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  دهیچک

 .دارند يرا در پ يساله خسارات فراوان هر کههستند  زیآبخ یها در حوزه يعیجمله مخاطرات طب از هالغزشنیزم

 ارتباط يبررس ،پژوهش نیا از هدفدارد.  شلغز نیزم رخداد شیدر افزا ينقش مهم کینئوتكتون یها تیفعال

 انیرودخانه فهل زیآبخ حوزه در کیمورفوتكتون یها از شاخص یریگ بهره با يلغزش یها و پهنه فعال ساخت نیزم

 ،LANDSAT-8 یا ماهواره ریتصاو ارث،گوگل ریتصاو کمک  منطقه به یها لغزش نیابتدا زم ،منظور نیهم به .باشد يم

. شد هیته ها لغزش نینقشه پراکنش زم ،سپس. شد رهیذخ و برداشت ،یيشناسا يدانیم یدهایبازد و یيهوا یها عكس

 شاخص(، V/A) هحوضسطح ه حجم ب کیمورفوتكتون  شاخص چهارنسبت به استخراج و محاسبه  ،ادامه در

 یها خصشا .شد اقدام (Bh) ينسب يبرجستگ شاخص( و Pها )(، شاخص تراکم سطحي آبراههBR) یریپذ انشعاب

و  يتوپوگراف یها نقشهاستفاده از  با ها شاخص نیا محاسبهشد.  یریگ اندازه هرحوضیز هر در کیمورفوتكتون

 امكاناتو به کمک  ياضیو ر يهندس اصولاز  یریگ و با بهره يدانیم یدهایبازد و یا ماهواره ریتصاو ،يشناس نیزم

 ،تینها در   و میتقس يساخت نیزم تیفعال لحاظ به رده سه به صشاخ هر .گرفت انجام ArcGis10.4 افزار نرمموجود در 

( Iat)  نسبي  الفع  ساخت زمین  شاخص  مبنای بر کل  ساختي زمین  تفعالی ح طس  خص،اش هر  بندی  تقسیم  بر اساس

 درصد ،ينسب فعال ساخت نیزم یبند پهنهبا نقشه  ها لغزش نیبا انطباق نقشه پراکنش زم ،ادامه در .دش  تعیین  منطقه

 از( هكتار 21/121) درصد 21/70نشان داد که  جی. نتاشدمشخص  يكیدر هر پهنه تكتون هرخداد یها لغزش نیزم

 شامل را مطالعه مورد حوضه وسعت کل از درصد 02/19 تنها که باال يكیتكتون تیفعال یدارا مناطقدر  ها لغزش نیزم

 .باشد يم لغزش نیزم رخداد شیفعال در افزا کیتكتون نقش دهنده نشان جهینت نیا است. وستهیپ وقوع به ،شود يم
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 باشد يمفعال  يكیشاخص تكتون نیبا باالتر ينواح

(EL Hamdouni 2447 ،و همكاران.) 

 یها تیفعال ،يکوهستان عمدتاً يوپوگرافت با رانیا

 متنوع طیشرا اد،یز یزیخ لرزه و يساخت نیزم

 یبرا يعیطب طیعمده شرا يمیاقل و يشناس نیزم

 ستدارا را ها لغزش نیزماز  يعیوس فیط جادیا

(Abedini  ،2447و همكاران). يساختمان تیوضع 

 جادیدر ا رگذاریعوامل تأث نیاز مهمتر يكی رانیا لافع

 کیکه  رانیا فالت. باشد يم لغزش نیزم دیو تشد

در حال حاضر از هر  ،است يآلپ خورده نیچ منطقه

هنوز در  يساخت نیطرف تحت فشار بوده و حرکات زم

 وقوع (.Eivazi iJedar، 2442) دارد ادامهآن 

 یامدهایپ از يكی رانیا در مكرر یها لرزه نیزم

حاضر  حال در يساخت نیزم یها جنبش بودن فعال

 لرزه نیزم کی کشسان امواج يسطح آثار. باشد يم

 لغزش، نیمختلف از جمله؛ زم صورتبه تواند يم

 ،Yousefi) ابدی نمود یينگراروا و یادامنه يختگیگس

2444.)  

و شدت  هالغزش نیزمتراکم  نیب يتگهمبس

 یهاشاخصآن است که  انگریفعال، ب کیتكتون

 فعال کیتكتون ادغام در سودمند ينگرش کیژئومورف

 لغزش نیزم تیحساس کننده نییتع عوامل نیب در

 ،يطرف از(. 2447و همكاران  ELHamdouni) باشد يم

 ياساس یابزارها از يكیژئومورفولوژیک  یها شاخص

 یها تیفعال ریتأث زانیم و تیوضع به نبرد يپ یبرا

و  Andreani) دنباش يم نیزم سطح در يكینئوتكتون

 یهاتیفعال از يناش راتییتغ .(2441 ،همكاران

 با که است اندازهاچشم در مهم راتییتغ از يكیتكتون

 است یریگيپ قابل يكیژئومورفولوژ شواهد به توجه

(Anderson  ،2444و همكاران.) یرو بر راتییتغ نیا 

 یهامانند ترک ،است میاز نوع مستق ای ،نیسطح زم

 از ای و نیزممربوط به لغزش  یهادهیپد و یالرزهنیزم

 یهادره ها،مانند پرتگاه ،است میرمستقیغ نوع

 ،Barjesteh) یارودخانه یهايدگیخم و نامتقارن

2449). 

 ،حاضر مرتبط با پژوهش یها پژوهشجمله  از

و همكاران  Rao .اشاره کرد ریبه موراد ز انتو يم

 نرمال فعال گسل و ها لغزش نیزم نیب ارتباط( 2440)

