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مطالعهی نئوتکتونیک و فرسایش حوضهی مارون با تکنیک ژئومورفومتری
مهدی مومی پور* :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر
تاریخچه مقاله (تاریخ دریافت95/4/24 :

تاریخ پذیرش)95/11/2 :

چکیده
بررسیییا رهب طهی ف عال یت های تکتونیکا و هرت باط آن با شییی ک گیری ل ندفرم های زمین ،مب حث مهما در م طال عات
ژئومورفولوژیکا هسییت در هین پژوهش ،حوضییهی رود مارون در جنوب غربا هیرهن مورد مطالعه قرهر گرفتههسییت با تحلی
مدل رقوما هرتفاع منطقه به عنوهن دهدهی هصلا و هستخرهج پارهمترهای شاخص شیب طولا رود ( ،)SLمنحنا هیپسومتری و
نقشهی هم پایه به عنوهن شاخص ،به بررسا شرهیط نئوتکتونیکا منطقه پردهخته شدههست هدف هین مطالعه ،برر سا وضعیت
فعالیت تکتونیکا منطقه ،هرتباط آن با فرسییایش و نحوهی شییک گیری لندفرمهاسییت هلگوی خطوط همپایه در منطقهی مورد
مطالعه ،نشان دهندهی شرهیط فرسایش منطقه در گذشتهی زمین شناسا بوده و تأیید کنندهی هین هست که درههای هیجاد شده،
هز نوع درهی آبا هستند منحنا هیپسومتری حوضهی رود مارون در منطقهی مورد مطالعه ،حالت  Sشک دهرد و تعادل نسبا
فرسییایش و تکتونیک با غلبه فرسییایش ره نشییان مادهد هلگوی توزیع شییاخص شیییب طولا رودخانه در منطقهی مورد مطالعه،
تشخیص چند قلمرو هصلا ره ممکن ساخت مقادیر باالی هین شاخص ،در حد فاص سد مارون تا سد شهده و حدهق مقادیر در
باال د ست سد مارون مابا شد تفسیر نقشهی همپایهی منطقه نشان دهد که باالد ست حوضه ،مقادیر همپایهی بیشتری دهرد و در
پایین دسییت ،مقادیر کمتر ماشییود هین یافته با هلگوی  SLو مشییاهدهت میدهنا نیه همخوهنا دهرد با توجه به نتایج به دسییت
آمده در منطقه ،شرهیط فرسایشا بر تکتونیک غالب هست
وهژگان کلیدی :رود مارون ،مدل رقوما هرتفاع ،ژئومورفومتری ،نقشه همپایه ،هیپسومتری

1ی مقدمه
مجراهای آبرفتی ن سبت به تغییرات دبی رود و اخت صا صات بار ر سوبی خود ،همچنین نیروهای تکتونیکی ب سیار
ح ساس ه ستند .ب سیاری از تغییراتی كه در طول زمان در ریخت شنا سی كانال روی میدهد ،ممکن ا ست به تغییرات
مذكور مرتبط باشد؛ برای نمونه گسترش محلی مئآندر ،شکل شاخه شاخهی مجرای رود ،پهن و باریك شدن بستر مجرا
و غیره از جمله تغییراتی هستند كه در اثر تغییرات دبی و بار رسوبی اتفاق میافتد .تغییر شکل مجرای رودها میتواند به
صورتهای متفاوتی دیده شود ،اما معموالً اولین اثر به طور محلی در كاهش یا افزایش شیب مجرا ،و انحراف به اطراف
و حفر بستتتر یا رستتو گذاری جلوهگر میشتتود .اغلب تفکیك اثرات ناشتتی از تکتونیك پویا ،از تغییرات دبی رود و
اختصاصات بار رسوبی آن بر روی ریخت شناسی مجرا در زمین ،كاری بسیار مشکل است .در كل میتوان ویژگیهای
تنظیمكنندهی مجرای رود تتت كه وابسته به تکتونیك پویا هستند تتت را به صورت ذیل معرفی كرد :تغییر شکل نیمرخ
طولی ب ستر رود ،نیمرخ مجرا ،تغییر در شیب دره و مجرا ،در پهنا و ژرفای مجرا ،تبدیل د شت سیالبی به تراسهای كم
* نویسنده مسئول:

mumipur@kmsu.ac.ir
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ارتفاع ،گ سترش د شت سیالبی پویا و تغییر در پایداری مجرا شامل حفر قائم رودها ،ر سو گذاری و جابهجایی مجرا
(شکل .)1

شک  :1هندرکنش میان چین فعال و رودخانه هلف) نمای پرسپکتیو یک چین در حال رشد با دو پیشینه رود 1در حال عبور هز سطح آن الیههای زیرین
مقاومتر هستند و وقتا چین رشد ماکند و محور آن باالتر ماآید ،رودخانه شروع به شکاف الیههای کممقاومت ماکند وقتا رودخانه به الیهی
مقاوم برسد ،رودخانههی که توهن کمتری دهرد هز مسیر هولیه خود منحرف ماشود و شکاف بادی 2هیجاد ماکند که مح قبلا عبور رودخانه بودههست
ب) نیمرخ عرضا هز همان مرهح هست که وضعیت برش رودخانه ره نشان مادهد

).(Burbank et al, 1999

تحلیلهای مورفومتری ،به تحلیل كمی خ صو صیات هند سی ا شکال زمینی اطالق می شود و شامل شاخصهای
ژئومورفیك و شاخصهای رتبهای شبکههای زهک شی ا ست .شاخصهای ژئومورفیك مانند انتگرال هیپ سومتری ،شیب
طولی رودخانه ،نستتبت پهنای كف دره به ارتفاع آن ،شتتاخص فقدان تقارن حوضتتهی زهکشتتی و غیره ،در بررستتی
فعالیتهای نئوتکتونیکی در جبههی كوه ستان یا حو ضههای زهک شی ا ستفاده می شود .پارامترهای رتبهای شبکههای
زهکشی مانند رتبهبندی شبکهی رودخانهای ،نسبت انشعا  ،تراكم شبکهی رودخانهای و غیره پارامترهایی هستند كه با
محاستتبهی آنها امکان بررس تی تأثیر تکتونیك در تحول شتتبکههای هیدروگرافی آشتتکار میشتتود ( Guarnieri and

