
 8931جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره سی و یکم، پاییز 

 

 121 -141صص 

 

DOI: https://doi.org/10.22067/geo.v8i3.83055 

 

  شواهد ژئومورفولوژیکی و هاشاخص از استفاده با ساختزمینواکاوی 

 (استان گیلان در غربحوضه آبخیز کرگانرود تالش  :مطالعه موردی)
 

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، آستارا، ایران یعلمئتیهعضو  - 8رفعت شهماری اردجانی

 

 9/81/8931تاریخ تصویب:                  72/6/8931تاریخ دریافت: 

 چکیده 

 معرفای فرایناهها ایا  پویاایی درجا  و کاارکرد درك برای را مناسبی ابزار ژئومورفولوژیکی یهاشاخص

 تقاارن عاه  ،(Smf)کوهستان جبه  سینوزیت  ژئومورفولوژیکی شاخص هشت از مقال  ای  در. نهینمایم

 توپاوررافی قارن، ت(Bs)، شکل حوض (VF)دره ارتفاع ب  دره کف پهنای ، نسبت(AF) زهکشی حوض 

 تعیی  برای( SLطولی رود ) انیو رراد( Sو خم رود ) چیپ ،(Hc)حوض  هیپسومتری ، منحنی(T)عرضی

روش تحقیق بر پای  تحلیل فار   ت.اس شهه استفادهبخیز کررانرود تالش آ  حوض  یساختزمی  نو وضعیت

و تصاااویر راداری و  شناساایزمی  یهانقشاا توپااوررافی،  یهانقشاا و  یاکتابخاناا  یهااادادهو فرآینااه و 

 کرراانرود حوضا  آبخیاز دهاهیمانشان نتایج تحقیق  همچنی  چنه فقره بازدیه میهانی استوار بوده است.

واقا  شاهه اسات. و شهر تاالش ان ریلاستان  غربدر شمال  کوهستانی کشور یهاحوض یکی از  عنوانب 

مشرف ب  شرقی  یهادامن در پایی  دست  لومتریک 444حهود تالش ب  طول  –رسل سراسری آستارا  عبور

ک و نیاز تکتونیانئوبیانگر فعال بودن ، هایخوردر یچ و نیز الرأسخطنئور در نزدیکی  رسل ،جلگ  ریلان

از  اهاهاف تحقیاقرسایهن با  در راساتای . باشاهیمای در ایا  منققا  سااختزمی مهم  یهاههیپهظهور 

سااختی نظار ناو زمی  از ،کرراانرودژئومورفولوژیکی حاکی از آن است ک  حوض   ران هفتهای شاخص

 .باشهیمشواهه فعال بودن تکتونیک در جنوب حوض    یشتریب فعال،

   .های ژئومورفولوژیکی، شاخصکررانرود ، ریلان،ساختزمی  نو :هاواژهکلید

                                                           
 Email: r.shahmari@iau-astara.ac.ir                                                                        43110001301نویسنهه مسئول:   1
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  قدمهم -8

زمای   در حاال تغیار و تحاول نباشاه، بناابرای  دائمااًیافت ک   توانیمدر سقح  کره زمی   ئیکمتر جا طورکلیب 

 در حقیقات (04: 1011رامشات و همکااران، )آن اسات  یهاایژرایو ازجملا سیستمی پویاست ک  تغییر و تحاول 

سااخت ناو زمی  (Wallace, 1977) .باشاهساخت فعال در حال تغییر شکل سقح زمای  میتوان رفت ک  نو زمی می

در  پاردازدانهازهای موجاود در آن میدهی زمای  و چشامدر شاکل ماثررفعال ب  مقالع  فراینههای پویا و دینامیاک 

در تشاخص  ماثرربزارهاای عماهه و اساسای و یکای از ا چشامگیر، طوربا اخیر تکتونیک ژئومورفولوژی  هایسال

کناونی ساقح  یانهازهاچشم ۀخچیتارو همچنی  درك و فهم  یالرزهخقر  یهانقش   یتهتکتونیکی فعال و  یهاشکل

 (Claire & Pinter, 2002: 80) .زمی  بوده است

 هااآن از اساتفاده باا زیارا ،هستنه مفیه ابزاری یساختزمی  نو یهاتیفعال ارزیابی در ژئومورفولوژیکی یهاشاخص

 شناساایی راحتیبا  ،اناهنموده طای را یسااختزمی  کناه یاا و ساری  یهااتیفعال رذشات  در کا  را منااطقی توانیم

 (  (Ramirz-Herrera,1998کرد.