که  نددیرس جهینت نیا به و يرسبر یمرکز نیچ در را

 درجه 24 از  شیب یها بیعمدتاً در ش ها افت  سنگ

 يبه بررس( 2447) و همكاران Cheng .اند افتاده اتفاق

اس ها بر اس ت روانهو خطرا ينسب فعال کیتكتون

و  DEMشده از  مشتق یشاخص ژئومورفولوژ

. پرداختند يزهكش شبكه لیتحل و هیتجز ،نیهمچن

 کیتكتون یدارا نظر موردنشان داد که منطقه  جینتا

 Sharifi .قرار دارد یافعال و تحت خطر حرکات دامنه

لغزش با روش  ينواح سهیمقا به (2442) و همكاران

از شاخص  حاصلفعال  کیكتونت يو نواح لسونین

Smf بر اساس  را فعال کیتكتون نقشه. پرداختند

و نقشه  Cو  A، B طبقهسه  در Smf شاخص

 هیته طبقه پنج دررا  لغزش نیزم خطر یبند پهنه

خطر  یبند و انطباق نقشه پهنه سهی. مقاردندک

اساس شاخص  بر يكیتكتون یها با پهنه لغزش نیزم

Smf نسبتاً منطقه درصد 04 حدود که نشان داد 

 صددر 25 از و A منطقه در یيروانگرا مستعد و داریناپا

درصد در  44و  Bدر منطقه  صددر 41 مانده يباق

فعال حاصل از شاخص  کیتكتون یبند هپهن C منطقه

Smf کیتكتون يابیارز مذکورپژوهش  رادیا. قرار دارند 

 EL . باشد يشاخص م کی تنها اساس بر حوضه الفع

Hamdouni
 نیا به يپژوهش در ،(2447) همكاران و 

 ها لغزش نیزم يفراوان نیشتریکه ب دندیرس جهینت

فعال و  يكیشاخص تكتون نیبا باالتر يمربوط به نواح

 کیتكتونك نییپا ریبا مقاد ينواح در يفراوان نیکمتر

کاربرد  به( 2445) و همكاران Afshari. استفعال 

 مخاطرات لیتحل در يكیمورفوتكتون یها شاخص

 جی. نتانداختپرد لرستان هیناح آهن راه در لغزش نیزم

منطقه  یها لغزش نیزم درصد 14 از شیب ،نشان داد

 تیفعال همحدوددرود تا تنگ هفت، در  ستگاهیا نیب

و  Saffari .دارد قرار ادیز اریبس تا ادیز يكیتكتون

 يكیورفوژنتم راتیتاث يبررس از پس (2441)همكاران 

به  جاجرود هحوضلغزش در نیزم بر فعال کیتكتون

تكتونیكي بسیار  از نظر منطقهکه  دندیرس جهینت نیا

ای و زمیندامنه یداریناپان موضوع استعداد فعال و ای

 از يكی .لغزش را به نسبت افزایش داده است

 ،بود ها لغزش نیکم زم تعداد ،پژوهش نیا یها ضعف

مربع لومتریک 515با وسعت  یا در حوضه کهیطورهب

. نشان داده شد لغزش نیچند مورد زم و 24تنها 

Habibi (2449) زانیم يبه بررس يدر پژوهش 
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پرداخته و  کیبا مورفوتكتون هالغزشنیزم يهمبستگ

 در ها لغزشدرصد  1/11 هک افتی دست جهینت نیا به

شده و  واقع يكیتكتون دیشد اریبس و دیشد مناطق

. اندگرفته قرار طمتوس هطبق دردرصد  2/44فقط 

پژوهش  نیدر ا شده انتخاب یها رحوضهیز از يبعض

در محدوده  یریگبه قرار توجه با ،(زانیو جا بهبهان)

 از ای ،رونیاز ا ،بوده هموار يتوپوگراف یدارا يدشت

 ندا نداشته يآنچنان یریرپذیتأث كتونکنئوت یهاتیفعال

 يابیزار ،اساس نیهم بر هستند. لغزش نیفاقد زم ای و

 يمناطق نیدر چن لغزش نیو زم کینئوتكتون تیفعال

در  (2440) همكاران و Wang ندارد. تیموضوع

 یبرا دامنه لشك یمورفومتر یها از شاخص يپژوهش

 Shayeganو  Mokarram ،لغزش نیزم خطر یبند پهنه

 با آن ارتباط و لغزش نیخطر زم يابیبه ارز (2441)

 باRahmati (2449 )و  Ahmadabadi و لندفرم نوع

 یيشناسا به کیژئومورفومتر یهاشاخص از استفاده

. در ارتباط با اندکرده اقدام لغزشنیزم مستعد سطوح

 یها شاخص از استفاده با فعال کیتكتون يابیارز

 وNik  .اشاره کرد ریبه موارد ز توان يم کیمورفوتكتون

 لیتبد و شاخص پنج یریکارگهب با( 2440) همكاران

( به ارزیابي سهتا  کی) تیفعال طبقه سه در مکدا هر

  گاوکشکآبخیز  حوزه    ساختيزمین های تفعالی

 و همكاران Argyrioua یها پژوهش .ندپرداخت

(2440،)Biswas  (2447) و  EL Hamdouni
 و 

 .هستند نهیزم نیموارد در ا گریاز د (2441) همكاران

 یها گسل عبور و عربستان صفحه فرورانش تداوم

اردکان -انیفهل گسل زاگرس، و کازرون فعال و بزرگ

 نیا از شانیم و بس کره یها گسل امتداد(، دانی)سپ

 ،يشكستگ باال، يكیتكتون تیفعال به منجر محدود،

در  ي( توپوگرافی)زبر یناهموار شیافزا و یزیخ لرزه

 يمسئله نقش مهم نیشده است. ا مطالعه منطقه مورد

 نیهم بر دارد. ها لغزش نیمانواع ز رخداد شیدر افزا

 هیفرضمنطقه،  ساخت نیزم گاهیبه جا توجه با و اساس

 لغزش نیزمو تراکم  ياست که فراوان نیپژوهش ا ياصل

فعال دارد. در  کیبا شدت تكتون يمیمستق ارتباط

 یها شاخص اساس برکه  يیها رحوضهیدر ز ،جهینت

 يفراوان د،باش شتریب يكیتكتون تیفعال کیمورفوتكتون

 نیهدف از ا ،نیبنابرااست.  شتریب زین لغزش نیزم

 ریسا کنار در العف کیتكتون نقش به توجهپژوهش، 

. باشد يم لغزش نیبر وقوع زم متداول، و مرسوم عوامل

 صیما را در تشخ تواند يم فعال کیتكتون يابیارز ،لذا

 هیتهو  لغزش نیزم خطر با ریدرگ مناطق تر قیدق

 برخوردار یشتریب صحت از هک یبند پهنه یها نقشه

  .کند یاری باشند

 