 .)Pirrotta, 2008مددی و همکاران ( ،)2004فعالیت های نئوتکتونیك دامنه های شتتمال غربی تالش را با روش های
ژئومورفولوژی تحلیل كردهاند .زرگرزاده و همکاران ( ،)2007تکتونیك فعال در منطقهی زاگرس را با شتتاخص های
ژئومورفیك در محیط  GISبررستتی كردهاند .بررستتی عوارو و شتتواهد ژئومورفولوژی ستتاختمانی و شتتاخصهای
مورفومتری رودخانهها و پی شانی كوه ستان ،از جمله روشهای ا ستفاده شده در این مطالعه ا ست .بهرامی و همکاران
( ،)2008مورفومتری و مورفولوژی شبکهی زهک شی مخروط آت شف شانی تفتان را مطالعه كردهاند .بیاتیخطیبی (،)2009
اثرات فعالیتهای نئوتکتونیکی در نیمرخ طولی رودخانههای حو ضهی قرنقوچای در دامنههای شرقی سهند را برر سی
كردها ست .كرمی ( ،)2009فعالیتهای تکتونیکی حو ضهی اوجانچای را با ا ستفاده از تحلیلهای شکل سنجی به طور
ن سبی ارزیابی كردها ست .كرمی ( ،)2009فعالیتهای تکتونیکی حو ضهی زهک شی سعیدآبادچای را از نظر ژئومورفیك
Antecedent
Wind gap
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بررسی كردهاست .وی اثر گسل تبریز بر این حوضه و تغییرات مورفولوژی جبههی كوهستانی دامنهی شمالی سهند را
مطالعه نمودهاستتت .یمانی و همکاران ( ،)2010مورفوتکتونیك ناحیهی دهشتتیر در ایران مركزی را با استتتفاده از
تکنیك های ژئومورفومتری مطالعه كردهاند .آنها با استتتفاده از داده های راداری ارتفاعی  SRTMبه تجزیه و تحلیل
شتبکهی زهکشتی رقومی ،ژئومورفومتری رقومی ،پردازش تصتویر راداری ،استتخراط خطوارهها و تحلیل آنها و تحلیل
فضایی و آماری دادهها پرداختهاند .واكر ،)2006( 1مشاهدات ژئومورفولوژیکی را برای توضیح رشد گسلهای تراستی و
امتدادلغز در جنو

ا ستان كرمان به كار گرفتها ست .روژیدزی رودیگر 2و همکاران ( ،)2009تحلیلهای مورفوتکتونیك

براساس  DEMرا برای حوضهی مركزی پانونیان مجارستان انجام دادند و عوارو نئوتکتونیك و فرسایش بادی و آبی
را از هم تفکیك كردند .كاسنر و گلوگوئن )2009( 3با استفاده از شکل هندسی حوضهی آبریز در فروافتادگی تاجیك،
به اطالعات نئوتکتونیك منطقه دستتت یافتهاند .دهبزرگی و همکاران ( ،)2010فعالیت تکتونیکی در ستتروستتتان زاگرس
مركزی را با تحلیلهای كمّی بررسی كردهاند.
برای برآورد خطرات نا شی از فعالیتهای تکتونیکی ،همچنین اكت شاف منابع طبیعی و مطالعهی تکوین ساختارهای
زمین ،شناخت ساختارهای زمین شنا سی سطحی و ژئومورفولوژی شواهد خوبی را ن شان میدهد .از سوی دیگر ،برای
تف سیر ساختارهای زیر سطحی نیز مفید ه ستند .شناخت تحوالت تکتونیکی و اثرات آن در شکلگیری عوارو سطحی
زمین ،با مطالعهی مورفوتکتونیك ممکن استتت .پارامترهایی برای شتتناخت مورفوتکتونیك یك منطقه توستتط محققان
مختلف معرفی شدها ست كه برا ساس اطالعات موجود و تحلیل آن ،در مورد شرایط تکتونیك منطقه و شکلگیری
لندفرمهای آن نتایجی حا صل می شود .در این پژوهش ،بخ شی از كمربند چین خوردهی زاگرس در ا ستان خوز ستان
مطالعه شدها ست .با توجه به برر سی رفتار شبکهی آبراهه ،شناخت تکتونیك و مورفوتکتونیك چنین مناطقی برای
فعالیتهای عمرانی و ساخت و سازهای مرتبط با شبکهی آبراهه اهمیت فراوان دارد .با مشخص شدن رابطهی تکتونیك
فعال و تکامل شبکههای آبراهه ،میتوان و ضعیت آتی این شبکه را برا ساس میزان فعالیت تکتونیکی منطقه پیشبینی
كرد .هدف این مطالعه برر سی شرایط فعالیت تکتونیکی منطقهی مورد مطالعه در گذ شته و حال ،و برر سی ارتباط میزان
این فعالیت با شرایط فر سای شی منطقه ا ست .در این را ستا مطالعهی شاخص هیپ سومتری و نق شهی هم پایه ،از مهمترین
روشهای رسیدن به هدف میباشد.
2ی موهد و روش
2ی 1ی منطقه مورد مطالعه
حوضهی مارون در بخش چین خوردهی ساده رشتهكوه زاگرس در استانهای خوزستان و كهگلویه و بویراحمد ،در
طول شرقی  50درجه و  10دقیقه تا  50درجه و  40دقیقه و عرو شمالی 30درجه و  30دقیقه تا  31درجه و  20دقیقه و در
نقشهی زمین شناسی  1:100000بهبهان واقع شدهاست .تاقدیس خائیز كه مرز استانهای كهگلویه و بویر احمد و خوزستان
ا ست ،در این حو ضه واقع شدها ست .رود مارون از میان آن میگذرد و در یال شمالی این تاقدیس ،سد مارون احداث
شدهاست .شکل شمارهی  ،2محدودهی منطقهی مورد مطالعه و طبقات ارتفاعی آن را نشان میدهد .مسیر مورد مطالعهی
Walker
Ruszkiczay-Rüdiger
3 Kassner and Gloaguen
1
2
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رود مارون ،از  60كیلومتری باالدست سد آغاز شده و تا  45كیلومتری پایین دست سد بررسی شدهاست .مسیر رودخانه
و محدودهی حوضتهی مارون و آبراهههای فرعی آن ،در شتتکل  6آمدهاستت .این حوضتته در رشتتتهكوه زاگرس واقع
شدهاست كه از مناطق فعال تکتونیکی محسو

میشود و وقوع زلزلههای متعدد در آن ،گواهی بر این ادعاست.

