هدف از این پژوهش، بررسی 
بوده که در  ی مرغابساختی در آن بخشی از حوضهزمین های نواحتمال فعالیت

 مسیر گسل شازند قرار داشته است.
متر برای این محدوده تهيه شده  30ارتفاع با دقت  یمدل رقوم یکروش شناسی: 

زیر حوضه  18شناسی نیز به آن افزوده شد. سپس، این حوضه به های زمینو الیه
در  Hi،Bs ،Af ،SL ،S  ،Facet%، Vهای شاخص یگير تقسيم شده و اندازه

انجام گرفت و  Global Mapperو  Arc Map ،Arc View یافزار نرم یهامحيط
محاسبه گردید. برای مطالعات تکمیلی،  (Iat)زمين ساخت فعال  یشاخص نسب

 ها تلفیق شد.ی دادهبازدیدهای میدانی نیز صورت گرفت. در تحلیل نهایی، همه
فعال تا نیمه  ها راعموم زیر حوضه (Iat)زمين ساخت  یشاخص نسبها:  یافته

هایی در سطوح آیینه فعال نشان داده است. در امتداد مسیر گسل شازند، جابجایی
 90ی مرغاب، شواهدی از چرخش های حوضهی آبراههگسل مشاهده شد. شبکه

ساختی های نوزمیندهد که با فعالیتها را نشان میای و تغییر مسیر آبراههدرجه
 یختگی دریاچه موجود در منطقه مرتبط است.و پایین افتادن سطح اساس و گس

در ادامه مطالعات صورت گرفته در مناطق همجوار، شواهدی از گیری: نتیجه
فعالیت گسل شازند در این منطقه نیز ارایه و اثبات شد. با توجه به اینکه در آینده 

ها و تواند برای انسانساختی وجود دارد و میهای زمیناحتمال ادامه فعالیت
تاسیسات موجود در منطقه خطر ساز باشد، الزم است که سیاستگذاران در 

 های آتی خود این موضوع را مد نظر قرار دهند. ریزیبرنامه
 ی مرغاب.های ژئومورفیک، گسل شازند، حوضهساخت، شاخصنوزمین ها:کلیدواژه
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 مقدمه

هدف ژئومورفولوژی، استفاده از فرم سطح زمین برای پی بردن به 
این . [Volker et al.,2007] فرآیندهای ایجاد کننده آنها است

ساختی ها ممکن است توسط فرآیندهای اقلیمی و زمینفرم
به وجود آمده شناسی باشند، متفاوتی که خود متاثر از شرایط سنگ

از آنجا که قضاوت راجع به  .[Chase & Lifton, 2007] باشند
تواند تنها براساس ای در هر ناحیه نمیهای دیرینه لرزهویژگی

نگاری دستگاهی و یا شواهد تاریخی باشد، بنابراین پیشینه لرزه
های سطحی در شناسایی مناطق فعال اندازها و لندفرممطالعه چشم

ها از یار حائز اهمیت باشد. برای شناسایی این فعالیتتواند بسمی
شود. این شواهد شامل وضعیت شواهد مورفوتکتونیکی استفاده می

ها، شیب ها، شکل حوضه، وضعیت تقارن آبراههپستی و بلندی
ها وخم رودخانه، وضعیت پیشانی کوهستان، فرم درهرودخانه، پیچ

چند شاخص قابل کمی شود که هرکدام توسط یک یا می غیره و
 شدن و محاسبه هستند.

ژئومورفیک، وضعیت  یهادر همین رابطه، با استفاده از شاخص
آمریکا مورد  یدر کالیفرنیا ساخت شمال و جنوب گسل گارلوکزمین

 مطالعه قرار گرفته و ثابت شده است که این گسل فعال بوده است
[Bull & McFadden, 1977]. یمونتانادر ایالت  گسل رد روک 

مورد بررسی  SL,Hi,V/A,Af,Tآمریکا نیز با استفاده از پنج شاخص 
در سه  یساختزمین یهاقرار داده و ثابت شده است که فعالیت

. [Harkins et al., 2005] بخش مختلف آن متفاوت بوده است

از  یکه خود ترکیب [Iat]ساخت فعال زمین یشاخص نسب
ساخت فعال در زمین یارزیاب، برای استهای مختلف شاخص

آن، این منطقه را به  هسیرانوادا مورد استفاده قرار گرفته و به واسط
فعال، فعال، نیمه فعال و با فعالیت کم تقسیم  یچهار بخش خیل

 .[El Hamdouni et al., 2008] شده است
ها، با استفاده از همین شاخصهای اخیر در ایران نیز طی سال

، [Samander et al., 2017]های غربی کوه سهند دامنه
و   [Najafi et al., 2015]های آبریز کالنشهر تهرانحوضه
مورد  غیرهو  [Karami et al., 2013]ی شهرچا یشمال یهاحوضه

 های نوها در تشخیص فعالیتمطالعه قرار گرفته و کارایی آن
 ساختی اثبات شده است.زمین

رود مطالعات ژئومورفولوژی و تکامل حوضه زایندهی در زمینه
اند. از متنوعی صورت گرفته که هرکدام نتایج قابل توجهی داشته

هایی از جمله، این فرضیه مطرح شده است که قبال" سرشاخه
ها به ی کارون بوده و جریان آب آنرود متصل به رودخانهزاینده

. [Oberlander, 1965] شده استفارس جاری میسمت خلیج
گونه مطرح شده است که اما اخیرا" این فرضیه رد شده و این