 ها روش و مواد

 هرودخان زیآبخ حوزه: منطقه ییایجغراف تیوقعم

 در شمال لومترمربعیک 54/1424با مساحت  انیفهل

 49´ 41ʺ یيایجغراف طول در و فارس استان غرب 

 92ʺ یيایو عرض جغراف يشرق 92˚ 41´ 94ʺتا  94˚

. است شده واقع يالشم 24˚ 21´ 21ʺتا  25˚ 17´

 (،یری)مص رستم ،يممسن نورآباد یهاشهرستان

 یو روستاها  ها بخش ،نیهمچن و)اردکان(  دانیسپ

محدوده از نظر  نی. ااند واقع شده هحوض نیدر ا یادیز

در  بیترتبه زیخآب یها حوزه دوو  کیدرجه  ماتیتقس

 زیخآب حوزهعمان و  یایفارس و در جیخل زیخآب حوزه

 تماب ماتیتقس اساس برزهره قرار دارد و -يجراح

-انیکود د،یسف چشمه-اردکان یها هحوضریز شامل

. است يو نورآباد ممسن انیفهل لک،یسرگاه، سرانج

 نهیکماز  بیترتبه هحوض يارتفاع نهیشیو ب نهیکم

برم  هقلمتر در  2794تا  يخروج هنقطمتر در  714

 .باشد يم هحوضاز ارتفاعات کوه رنج در شمال  روزیف

بلند و  یها وارهیبا د ياز منطقه کوهستان يعیبخش وس

با  یماهور تپهسطوح هموار و  و استژرف  یها دره

(. 4 )شكل گسترش دارد هحوضوسعت کمتر در غرب 

از منطقه جزو  يبخش کوچك یبه لحاظ ژئومورفولوژ

 هاست که در اثر فرورانش صفح عزاگرس مرتف

 هو بخش عمدشده  یدیعربستان دچار گسلش شد

. باشد يمخورده نیزاگرس چ هرنـدیدربرگ منطقـه

 يفروافتادگ یساختار هرپهنیزدر  هحوضبخش اعظم 

 واقع ذهیا هرپهنیز در آن غرب از يکم بخش و فارس

 است. شده

 ساخت نیزم گاهیجا و یشناسسنگ یژگیو

 از يسنگ یواحدها یریرپذیثبه تأ توجه با: هحوض

 یریگ شكل جهینت در و کیننئوتكتو یها تیفعال

 وقوع بر هاآن ریتأث ،يطرف ازو  مختلف یها لندفرم

 اساس بر. شود يم پرداخته هاآن حیبه تشر لغزشنیزم

 ان،یفهل یها تیش 444444/4 يشناس نیزم یها قشهن
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 خیکازرون، کلستان و مال ش ودزن،در اردکان،

 نیتا کواترنر در ا کیژوراس یهاسنگ از یيهارخنمون

 گروه شامل دیجد به میقد از که دارد گسترش هحوض

 يتی(، آهک اُاُلکی)ژوراس سورمه يتیدولوم آهک

)کرتاسه  انیدار يآهك گدوان، يمارن-يلیش ان،یفهل

 گروه و يگورپ يآهك-يمارن سازند ،نیهمچن(، نیریز

 يلیرگاه، شسو يآهك-يلیش یسازندها شامل بنگستان

. باشنديم)کرتاسه(  المیا و سروک يآهك ،يکژدم

 یهاآهک و لیش جهرم، يتیدولوم آهک ،آن برعالوه

 گروه و رازک يمارن سازند و یآسمار آهک پابده، يرس

 يگچ باتیترک با همراه يمارن واحد ،شامل فارس

-ماسه و گچساران سازند دارتیدریان ای نمک پس،یژ

 هحوض( در یاری)ترش یآغاجارهمراه با مارن  سنگ

(. 2 )شكل (Darvishzadeh،2444) گسترش دارند

 ی)سازندها يسنگ یاز واحدها کیهر  مساحت درصد

 نشان داده شده است. 2در شكل  (يشناس نیزم

 یشامل کنگلومرا زین هحوض ترجوان یهاسازند

)عهد  کواترنر يآبرفت رسوبات و( یاری)ترش یاریبخت

 .هستند (حاضر

 

 
 مطالعه مورد منطقه یيایجغراف تیموقع -1 شکل

 

 
 هحوض يشناس نیزم یسازندها -2 شکل
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 هحوضدر سطح  يسنگ یمساحت واحد درصد -3 شکل

 

 يكی: منطقه یزیخلرزه و کیزموتکتونیسا یبررس

 تیوضع يبررس منظور به توان يم که یيهاروش از

 برد، کاربه مختلف یهاهحوض يساختنیزم تیفعال

و  Mohammadi) است یزیخلرزه یهاشاخص همطالع

مورد پژوهش در کمربند  همنطق  (.2440اران، همك

پرخطر کشور و استان فارس قرار دارد. استان فارس در 

 از يكی و شده واقع زاگرس يساختنیزم التیا

 التیا. است التیا نیا ينواح نیزتریخ لرزه

-قطر يسنگ يپ گسل لهیوسبهزاگرس  يساخت نیزم

 گرسزا باختر شمال يساختنیزم استان ودکازرون به 

 از استان هر که شوديم میتقس زاگرس خاور جنوب و

 یزیخلرزه یپارامترها و يساختنیزم اتیخصوص

گسل  نیبه عبور ا توجه باشده است.  لیتشك يمتفاوت

در هر دو  محدوده نیا ،نیبنابرا ،يمطالعات همحدوداز 

 استان در آن اعظم بخش و زاگرس ساختنیاستان زم

 نقشه اساس بر. است دهش واقع زاگرس خاور جنوب

 و Shayan لهیوسبهکه  هلرزنیزم خطر یبندپهنه

Zareei (2441 )منطقه از یادیز یهابخششده،  هیته 

 ادیز يلیخ و ادیز ينسب خطر یهاپهنه در يمطالعات

 یبندپهنه هنقش در ،نیهمچن. شده است واقع

 Hatef و Panah Imani پژوهشحاصل  هک لرزه نیزم

 یهاپهنه جزو مطالعهمورد  همنطق ،اشدبيم( 2442)

 عبور و دیآيم شماربه ادیز يلیخ و ادیز خطر با

بزرگ و فعال کازرون و زاگرس، گسل  یها گسل

 و بس کره یها گسل(، امتداد دانیاردکان )سپ-انیفهل

از محدوده  هاآن از منشعب یبازوها و شانیم گسل

 و يكینتكتو تیفعال به منجر(، 1 )شكل مطالعه مورد

 شواهد ،محدوده نیا در. است شده منطقه یزیخ لرزه

 وجود هب یها سیناود جمله، از يفراوان يساخت نینوزم

 حضور(، دانیسپ دشت)مانند  ها گسل یراستا در آمده

 یها نگاره یرو بر ممتد و شاخص يخط یروندها

 یها آب گرم در زون یها حضور چشمه ،یا هماهوار

 یدر مورفولوژ رییتغ ،ها سیتاقد ههستو  يگسل

 بیبا ش يگسل یها وجود پرتگاه ها، لیها و مس رودخانه

ها دال بر  در سطح آن ها لغزش نیانواع زم جادیو ا ادیز

سده  درآن دارد.  یرو يپوسته و پوشش رسوب تیفعال

 نورآباد  ومنطقه اردکان  لرزه درنیزم 045تعداد  ریاخ

 41 دتعدا ،نیب نیا در. رخ داده است يممسن

 يدستگاه لرزه نیزم چهارمخرب و  يخیتار لرزه نیزم

 در منطقه اردکان و نورآباد ششاز  شیب يبا بزرگ

(. Ash'ari، 2444 و Eslami) است داده یرو( ي)ممسن

گذشته سطح  یهاسال يط یادیز یهازلزله ،نیهمچن

ها لرزه نیزم دادیرومنطقه را متأثر ساخته است.  نیا

 یهالرزهنیزم. است گونه فوج ورتص بهمنطقه  نیدر ا

)مرکز  اردکان بیترت به 4215 ماه ید 41و  49

 نی( از مهمتري( و نورآباد )ممسندانیشهرستان سپ

  خیتار نیا در که یها زلزله .دنشبايم هالرزهنیزم نیا

، ندا را لرزانده ناردکا و نورآباد منطقه گسترده طورهب

 از يبرخ يبزرگ که ندا وستهیپ وقوع مكرر به صورت به

( بوده است. در ML) يمحل امواج اسیمق در 1/9 هاآن

 و اردکان منطقه در لرزه نیزم 24از  شیب ،دو روز نیا

 لرزه نیزممورد  در. است داده یرو يممسن نورآباد
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 سان به گسل زاگروتيلرزه را منیزم نیااردکان، 