 در سروساتان ناحیا  ژئومورفیک هایشاخص از استفاده با (2414)همکاران و بزرری ده نظیر محققانی نمون  برای

 سااختی  زمای ناو یهااتیفعال لحاا  با  منققا  چهاار با  را ناحیا  ای  و انهکرده مقالع  را مرکزی زاررس شبخ

   .انهنموده بنهیطبق  پایی  بسیار فعالیت با و فعال نسبتاً فعال، فعال، بسیار صورتب 

 & Bull) توسااط ساااختیزمی  نااو هااایفعالیت ۀمقالعاا در ژئومورفولااوژیکی هایشاااخص از اسااتفاده 

McFadden,1997) همچاون دیگاری محققای  وسایل ب  و آغااز((Rockwell et al,1984  آمریکاا، غربجناوب در 

(Wells et al., 1988در ) کاساتاریکا، ساواحل (Silva et al., 2003در ) اساپانیا، ایمهیترانا  ساواحل (Garnieri & 

Pirota, 2008است ررفت  قرار آزمون و استفاده مورد سیسیل شرقیشمال ( در. 

 باا را هیمالیا غرب شمال فعال کوهستان یهاجبه  ساخت ینو زم یهاتیفعال (2441) 1سینگ و تانهون تحقیقی در

 پیشاانی باا مارتبط یهارسل ک  ابنهییم دست نتیج  ای  ب  و دهنهیم مقالع  مورد هاشاخص و هارسل لیوتحل یتجز

 .نهمربوط فعال هست یهاساخت و کوهستان

 در هاشاکاف پیاهایش و اناهکرده کاار (2410) همکااران و2 وییاناا پنساولیا اباری  تکتاونیکی ییبالا تأریر مورد در

 باا را هاآبرفت بستر در رودخان  رفت  فرو ۀجیدرنت مثنو رودخان  یهادره در کنار تراس ریریشکل و سخت سازنههای

هاهف از انجاا  ایا   .اناهداده نشاان خوبیبا  هانقشا  غالب در ریژئومورفومت کارهای و هوایی یهاعکس از استفاده

محاهوده   در ژئومورفولاوژی یهاشااخص از اساتفاده باا یساختزمی  نو یهاتیفعال وضعیت نمودن مشخص تحقیق

 .باشهیمتحقیق 

                                                           
1 Tendon and Sing 

2 Pennsylvania Viana 
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 شاهماری. )تاسا داشت  زیادی کاربرد نئوتکتونیک یهاتیفعال بررسی دری ژژئومورفولو یهاشاخص نیز ایراندر 

و یماانی ، )ریلاان اساتان غارب آبخیاز یهاحوضا  در سااختزمی  ناو یهاتیفعال ارزیابی (،1031رفعت، اردجانی،

 فعاال تکتونیاک ارزیابی ب  مورفومتری یهالیتحل از استفاده با غربی زاررس چل  حوض  در (11-12 :1013ن، همکارا

( 1010 همکااران، و ماهدی) داغ، میشاو شامالی دامن  در( 1012 مختاری، و خیا ) .پرداختنه کشور مختلف مناطق در

 در ماثرر ژئومورفولاوژیکی واحاههای ویژرای تحلیال (1031رفعات، اردجانی، شهماریتالش، ) غربیشمال دامن  در

 افکنا  مخروطا  در (1011 همکااران، و رامشات) 1ریلاان، اساتان غارب شمال یهاسکونتگاه یریرشکل و استقرار

 و آلااداغ جناوبی یهادامنا  هاایافکنا  مخروطا  ماورد در (1011 همکااران، و روساتایی) ،کرمان ههادش درختنگان

 ناو هاایفعالیت کاردن مشاخص جهات فارساان، منققا  زارارس تراسات قلمرو در (1011 ،مقصودی و همکاران)

 .انهکرده استفاده ها،شاخص ای  از ساختیزمی 

 هاروشمواد و  -7

 یهااکیتکن اساناد از و مناب  رردآوری در جهت یاکتابخان  معمول روش از استفاده ضم  یقتحق ای  انجا  برای

 در ادام : و .است شهه استفاده میهانی و آزمایشگاهی

 شناسایزمی  یهانقشا  و 1:21444و  1:14444توپاو ررافای  یهانقشا  از منققا  ۀمقالعا و دقیق شناسایی برای

سقح زمای  اساتفاده  یهاههیپهو بررسی  ییشناساجهت  یاماهوارهو تصاویر  یهوای هایو همچنی  عکس 1:14444

 و متار 04 ارتفااعی دقت با ASTER یاماهواره تصاویری از استخراج شهه DEMاز  استفاده با منظور بهی  شهه است.