ی کارون نبوده، بلکه خود های مورد بحث، متصل به رودخانهآبراهه
 ,.Ramesht et al] انددادهای را تشکیل میی بستهدریاچه

های گسل جوان زاگرس . تشکیل این دریاچه به فعالیت[1999
. [Sharifi Najafabadi et al., 2011] نسبت داده شده است

رود در دشت اصفهان نیز توسط شواهدی از تغییر مسیر زاینده
. از مطالب [Tumanian et al., 2008]محققان ارایه شده است 

-های زمینشود که این منطقه از نظر فعالیتبیان شده استنباط می

 ساختی پرتالطم بوده است.
های شمال غربی که یکی از شاخهی مرغاب ی رودخانهدر محدوده

ساختی قابل توجهی شود، مطالعات نو زمینرود محسوب میزاینده
های شازند، خوانسار صورت نگرفته است. تنها محققان به عبور گسل

 ,.Nandimi et al] اندهایی داشتهو داالن از این محدوده اشاره

 .[Safaei et al., 2011]و   [2012
ی مرغاب ساختی حوضهبررسی وضعیت نو زمینهدف از این تحقیق 

ها های ژئومورفولوژی و تحلیل آنبا استفاده از شواهد و شاخص
بوده است. اما از آنجایی که این محدوده وسعت زیادی داشته، فقط 
بخشی از آن انتخاب شده که در مسیر عبور گسل شازند قرار داشته 

 است.
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 موقعیت جغرافیایی
میانی فالت مرکزی ایران قرار گرفته و قسمت رود در بخش زاینده
استان اصفهان قرار گرفته است. یکی از  هآن در محدود هعمد

 11948ی آن حوضه ی مرغاب است کهرود، رودخانههای زایندهشاخه

های زاگرس کیلومترمربع وسعت دارد. این حوضه که در پیش کوه
شمال غرب به جنوب شرق راستا با این رشته کوه، از قرار گرفته و هم

امتداد داشته و به سه قسمت علیا )کرون(، وسطی )تیران( و سفلی 
 (. 1)شکل آباد( تقسیم شده است)نجف

 

 
 مورد مطالعه. ی مرغاب در محدودهموقعیت حوضه (1شکل 

 

ی حوضه مرغاب قرار ی مورد مطالعه که در قسمت علیامحدوده
ثانیه  26دقیقه و  57درجه و  50 یهای جغرافیایگرفته، بین طول

 32های جغرافیایی ثانیه شرقی و عرض 17دقیقه و  1درجه و  51تا 
ثانیه  29دقیقه و  50درجه و  32ثانیه تا  3دقیقه و  39درجه و 

واقع شده است. ارتفاعات این بخش به دو قسمت شمالی و  یشمال
ده و شوند. ارتفاعات شمالی، بلند و خشن بوجنوبی تقسیم می

متر( نام دارد. اما در  2754ی آن، کوه چشمه سنجد )ترین قلهمهم
رشته کم  4مقابل، ارتفاعات جنوبی، حالت تپه ماهوری داشته و از 

ی این دو رشته ارتفاعات، اند. در میانهارتفاع موازی تشکیل شده
دشتی وجود دارد که در قسمت شمال غربی وسیع و مسطح بوده و 

. روستاهای شودتر میقی محدودتر و بستهبه سمت جنوب شر 
ترین مراکز ورپشت، جاجا، تندران، خمیران و خرمنان از مهم

 جمعیتی این ناحیه هستند.
 شناسیموقعیت زمین

کیلومتر  250تا  150و پهنای  1500زون سنندج سیرجان دارای درازای 
-بوده و از غرب دریاچه ارومیه آغاز شده و با امتداد شمال غرب

این پهنه در شمال و یابد. جنوب شرق تا شمال بندرعباس ادامه می
هایی مانند دریاچه ارومیه، توزلوگل، شمال غربی، توسط فروافتادگی

زاگرس در جنوب  یاصل یو توسط راندگ یان مرکز از ایر  یگاوخون
ای است که در حدفاصل شود. این پهنه باریکهغربی از زاگرس جدا می

ریز قاره ایران مرکزی و کمربند کوهزاد زاگرس قرار گرفته است. 
بسیاری بر این باورند که زون بخیه بین ریز قاره ایران مرکزی و 

 .] ,2017Haji & Safari[ استصفحه عربی در این پهنه قرار گرفته 
سنگ این زون طی فازهای اند که پیمحققان بر این باور بوده

زا کوهزایی سیمرین و الرامید سخت شده و به همین دلیل غیر لرزه
های جدید نشان داده است که راستای مستقیم این است. اما بررسی

نمایانگر  پهنه در فاصله میان دریاچه ارومیه و اسفندقه به طور محلی
ساختی برشی ای راستالغز است که نشان از چیرگی رژیم زمینسامانه
عربی دارد -ساختی ایرانیگرد در محل برخورد دو صفحه زمینراست

]2011 et al.,Allen [. هایی از این پهنه، ساختارهای در بخش
گسلی مستقیمی مانند آباده، دهشیر و شهر بابک یافت شده که در 

گرد در رسوبات ها شواهدی از جابجایی امتدادلغز راستبعضی از آن
 .] et al.,Safari 2014[ کواترنری نیز گزارش شده است