د نورآبا لرزه نیزمو در مورد  کازرون گسل ایع فمرت

به گسل کازرون نسبت داد.  توان يرا م آن يممسن

گسل  ،ينورآباد ممسن 15 ماه ید یهازلزله عامل گسل

 همحدود مرکز از که است( دانی)سپ اردکان-انیفهل

 موتیآز با گسل نیا یراستا. کنديم عبور يمطالعات

)شمال  اردکان تا نورآباد شمال در انیفهل از درجه 19

 يختگیگس طول. است يابیرد قابل( نورآباد یخاور

 در يگسل هدست نیا. است لومتریک 19 اردکان-انیفهل

 نیشتریاما ب ،افتهی تداوم زین اردکان یخاور بخش

نورآباد  همنطقدر سطح را در  یشكل ساختار رییتغ

 2/7گسل  نیا یالرزه  توان. است کرده جادیا يممسن

 (.Yousefi، 2444) است شده برآورد شتریر

 شتریر پنج يبه بزرگ یا لرزه نیزم ،مورد نیدتریجد

 يحوال در 41/42/4144بوده که در بامداد شنبه 

 اتفاق نیزم یلومتریک 44و در عمق  ریدهستان بابامن

مذکور  مواردرا لرزانده است.  منطقهافتاده و 

 دیشد يكیتكتون یها تیو فعال یزیخ لرزه هدهند نشان

 ،7ل گسل و شك نهییآ ،9 شكل. استمنطقه  در

گسل و در  جهیدر نت سیمحور تاقد یيجا هجاب

 .دهد يم نشان را انیفهل هرحوضیز

 

 
 هاآن از منشعب یبازوها و مطالعه مورد محدوده یها گسل نقشه -4 شکل

 

 
 مهرانجان هرودخان هیدر حاش گسل نهییآ -5 شکل
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 (اردکان نقشه)گسل در اثر  سیمحور تاقد یيجا هجاب -6 شکل

 

 حرکت از است عبارت لغزش نیزم: پژوهش روش

 خاک، ،يعیطب های صخره شامل دامنه مواد

 که هاآن از يمخلوط ای و يمصنوع های انباشته

. شوند يم جا جابه نییپا سمت به ثقل رویین لهیوس به

 یها لغزش نیزمپراکنش  نقشه ابتدا ،پژوهش نیا در

 یا ماهواره ریتصاو ارث،گوگل ریتصاو کمک  به منطقه

LANDSAT-8، يدانیم یدهایو بازد یياهو یها عكس 

 یها لغزش نیبه مشخصات زم توجه با. شد هیته

 لهیوسبهارائه شده  فی(، تعر0)شكل  شده  مشاهده

Terzaghi (4594د )گرفته قرار مالک پژوهش نیا ر 

 حرکات انواع فیتعر نیا که حیتوض نیا با است،

 و ها يواژگون ها، افتان لغزش، زش،یر لیقب از یا ه تود

  .شود يمرا شامل  یازهیوار البیس

 

  

 
 منطقه در هرخداد یها لغزش نیاز زم یا نمونه -7 شکل

 

 ،V/A، BR ک؛یشاخص مورفوتكتون چهار ،ادامه در

P  وBh يدانیم یدهایپس از بازد هحوضریز هر در 

 هیته منظور به. محاسبه و استخراج شدند ،یریگ اندازه

 به مربوط محاسبات و ها شاخص استخراج و ها هیال

افزار  متر و نرم 24( DEM) ارتفاع يرقوم مدل از ها، آن

ArcGIS10/4 ها و  مربوط به رودخانه هیشد. ال ادهاستف

 طیافزار و در مح نرم نیحوضه با استفاده از ا یها آبراهه

ArcHydro لحاظ  بهشاخص به سه رده  هر. شد هیته
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 نییپا و (دو) متوسط ،(کی))باال  يساخت نیزم تیفعال

  خص،اش هر  بندی  تقسیم  بر اساس و میتقس ()سه

شاخص  بر مبنای   کل  ساختي زمین  فعالیت ح طس

 ۀمحدود و تعیین قه ط( منIat) نسبي فعال  ساخت  زمین 

 ،باال ساختيزمین  فعالیت  رده سه  به  مطالعهمورد 

نسبت به  ،تینها در .شد  میتقس  نییپامتوسط و 

 یبند با نقشه پهنه لغزش نیانطباق نقشه پراکنش زم

 لغزش نیاقدام و درصد زم يساخت نیزم تیسطح فعال

 ندیفرا ،1شكل  دردر هر پهنه مشخص شد.  هرخداد

 .ه استشد داده نشان پژوهش روش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 پژوهش روش فلوچارت -8 شکل

 

   بحث و جینتا

شاخص : (V/A) هحوضشاخص حجم به سطح 

 .شوديمحاسبه م (4ه از )رابط هحوضحجم به سطح 

(4  )                                                  

  
  V/A= 

 به حجم شاخص یعدد مقدار V/A ،آن در که

 .است هحوض مساحت Ai و هحوض حجم Vi سطح،

 نیب یها حجم جمع حاصل حوضه، کل حجم

 همكاران، و Sharifi) باشد يم زانیم یها يمنحن

های استخراج شاخص

 مورفوتكتونیک در هر زیرحوضه

 منابع

بندی نقشه پهنه

 تكتونیک

شاخص  بر اساس

 گیریتجزیه و تحلیل و نتیجه

تهیه نقشه 

پراکنش 

 لغزشزمین

لغزش با نقشه انطباق نقشه پراکنش زمین

 تكتونیک فعال

 یروتصا
 ارتگوگل

 تصاویر ماهواره
LANDSAT-8 

ی اهعكس

 هوایي
بازدیدهای 

 میداني

ArcGIS 

10/4 

Surfer 

11 
DEM30M 

S/N 

 2تا  4 طبقه

LSRI V/

A 

Br P Bh 
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نشان شاخص این برای زیاد عددی مقدار(. 2442