 در مکاانی اعااتاطل باناک ایجااد و پایا  یهانقشا  تهیا  ب  اقها  لنهست، ماهواره +ETM سنجنهه تصاویر همچنی 

 یهاشااخص از مقالعا  ماورد محاهوده یسااختزمی  ناو وضاعیت ارزیاابی و تحلیال بارای ایمپرداخت  GISمحیط

 .است شهه استفاده زیر ژئومورفولوژیکی

 شااخص شاامل کا  ژئومورفیاک یهاشااخص کوهساتان، ۀجبها و حوض  ۀمحهود تعیی  از پس: هاروش -ب

حوضا   تقاارنعاه   عامال  -( Vf) ،آن ارتفااع ب  دره کف پهنایص نسبت شاخ -،(Smf)کوهستان  ۀجبه سینوسی

(Af) -  رودخان  طولی ررادیان(Sl) – عامل تقارن توپوررافی(T ) -  ررایای مخاروط ضاریب شاخص  (FCI) -   و

   .(1جهاران  مورد ارزیابی قرار ررفت  است جهول شماره )( Iat) تکتونیکی یهاتیفعالشاخص 
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 مورد استفاده برای ارزیابی تکتونیکی فعال در منطقه هایشاخص -8 شمارهجدول 
 داریمعنی گیریاندازهروش  تعریف اجزای معادله کمی یهاشاخص

 سینوزیت  جبه  کوهستان
Smf=Lmf/L 

Lmf طول جبه  کوهستان در محل:

 تلاقی پایکوه و کوهستان

Lsطول خط مستقیم جبه  کوهستان: 
 

 بیانگر یک ب  نزدیک عهدی مقادیر

 تکنوتیکی حرکات دارای مناطق

 است فعال

نسبت پهنای دره با ارتفاع 

 آن
Vf=2vfw/(Eid-

Esc) +(Erd-Esc) 

 

Vfeعرض کف دره= 

Eldارتفاع کف دره از سمت چپ= 

Erdارتفاع کف دره از سمت راست= 

Escارتفاع کف دره= 
 

Vf<1فعال= 

1<Vf<2نیم  فعال= 

Vf>2غیرفغال= 

 تقارن توپوررافی

T=Da/Dd 

Da فاصل  خط میانی حوض  زهکشی=

 تا کمربنه فعال مئانهر

Dd فاصل  خط میانی حوض  و خط=

 تقسیم آب
 

در  شاخص ای  عهدی مقهار

 است صفر  برابر متقارن یهاحوض 

 شود، ترکینزد عهد یک ب  هرچ  و

 .ابهییم کاهش تقارن حوض 

 ررادیان طولی رودخان 

SL=(*H/*L)L 

*Hاع ققع  مورد نظر=اختلاف ارتف 

*Lطول شاخ  مورد نظر= 

L یانقق =مجموع طول آبراه  از مرکز 

تا  شودیمک  شاخص محاسب  

 آبراه  در بالادست ۀنقق  یترمرتف 
 

 1 کلاس ،ینظمیب بالای مقادیر

 میزان و است تکتونیکی یهاتیفعال

 طولی نیمرخ در کم آنومالی

 حرکات 2 کلاس رودخان ،

 .دههیم اننش را تکنوتیکی

 هاآبراه عه  تقارن 

Af=100(Ar/At) 

Afشاخص عه  تقارن= 

Ar مساحت حوض  آبریز در سمت=

 راست آبراه  اصلی

At مساحت کل حوض= 

 

 شاخص در ای  عهدی مقادیر ارر

 تقارن بیانگر وجود باشه، 14 حهود

 آبراه  ب  فرعی نسبت یهازهکش

 کج وجود عه  ج یدرنت و اصلی

 .بود خواهه رایشف ارر شهری بر

 مخروط ررایی

FcI=AIF/ATE 

ATF مساحت مخروط ایهه آل ک  از=

محاسب   /r2 ×dfA# 014فرمول 

مخروط  و  رأس  یزاو dfA.شودیم

r2  شعاع مخروط افکن 
 

 عهدیک از شاخص ای  میزان ارر

 ک  است ای  ۀدهنه نشان باشه کمتر

 و رشه ۀازاج کمتر افکن  مخروط

 امر ای  علت ک  ستا یافت  تکامل

 .باشهیم تکتونیکی یهاتیفعال

 ارزیابی فعالیت تکتونیکی
Jat=S/N 

S یهاشاخص یهاکلاس=مجموع 

 ژئومورفیک محاسب  شهه

N محاسب  شهه یهاشاخص=تعهاد 

--------------------------

---- 

1<1at<1/5فعالیت شهیه= 

1/5<1at<2فعالیت زیاد= 

2<1at<2/5فعالیت متوسط= 

2/5>1atفعالیت کم= 

 Hamdoni et al -2008:مأخذ
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 منطقه مورد مطالعه -7-8

حوضا   همانناه   یاا محهوده تحقیق در شمال ایران در غرب استان ریلان و در شهرستان تالش قرار ررفت  اسات.