ی ساختاری سنندج های اخیر در بخش مرکزی پهنهطی سال
هایی صورت سیرجان و در مجاورت منطقه مورد مطالعه، پژوهش

واترنری ی کها در دورهبرخی از گسل گرفته و شواهدی از فعالیت
گزارش شده است. از جمله در نتیجه مطالعات صورت گرفته توسط 

، شواهدی از [Nandimi et al., 2007] ندیمی و همکاران
ساختی گسل شازند ارایه شده است. گسل های نو زمینفعالیت

کیلومتر، از سیستم گسلی نهاوند شروع  220شازند با طول حدود  
شده و در امتداد شمال غرب به جنوب شرق امتداد یافته و پس از 
عبور از شهر شازند، به سمت جنوب شرق امتداد یافته است. این 

آباد در غرب گلپایگان و حوالی روستای حسین گسل و انشعابات آن
حرکات راستگرد داشته و واحدهای سنگی و مسیر رودخانه خمین 
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های متر جابجا کرده و همچنین آبرفت 4600تا   2800را به میزان 
 کواترنری را نیز قطع کرده است.

گسل   [Nandimi et al., 2012]ندیمی و همکارانطبق گزارش 
آباد از شمال جنوب شرقی خود به سمت نجفشازند در امتداد 

. شودکند و به چند شاخه تقسیم میی مرغاب نیز عبور میحوضه
ای های تودهدر حوضه مرغاب ارتفاعات بلند شمالی از آهک

های تیره رنگ دار کرتاسه و ارتفاعات جنوبی از شیلاوربیتولین
پذیری اند که فرسایشنفوذ کرتاسه تحتانی تشکیل شده رقابلیغ

 باالیی دارند. 
بخش میانی منطقه نیز عموما" پوشیده از رسوبات کواترنری جوان 

های کشاورزی تبدیل د به زمینهای مستعاست که در قسمت
 (.2)شکل  اندشده

 

 
 .محدوده مورد مطالعه وشناسی بخش علیای حوضه مرغاب نقشه زمین (2شکل 

 

 شناسیروش

های مختلفی ساختی از روشهای نو زمینبرای شناسایی فعالیت
 1399-1397های شود. در این مطالعه که در طی سالاستفاده می

سیر ای، بررسی و تفانجام گرفته است، از مطالعات کتابخانه
ای و بازدیدهای صحرایی بهره برده شده است. بر های ماهوارهعکس

گوناگون مانند وضعیت  یهایاین اساس، هر حوضه از لحاظ ویژگ
 هها، وضعیت جبه، شکل درهی، شکل، تقارن عرضیو بلند یپست

آنها  یر یگاندازه یقرار گرفته که برا یمورد بررس غیرهکوهستان و 
اند که به برخی از آنها اشاره معرفی شدههای مختلفی شاخص

 شود:می
 سطح زمین یهایو بلند یوضعیت پست

ساخت فعال در یک منطقه، وضعیت شواهد معرف زمین نیتراز مهم
 ی. در مناطق فعال، نیروهااستسطح زمین  یهایو بلند هایپست
 شوندیو قائم م یزمین با تاثیر بر پوسته، باعث حرکات افق یدرون

در ناهموار شدن سطح زمین و به وجود آمدن  یکه  نقش موثر 
بعد فرازنما یا بی یاختالف ارتفاع زیاد در یک منطقه دارند. منحن

ناحیه از زمین توصیف  یکعمود بر  یتوزیع ارتفاعات را در راستا
در « نسبت ارتفاع کل حوضه»با پیاده نمودن  یکند. این منحنمی

 گردد.ترسیم می« ضهنسبت مساحت کل حو»مقابل 

حوضه  یک یفرازنما برا یهای ساده در تعیین شکل منحناز روش
. این انتگرال استآن  یبرا« انتگرال فرازنما» آبریز، محاسبه نمودن 

تعریف شده است از رابطه « فرازنما یمساحت زیر منحن» صورتکه به
 .[Bull & McFadden, 1977]آید زیر به دست می

 

 محاسبه انتگرال فرازنما یچگونگ (1) رابطه

Hi=(Hmean-Hmin)/(Hmax-Hmin) 

 
ارتفاع « Hmean»انتگرال فرازنما،  یمقدار عدد« Hi»در این رابطه 

ارتفاع « Hmax»ارتفاع کمینه حوضه و« Hmin»متوسط حوضه، 
به   Hi<0.4و Hi>0.5 ،0.5>Hi>0.4. مقادیر استبیشینه حوضه 

 El]دهنده مناطق فعال، نیمه فعال و غیرفعال هستند ترتیب نشان

Hamdouni et al., 2008]. 
 شکل حوضه

هایی است که در مناطق های حوضهشکل کشیده، از ویژگی
اند. با دور زیاد واقع شده یساختهای زمینبا فعالیت یکوهستان

شود منطقه، شکل حوضه به دایره نزدیک می گیشدن از زمان باالآمد
[Harkins et al., 2005].  
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 چگونگی محاسبه شاخص شکل حوضه  (2) رابطه
Bs=BL/Bw 

 
طول حوضه از دهانه « BL»شاخص شکل حوضه، « Bs»در این رابطه 

بیشترین عرض « Bw»حوضه آبریز تا باالترین قسـمت حوضه و 
دهنده به ترتیب نشان  Bs>4 ،4>Bs>3،3>Bs. مقادیر استحوضه 