شک  :2موقعیت جغرهفیایا منطقهی مورد مطالعه

2ی2ی روشها
در این پژوهش از مدل رقومی ارتفاع  ،ASTER GDEMت صاویر ماهواره ای  ETM+و  OLIلند ست ،نق شهی
زمین شنا سی  1:100000و نق شههای توپوگرافی  1:50000ا ستفاده شدها ست .سنجندهی  ASTERبا ت صویر برداری در
دو باند ( 3با دو نقطه دید متفاوت) میتواند با ایجاد پاراالكس ،تصویر ماهوارهای سه بعدی تهیه كند .تصاویر GDEM

نخست در سال  2009ارائه ،سپس ویرایش بهینه شدهی آن در سال  2011پردازش شد و در اختیار پژهشگران قرار گرفت.
این  DEMدارای قدرت تفکیك مکانی  30متر است و به صورت غیرفعال و در محدودهی عرو جغرافیایی  83درجهی
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شتتمالی تا جنوبی تهیه شتتدهاستتت .این مدل رقومی ارتفاع به طور خودكار زمینمرجع بوده و براستتاس ستتطح مبنای
 WGS84و سی ستم مخت صات  ،UTMمخت صاتدار ا ست .ت صاویر با فرمت  ،GeoTIFFو در فریمهای به ابعاد یك
درجهی طول و عرو جغرافیایی قابل تهیه هستتتند .برای انجام تحلیلهای ژئومورفومتری ،از برنامهی جانبی TecDEM

در نرمافزار  Matlabاستتتفاده شتتد .در این برنامه با معرفی مدل رقومی ارتفاع و رفع اشتتکاالت ( DEMمانند پر كردن
گودالهای حا صل از خطای  ،)DEMشبکه آبراهههای منطقه با الگوریتم  D8ا ستخراط شد .ردهبندی آبراههها به روش
ا سترالر ( )1952انجام شد ،سپس شاخصهای گرادیان شیب طولی رودخانه ( ،)SLمنحنی و انتگرال هیپ سومتری و
نق شههای همپایهی منطقهی مورد مطالعه محا سبه شدند .برای برر سیهای بی شتر و تحلیل نتایج ،از نق شهی زمین شنا سی
 1:100000بهبهان ا ستفاده شد و بازدید میدانی از منطقه به عمل آمد .از نق شههای توپوگرافی نیز برای كمك به ت شخیص
پدیدهها در بازدید میدانی استفاده شد .فلوچارت مراحل انجام كار در شکل  3آمدهاست.
ارزیابی اثر تکتونیك دوران سنوزوئیك بر چ شم اندازهای منطقهی مورد مطالعه ،بر پایهی تحلیل روابط بین نق شه
های مورفومتری (مانند نق شههای همپایه ،گرایان هیدرولیکی ،هیپ سومتری و  )...و پدیدههای ژئومورفولوژیکی كه در
بازدیدهای میدانی مشاهده شدهاست ،میباشد .منبع اصلی اطالعات و دادهها برای آماده سازی نقشههای مورفومتری ،مدل
رقومی ارتفاع ( )DEMمنطقه با قدرت تفکیك مکانی  30متر ا ست .لی ست تکنیكهای مورفومتری كه در این مطالعه
به كار گرفته شده ،در جدول  1آمدهاست.
جدول  :1تکنیکهای مورفومتری هستفاده شده

پارهمتر
نقشه همپایه

محدودیتها

مشخصات

تغییرات ناگ هانی در م قادیر هم پا یه این پارامتر به لیتولوژی نیز حستتاس

منابع
15

ممکن استتت نشتتانهی جابجاییهای ا ست و تغییرات شبیه به تکتونیك را
تکتونیکی باشد.
هنتگرهل هیپسومتری

ایجاد میكند.

مناطق فعال تکتونیکی مقادیر باالتر از به مقاومت لیتولوژی در برابر فرسایش
 0/6دارند.

گرهدیان شیب طولا رودخانه

22

هم حساس است.

تغییرات آن میتواند ن شانهای از تغییر این پارامتر به تغییر لیتولوژی هم
وضعیت تکتونیکی باشد.

1

حساس است.

پدیدههای ژئومورفیك مرتبط با رخدادهای نئوتکتونیکی ،برا ساس نق شههای توپوگرافی با مقیاس  1:50000ت شخیص
داده ،سپس با بازدید میدانی كنترل شد .از ت صاویر ماهوارهای سنجنده  ETM+لند ست  7و  OLIلند ست  8نیز برای
تفسیر بصری و شناخت پدیدهها ،همچنین برای استخراط خطوارههای مرتبط با ژئومورفولوژی منطقه استفاده شد.
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مدل رقومی ارتفاع
()DEM