سرچشم  ررفت  و پاس از طای  الشت یمتر 2144تا  2444 یبالاشرقی ارتفاعات  یهادامن منقق  از  یهاحوض دیگر 

 اولار، آق اصالی سرشااخ  0 دارای رودخانا  . ایا زدیریمشرقی ب  دریای خزر  –کیلومتر با جریان غربی  40حهود 

محاهوده تحقیاق از  .ونهناهیپیم هم ب  خان  یماش و( دیبی کیش) ب  کیشون روستاهای در ک  باشهمی رزه و سر وزن 

غربای  یهادامنا غرب ب  حوض  آرپاچای و هروآبااد در  از ار، از شرق ب  دریای خزر،شمال ب  حوض  هره دشت لیس

 111٫4 کرراانرود رودخانا  آبخیاز حوضا  .شاودیماارتفاعات تالش و از جنوب ب  حوض  آبخیاز نااورود محاهود 

 غارب هایرودخانا  تری آب پر و تری بزرگ از رودخان  ای  همچنی . باشهمی کیلومتر 121 آن محیط و کیلومترمرب 

 و مرتعای اراضای را آن درصاه 14 از بایش ک  هکتار هزار 11 حهود مساحتی با ای  حوض  (1)شکل . باشهمی ریلان

 هواشناسای، بررسای.  باشاهیم هایکاربر سایر جزء نیز بقی  درصه 14 حهود و جنگلی اراضی آن را درصه 04 حهود

 در رانیا  بار مترمکعاب 24 حاهود حاهاقل (خان ماشای  ایستگاه محل) تالش کررانرود رودخان  یالحظ  حهاکثر دبی

 شاکل بیضار .اسات. شاهه آورد بار 42-40 هایساال در رانی  بر مترمکعب 213 حهود حهاکثر و 03-44 هایسال

 41/4 حاهود نیاز حوضا  راردی نسابت و 4/1 آن رراولیاوس ضاریب و 4/4 دحاهو تالش کررانرود آبخیز حوض 

 از متار -24 حوضا  ارتفااع حاهاقل. هیانمایما تاهاعی را کشیهه ”نسبتاً حوض  یک از نشان ک  ستا رردیهه محاسب 

 درصاه 04 حاهود کررانرود حوض  شیب متوسط. باشهیم دریا سقح از متر 0444 آن ارتفاع حهاکثر و آزاد دریا سقح

 زیار در تا  1 حاهاقل با رودکرران حوض  خاك فرسایش شهت زانیم .دارد را شیب پر آبخیز حوض  یک از نشان ک 

 در هکتاار در تا  21 از بایش باا  سر وزن  و رزه یهاحوض  زیر در آن مقهار حهاکثر و راه دیز و دیبی داش حوض 

 .است رردیهه برآورد سال
 

 
 (: نویسندگانمأخذ)استان گیلان کرکی موقعیت حوضه کرگانرود تالش در غرب  -8 شکل
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 نتایج و بحث-9

 ژئومورفولوژیکی یهاشاخص تحلیل -9-8

  یهااتیفعال  ریتاأراساسی جهت پی بردن ب  وضعیت و میازان  یابزارهایکی از  عنوانب ژئومورفیک  یهاشاخص

. ایا  موضاوع با  انهررفت ک  بارها توسط محققان بی شماری مورد استفاده قرار  باشنهیمنئوتکتونیکی در سقح زمی  

 یهانقشا ونیکی و ساهولت دسترسای با  تاری  منااطق وسای  از نظار تکدر ارزیاابی سا هاشااخصدلیل نقش ای  

. بار ایا  اسااس نتاایج باشاهیم هاشاخصای   ریریانهازههوایی جهت  یهاو عکس یاماهوارهتوپوررافی، تصاویر 

 :  باشهیممذکور در حوض  مورد مقالع  ب  شرح ذیل  یهاشاخص ریریانهازهحاصل از 

 گرافی عرضی : شاخص تقارن توپو-9-8-8

 یهاحوضا  در .هیانمایم مشخص را محهوده تحقیق بودن غیرفعال یا فعال ج یدرنت و تقارن وضعیت ای  شاخص