 El Hamdouni et]هستند  رفعالیمناطق فعال، نیمه فعال و غ

al., 2008]. 
 حوضه یتقارن عرض
فرایش فعال معموال" به دلیل تظاهر اثرات  یدارا یدر مناطق

منطقه و به تبع آن ایجاد  یسوکیتوپوگرافی حاصل از فرایش در 
فرونشست در سوی دیگر، طول آبراهه فرعی و در نتیجه مساحت در 

ها در سوی فرایش یافته،  بیش از همین طول این آبراهه رندهیبرگ
 .[Samander et al., 2017] در سمت مقابل خواهد بود

 
چگونگی محاسبه شاخص عدم تقارن توپوگرافی  (3) رابطه

 عرضی
Af=(Ar/At)100 

 
معادل « Ar»ها، شاخص عدم تقارن آبراهه« Af» در این رابطه

فرعى در ساحل سمت راست  یهامساحت حوضه در برگیرنده زهکش
مساحت کل حوضه در « At»( ولومترمربعیآبراهه اصلی )بر حسب ک

فرعى در ساحل سمت راست و چپ آبراهه )بر  یهابرگیرنده زهکش
-Af-50 ،|>7|Af|15<( است. مقدار شاخص لومترمربعیحسب ک

دهنده مناطق فعال، نیمه به ترتیب نشان <Af-50|7و  <15|50
 .[El Hamdouni et al., 2008] فعال و غیرفعال است

 رخ رودخانهوضعیت نیم
های طوالنی هایی از زمین که پوسته برای دورهبه طور کلی در بخش

ساختی فعال باعث بروز زمینهای ناپایدار بوده است، تغییر شکل
 .[Karami et al., 2013] ای خواهد شدیک پاسخ رودخانه

 
 چگونگی محاسبه شاخص گرادیان شیب رودخانه (4) رابطه

SL=H/L×L 
 

 گرادیان رودخانه، شاخص شیب رودخانه یا طول« SL» 4در رابطه 
«H/L» گرادیان محلی رودخانه و«L » طول رودخانه از خط

تا مرکز بخشی که گرادیان آن محاسبه شده است. مقادیر  تقسیم آب
از لحاظ  یهادارای مقاومت کم و یا در سنگ یهادر سنگ SL زیاد

بیانگر حرکات تکتونیکی فعال و جوان  تواندیمقاومت یکسان، م
  .[Safari et al., 2015] باشد

 وضعیت پیچ و خم رودخانه
نشانگر محلی است که رودخانه ای با طرح ماندری در اصل رودخانه

به سطح اساس خود نزدیک شده است و گرادیان هیدرولیکی کاهش 
یافته است. برای سنجش این وضعیت، از شاخص زیر استفاده 

 شود:می

 Harkins] چگونگی محاسبه شاخص پیچ و خم رودخانه (5) رابطه

et al., 2005] .S=C/V                                                          
 

طول کانال رودخانه و « C»شاخص درجه پیچش، « S»در این رابطه 
«V»  مقدار استطول دره .S>1.15 ،1.15>S>1.30 1.30 و>S  

 به ترتیب معرف مناطق فعال، نیمه فعال و غیرفعال است
[Moghimi, 2009]. 

 کوهستان هضعیت سطوح امتداد جبهو
نسبتا" پرشیبی از سطح زمین  یهاقسمتافراز گسلی یا پرتگاه به 

مربوط به  توانیشود که علت ایجاد بسیاری از آنها را مگفته می
گسلی مشخص و  یحرکت نسبی گسل مربوط دانست. وجود افرازها

بلند با سطح فرسایش نیافته، حاوی آثار تازه سطح گسل، نشانه 
 .[Bull & McFadden, 1977] استکواترنری –گسلش فعال پلیو

 
چگونگی محاسبه شاخص درصد سطوح چندوجهی در  (6) رابطه

 Facet%=Lf/Ls                       کوهستان هامتداد جبه

 
 (Lf) کوهستان، هتسطیح شدگی جبه (%Facet) در این رابطه

طول خط مستقیم جبهه  (Ls)و  یمجموع طول اشکال چندوجه
ها و گسل ساختی، فعالیت. در مناطق فعال زمیناستکوهستان 

بزرگ و  یشود تا اشکال چندوجهتداوم فعالیت آنها موجب می
پیوسته بوده و به عبارتی دیگر درصد باالیی از چندوجهی شدن 

. مقادیر [Samander et al., 2017] مشاهده شود
Facet%>%85، %85>Facet%>%75 75%و>Facet%   به

 دهنده مناطق فعال، نیمه فعال و غیرفعال هستندترتیب نشان
[Sharifi Najafabadi et al., 2013]. 