استخراط آبراههها با
الگوریتم D8

نقشه زمین شناسی و

عملیات میدانی و

توپوگرافی

تصاویر ماهواره ای
تعیین جهت جریان
برای تمام آبراههها

استخراط حوزههای

ترسیم نیمرخ طولی

آبریز

آبراههها

محاسبه SL

تعیین نقاط

محاسبه انتگرال

شکست شیب

هیپسومتری

نقشه همپایه

ترسیم منحنی
هیپسومتری

شک  :3نمودهر نحوهی عملیات هنجام شده در هین مطالعه

نق شههای همپایه ،ویرایش " ساده شده" سطح توپوگرافی ه ستند كه در آن اثر فر سای شی آبراهههای ردهی  1حذف
شده ) (Grohmann et al, 2007و انحرافات ناگهانی در مقادیر همپایه ،ممکن ا ست جابجاییهای تکتونیکی یا تغییرات
ناگهانی لیتولوژیك را نشان دهد ( .)Golts and Rosenthal, 1993این نقشهها براساس روش پیشنهادی گولتز و رزنتال
( )1993تهیه شد و فرو می شود محدودهی سطوح فر سای شی مرتبط با رخدادهای فر سای شی تتتت تکتونیکی تو سط این
خطوط همپایه معین می شود (به خ صوص در مورد رخدادهای جدیدتر) .نق شهی همپایهای كه در این مطالعه مطرح شده،
معادل نق شهی " سطح ا ساس" ا ست كه تو سط فیلو سوفوف )1960( 1مطرح شد .این نق شه رابطهی میان سطح ا ساس و
مرحلهی فرسایشی را بیان میكند .آبراهههای ردهی  1ت كه بیانگر تازهترین برش رودخانه هستند ت در این نقشه حذف
می شوند تا تحلیل خ صو صیاتی كه تو سط ساختارهای جدید كنترل می شوند ،ممکن شود .گروهمن ،)2005( 2آبراهههای
ردهی  1را با هدف حذف آثار توپوگرفیك آنها حذف كرد؛ زیرا معتقد بود این آبراههها ،ممکن استتت پرتگاهها یا
سایر پدیدههای توپوگرافیك مرتبط با رخدادهای فر سای شی -تکتونیکی را مخفی نماید .ا ستخراط خودكار آبراههها از
مدل رقومی ارتفاع ،با روش  D8و توستتط نرمافزار  TecDEMصتتورت گرفت (.)O'Callaghan and Mark, 1984
نق شههای ا ستخراجی از  DEMبا قدرت تفکیك مکانی  30متر را میتوان به صورت نق شههای در حد مقیاس 1:80000

نمایش داد ( .)Mumipour, 2015رده بندی آبراههها توسط نرمافزار  TecDEMو براساس روش استرالر ( )1952صورت
Filosofov
Grohmann
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گرفت .نقاط ارتفاعی  DEMبر آبراهههای ردهی  2و ردههای باالتر ،همپو شانی شدها ست و با روش درونیابی IDW

(وزندهی معکوس فا صله) ،نق شهی همپایهی منطقهی مورد مطالعه ایجاد شد .شکل  ،4نمایش شماتیك چگونگی تهیهی
این نقشه را نشان میدهد.

شک  :4تهیهی نقشهی همپایه  )aتعیین ردهی آبرهههها )b ،همپوشانا آبرهههها و خطوط منحنا میههن )c ،خطوط همپایهی مستخرج هز ردههای  2و 3
هسترهلر )d ،شناسایا گس هحتمالا هز روی هنحرهف خطوط همپایه ()Grohmann, 2005

شاخص شیب طولی رودخانهی  ،1هرگونه بینظمی را در نیمرخ طولی رودخانه ن شان میدهد ( )Karami, 2009و با
رابطه ( )1بیان میشود (شکل .)5
رابطه ()1

SL = ( ∆H / ∆L )L

 = SLشاخص شیب طولی رودخانه = ∆H / ∆L ،شیب آبراهه یا گرادیان یك قطعه = ∆H ،اختالف ارتفاع قطعه مورد
نظر (متر) = ∆L ،طول شاخهی مورد نظر (متر) = L ،مجموع طول آبراهه (متر) از نقطهای كه شاخص محا سبه می شود
تا مرتفعترین نقطهی آبراهه در باالدستتت .این شتتاخص همچنین برابر استتت با  SL = )ΔH/ΔL)*Lكه در آن ΔH

اختالف فراز میان دو نقطهی انتخابی در طول م سیر رود ΔL ،فا صلهی میان آن دو نقطه و  Lطول مجرای رود از نقطهی
میانه نقاط برگزیده شده تا بلندترین نقطهی مجرا در باال د ست رود ا ست .شاخص  SLبه تغییرات ن شیب مجرا ب سیار
ح ساس ا ست و این ح سا سیت اجازه میدهد كه برآوردی از ارتباط میان پویایی زمین ساختی ،مقاومت سنگ ب ستر و
توپوگرافی آن به د ست آید .مقادیر باالی این شاخص عموماً در مناطقی كه رودها ،سنگهای سخت یا ساختمانهای
فعال را قطع كنند ،دیده میشتتود .این پارامترها با استتتفاده از نقشتتههای توپوگرافی یا مدل رقومی ارتفاع ()DEM
اندازهگیری میشود.

)Stream Length Gradient Index (SL
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شک  :5نحوهی محاسبهی شاخص .)Keller and Pinter, 2002( SL

شاخص  SLبه تغییرات شیب آبراهه حساس است و این موضوع ،ارزیابی رابطه بین فعالیتهای تکتونیکی ،مقاومت
ستتنگ و توپوگرافی را امکانپذیر میستتازد ()Jordan, 2004؛ برای مثال SL ،در جاییكه ستتنگهای كربناته ،ماستته
سنگ ،سیلتستون و شیل برونزد دارند ،نسبتاً كم است ولی در جاییكه رودخانه ،سنگهای نسبتاً سخت را قطع كند این
شاخص افزایش مییابد .منطقهای با سنگهای نرم و  SLباال ،فعالیتهای تکتونیکی جدید را ن شان میدهد؛ برای مثال،
در درههای خطی كه به وسیلهی گسلش شیب لغز ایجاد شدهاند ،مقدار شاخص پایین مورد انتظار است؛ زیرا سنگهای
این دره به و سیلهی حركات گ سلی خرد شدهاند و جریان رودخانه در این درهها شیب جزئی را طی میكند ( Keller

.)and Pinter, 2002
پدیدههای ژئومورفولوژی كه فعالیتهای احتمالی تکتونیکی را نشان میدهند ،بر روی نقشههای توپوگرافی 1:50000