زمین شدید فعالیت و زیاد بلندی و يپست هدهند

 ،Shahbazi و Khabbazi) است منطقه در يساخت

 به حجم یهانسبت و حوضه یپسومتریه (.2449

 فیتوص را حوضه کی یبعد سه شكل( V/A) سطح

 در کانال برش ينسب درجه هکنند منعكس و کند يم

 هکنند منعكس V/A یها نسبت. است زیآبخ هحوز کل

 است حوضه سطح به نسبت حوضه متوسط عمق

(Harkins، 2449 .)از حوضه حجم محاسبه یبرا 

 رابزا از و Search نهیگز از ArcMap در موجود امكانات

SurfaceVolume یۀال کی حجم و مساحت توان يم 

 مورد ارتفاع نیپائ ای باال در را Terrain ای TIN ،یرستر

 یها رحوضهیز حجم قیطر نیا از که کرد حساب نظر

 جینتا .آمد دستهب مطالعه مورد همحدود مختلف

 داده نشان 4 جدول در شاخص نیا محاسبه از حاصل

 .است شده

 
 همطالع مورد منطقه یها هرحوضیز در V/Aشاخص  ریمقاد -1 جدول

 هحوضریز نام
 ارتفاع نهیشیب

(m) 

 ارتفاع نهیکم

(m) 

 حوضه حجم

(m3) 

 حوضه مساحت

(m2) 

 حجم شاخص

 سطح به

 طبقه

 تیفعال

 2 977/019 427/574714941 94/099171472221 4115 2794 دیسف چشمه-اردکان

 4 107/541 1411/144417224 21/021549174050 571 2429 لکیسرانج

 2 004/902 4424/014427210 17/121744752941 714 2791 يممسن نورآباد

 2 722/712 4442/100197042 40/247125442792 4152 2541 سرگاه-انیکود

 4 212/170 224/4420222240 42/155977247120 074 2542 انیفهل

 

 نشان 4جدول  در V/A حاصل از محاسبه جینتا

 ،شاخص نیحاصل از ا جینتا اساس بر که دهد يم

 یدارا بیترت به انیفهل و لکیسرانج یها هضحوریز

 .هستند کینئوتكتون فعال نیشتریب

 ازاستفاده  با: (BR) یریپذ انشعاب شاخص

توان، زهكشي مي یهاشبكه یارتبه یپارامترها

 Guarnieri) کردمنطقه را بررسي  کیفعال  کیتكتون

پذیری به نسبت تعداد  انشعاب (.Pirrotta، 2441و 

باالتر گفته  هبه تعداد قطعات مرتب قطعات یک رده

علت تغییرات تصادفي در این شاخص به شود. مي

یكسان  دیگر همرتبای به  مرتبهیز از خآب حوزه ههندس

ها ثابت نخواهد بود، اما تمایل دارد که در تمام سری

نسبت  هرقدر. (Elmizadeh، 2441 و Yamani) باشد

تونیكي بیشتر ر فعالیت تكتر باشد، بیانگبزرگ انشعاب

افزایش  است. این شرایط باعث حوضهبودن  و جوان

 يمهم نقش کیتكتونشود. تر ميهای رتبه پایین آبراهه

 نیبنابرا ،با درجات مختلف داشته یهاآبراهه تعداد در

 از باالتر اریجوان بس یهاسیها در تاقدنسبت انشعاب

باشد. يم يمیقد و افتهی شیفرسا یهاسیتاقد

 یهاتر، تعداد آبراههجوان یهاسیدر تاقد ،يتعبار به

باالتر،  هدرجها با آبراهه هشبكباال بوده و  نییپادرجه 

شود نسبت يم باعث امر نیاند که اافتهیهنوز تكامل ن

و  Parhizgar) ها باال باشدسیتاقد گونهنیانشعاب در ا

ین از خصوصیات بت انشعاب پاینس .(2441همكاران، 

های ساختاری کمتری که آشفتگي ستهایي ا هحوض

ها غیرطبیعي نیست. ر آندارند و الگوی زهكشي د

 .دآی دست مي به (2) بحث از رابطه شاخص مورد

BR=[
  

  
 
  

  
   

    

  
] [

 

   
]  (2      )   

 N2 كم،ی هرد یها شاخه تعداد N1 ،در آن که

 هرد یها شاخه تعداد N3دوم،  هرد یها شاخه تعداد

 و Yamani) است امn هرد یها شاخه تعداد nسوم و 

Elmizadeh، 2441) .هیهت و شاخص نیا استخراج 

 با مطالعه مورد هرحوضیز پنج به مربوط یها نقشه

 یریگ بهره با و( DEM) يارتفاع يرقوم مدل از استفاده

 جامان ArcGIS10.4 افزار نرم در ArcHydro افزونه از

 شاخص مقدار ،2 جدول(. 5 )شكل است گرفته

 مطالعه مورد منطقه یها هرحوضیزرا در  یریپذ انشعاب

 .دهد يم نشان

  هرحوضیز ،BRحاصل از شاخص  جینتا اساس بر

 نوانع به 12/9معادل انشعاب نسبتچشمه -نکاارد

با نسبت  لکیسرانج  هرحوضیز و  هحوضریز نیترفعال

البته را دارند.  يكیتكتون تیفعال نیکمتر 79/4انشعاب 
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 دتوانيیک شاخص نم يخروجباید در نظر داشت که 

حوضه باشد، بلكه  کی يفعالیت تكتونیك بر دال

بات این مدعا از پارامترها و عوامل دیگر نیز در اث

دست  بهباید نتایج  ،برخوردارند. بنابراین ياهمیت بسزای

صورت متعادل و میانگین،  بهها آمده از مجموع شاخص

های از پدیده يهای میدانيها و بررسهمراه با داده

و  يادغام شده و مورد ارزیاب يمورفوتكتونیك

 قرار گیرد. يگیری کل نتیجه
 

 مطالعه مورد منطقه یها هرحوضیزدر  BRشاخص  ریمقاد -2 جدول

 تیفعال طبقه یریپذ انشعاب شاخص 0ه رد 7ه رد 9ه رد 1ه رد 2ه رد 2ه رد 4 هرد 

 4 12/9 7 421 299 141 755 4945 2412 دیسف چشمه-اردکان

 2 79/4 4 4 409 242 211 952 4225 لکیسرانج

 2 17/4 4 4 441 222 212 999 4247 يممسن نورآباد

 2 00/4 4 442 412 241 191 159 2412 سرگاه-انیکود

 2 51/4 4 422 240 214 014 4271 2454 انیفهل

 

  

  

 
 محدوده یها رحوضهیدر ز آبراهه مختلف یها رده و يزهكش هشبك -9 شکل
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 یهاشبكه: (Pها )شاخص تراکم سطحی آبراهه