 شکل دره
کنند ها در پاسخ به فرایش فعال، ابتدا بستر خود را حفر میرودخانه

کنند که شدت این عمل با تعدیل مجدد های عمیقی ایجاد میو دره
در  شود.طح اساس جدید کم میگرادیان رودخانه و با رسیدن به س

های طرفین دره رودخانه گسترش نشینی شیبادامه این روند، عقب
شود. بنابراین، ها میتر شدن بستر درهیابد که منجر به عریضمی

نشینی مورفولوژی دره رودخانه به میزان حفر قائم رود و نرخ عقب
 ,Harkins et al] های طرفین دره بستگی خواهد داشتشیب

های موجود در نواحی فعال تکتونیکی مقطع عرضی دره .[2005
های جام گونه دره هاشکل بوده که در اصطالح به آن «v»اکثرا" 

 .[Bull & McFadden, 1977] ندیگویم
 

 چگونگی محاسبه شاخص مساحت دره (7) رابطه
V=Av/Ac 

 
« Av»مساحت دره در مقطع عرضی بر حسب مترمربع « V»در رابطه 

مساحت  «Ac»مساحت دره در مقطع عرضی بر حسب مترمربع و 
اى است بر حسب مترمربع که شعاع آن برابر با ژرفاى دره نیم دایره
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، v<0.4مقادیر  .استارتفاع دره )بر حسب متر( « H»است و
0.6>v>0.4  وv>0.6 ه مناطق فعال، نیمه دبه ترتیب نشان دهن

 ,.Sharifi Najafabadi et al] فعال و با فعالیت کم هستند

2013]. 
 (Iat) ساخت فعالتعیین شاخص نسبی زمین

در شناخت  تواندیاستفاده از یک و یا چند شاخص محدود نم
ساخت فعال مبنا قرار بگیرد؛ زیرا ممکن است نتایج وضعیت زمین

 یبندرا ارائه نمایند. برای رسیدن به یک جمع یاکنندهاولیه گمراه
ال ساخت فعال، از روش بکار گرفته شده توسط از وضعیت زمین

 استفاده شد. [El Hamdouni et al., 2008] همدونی و همکاران
نیمه فعال و  به این منظور در هر زیر حوضه برای هر شاخص فعال،

منظور گردید و با همدیگر  3و  2، 1با فعالیت کم به ترتیب اعداد 
( و بر اساس S/n )ستون ها تقسیم گردیدشاخصتجمیع و بر تعداد 

متوسط  فعال، اعداد به دست آمده منطقه به چهار بخش بسیار فعال،
 .شودو یا با فعالیت کم تقسیم می

 
 هایافته

 های منطقهسیستم گسل
جنوب شرقی -های طولی با روند شمال غربیسه رشته گسل

باعث خرد  دهند کههای بزرگ و اصلی حوضه را تشکیل میگسل
شدن و جابجایی واحدهای سنگی حوضه و به موازات راندگی اصلی 

 (. 3)شکل  اندزاگرس شده
 

 
 سیستم گسلی دم اسبی در بخش انتهایی جنوب خاوری گسل شازند که بخشی از آن در محدوده مورد مطالعه قرار گرفته است. (3شکل 

 

 
 آثار حرکات امتداد لغز در امتداد انشعابات گسل شازند در شمال غرب روستای مبارکه )شرکت دارویی شهید مدرس(. (4شکل 
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حرکت معکوس و راستالغز راستگرد  هدهندبررسی ساختار آنها نشان
از روی جابجایی واحدهای سنگی  توانیها را ماست. آثار این گسل

در چند  یتر های کوچک(. گسل4)شکل  و سطح گسل تشخیص داد
های طولی درجه نسبت به گسل 42تا  34رشته و تقریبا" با زاویه 

ها عموما" دارای سازوکار عادی بوده و شوند. این گسلمشاهده می
دهند. این گرد را نیز نشان میدر برخی موارد آثار راستالغز چپ

های های کششی و در جهت تنشصورت شکستگیها بهگسل

 اند. صفحه ایران به وجود آمده فشارهای صفحه عربی به
 ساختهای نو زمینو ارزیابی شاخص محاسبه

تا  11ی در زیر حوضه34/0از حداقل (Hi)  شاخص انتگرال فرازنما
براساس این شاخص متغیر بوده است.  3 در زیر حوضه54/0حداکثر 

 14، 12، 5، 4، 2، 1های فعال، زیرحوضه 16و  15، 3های حوضه زیر
 ها غیرفعال تشخیص داده شدند.نیمه فعال و سایر زیر حوضه 17و 

 (1)نمودار 
 

      
 منطقه. یهابعد زير حوضهیب یمنحن (1نمودار 

 
تا حداکثر  16در زیر حوضه  1/1از حداقل  (Bs)شاخص شکل حوضه

 هایمتغیر بوده است. این شاخص زیر حوضه 12در زیر حوضه  2/4
را نیمه فعال  18و  15، 14، 9، 8 یهارا فعال، زیر حوضه 17و  12، 5

 دهد. ها را غیرفعال نشان میو سایر زیر حوضه
 

 
 جنس سازندهای زمین شناسیتغییر ای از گسل شازند و تحت تاثیر شاخه 3نیم رخ طولی حوضه  (2نمودار 

 
از حداقل  )|Af 50-|(ها دامنه تغییرات شاخص تقارن عرضی حوضه

متفاوت بوده است.  10در زیر حوضه  17تا حداکثر  12در زیر حوضه  3
را فعال، زیر  16و 14، 13، 11، 10 هایاین شاخص زیر حوضه

ها را نیمه فعال و سایر زیر حوضه 15و  9، 7، 6، 5، 4، 2، 1های حوضه

  را غیرفعال نشان داده است.
و با در نظر گرفتن  (SL)تغییرات شاخص شیب رودخانه  در مورد

فعال،  3 حوضهها، زیر شناسی و تاثیر گسلجنس تشکیالت زمین
نیمه فعال و سایر زیر  16و  15، 14، 12، 6، 5، 4، 2های زیر حوضه
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 فعال تشخیص داده شدند. ها غیر حوضه
دهد که این نشان می 3 هواقع در زیر حوض هرخ رودخانبررسی نیم