شناسایی شدند كه شامل الگوهای زیر هستند :به هم ریختهی آبراههها ،شکستهای مهم آبراههای ،ساختارهای مرتفعی
كه انحراف یا ا سارت آبراههها را موجب شدهاند و در نهایت م سیرهای غیرعادی آبراههها .برای درک ارتباط بین این
پدیدهها با خطوارههای استخراجی از نقشههای مورفومتری ،نقشههای بافر فاصلهی این پدیدهها از خطوارههای استخراجی
از  DEMایجاد و همهی خطوارهها در شتتش جهت تقستتیم بندی شتتدند .با توجه به منابع اطالعاتی مختلفی كه در این
مطالعه استتتفاده شتتده و مقیاسهای مختلف و خطای مکانی آن ،پدیدههای با فاصتتلهی  1كیلومتر از ستتاختارهای خطی،
مرتبط و متأثر از آن ساختار فرو شدهاند.
انتگرال هیپسومتری ( )Strahler, 1952برای منطقهی مورد مطالعه و زیرحوضههای آن محاسبه شد تا مراحل مختلف
بلوغ این حو ضهها تعیین شود .انتگرال هیپ سومتری (رابطه  ،)2با انتگرالگیری از منحنی هیپ سومتری ( )x, yبا ارتفاع
( )hو مساحت ( )aهر حوضه ،نسبت به حداكثر ارتفاع ( )Hو مساحت كل ( )Aمحاسبه میشود:
1

∫0 = x dy

رابطه 2
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در این رابطه  x=a/Aو  y=h/Hا ست .مقادیر نزدیك به یك ( ،)100%ن شاندهندهی حو ضههای جوانتر ه ستند كه
فاقد تعادل ظاهری ا ست و در آن ،شاهد تغییرات سریع ه ستیم .مقادیر نزدیك به نیم ( ،)50%حو ضههای بالغ بوده كه به
تعادل فر سای شی ر سیدهاند و مقادیر نزدیك به صفر ،حو ضههای پیر ه ستند كه فر سایش در آنها غالب ا ست .مقادیر
انتگرال هیپسومتری با استفاده از نرمافزار  TecDEMمحاسبه ( )Keller and Pinter, 2002و نتایج براساس محدودههای
پیشنهادی استرالر ( )1952طبقهبندی شد؛ به نحوی كه مقادیر  HIبزرگتر از  60درصد ،حوضههای جوان ،مقادیر  HIبین
 60تا  30درصد ،حوضههای بالغ و مقادیر  HIزیر  30درصد ،حوضههای پیر را نشان میدهند.
منحنی هیپسومتری با پالت كردن مساحت نسبی بر ارتفاع نسبی ترسیم میشود .مساحت نسبی از تقسیم مساحت بین
دو ارتفاع معین به كل مساحت به دست میآید .ارتفاع نسبی نیز از نسبت ارتفاع منحنی میزان معینی ،به حداكثر ارتفاع
حو ضه به د ست میآید .انتگرال هیپ سومتری از روی منحنی هیپ سومتری محا سبه می شود و معادل ن سبت م ساحت زیر
نمودار به مساحت مستطیلی است كه كل آن بخش از نمودار را احاطه میكند .این مقدار بر حسب درصد بیان می شود.
تحلیلهای هیپ سومتری ،ابزاری مهم برای برآورد و مقای سهی تکامل ژئومورفولوژیك لندفرمهای مختلف ،بدون در نظر
گرفتن عامل این تکامل استتت .عوامل اصتتلی كه در تکامل چشتتمانداز نقش دارند شتتامل تکتونیك ،اقلیم و تغییرات
لیتولوژیك ه ستند .منحنی هیپ سومتری به حجم سنگهای حو ضه و مقدار فر سایش آن ،ن سبت به مقدار باقیماندهی
سنگها ب ستگی دارد ( .)Shahzad and Gloaguen, 2011انتگرال هیپ سومتری ن شان دهندهی میزان فر سای شی ا ست كه
طی زمان زمینشناسی در حوضهی معینی اتفاق افتادهاست.
3ی یافتهها (نتایج)
در این مطالعه دادههای مورفوتکتونیکی حا صل شده از تکنیكهای ژئومورفومتری ،به منظور شنا سایی و ضعیت
نئوتکتونیکی و فرستتایش منطقهی مورد مطالعه تحلیل شتتدند .این نتایج با دادههای ستتاختاری تهیه شتتده از نقشتتههای
توپوگرافی و بازدیدهای میدانی مقایستته شتتد ،تا رابطهی بین مناطق تحت تأثیر حركات نئوتکتونیکی و مشتتاهدات
مورفومتری منطقه مشخص شود.

شک  :6رده بندی هسترهلر آبرههههای هستخرهج شده هز مدل رقوما هرتفاع
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3ی1ی نقشهی همپایه
نقشتتهی همپایهای كه براستتاس آبراهههای ردهی  2و باالتر ستتاخته شتتدهاستتت ،تشتتخیص پدیدههایی كه در اثر
ستتاختارهای جدید تکتونیکی پدید آمدهاند (مانند خمیدگی در محدودهی خط گستتلی یا خطوارهها) را ممکن میستتازد
( شکل  .)6به عنوان تحلیل اول ،سه محدودهی ا صلی مقادیر همپایه در منطقهی مورد مطالعه تعیین شد :زیاد ،متو سط و
كم .سپس خطوارههای همپایه بر روی این نقشه تفسیر شدند (شکل .)7

شک  :7نقشهی همپایهی منطقهی مورد مطالعه

3ی2ی شاخص شیب طولا رودخانه
الگوی توزیع شاخص شیب طولی رودخانه در منطقهی مورد مطالعه ،ت شخیص چند قلمرو ا صلی را ممکن ساخت
(شکل  .)8مقادیر باالی این شاخص در حدفاصل سد مارون تا سد شهدا و حداقل مقادیر ،در باالدست سد مارون میباشد.
از نظر الگوی توزیع شاخص  SLبر روی تغییرات لیتولوژیك ،نق شهی همپو شانی این شاخص و نق شهی زمین شنا سی
میتواند راهنمای خوبی باشد (شکل  .)9براساس این نقشه ،مقادیر باال منطبق بر سازندهای پابده و رسوبات كواترنری و
مقادیر كم ،عمدتاً با سازند گچساران همپوشانی دارند.
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شک  :8شاخص شیب طولا رودخانه هلف)نقشه توزیع در منطقه ،ب) نیمرخ طولا و نمایش مقادیر متوسط  SLبر روی آن