 عاهد با  و یافتا  افزایش شاخص میزان حوض ، تقارن کاهش با اما؛ باشهیم صفر شاخص ای  عهدی مقهار متقارن کاملاً

. جهات است فعال ساختزمی  نو درنتیج  و حوض  در فرایشا انگربی یک ب  نزدیک عهدی مقادیر .شودیم نزدیک یک

شاکل   نواز مئانهر و نیز مرز حوض  مشاخص رردیاه. مقق  از خط میانی حوض  تا 1محاسب  دقیق ای  روش  تعهاد 

 (2جهول شماره)( و 2شماره )
T = Da / Dd 

Da فاصل  نوار مئانهری فعال از خط میانی حوض  آبی = 

Dd میانی حوض  آبی از خط مرز حوض   = فاصل  خط 
 

 مقادیر شاخص تقارن توپوگرافی حوضه آبریز کرگانرود -7جدول 
 Da (Km) Dd (Km) T مسیر

1 4.0 3.2 4.41 
2 1.1 12.12 4.10 
0 4.1 1.0 4.10 
4 3.0 12.13 4.12 

 4.11 - - میانگی 

 

ناو  درنتیجا بیاانگر فارایش در منققا  و شاونه  ترکیانزدآمهه در ای  شاخص هرچا  با  یاک  ب  دستمقادیر 

رویاای فعاال  کا  باشاهیما T  11 /4( پیهاست، میانگی  2ک  از جهول شماره )طوریهمانفعال است.  ساختزمی 

همچنی  عه  تقارن توپاوررافی، نشاانگر فرساایش بساتر رودخانا   و در حوض  کررانرود است ساختنو زمی بودن 

 .  باشهیم
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 سی تقارن توپوگرافی حوضه کرگانرود تالشنقشه برر -7شکل 

 

   آبخیز یهاحوضهدر  هاآبراههشاخص عدم تقارن -9-8-7

 شابک  کا  مناطقی در .کرد توصیف متعهدی یهاروش با کمی و کیفی نظر از توانیم را رودها شبک  هنهسی شکل

 الگاوی و هنهسای شاکل دارای باغل زهکشی شبک  ،کنهیم پیها توسع  تکتونیکی یهاشکل تغییر در حضور زهکشی

 حوضا  مقیااس باا یاینواح در تکتونیکی شهری کج ارتباط درك و توصیف برای تقارن، عامل عه  .باشهیم متمایزی

 زهکشای، حوضا  تقاارن عاه  شاخص .(112:  1011، ررنوح رورابی و )است  داده شهه ارتباط تربزرگ و زهکشی

 عاه  . شااخصدهاهیما نشاان تکتونیکی ارر نیروهای در اصلی، رودخان  مسیر ب  نسبت را حوض  جانبی شهری کج

 نشاان تکتاونیکی نیروهاای رارا در اصلی، رودخان  مسیر ب  نسبت را حوض  شهری جانبی کج زهکشی، حوض  تقارن

 .شودیمزیر بیان  صورتب شاخص   یا .دههیم
AF=100(Ar/At) 

Af   عه  تقارن = 

Ar بت ب  رود اصلی = مساحت بخش غربی حوض  نس 

At   مساحت کل حوض = 

عاه   درنتیجا باشه، بیانگر وجود تقارن در دو سمت آبراه  اصالی و  14ارر مقهار عهدی ای  شاخص در حهود 

ای  نیروها قرار داشت  باشه ممک  است کا  مقاهار  ریتأرحوض  آبریز تحت  ک درصورتیساختی است. فعالیت نو زمی 

باشاه بیاانگر فارازش در  14از  تاربزرگباشه.  ارر میزان ایا  شااخص  14کمتر یا بیشتر از  Afعهدی ب  دست آمهه 
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باشاه بیاانگر فارازش در سامت شارق آبراها   14از  ترکوچاکسمت غرب آبراه  اصلی است و ارر میزان شاخص 

 (0شماره) شکل اصلی است.