 که هستند یعناصر نیترحساس و نیترفعال يزهكش

تیدرک فعال یقدرتمند برا یعنوان ابزارتوانند بهيم

 قرار استفاده مورد منطقه کی در يكینئوتكتون یها

امل از تقسیم طول این ع(. Ilanloo، 2424) رندیگ

های اصلي و  )شامل شبكه حوضههیدروگرافي  هشبك

و شاخص  آید دست مي بهحوضه  مساحت بهفرعي( 

ارزیابي و شناسایي نئوتكتونیک در برای مفیدی 

 ،شاخص این در. شود محسوب مي های زهكشي حوضه

 العف تكتونیک بیانگر باشد، بیشتر تراکم ضریب هرچه

شناسي موجود در  زمین سازندهای زیاد حساسیت و

بودن و نرسیدن جواننشان از  ،حوضه است. همچنین

و  Dehbozorgi) زهكشي دارد هحوضتعادل  همرحلبه 

 محاسبه (2) هرابط از شاخص ن(. ای2444همكاران، 

 .شود يم

(2)                                                      P=
∑  

 
  

∑ ،يزهكش تراکم P ،در آن که  طولمجموع    

 لومتریمساحت حوضه به ک Aو  لومتریها به ک آبراهه

 از حاصل جینتا(. Alizadeh، 2447 و Yamani)مربع 

 شده داده نشان 2 جدول در شاخص نیا محاسبه

 .است

 
 مطالعه مورد منطقه یها رحوضهیز درP شاخص  ریمقاد -3 جدول

 تیفعال طبقه يزهكش تراکم شاخص (km2) حوضه مساحت (km) ها آبراهه طول مجموع رحوضهیز نام

 2 214/4 229/579 901/204 دیسف چشمه-اردکان

 4 229/4 547/145 941/275 لکیسرانج

 2 217/4 441/012 912/242 يممسن نورآباد

 4 250/4 719/105 720/454 سرگاه-انیکود

 2 224/4 1741/4414 547/225 انیفهل

 

حاصل  ریو مقاد 2 جدول از حاصل جینتا اساس بر

سرگاه و -انیکود یها رحوضهیز Pاز شاخص 

از  229/4و  250/4برابر با  Pبا  بیترتبه لکیسرانج

نكته  نی. ذکر اهستندبرخوردار فعال  کیتكتون

 تواند يم يزهكش هشبكتراکم  زانیکه م ستیضرور

 يبرخ و بیش زانیمتأثر از جنس سازندها، م

 يآل کربن لت،یس درصد آهک، رینظ خاک اتیخصوص

مقدار  ،نیبنابرا .باشد سازندها و ها نهشته یرینفوذپذو 

چشمه و -اردکان هرحوضیز یشاخص برا نیا یباال

در آن  يكیتكتون یها شاخص گریکه د ينورآباد ممسن

 يبه عوامل توان يرا م دهد يرا نشان م نییپا رمقدا

و  دار پسیکواترنر، مارن ژ یمانند؛ سازندها یگرید

در  ،اساس نینسبت داد. بر هم ياهیضعف پوشش گ

 یها رحوضهیمنطقه، ز کیتكتون یبند نقشه پهنه

 تیبه لحاظ فعال نییمذکور در طبقه متوسط و پا

 هشبكقرار دارند. الزم به ذکر است که  يكیتكتون

 يدر زمان طوالن که يمیقد یاندازهادر چشم يزهكش

در  ،افتهی یشتریب گسترش دارند، قرار نیدر سطح زم

است.  یشتریب يمقدار تراکم زهكش یدارا ،جهینت

در  ياشاره شود که مقدار تراکم زهكش دیبا ،نیهمچ

 ریاخ يساختنیزم تیفعال یکه دارا یيهاحوضه

 نی(، که اPinter، 2442و  Keller، کمتر است )هستند

 تیکه از فعال انیفهل ۀرحوضیدر ارتباط با زنكته 

صدق کند. به  باشد، يبرخوردار م یباال کینئوتكتون

موارد  يدر برخ ،ها پژوهش ریبر خالف سا ،لیدل نیهم

 کیتكتون تیفعال هدهند نشانشاخص  نیا نییمقدار پا

 توان يارتباط م نیباال در نظر گرفته شده است که در ا

 و همكاران Babaei( و 4144) Khalaj یها به پژوهش

 .کرد اشاره( 2440)

 يبرجستگشاخص : (Bh) ینسب یبرجستگ شاخص

نقطه در  نیترپست و نیترمرتفع انیاختالف م ينسب

شاخص با  نیدهد. ايرا نشان م يزهكش حوضه کی

 .شود يم محاسبه (1)استفاده رابطه 

(1       )                                max minBh h h  

در توسعه شبكه  ينقش مهم ،ينسب يبرجستگ

 توسعه ،ينیرزمیو ز يسطح یهاآب حرکت ،يزهكش

 عوارض يشیفرسا یهايژگیو و نیزم يسطح اشكال

 انیدهنده شدت جرنشان آن یباال مقدار و دارد ينیزم



 291/  . . . یفعال بر مبنا کیبا تكتون  لغزش نیزم يارتباط فراوان يبررس

 نیرواناب است. ا یمقدار باال و نییپا نفوذ آب،

است و  حوضه کی يارتفاع نسب هدهندنشان شاخص،

 ينرخ باالآمدگ انگریب ،ينسب يبرجستگ یمقدار باال

 شتریب يساختنیزم تیفعال لیدل به که است شتریب

 و نیتر(. مرتفعPinter، 2442و  Keller) باشد يم

 یبرا يارتفاع ينقطه با استفاده از مدل رقوم نیتر پست

 يبررس ی(. برا5)شكل  محاسبه شد رحوضهیزهر 

در سه رده به لحاظ  ينسب يشاخص برجستگ ،بهتر

از  شیب ریمقاد :شد یبند طبقه يساختنیزم تیفعال

 تیلفعا کی( رده Bh>2444) متر 2444

 متر 2444 تا 4444 نیب ریمقاد ،يساخت نیزم

(2444>Bh>4444 )و  يساخت نیزم تیفعال دو رده

 تیفعال سه دهر( Bh< 4444)  4444کمتر از  ریمقاد

حاصل از محاسبه  جی. نتادهد يرا نشان م يساخت نیزم

 نیا بر نشان داده شده است. 1شاخص در جدول  نیا

 یمتر برا 2474 شاخص نیا مقدار نیشتریب ،اساس

شاخص  نیا زانیم باشد. يچشمه م-اردکان رحوضهیز

 دو از شیب زین لکیسرانج و انیفهل یها رحوضهیز یبرا

 درباال  يكیتكتون تیفعال هدهند نشان هک است متر هزار

 .باشد يم مذکور یها رحوضهیز
 

 مطالعه مورد همنطق یها رحوضهیدر ز Bhشاخص  ریمقاد -4 جدول

 رحوضهیز
 ارتفاع حداکثر

(m) 

 ارتفاع حداقل

(m) 