در بخشهایی كه مقادیر  SLتغییر میكند ،ن شانهای از تغییر لیتولوژیکی یا تغییر و ضعیت لیتولوژیکی آبراهه ا ست.
با انطباق نق شهی لیتولوژی یا نق شهی زمین شنا سی ،بخشهایی كه تغییر  SLمن شأ تکتونیکی دا شته م شخص شدها ست و
نقاط شکست شیب تعیین می شود .در منطقهی مورد مطالعه ،بیشتر تغییرات  SLدر اثر تغییرات لیتولوژی بود و با بازدید
میدانی و بررسی نقشهی زمینشناسی ،سه مورد نقطهی شکست تکتونیکی تعیین شد.
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شک  :9هنطباق نقشهی زمینشناسا با شاخص  SLرود مارون

همان طور كه در شکل  8در نق شه و نیمرخهای طولی نمایش داده شد ،مقدار متو سط شاخص در بازهی  31تا 574

استتت و تغییر و توزیع آن در همهی بخشهای منطقه یکستتان نیستتت كه این امر حاكی از تنوع شتترایط تکتونیکی و
لیتولوژیکی منطقه ا ست .در حو ضهی مارون در بخش باالد ست حو ضه ،میزان تغییرات  SLبه دلیل تغییر شدید شیب
زیاد ا ست كه در این بخش به دلیل تفاوت لیتولوژیك و اختالف فر سایش واحدهای لیتولوژیك میبا شد .تغییرات SL

در بخش میانی این حو ضه ،به دلیل اختالف فر سایش واحدهای لیتولوژیك ا ست .همان گونه كه در شکل  9ن شان داده
شدها ست ،بی شتر طول رود مارون در باالد ست سد از سازند گچ ساران میگذرد و در تاقدیس خائیز به سازند گورپی
میرسد .پس از عبور از تاقدیس تتت كه سد مارون نیز در آن ساخته شدهاست تتت وارد آبرفتهای كواترنری میشود،
سپس به سازندهای كنگلومرای بختیاری و آغاجری میر سد .مقادیر شاخص  ،SLدر سازندهای گورپی و آبرفتهای
كواترنری به حداكثر مقدار خود رسیده و در سازند گچساران دارای حداقل مقدار است.
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 3ی3ی هیپسومتری
نتایج انتگرال هیپ سومتری همچنین تر سیم منحنیهای آن ،شناخت حو ضههای جوان ،بالغ و پیر را ممکن می سازد.
حو ضههای دارای منحنی هیپ سومتری  Sشکل كه بیانگر حو ضههای بالغ میبا شد ،عمدتاً در بخش شمال شرقی منطقه و
بر روی سازندهای گچساران قرار دارد .این حوضههای بالغ احتماالً مرتبط با ساختارهای با جهتگیری  NW-SEهستند
كه نقشتتهی همپایه نیز این مورد را تأیید میكند .حوضتتههای پیر ،عمدتاً در ستتازندهای آبرفت كواترنری و منطقهی
مركزی تاقدیس خائیز قرار دارند .بین این حوضتتهها و خطوارههای نقشتتهی همپایه ،همبستتتگی مشتتاهده نمیشتتود.
حوضههای پیرتر در بخش غربی منطقه قرار دارند.

شک  :10نمودهر هیپسومتری برهی حوضهی مارون در منطقهی مورد مطالعه

آبراهههای موجود در یك شبکهی آبراههای را میتوان بر ا ساس موقعیت شان ن سبت به هم ردهبندی كرد .ردهی
استرالر یك آبراهه ،وابستگی زیادی به توپوگرافی دارد .شکل  4رده بندی آبراهههای منطقه با الگوی استرالر را نمایش
میدهد .ردههای م شابه را میتوان به رخداد زمین شنا سی واحدی ن سبت داد؛ لذا سن یک سانی دارند .توزیع مکانی الگوی
آبراههها ،شتتواهدی از واحدهای زمینشتتناستتی زیرین را نشتتان میدهند .پویایی ردههای استتترالر آبراهه و تغییرات
توپوگرافیکی را میتوان با نقشتتهی همپایه مطالعه كرد ( Grohmann et al, 2007& Bull, 2009 & Garrote et al,

 .)2008 & Keller and Pinter, 2002خطوط همپایه ،سطوح فرسایشی را نشان میدهند كه در اثر فرسایش و تکتونیك
شکل گرفتهاند .برای تهیهی نق شهی همپایه ،باید ارتفاع و مکان آبراهههای رده دوم و سوم را درونیابی كرد (2005