 

 
 ششاخص عدم تقارن حوضه کرگانرود تال  گیریاندازه نقشه -9 شکل

 

 Afفعالیت تکتونیکی مناطق بر اساس میزان  بندیتقسیم-9جدول 

 غیرفعال با فعالیت متوسط بسیار فعال مناطق

 Af Af-50>15 7<Af-50<15 Af-50<7 زانیم

 

 حوضه کرگانرود تالش در( Af) تقارنبرآورد میزان شاخص عدم  -4جدول 
 At(km2) Ar(km2) Af Af-50 نام حوضه

 -01/4 11/43 234 134 شحوض  کررانرود تال

 
در    Afچاون مقاهار عاهدی ، (AF =100 (290/590) = 49/15در رابق :  هاریریانهازهبر اساس نتیج  حاصل از 

  و اصالی آبراها  سامت دو در تقاارن وجاود بنابرای  نشانگر ؛ باشهیم   14ب  دست آمهه و نزدیک ب   11/43حهود 

 .استدر ای  حوض   ساختیزمی  نو فعالیت عه  درنتیج کررانرود و 
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 نسبت پهنای کف دره به ارتفاع درهشاخص  -9-8-9

نسبت پهنای کف دره ب  ارتفاع آن، دیگر شاخص ژئومورفولوژی است ک  برای بررسی میازان فعالیات نیروهاای  

 V هاادره، بعضی لمثاعنوانب متفاوت است.  هادره. بهون شک مورفولوژی شودیمی در یک منقق  استفاده ساختزمی 

 هاادرهبنابرای  نسبت پهناای ؛ شکل هستنه Uدر پایکوه قرار دارنه، دارای کف په  یا  عمهتاًک   هاآنشکل و بعضی از 

در فاصال  معینای از جبها  کوهساتان  معمولااًمتفاوت خواهنه بود. نسبت پهنای دره ب  ارتفاع آن را  هاوارهیدب  ارتفاع 

. ایا  (121: 1311باول و ماک فاادن، ) رنهیریمانهازه  (جبه  کوهستان ب  طرف بالادست رود یک کیلومتر از معمولاً)

جاانبی با   صاورتب فرساایش  عمهتاًو یا اینک   پردازدیمک  آیا رود ب  حفر بستر خود  دههیمنشان  معمولاًشاخص 

ص نشاان دهناهه بالاآماهری اناهك ناو . مقادیر بالای ایا  شااخردیریمحاشی  رود انجا   یهادامن طرف ارتفاعات و 

باشاه. مقاادیر دهه و در حال تعریض بستر خود میبنابرای  رود پهنای بستر خود را فرسایش می؛ باشهساختی میزمی 

فعاال کاف بساتر خاود را حفار کارده و  طوربا های عمیق همراه با رودهایی است ک  کم ای  شاخص نیز بیانگر دره

 شود.    محاسب  می 2ساختی است. ای  شاخص بر طبق رابق  الاآمهری نو زمی همراه با ب طورمعمولب 

Esc)-(Erd Esc)-(Eld

2
  Vf




Vfw
 

ارتفاع متوسط کاف دره از  = Escپهنای کف دره،  = Vfwنسبت پهنای کف دره ب  ارتفاع دره،  =Vfدر ای  رابق ، 

ارتفااع  =Eldراسات )از ساقح دریاا(،  الرأس سمت راست رودخان ، خط تقسیم سمتارتفاع خط = Erdسقح دریا، 

 .  (1جهول ) سمت چپ رودخان ، خط تقسیم سمت چپ )از سقح دریا( الرأسخط

 

 (8322)بول و مک فادن،  Vfساختی با توجه به مقدار میزان فعالیت زمین -5جدول 

 وضعیت تکتونیکی Vfمقهار 

 فعال 1کمتر از 

 نیم  فعال 2 تا 1

 غیرفعال 2بیشتر از 

 

 (1حساب شهه است: جهول شماره)  a,b,cنقق    شاخص در س  ای

A = 0.0045         بالادست حوض،   b =0.0027   میان،   c = 0.027   دست حوض  پایی 
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 در حوضه کرگانرود Vfشده شاخص  گیریاندازهمقادیر  -6 جدول
 Vf مقادیر شاخص  منطقه

 4.4441 بالا دست حوض 

 4.4421 میان  حوض 

 4.421 ئی  دست حوض پا

 

پها  و  نسابتاًشاکل باا کاف   U  یهادره صورتب  آن ارتفاع ب  بستر پهنای نسبت اساس بر را هادره شاخص ای 

 و سانگ ناوع فرساایش پاذیری آبریاز، حوضا  انهازه با دره کف پهنای.  سازدیمشکل از همهیگر متمایز  V یهادره

 (4ل شماره)شک ابهییم افزایش آمهریبالا آهنگ کاهش

بخاش   یترفعاال ک نتیج  ررفت  توانیم( ربت شهه است 1ک  در جهول شماره )  Vfبا توج  ب  مقادیرشاخص 

 .باشهیمحوض  کررانرود بخش پایی  دست و میان  حوض  

 