ای از گسل شازند عبور رودخانه در بخشی از مسیر خود از روی شاخه
ای آن تا مقدار نقطه SLشود و مقدار کرده و با شیب تندی مواجه می

ی تاثیر ندهدهشاننیابد. این تغییر ناگهانی واحد افزایش می 432
ای از گسل شازند بر مسیر این فعالیت عمودی و معکوس قطعه

 (.2)نمودار  رودخانه است
برای زیر  03/1از حداقل  (S)ها شاخص وضعیت پیچ و خم رودخانه

متغیر بوده است. از  18برای زیر حوضه  28/1تا حداکثر  12حوضه 
دور شود، بیانگر کاهش در  1آنجایی که هرگاه مقدار این شاخص از 

فعال، زیر  12و  5های فعالیت تکتونیکى منطقه است؛ زیر حوضه

فعال ها نیمه غیرفعال و سایر زیر حوضه 18و  11، 10، 9های حوضه
 تشخیص داده شدند.

 کوهستان هشاخص درصد سطوح چندوجهی در امتداد جبه
(Facet%)  بیشترین و برای زیر  %92با مقدار  2، برای زیر حوضه

کمترین مقدار بوده که به ترتیب این دو زیر  %65با مقدار  18 هحوض
ها را نیمه فعال معرفی حوضه را فعال و غیرفعال و سایر زیرحوضه

برای زیر حوضه  48/0از حداقل  (V) ت. شاخص مساحت درهکرده اس
 متغیر بوده است. 18برای زیر حوضه  91/0تا حداکثر  3
 15، 13،14، 12، 5،6، 4، 3، 2های زیرحوضه براساس این شاخص، 

 اندها غیرفعال تشخیص داده شدهنیمه فعال و سایر زیر حوضه 16و 
  (.3نمودار )
 

 
 )غیر فعال( 18ب: زیر حوضه                                                  )نیمه فعال(                    3الف: زیرحوضه 

 منطقه.  یهارخ درهاز نیم ییهانمونه (3نمودار 
 

در پایان، برای هر زیرحوضه، اعداد مربوط به میزان فعالیت 
های مورد های مختلف با همدیگر تجمیع و بر تعداد شاخصشاخص

 (Iat)ساخت فعال استفاده تقسیم گردید، تا شاخص نسبی زمین
های بندی نهایی حاصل آید. در نهایت زیر حوضهمحاسبه شده و جمع

 17و  8، 7، 6، 1های حوضهال، زیرفع 17و  16، 15، 14، 5، 4، 3، 2

های در وضعیت غیرفعال تشخیص زیر حوضه نیمه فعال و سایر 
هایی از آنجایی که عموم زیر حوضه(. 1 و جدول 5)شکل  داده شدند

-اند، از نظر زمینی مرغاب قرار گرفتهکه در دو سوی مسیر رودخانه

ی فعال بودن ضیهساختی در وضعیت نسبتا" ناپایداری قرار دارند، فر 
 گردد.شازند در منطقه مورد مطالعه تایید میگسل

 

 
 های منطقه مورد مطالعه.بندی زیر حوضهتقسیم (5شکل 
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 در منطقه. [Iat]ساخت فعال زمين یمحاسبه شاخص نسب یچگونگ (1 جدول
 شماره

 زیرحوضه
 شاخص

V 
 شاخص

Facet% 
 شاخص

S 
 شاخص

SL 
 شاخص

Af 
 شاخص

Bs 
 شاخص

Hi 
S/n طبقه 

Iat 
1 3 2 2 3 2 3 2 43/2 3 
2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 
3 2 2 2 1 3 3 1 71/1 2 
4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
5 2 2 1 2 2 1 2 71/1 2 
6 2 2 2 2 2 3 3 28/2 3 
7 3 2 2 3 2 3 2 43/2 3 
8 2 2 2 3 3 2 3 43/2 3 
9 3 2 3 3 2 2 3 57/2 4 
10 3 2 3 3 1 3 3 57/2 4 
11 3 2 3 3 1 3 3 57/2 4 
12 2 2 1 2 3 1 2 86/1 3 
13 2 2 2 3 1 3 3 28/2 3 
14 2 2 2 2 1 2 2 86/1 2 
15 2 2 2 2 2 2 1 86/1 2 
16 2 2 2 2 2 3 1 2 2 
17 2 2 2 2 3 1 2 2 2 
18 3 3 3 3 3 2 3 86/2 4 

 هاساخت بر تغییر مسیر رودخانهتاثیرات نو زمین
ی مرغاب، شواهدی از های حوضهی آبراههبا نگاهی به مسیر شبکه

رسد شود. در این رابطه به نظر میها مشاهده میتغییر مسیر آبراهه
راستا با ارتفاعات منطقه، از ها همکه قبال" جریان عمومی آبراهه

شمال غرب به سمت جنوب شرق بوده است. اما با فعالیت گسل 
شازند و ایجاد یک سطح شکننده و فرسایش پذیر، سطح اساس 

های گسل شازند پایین رفته است. در محلی در امتداد یکی از شاخه

ت ها به سمنتیجه، از این بخش فرسایش قهقرایی و پسروی آبراهه
های باالتر ادامه یافته ارتفاعات سرعت گرفته و تا دستیابی به آبراهه

هایی که در ارتفاعات باالتر جاری است. در چنین شرایطی، آبراهه
ای درجه 90اند، از مسیر اصلی خود منحرف شده و با چرخش بوده

اند. تر درآمدههای پستبه سمت شمال شرق، به اسارت سرشاخه
)شکل  در محل روستای خمیران قابل مشاهده استای چنین واقعه

6 .) 
 