 )Grohmann,كه به طور شماتیك در شکل  4نشان داده شدهاست .تغییرات شدید در خطوط همپایه ،محلهای احتمالی
گسل یا تغییرات لیتولوژیك را نشان میدهد .خطوط همپایه ،سطوح فرسایشی را نمایش میدهند؛ لذا دورههای فرسایشی
و بخصوص موارد جدید آن را مشخص میكنند.
شکل  10نشاندهندهی نمودار هیپسومتری رود مارون است .میزان و جهت انحنای منحنیهای هیپسومتری هر حوضه،
بیانگر و ضعیت فر سایش و تکتونیك در آن حو ضه ا ست .منحنیهای مقعر ،ن شان دهندهی حو ضههای پیرتر (یا دارای
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فعالیت فرسایشی بیش از فعالیت تکتونیکی) بوده و برعکس منحنیهای محد  ،بیانگر حوضههای جوان (دارای فعالیت
تکتونیکی بیش از فعالیت فر سای شی) ا ست ( .)Grohmann, 2004و ضعیت میان این دو حالت  -حالت  Sشکل  -هم
برقراری نوعی تعادل میان نیروهای تکتونیکی و فر سای شی را ن شان میدهد .لذا با این تفا سیر ،حو ضهی رود مارون در
منطقهی مورد مطالعه كه منحنی هیپسومتری حالت  Sشکل دارد و تعادل نسبی فرسایش و تکتونیك را نشان میدهد .از
نظر مقدار انتگرال هیپسومتری ،حوضه در مرز بلوغ و پیری و رو به پیری است.
4ی بحث و نتیجهگیری
مقادیر همپایهی باال در بخش شمال و شمال غربی منطقهی مورد مطالعه قرار دارد كه عمدتاً شامل سازندهای گروه
بنگستان و نیریز است .خطوط همپایه در این محدوده ،جهت  SW-NEدارند (شکل  .)7مقادیر متوسط در بخش میانی
منطقه بوده و بر روی ستتازندهای پابده و گورپی قرار گرفتهاند .مقادیر همپایهی كم نیز در بخش جنوبی منطقهی مورد
مطالعه قرار دارد و خطوط همپایهی جهتگیری  SW-NEدارند (شکل  .)7تفاوت مورفولوژی اصلی بین سطوح همپایه
و سطح توپوگرافی ا صلی در این ا ست كه نویز حا صل از آبراهههای رده پایین (رده  )1حذف شده؛ بنابراین ت شخیص
اثرات تکتونیکی آسانتر است.
نقشهی همپایه ،رابطهی میان ردهی آبراههها و وضعیت توپوگرافی را نشان میدهد .ردهی آبراهه نیز موقعیت آن را
در شتتبکهی آبراههها نشتتان میدهد و در چنین شتتبکهای ،آبراهههای با ردهی مشتتابه به فرآیندها یا اتفاقاتی با ستتن
زمین شنا سی م شابه مربوطند .خط همپایه ،خطی ا ست كه سطحی فر سای شی را ن شان میدهد ،سطح همپایه از ات صال
نیمرخهای آبراههای با ردهی م شابه (هم رده) ایجاد می شود و به توپوگرافی باالی سطح همپایه ارتباطی ندارد .خطوط
همپایه سطوح فر سای شی را تر سیم میكنند؛ از این رو سطوح همپایه به وقایع تکتونیکی -فر سای شی (به خ صوص وقایع
جدیدتر) ارتباط مییابند .تغییر ناگهانی جهت خطوط همپایه ،ممکن ا ست انعکا سی از جابجایی تکتونیکی یا تغییر شدید
لیتولوژیکی با شد .ی همپایه را میتوان ن سخه ای ساده شده از یك سطح ا صیل توپوگرافیك دان ست كه آثار فر سای شی
آبراهههای ردهی اول از آن حذف شده ا ست .هدف ا صلی این روش این ا ست كه مناطقی كه احتماالً وقایع تکتونیکی
در آنها فعال بودها ست ،در یك پهنهی لیتولوژیکی همگن ت شخیص داد .الگوی خطوط همپایه در منطقهی مورد مطالعه،
نشان دهندهی شرایط فرسایش منطقه در گذشتهی زمین شناسی و تأیید كنندهی این است كه درههای ایجاد شده ،از نوع
درهی آبی هستند؛ یعنی درهای كه حاصل فرسایش تاقدیس توسط پیشینه رود است.
شاخص  SLتغییرات شیب ب ستر رودخانه را بیان میكند و نمودار شیب طولی ،اثر عوامل لیتولوژی و تکتونیکی را
در تغییر شتتیب طولی رودخانه نشتتان میدهد .قابل ذكر استتت نیمرخ طولی آبراههها با متغیرهای متعددی مانند دبی،
اندازهی مواد ،لیتولوژی و تکتونیك در ارتباط می باشتتد .بین این متغیرها روابط پیچیدهای وجود دارد و رودخانه باید
شیب ب ستر خود را با تغییرات نامنظم بده ،سرعت و بار ر سوبی هماهنگ سازد .با وجود این ،بینظمیهای موجود در
نیمرخ طولی رودها ،اغلب به وسیلهی عامل تکتونیك و واحدهای لیتولوژی با مقاومتهای متفاوت كه در بستر رودخانه
برونزد دارند ،تغییر میكند .شاخص شیب رودخانه ،از پارامترهای ژئومتریك مهم برای بیان تفاوتهای نسبی باالآمدگی
در مناطق مختلف بودها ست ،ولی صرفاً بیانگر فعالیتهای تکتونیکی نی ست بلکه نقش عوامل دیگر مثل لیتولوژی را نیز
بیان میكند .در حالت كلی ،این شاخص برای ن شان دادن تغییرات شیب ب ستر رودخانهها به كار میرود ( شکل  .)8با
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انطباق نق شهی زمین شنا سی و شاخص  SLدر شکل  8م شاهده می شود كه نواحی با سازندهای س ست و فر سایشپذیر،
مقادیر باالتر شتتاخص  SLرا نشتتان میدهند .البته مقادیر شتتاخص  SLبعد از گذر رودخانه از تاقدیس خائیز بیشتتتر
شدها ست .در پهنهی آبرفتی ،بی شترین مقدار و در گچ ساران ،كمترین مقادیر م شاهده می شود .از شاخص  SLبرای
ارزیابی فعالیت ن سبی تکتونیکی ا ستفاده می شود .با اینکه در منطقهای با سنگهای س ست ،مقادیر باالی  SLن شان
دهندهی فعالیت تکتونیکی باالستتت ،اما مقادیر كم  SLهم ممکن استتت در مناطق تکتونیکی فعال مشتتاهده شتتود؛ مثل
مواردی كه رودخانهها از روی گسلهای امتدادلغز عبور میكنند.
در تحلیل دیگری كه رابطهی این ساختارها را با دادههای هیپسومتری بررسی میكند ،مشخص شد كه حدود  5درصد
آنها حو ضههای بالغ و  95در صد حو ضهها ،پیر ه ستند .با توجه به اینکه م ساحت حو ضههای بالغ و پیر با هم متفاوت
ا ست؛ لذا احتمال وقوع پدیدهها ،از تق سیم در صد آنها به در صد م ساحت حو ضهها به د ست میآید .در منطقهی مورد
مطالعه ،همهی مقادیر انتگرال هیپسومتری زیر  0/5بودهاست كه نشان میدهد در این منطقه ،حوضهی جوان وجود ندارد
و اكثر قریب به اتفاق حوضهها در ردهی پیر ت مقدار انتگرال هیپسومتری زیر  0/3ت قرار دارند.
شتتبکههای آبراههای عموماً تحتتأثیر نوع ،جهت و فعالیت جدید چینها و گستتلهای محلی و ناحیهای در مناطق
فعال تکتونیکی قرار میگیرند .در رشتتتهكوه زاگرس ،اكثر ستتیستتتم های آبراههای تحتتأثیر و كنترل فرآیندهای
نئوتکتونیکی ه ستند .تو سعهی آبراههها ،روندی ژئومورفولوژیکی ا ست كه چندین هزار سال به طول میانجامد .تعیین
روند آتی تو سعهی شبکهی آبراههها ،به چگونگی روند آتی فر سایش ،تکتونیك و و ضعیت لیتولوژیکی منطقه ب ستگی
دارد .در این مطالعه م شخص شدها ست كه روند تو سعه و تکامل شبکهی آبراههای در بخشهای مختلف منطقهی مورد
مطالعه یکستتان نیستتت؛ زیرا گرچه شتترایط تکتونیکی برای كل منطقه فعال استتت ،در همهی بخشهای منطقه ،مقادیر
فعالیت و نحوهی عملکرد یک سان نی ست .تف سیر نق شهی مقادیر  SLو نق شهی زمین شنا سی منطقه در كنار هم ،به درک
بهتر این مو ضوع كمك میكند .بی شتر تغییرات  SLبه دلیل تغییر لیتولوژی ا ست .تف سیر منحنی و انتگرال هیپ سومتری