 
 شده در حوضه کرگانرود تالش گیریاندازهبرای نمایش مقادیر  Vfنقشه تحلیل شاخص  -4شکل 

 

 ل حوضهشاخص شک -9-8-4

 معمولااً. رودیماتکتاونیکی با  کاار  یهااتیفعالنسبت شکل حوض  زهکشی نیز شاخصی است ک  در ارزیابی  

ی فعال هستنه، شکل کشیهه دارنه. با توقف فعالیت یاا غلبا  فرآیناههای فرسایشای، ساختزمی ک  از نظر  ییهاحوض 

 (1شماره) شکل .ابهییمش و شاخص کاه شودیم یارهیدادر طی زمان  تهریجب شکل حوض  
W/BIBs= B 
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BS  حوض  آبریز  ساختزمی = نشان دهنهه فعال بودن نو 

BI  =  کیلومتر 04.11= طول حوض  آبریز تا انتهای ای  بخش حوض 

BW  = کیلومتر 21.11= عرض حوض  آبریز 

ار عاهدی بالاای آمهه است. شکل حوض  و آبراه  اصالی و مقاه ب  دست 1.24ای  شاخص در حوض  کررانرود 

در حوضا   سااختیناو زمی بوده است ک  بیانگر فعال بودن حرکاات  24/1برای حوض  آبریز کررانرود  BSشاخص 

 است. کررانرود 
 

 
 آبخیز کرگانروددر حوضه  Bsمحاسبه شاخص  -5 شکل

 

 شاخص پیچ و خم رود -9-8-5

 زیااد آماهه با  دسات مقاادیر چا  هر. وض  استی حساختزمی بالا بودن پیچ و خم رود بیانگر پایهاری نسبی نو 

 حوضا  در سااختزمی  نو بودن فعال دلیل باشه کمتر هرانهازه و بوده تعادل حالت ب  رود شهن نزدیک از حاکی باشه،

 است.
S= c / v 

S خم حوض  پیچ و= شاخص 

C  = 40.11= طول رود 

V  = 04.21= طول دره در خط مستقیم 

 آمهه است.  ب  دست 1.21ود ای  شاخص در حوض  کررانر
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دلیال فعاال باودن ناو    یبناابرا ،باشاهیما 21/1با توج  ب  عهد ب  دست آمهه از شااخص پایچ و خام رود کا  

 کررانرود تالش است. ساخت در حوض  زمی 

 شاخص گرادیان طولی رود  -9-8-6

مشاخص مجارا، متغیار  محاهودهای  شاخص مرتبط با قهرت جریان رود است. نیاروی قابال دساترس رود در  

زیرا ب  توانایی یک رود در فرسایش کف بساتر آن و همچنای  حمال ماواد فرسایشای ؛ باشههیهرولوژیکی مهمی می

، ایا  حساسایت بارآورد میازان باشاهیمتغییرات شیب رودخان  بسیار حساس  ب  SLعبارتی شاخص  ب  .ارتباط دارد

شااخص در منااطقی   یا .سازدیم ریپذامکانسنگ و توپوررافی را  مقاومت تکتونیکی، یهاتیفعالروابط موجود بی  

؛ باشاهیماهمچنی  در مناطق فعال تکتاونیکی زیااد  و ابهییم شیافزا رد،سخت قرار دا یهاسنگک  بستر رودخان  در 

ساتر خاود ب یشناساسنگساختمان  ریتأرمورد نظر کمتر تحت  رودخان  هر چ  قهر طول رودخان  بیشتر باشه،  یبنابرا

 .باشهیم

 

SL شاخص ررادیان رودخان = 

H  متر 0444نقق  معی  =  در یک= اختلاف ارتفاع 

L  کیلومتر 23.21 در آن نقق  معی = فاصل  افقی 

L  کیلومتر 43.78رود = طول 

 آمهه است.  ب  دست 44.31ض  کررانرود ای  شاخص در حو

طاول رود از نققا  مرکازی تاا  Lفاصل  افقی همان دو نقق  و   L∆ف ارتفاع دونقق  معی ،اختلا ∆Hدر ای  رابق  

در واق  همان رابق  شیب است. میازان قاهرت رود  ∆/L H∆توان رفت ک   سرچشم  رود است. با توج  ب  رابق  می

 ب  مقهار دبی و شیب بستر بستگی دارد. 

