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  چکیده

 شناسیزمین هايترین موضوعیکی از مهم ،هاها و تحلیل دگرریختی آنخوردگیچین ۀالگوي هندس ۀمطالع
خـوردة  رانـده و چـین   ان و در کمربنـد تاقدیس خویز در استان خوزست. آیدشمار می کوهزایی زاگرس به کمربند

هاي مهـم زاگـرس بـه    این تاقدیس یکی از تاقدیس است.واقع شده  گسل پیشانی کوهستان زاگرس در فرادیوارة
تاقدیس عبـور کـرده و تاقـدیس     دائمی مارون است که از میانه د؛ اهمیت آن به دلیل وجود رودخانهروشمار می

گـوش،  ي سـه هـا با استفاده از اشکال مورفـومتري نظیـر رویـه    این تاقدیسیم تقسیم کرده است. ن دوخویز را به 
فتـه  کوهستان، از نظر مورفوتکتونیک مورد بررسـی و مطالعـه قـرار گر    هاي ساغري و شاخص تابیدگی جبهۀ هدر

خصـوص   سـاختی بـه  ، بررسی وضعیت تاقدیس خویز از نظر میزان فعالیت زمـین است. هدف از انجام این پژوهش
شـده بـر روي ایـن    هـاي احـداث  توان وضعیت سـازه اضر است؛ به کمک نتایج این پژوهش میهاي عهد حفعالیت

شناسی مورد ارزیابی قـرار داد.  خصوص سد مخزنی مارون را از نظر مخاطرات زمین تاقدیس و در مجاورت آن، به
س نتایج این مطالعه صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت؛ بر اسا ها در دو یال تاقدیس بهاین اشکال و شاخص

ساختی داشته و بـر  مستقیمی با میزان فعالیت زمین هاي مورفوتکتونیکی ذکرشده رابطۀمشخص شد که شاخص
ساختی در وضعیت فعال قرار دارد و توان اظهار داشت که تاقدیس خویز از نظر فعالیت نسبی زمیناین اساس می

دهـد. ایـن مسـئله    ز خود نشـان مـی  غربی، فعالیت بیشتري اهمچنین یال شمال شرقی آن نسبت به یال جنوب 
اي کمتـر از یـک   تواند به علت وجود تاقدیس زیرسطحی منصورآباد در جنوب غرب تاقدیس خویز و با فاصـله  می

ساختی در یال شمال شرقی تاقدیس خویز و ایجاد فعالیت زمین راندکیلومتر از آن باشد که منجر به تشکیل پس
  یال شده است. بیشتر در این

  
   .تاقدیس خویزمورفوتکتونیک، مورفومتري، زاگرس خوزستان،  :هاي کلیدي واژه

  
 1و طرح مسئله قدمهم

 2000سـاختاري زاگـرس بـه طـول تقریبـی       پهنۀ     
مکران در  ر از جنوب غرب ترکیه تا غرب حوضۀکیلومت

؛ 56: 1984، 2شمال بندرعباس امتداد دارد (اشـتوکلین 
-ایـن کمربنـد چـین    )266: 2006، 3و همکارانسپهر 

                                                   
 myamani@ut.ac.ir  نویسنده مسئول:*

2. Stocklin 
3. Sepehr et al 

قـاره  -قـاره  شـروع برخـورد   ۀشده نتیج رانده – خورده
 عربستان و ایران مرکزي در اواخر کرتاسـه اسـت   هورق

و داراي  )221: 1981، 5؛ بربریـان 145: 1980، 4(علوي
 متفـاوت بـوده   هندسۀاندازه و  تنوعی از ساختارهاي با

از شـمال خـاوري   هـا  کـه شـدت دگرریختـی آن    است
یابـد (بربریـان،   سـوي جنـوب بـاختري کـاهش مـی      به

                                                   
4. Alavi 
5. Berberian 
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). 145: 2006، 1؛ حســـامی و همکــــاران 222: 1995
خیـــزي بســـیار فعـــال و ه لـــرزهزاگـــرس از دیـــدگا

ـــه ـــرین زلزل ــ خیزت ــت  ۀمنطق ــران اس ــی و  ای (میرزای
هـاي زاگـرس   طول تاقـدیس ). 468: 1998، 2همکاران

 30تـا   3هـا بـین   کیلـومتر و عـرض آن   200تا  6بین 
 ). عمـدة 37: 1995در نوسان است (مطیعـی،  کیلومتر 

جنـوب   -هـا داراي رونـد شـمال بـاختري    این تاقدیس
 يهاتیفعالو مطالعه و شناخت عوامل  خاوري هستند.