  يبرجستگ شاخص

 ينسب
 تیفعال طبقه

 4 2474 4115 2794 دیسفچشمه -اردکان

 4 2490 571 2429 لکیسرانج

 2 4502 714 2791 يممسن نورآباد

 2 4129 4152 2541 سرگاه-انیکود

 4 2414 074 2542 انیفهل

 

 شاخص: تکتونیکی هایفعالیت نسبی ارزیابی

 (9) رابطه( از Iat) تكتونیک هایفعالیت نسبي ارزیابي

 .آید مي دستبه

(9)                                              /Iat S N    

 هایشاخص طبقات مجموع S ،آن در که

 هایشاخص تعداد N و شده محاسبه ژئومورفیک

رده  نیانگیمحاسبه م ازپس .اشدبيم شده محاسبه

 برآن بنا يابیو ارز هحوض( در هر S/n) هاشاخص طبقه

 شاخص (2441) همكاران و ELHamdouniروش 

 ریچهار رده به شرح ز به( Iat) ينسب لعاف ساختنیزم

 .شوديم یبند طبقه

9/4>Iat ≥4 ؛باال يلیخ ساختيزمین هایفعالیت 

2Iat< ≥9/4 9/2 ؛باال تكتونیكي هایفعالیتIat<≥ 2 

 Iat≥9/2  و متوسط ساختيزمین هایفعالیت

 .نییپا های فعالیت

 شده اجرا یها شاخصکدام از  هر که حیتوض نیا با

(، کی) باال ؛رده سهتكتونیكي به فعالیت  ظراز ن

 نمیو بر ه ( تقسیم شدندسه) نییپا( و دو) متوسط

به سه محدوده به  زیطقه مورد مطالعه ننم ،اساس

 باشد.  یبند طبقه کینئوتكتون تیفعال زانیلحاظ م

از  حاصل ریدبر اساس مقاو  یبند رده نیتوجه به ا

 تیفعال سطح یبند پهنه نقشه ، Iatشاخص

 ،اساس نیا برشد.  هیته منطقه یبرا يتساخ نیمز

 يكیتكتون تیفعال یدارا يممسن بادنورآ هرحوضیز

 تیفعال یسرگاه دارا-انیکود  هرحوضیز ،نییپا

-اردکان یها هرحوضیزمتوسط و  يكیتكتون

 تیفعال یدارا انیفهل و لکیسرانج د،یسف چشمه

 .(9)جدول  باشند يم باال يكینتكتو

 یزبر شاخص: (1LSRI) نیزم سطح یزبر شاخص

های از جمله برای مدل ادییدر موارد ز نیزم سطح

اسیمقدر  زیآبخ حوزه داریپا تیریمد ایسازی و هیشب

سازی از مخاطرات مدل برای ،نیو همچنهای مختلف 

 درويمکار بهها لغزشنیزم انواع و لیس مثل يعیطب

(Oliaye  ،2441و همكاران.) یزبر شاخص ،نیهمچن 

 زانیم يابیارز یبرا یاریمع عنوان به تواند يمسطح 

 فرض نیشاخص بر ا نیباشد. ا يكیتكتون تیفعال

 ترازط از طول کل خطو يتابع یزبراستوار است که 

                                                             
1 Land Surface Ruggedness Index 



 4144، 2، شماره 41جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي299

خطوط کانتور  يبا استفاده از چگال ،نیبنابراباشد. يم

 دیآ يم دست هب نیزم یزبر شاخصمنطقه  کیدر 

(Sappington  ،2440و همكاران) . 44در شكل، 

خطوط  تراکماستفاده از  با نیسطح زم یزبرشاخص 

 نیا برمنطقه نشان داده شده است.  کیکانتور در 

 نیا دارمق ،دباش ادیز تراز خطوط يچگال جا هر ،اساس

 ادیشاخص ز نیکه ا جاهر و است شتریب زین شاخص

 مقدار. باشد يم ناهموار نیزم و دار بیش هیناح ،باشد

 ،يطرف از. است نییپا مسطح، ينواح رد شاخص نیا

 کینئوتكتون تیاز فعال ادیز یزبر یمناطق دارا

 شاخص نیا یباال مقدار و هستندبرخوردار  یشتریب

 ،نیبنابرا ،دارد منطقه کی در فعال کیكتونت از نشان

 یبند با نقشه پهنه تراز خطوط نقشه باقانط و سهیمقا

 کیمورفوتكتون یها حاصل از شاخص فعال کیتكتون

 کیتكتون یدارا یها انطباق بخش هدهند نشان زین

( با انیخصوص فهل هو ب لکیسرانج هرحوضی)ز شتریب

 شتریب يا چگالو ب تر متراکمخطوط تراز  یمناطق دارا

شاخص  اساس برو  حیتوض نیا با(. 44)شكل  است

فعال حاصل  کیتكتون یبند نقشه پهنه توان يمذکور م

 تیبا واقع را Bh و V/A، BR، P یها شاخصاز 

 منطقه مطابقت دارد. يكیتكتون

 
 مطالعه مورد منطقه یبرا( Iat) ينسب فعال ساخت نیزم شاخص محاسبه -5 جدول

 رحوضهیز
 حجم شاخص

 سطح به

 شاخص

 یریپذ انشعاب

 شاخص

 يزهكش تراکم

 يبرجستگ شاخص

 ينسب
Iat تیفعال طبقه 

 متوسط کیتكتون تیفعال 2 4 2 4 2 دیسف چشمه-اردکان

 باال کیتكتون تیفعال 9/4 4 4 2 4 لکیسرانج

 نییپا کیتكتون تیفعال 9/2 2 2 2 2 يممسن نورآباد

 متوسط کیتكتون تیفعال 29/2 2 4 2 2 سرگاه-انیکود

 باال کیتكتون تیفعال 09/4 4 2 2 4 انیفهل

 

 
 (2440و همكاران،  Sappington) تراز خطوط تراکممحاسبه ناهمواری با استفاده از  تیاز قابل يكیگراف شینما -11 شکل

 

نقشه پراکنش  هینسبت به ته ،تینها در

نقشه  يپوشانهم و انطباق با .شداقدام  ها لغزش نیزم

 زانیم یبند با نقشه پهنه ها لغزش نیپراکنش زم

و  عینحوه توز Iatبر اساس شاخص  کیتكتون تیفعال

 يكیمختلف تكتون یها در پهنه ها لغزش نیدرصد زم

 شیافزا با که داد نشان جینتا (.42)شكل  شدمشخص 

 زین ها لغزش نیزم درصد ينسب فعال کیتكتون زانیم

 از درصد 21/70 کهیطورهب ،ابدی يم شیافزا

 77/22 تنها و باال يكیتكتون یها پهنه در ها لغزش نیزم

 نییمتوسط و پا يكیتكتون یها در پهنه ها آن درصد

 جهینت نی(. ا42 شكل و 7)جدول  است  وستهیپ وقوع به

با  ها لغزش نیزم يفراوان يهمبستگ هدهند نشان

در  کینئوتكتون یها تیفعال و نقش فعال کیتكتون

 .است لغزش نیزم رخداد شیافزا
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 فعال کیتكتون یبند پهنه نقشه با تراز خطوط تراکم شهنق سهیمقا -11 شکل