باوده و همای  مسائل  سابب شاهه تاا بتاوان رواباط میاان ای  شاخص ب  تغییرات شایب حسااس  در ای  راستا

های باا مقاومات کام و در سنگ SLمقادیر زیاد  .ساختی، مقاومت سنگ و توپوررافی را ارزیابی کردهای زمی فعالیت

فعال و جاوان باشاه. بارای  ساختیتوانه بیانگر حرکات نو زمی هایی ک  از نظر مقاومت یکسان هستنه، مییا در سنگ

با استفاده از مهل رقومی ارتفاع نیمارخ طاولی رود تهیا   کررانرودیابی شاخص ررادیان طولی رود در حوض  آبریز ارز

متری محاساب  رردیاه. باا توجا  با   144های متری از آن ترسیم شه. مقهار ای  شاخص در فاصل  144های و منحنی

 (1شماره )شکل باشه. می 31/44نتایج حاصل از محاسبات، ای  شاخص برای حوض  کررانرود 

L  
L

H
  SL 
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 حوضه رودخانه کرگانرود تالشنیمرخ طولی  -6 شکل

 

مختلاف آن باا  یهاقسامتو در  نیستیکسانی  طولی رودخان  شیب دریافت توانیم 1مودار شماره با توج  ب  ن

ارتبااط  راحتیبا  انتاویم هارسلبا توج  ب  نقش  لیتولوژی و توپوررافی و همچنی  مسیر عبور تغییراتی همراه است. 

وجاود ارتبااط میاان افازایش و  هاایبررسا. حوض  پیها نمود یهارسلیط لیتولوژیکی و عملکرد شرا بی   داریمعنی

بقوریک  در نقااط پاایی  رابت کرده است.  خوبیب را  هارسلو عملکرد   هاسنگو میزان مقاومت  SLکاهش شاخص 

ایا  در  ؛ وباشاهیماطولی رودخانا  ملاایم و کام  بیش م مقاو ،دست حوض  ب  علت وجود سازنههای سست و ک

شاهیه  بیشا علت رسترش سازنههای سخت و مقااو ، متر( ب  2444حالی است ک  در نقاط بالا دست )ارتفاع بالای 

 .باشهیمو نسبت ب  نقاط پایی  دست بسیار تنه 

 یبندجمع -4

 فعالیات کوهساتان، وخمپارپیچ پیشانی ک درحالی. دههیم نشان را فعال رسل وجود مستقیم کوهستانی جبه  یک

عباور رسال  واساق ب محهوده تحقیق . در ای  راستا، کنهیم بیان ارتفاعات در را فرسایش برتری و ضعیف تکتونیکی

جازء  خودخودبا تالش در پایی  دست حوض   و همچنی  رسال نئاور در بخاش بالاا دسات آن،  –سراسری آستارا 

ژئومورفولاوژیکی در ارزیاابی  یهاشااخص. چاون ناهیآیما حساابب تونیکی شامال غارب ریلاان مناطق فعال تک

منااطقی کا  در رذشات   تاوانیما هاشااخصبا استفاده از ای   چراک ، باشنهیمتکتونیکی بسیار با اهمیت  یهاتیفعال

از بای  شااخص  ایا  راساتا  در شناساایی کارد. راحتیبا  اناهکردهسری  یاا کناه تکتاونیکی را تجربا   یهاتیفعال

بار فعاال  تمامااًو بقیا   کناهیم هییتأبودن حوض   غیرفعالمورد استفاده در ای  تحقیق فقط یک مورد  ژئومورفولوژی 

 (1شماره ) جهول دارنه. هیتأکبودن حوض  

 



 و یکم شماره سی                              ات محیقی                             جغرافیا و مخاطر                                                                144

 

 کرگانرود تالشژئومورفیک فعال در حوضه  هایشاخصنتایج حاصل از ارزیابی  -2جدول 
 توصیف کیفی صیف کمیتو نماد شاخص

 غیرفعال Af 11/43 عه  تقارن حوض  زهکشی

 فعال Vf 21/4 نسبت پهنای کف دره ب  ارتفاع درهشاخص 

 فعال Bs 24/1 شاخص شکل حوض 

 فعال T 11/4 تقارن توپوررافی عرضیشاخص 

 مرحل  جوانی - HC شاخص منحنی هیپسومتری حوض 

 فعال S 21/1 شاخص پیچ و خم رود

 فعال SL 31/44 ررادیان طولی رود شاخص

 

 کتابنامه

ها: مورد های تکتونیکی بر اساس مرفولوژی مخروط افکن ارزیابی عملکرد فعالیت .1012؛ مختاری، داود ؛خیا ، مقصود

 . 14 ص -1ص  .44شماره  .های جغرافیاییپژوهش .های دامن  شمالی میشو داغنمون  مخروط افکن 
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