 
 وضعیت  قبل از اسارت -وضعیت بعد از اسارت                                                      ب-الف

 ای از گسل شازند و پایین رفتن سطح اساس منطقه تغییر مسیر رودخانه خمیران در اثر فعالیت شاخه (6شکل 
 

درست بر روی  1371نکته جالب و قابل تامل این است که در سال
نقطه اسارت رودخانه خمیران، سدی به همین نام ساخته شده است 

 ور مت 185طول تاج  با خاکی غیرهمگن(. این سد از نوع 7)شکل 
میلیون مترمکعب  5/6متر و با حجم مخزن حدود  31ارتفاع از پی 

میلیون مترمکعب آب در سال  9بوده که هدف از احداث آن، تنظیم 
زمانی که این دست آن است. هکتار زمین پایین 5000برای کشت 

سد کامال" آبگیری شود، مازاد آب آن به سمت جنوب شرق و در 
 گردد.جاری میمسیر قبل از اسارت )دره معلق( 
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 محل سد خمیران بر روی نقطه اسارت رودخانه خمیران. (7شکل 

 
 ساخت بر گسیختگی دریاچه کرونتاثیرات نو زمین

آب کندها یا گالی ها در حد فاصل روستاهای ورپشت تا تندران به 
ها در سمت چپ شوند. بخش اعظم این گالیمی فراوانی مشاهده

مسیر رودخانه مرغاب که از جنس رسوبات منفصل هستند، گسترش 
های آهکی یافته و در سمت راست آن که از جنس شیل با میان الیه

هستند، گسترش کمتری دارند. عمق برخی از این آبکندها به بیش 
 (. 8 )شکل رسدمتر هم می 10از 

گونه استنباط از مورفولوژی منطقه و جنس و فرم رسوبات. این

ای وجود داشته که در اثر شود که قبال" در این محدوده دریاچهمی
فعالیت گسل شازند، گسیخته شده و حجم فراوانی از آب آن رها 
شده و ابر سیالبی را ایجاد کرده است. این ابر سیالب با رسیدن به 

آن، مسیر این  هانباشتن رسوبات در دهان رود ورودخانه زاینده
شهر فعلی ایجاد ای را در محدوده زرینرودخانه را مسدود و دریاچه

کرده است. بعدها این دریاچه نیز گسیخته و از بین رفته است؛ اما 
امروزه بر روی رسوبات حاصلخیز باقی مانده از آن، برنج کشت 

 شود.می
 

 
 آبکندهای مجاور روستای ورپشت. (8 شکل

 

  بحث
سیرجان طی -سنگ زون سنندجاند که پیمحققان بر این باور بوده

فازهای کوهزایی سیمرین و الرامید سخت شده و به همین دلیل 
کنند های جدید این موضوع را تایید نمیزا است. اما بررسیغیر لرزه

]2011 et al.,Allen [.  
ای در هر ناحیه های دیرینه لرزهاز آنجا که قضاوت راجع به ویژگی

تواند تنها براساس پیشینه لرزه _نگاری دستگاهی و یا شواهد نمی
های سطحی اندازها و لند فرمتاریخی باشد، بنابراین مطالعه چشم

تواند بسیار حائز اهمیت باشد. فعالیتدر شناسایی مناطق فعال می
ی تکامل ر نحوههای هیدرولوژی بهای تکتونیکی همراه با فرآیند

باشند. مطالعه ارتباط بین عوامل ذکر شده این امکان اراضی موثر می
های ارضی و آورد تا چگونگی تشکیل و تکامل واحدرا به وجود می

 ,.Tumanian et al] ها را تبیین نمودبازسازی مسیر تکوین آن

های در های فعال و چینساختی، گسلاز دیدگاه نو زمین .[2008
های ترین ساختارهای تاثیرگذار بر سامانهرشد از معمولیحال 

  .[Samander et al., 2017] آیندای به شمار میرودخانه
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های در این پژوهش که در بخشی از حوضه مرغاب و از سرشاخه
های سطح رود انجام گردید؛ به استناد آثار و شواهد خش لغزهزاینده

کتونیک انتگرال فرازنما، های مورفوتگسل و ترکیب شاخص هنییآ
شکل حوضه، تقارن عرضی حوضه، تغییرات شیب رودخانه، وضعیت 

در امتداد  یوخم رودخانه، مساحت دره درصد سطوح چندوجهپیچ
ساختی نسبتا" جبهه کوهستان مشخص شد که منطقه از نظر زمین

فعال بوده است. از آنجایی که چند شاخه از گسل شازند در این 
ها را به توان بخش مهمی از این فعالیتدارد، می محدوده وجود

ها منتسب نمود. انشعابات گسل شازند ساختی آنحرکات نو زمین
با حرکات معکوس و امتداد لغز را  یاسبدر این محدوده ساختار دم

 دهند. نشان می
های اخیر صورت گرفته موید این موضوع هستند که حرکات پژوهش

عربی به سمت صفحه اوراسیا در طی فشاری و همگرایی صفحه 
میوسن باعث تشکیل کوهزاد زاگرس شده است. در طی این حرکات 