 

 
 هاآن در ها لغزش نیزم پراکنش و ينسب ساخت نیزم تیفعال سطح عیتوز هنقش -12 شکل

 

 حوضهدر  کیتكتون تیمختلف فعال یهاها در ردهلغزشنیزم عیتوز -6 جدول

 

 یریگ جهیتن

هستند  يطیاز جمله مخاطرات مح ها لغزش نیزم

 ساخت نیمنوز یها تیاز فعال يناش راتییاز تغ متأثرکه 

 یها شاخص ،يطرف از. هستند نیسطح زم یرو بر

 یبرا ياساس یابزارها از يكی عنوان به کیمورفوتكتون

 یها تیفعال ریتأث زانیم و تیوضع به نبرد يپ

 ،اساس نیهم بر. باشد يم نیدر سطح زم يكینئوتكتون

 يدر بررس توانند يم کیمورفوتكتون یها شاخص

 .رندیرار گمورد استفاده ق ها لغزش نیزم

 یبند پهنه نقشه هیته به نسبت ،پژوهش نیا در

 ک؛یشاخص مورفوتكتون چهار هیفعال بر پا کیتكتون

 یریپذ انشعاب شاخص(، V/A) هضحجم به سطح حو

 کیتكتون تیفعال طبقه
 رده هر مساحت

(km2) 

 هر مساحت درصد

 رده

 هرخداد یهالغزش نیزم مساحت

 (ha) رده هر در

 لغزشنیزم درصد

  رده هر در

 21/70 21/121 02/19 4111 باال کیتكتون تیفعال

 77/24 421 27 4119 متوسط کیتكتون تیفعال

 44 12/75 12/41 012 نییپا کیتكتون تیفعال
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(BRشاخص تراکم سطحي آبراهه ،)( هاP و )شاخص 

 یها صشاخ. شداقدام  (Bh) ينسب يبرجستگ

و محاسبه  یریگ اندازه هرحوضیز هر در کیتونمورفوتك

 تیشد. هر شاخص به سه رده به لحاظ فعال

بندی  تقسیم  بر اساس ،تینها در  و  میتقس يساخت نیزم

بر مبنای   کل  ساختي زمین  فعالیت ح طس  خص،اش هر  

طبقه با  سه در( Iat) نسبي فعال  ساخت  زمین شاخص  

 یبرا نییپا و متوسط ،باال کیتكتون تیفعال زانیم

سطح  یزبراز شاخص  ،نیهمچن.  شد عیین ت قه طمن

 تراکم زانیم نییتع آن یمبنا که( LSRI) نیزم

 تراکم زانیم و باشد يم( راز)ت ( خطوط کانتوري)چگال

 است، کینئوتكتون تیفعال تیوضع هدهند نشان

 رحوضهیز ،آمده  دستهب جینتا اساس بر. شد استفاده

 ،نییپا يكیتكتون تیفعال یدارا يممسن نورآباد

 یدارا د،یسف چشمه-و اردکان سرگاه-انیکود  رحوضهیز

 لکیسرانج یها رحوضهیمتوسط و ز يكیتكتون تیفعال

 ،ادامه در. هستندباال  يكیتكتون تیفعال یدارا انیو فهل

 با ها لغزش نیزم پراکنش نقشه يپوشانبا انطباق و هم

 عینحوه توز ،ينسب فعال ساخت نیمز یبند پهنه نقشه

در هر پهنه  هرخداد یها لغزش نید زمو درص يمكان

  .شدمشخص  يكیتكتون

 

 
 کیتكتون تیفعال مختلف یها رده در ها لغزش نیزم اکمرت درصد نمودار -13 شکل

 
( هكتار 21/121درصد ) 21/70 که داد نشان جینتا

 باال يكیتكتون تیفعال یمناطق دارا در ها لغزش نیزم از

درصد از کل وسعت حوضه مورد  02/19که تنها 

بر  است. وستهیپ وقوع به ،شود يمطالعه را شامل م

 درصد 44و  (هكتار 421) درصد 77/24 ،اساس نیهم

در مناطق  بیترت به ها لغزش نیاز زم (هكتار 12/75)

 بخش که نییپامتوسط و  يكیتكتون تیفعال یدارا

 را انیفهل هرودخان زیآبخ هحوز کل وسعت از یشتریب

 جهینت نیا .استحادث شده  ،ردیگ يم بر در

 ها لغزش نیزم يفراوان میمستق يهمبستگ هدهند نشان

در  کینئوتكتون یها تیفعال و نقش فعال کیبا تكتون

حاصل از  جینتا .باشد يم لغزش نیزم رخداد شیافزا

 یداریو پا تیریمد نهیزمدر  تواند يم ،پژوهش نیا

و  یزداریآبخ یها سازهو  ها طرح موفق یاجرا ،ها دامنه

 شیآما به مربوط یها برنامه ،نیچنهم و یسدساز

 توسعه و ثاحدا ،ينیگز مكان جمله از نیسرزم

 ،ها خطوط انتقال حامل یجاگذار ،يمواصالت یرهایمس

 مورد ... اکتشاف معادن و مناسب یها مكان انتخاب

 حاصل جینتابه  توجه با ،نیهمچن .ردیگ قرار استفاده

در محدوده مورد مطالعه  کینئوتكتون  تیفعال يابیارز از

 در کوچک یروستاها يبه تعدد و پراکندگ نظرو 

 بیضر شیافزا منظور به یساز مقاوم و ارهشدمنطقه، 

 یها موفق طرح یو اجرا يمسكون یواحدها يمنیا

 .کرد مستفاد پژوهش نیا از توان يرا م يخدمات

پژوهش آن  نیماحصل ا ،کرداشاره  دیبا انیپا در

در  را نیمحقق تواند يم فعال کیتكتون يابیارزاست که 

و  زشلغ نیزم خطر با ریدرگ مناطق تر قیدق صیتشخ

 یشتریب تصح از که یبند پهنه یها نقشه هیته
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 شنهادیخاطر پ نیبه هم .دهد یاری ،باشند برخوردار

 یها از شاخص يآت یها در پژوهش ،شود يم

 دربرخوردار باشند،  یشتریاز دقت ب که کیمورفوتكتون

 یشناسا منظور به ،مرسوم یپارامترها ریکنار سا

 تیحساس یبند پهنه یها نقشه هیته و ریدرگ مناطق

 .شود استفاده لغزش نیزم
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