نیز بیانگر پیر بودن اكثر زیرحو ضههای مارون ا ست كه ن شان میدهد فعالیت فر سای شی ،بیش از فعالیت تکتونیکی در
تشکیل لندفرمهای حوضهی مورد مطالعه اثرگذار بودهاست.
شیب طولی باالتر  ،نرخ فر سایش باالتر را در بر دارد و البته این مو ضوع خود ممکن ا ست در اثر فعالیت تکتونیکی
ایجاد شده باشد و به گونهای پسخوراند منفی را موجب شود .نرخهای باالآمدگی در بخشهای مختلف آبراههها متفاوت
ا ست؛ هر چه این نرخ باالتر با شد ،شیب آبراهه بی شتر می شود و برای ر سیدن به تعادل پایدار ،ب ستر خود را بی شتر
فرسایش میدهد.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
In the regions with the active tectonics, the geometry and evolution of the river systems are sensitive to the
surface uplift rate. The simply-folded belt of Zagros has been developed during the late Cenozoic era, and
is still active as it is affected by the tectonic activity of the Arabian-Iranian shortening processes pertaining
to plate boundary, since the widespread seismic activity in this region is an evidence. In a tectonically active
region, geomorphic markers, such as alluvial fans, multiple river terraces and some other geomorphic
features are essential as a reference frame for the gauge deformations. Stream profile analysis is a more
stable parameter in the tectonic studies than the river terraces. By using digital elevation models (DEMs),
such analyses would become easier, faster, and more precise. The study area is located in the southwestern
Zagros Simply-Folded Belt (ZSFB) in southwestern Iran.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Geomorphometric analyses were done by using Digital Elevation Model in this study and some parameters
such as concavity and drainage steepness were calculated. The Tectonic Uplift rate of the main stream of
the catchment was calculated based on the geomorphometric analysis. The hypsometry curve showed that
this catchment is an old one, so erosion is more progressive than the tectonic activity. The uplift rate in the
middle of the catchment is higher. Also, the isobase maps were analyzed to yield more accurate
understanding about the erosional condition of the catchment in its history. The spatial distribution of the
stream height (isobase map) is a useful proxy for investigating the geologic or tectonic processes. Drainage
networks are commonly organized according to the Strahler stream order. Streams of similar orders are of
similar geological age, and are related to similar geological events. Hence, the interpolation of the isobase
lines, connecting streams with a similar order, produces a surface resulting from the same erosional events.
3- METHODOLOGY
The hypsometric curves have been used to infer the developmental stage of the drainage
network and also it is a powerful tool to differentiate between the tectonically active and inactive
areas. The curve is created by plotting the proportion of total basin height against the proportion
of total basin area. Convex hypsometric curves characterize the young slightly eroded regions;
The S shaped curves characterize the moderately eroded regions; concave curves point to the
old, highly eroded regions. Streams of similar orders are of similar geological age and are related
to similar geological events. Hence, the interpolation of isobase lines, which connects streams
with a similar order, produces a surface resulting from the same erosional events. Isobase lines
represent the erosional surfaces formed due to the recent tectonic and erosional events. Studies
suggest that the isobase maps are prepared by interpolating the elevation at the location of the
*
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2nd and the 3rd order streams. Sharp changes in the isobase map indicate the possible location
of the faults and/or lithological contrasts.
4- RESULTS
Results show that the Khayzi anticline is a flat part in the isobase map, meaning that this
anticline is younger than the other parts of the study area. The quantitative SL indices linked to
the relative rock resistance described above with field observations suggest that, along the
southern part of the Maroon River, the values of the SL index show a variable distribution. The
highest and perhaps the most anomalous values of the index are along the Maroon River on its
pass from Khayiz anticline. Hypsometry analysis is based on investigating the shape of the basin
hypsometric curves which is convex. The hypsometric integral of the Maroon river basin is about
0.22, which means that this basin is an old one. The analyses suggest that as the basin is in the
old stage, so the erosion processes are more influent that the tectonic ones. The incision map or
the local relief is used to identify the regions of high gradients. The Maroon River is studied
using the stream power law. This is a three-segment stream. The two knickpoints show the
tectonic activity.
5- CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
As the stream goes down, the sharp change in the geomorphic indices shows gradual changes
in the lithology and tectonic activity. The northern part of the region has low steepness values
and because the steepness is directly related to the uplift rate, it means that the region has
undergone less deformation processes on the northern section, compared to the other parts.
Key Words: Geomorphometry, Digital Elevation Model (DEM), Maroon River, Isobase
map, Hypsometry.

51