های معکوس و جنوب غربی، گسل-فشاری با راستای شمال شرقی
پلیستوسن -اند. پس از میوسن، در طی پلیوسنرورانده تشکیل شده

با تغییر روند همگرایی دو صفحه فوق الذکر، از شمال شرقی به 
شمال شرقی و تغییر میدان تنش شرایط جدیدی به وجود -الشم

ها از معکوس به راستالغز و معکوس آمد و مولفه های حرکتی گسل
وضعیت گسل شازند در  . [Nadimi et al., 2012]تبدیل شدند

منطقه مورد مطالعه با توصیف ذکر شده هماهنگ بوده و از روند 
نتایج به دست آمده از نماید. همچنین، کلی ذکر شده متابعت می
در   [Nandimi et al., 2007] ندیمیاین پژوهش با مطالعات 
هایی را در امتداد گسل شازند و جنوب منطقه مجاور که جابجایی

بنابراین، . شهر گلپایگان بررسی و اثبات کرده بود، همخوانی دارد
های آباده، دهشیر، شهر بابک و بافت گسل شازند با عملکرد گسل

بر دارند، نیز مطابقت دارد واهدی از جابجایی امتداد لغز راستکه ش
[Safari, 2014].  

های بخش علیای حوضه مرغاب نیز شواهدی از بررسی مسیر آبراهه
توان آن را به فعالیت گسل دهند که میای را ارایه میاسارت رودخانه

شازند و پایین افتادن سطح اساس منطقه، تشدید فرسایش، توسعه 
باالتر مرتبط  هتر به سمت ارتفاعات و نهایتا" اسارت آبراهپست هآبراه

ای ذکر شده دانست. سد خمیران دقیقا" در محل این اسارت رودخانه
ای شده که سرریز آن گیری دریاچهاحداث شده است و موجب شکل

آید. مطالعات صورت گرفته در امتداد مسیر قبلی به جریان در می
کاران نیز نشان داد که محل احداث سد فعلی توسط رامشت و هم

رود در نزدیکی محل اسارت این رودخانه قرار گرفته است. زاینده
توان نتیجه گرفت که در بعضی از اوقات مهندسان بنابراین می

ها برای احداث هایی را در مسیر رودخانهعمران و سدسازی گلوگاه
تشکیل آنها مرتبط با گیرند که سدها و ذخیره آب در نظر گرفته می

 ,.Ramesht et al] ساختی فعال هستندوقوع تحوالت زمین

 .[Sharifi Najafabadi et al., 2011]و  [1999
های های ثبت شده توسط ایستگاهلرزهدر بررسی آمار زمین

نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مشخص شد که لرزه

و منطقه در یک  محدوده حوضه مرغاب زلزله شدیدی رخ نداده
برد. این وضعیت با نتایج به دست آمده از آرامش نسبی به سر می

گونه نتیجه توان ایناین پژوهش هماهنگی ندارد. بنابراین می
های لرزهتواند گذرا باشد و زمینگرفت که این آرامش نسبی می

 شدید با دوره بازگشت طوالنی محتمل است.
طالعات آتی خود در بخش شمال شود که محققان در مپیشنهاد می

های داالن و خوانسار را نیز رود، وضعیت گسلغربی حوضه زاینده
ساختی مورد مطالعه قرار دهند تا یک دید کلی از وضعیت زمین

منطقه به دست آید. همچنین، الزم است که مسئوالن و 
این منطقه،  ههای خود برای آیندریزیگذاران در برنامهسیاست

لرزه و تبعات ناشی از آن را نیز مدنظر قرار دهند قوع زمیناحتمال و
ها و تاسیسات و نسبت به بررسی وضعیت استحکام ساختمان

هایی در جهت نوسازی و موجود در منطقه اقدام کرده و برنامه
ها انجام دهند. این موضوع از آن جهت اهمیت سازی آنمقاوم

ی ورپشت، خمیران، ای دارد که قسمت اعظم بافت روستاهاویژه
پذیر تندران، خرمنان ساختار گلی و خشتی داشته و بسیار آسیب

 هستند.
 

 گیرینتیجه
ساختی بخشی از حوضه مرغاب که در این مطالعه، وضعیت زمین

در زون ساختاری سنندج سیرجان و امتداد گسل شازند قرار داشت، 
اد که گسل ها نشان دمورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی

شازند در این محدوده به چند شاخه تقسیم شده و ساختار دم اسبی 
پیدا کرده و حرکات معکوس و راستگرد آن مشهود است. شاخص 

های این محدوده را نیز عموم زیر حوضه (Iat)ساخت نسبی زمین
های حوضه مرغاب نیز فعال تا نیمه فعال نشان داد. شبکه آبراهه

دهد که با ها را نشان میغییر مسیر آبراههشواهدی از چرخش و ت
ساختی منطقه مرتبط است. این شواهد با سایر های نوزمینفعالیت

زون سنندج سیرجان صورت گرفته  همطالعاتی که اخیرا" در محدود
توان این رغم آرامش نسبی منطقه، میهماهنگی دارد. بنابراین، علی

 لرزه محسوب کرد. محدوده را جزء مناطق مستعد خطر زمین
 

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشد. تشکر و قدردانی:
 .موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است تأییدیه اخالقی:

 .موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است فع:تعارض منا
آبادی )نویسنده اول، رسول شریفی نجف سهم نویسندگان:
 (%100) پژوهشگر اصلی(

 .موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است منابع مالی:
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