ــ ــاختنیزم ــوژ ی وس ــده در  یکیژئومورفول محدودکنن
 نیو همچنــ هــاي توســعه مســکونی و عمرانــیبرنامــه

 و الزم اسـت  يضـرور  يامـر  یعـ یسـوانح طب  تیریمد
  ).1398و همکاران،  ي(مراد
در تاقدیس خـویز در شـمال شـرق شـهر بهبهـان           

و در مـرز دو   )MFF(گسل پیشانی کوهستان  فرادیوارة
و  زون ساختاري ایذه و فروافتـادگی دزفـول قـرار دارد   

رود؛ هاي مهـم زاگـرس بـه شـمار مـی     یکی از تاقدیس
این تاقدیس به دلیـل وجـود رودخانـۀ دائمـی      اهمیت

تاقدیس عبور کرده و تاقـدیس   مارون است که از میانۀ
   خویز را به دو نیم تقسیم کرده است.

ــاي هــاي اخیــر شــاخصطــی ســال      هــا و پارامتره
 هیپسـومتري مورفوتکتونیکی متعددي ماننـد انتگـرال   

)Hi( شـیب رودخانـه   -، شاخص طـول )SL،(   شـاخص
نسـبت عـرض کـف     )،AF(زهکشی  عدم تقارن حوضۀ

ــاع دره   ــه ارتف ــی   )VF(دره ب ــارن عرض ــاخص تق ، ش
و غیره براي بررسی تکتونیک فعـال در   )T( توپوگرافی

، 3کاربرده شده است (کاکس مناطق مختلف معرفی و به
ــاران 578: 1994 ــز و همک ــک241: 1988، 4؛ ول ، 5؛ ه
کارهاي انـدکی بـا   کنون  با این وجود تا ).423: 1973

ــاخص  ــتفاده از ش ــه   اس ــوط ب ــومتري مرب ــاي مورف ه
از جمله تحقیقات داخلـی  ها انجام شده است؛  تاقدیس

توان به این موارد اشاره  یمصورت گرفته در این زمینه 
 يهـا  روش)، با اسـتفاده از  1388کرد: قربانی و علوي (

سـاختی تاقـدیس   مورفومتري به بررسی فعالیت زمـین 
 هـا  آن ، نتـایج پـژوهش  انـد  پرداختهدلیچاي -آینهورزان

                                                   
1. Hessami et al. 
2. Mirzaei et al. 
3. Cox 
4. Wells et al. 
5. Hack 

جنوبی  یال شمالی تاقدیس نسبت به یالکه  دادنشان 
) به 1392( چاکدل یمیرح ي واحمد .تر است آن فعال
ـ  هیـ ناح کیو مورفوتکتون يژئومورفولوژبررسی   – یالل

پرداختند. نتایج این مطالعه  نخوزستا استان گتوند در
 کـه  مورفوتکتـونیکی نشـان داد  هـاي  بر اساس شاخص

جـزو منـاطق    یکیگتوند از لحـاظ تکتـون   -یمنطقه الل
ــرار دارد. ــارا فعـــال قـ ــی و همکـ )، در 1394ن (ثروتـ

ی که در بخش میانی تاقـدیس کبیرکـوه انجـام    پژوهش
ــدازه   داده ــتفاده از ان ــا اس ــد، ب ــري ان ــ  گی ــاي کم ی و ه

هـاي مورفـومتري بـه ارزیـابی میـزان فعالیـت        شاخص
انـد؛ نتـایج    د بررسی پرداختهمور ساختی محدودةزمین

ها که با شواهد صحرایی مطابقت داده شده  آن پژوهش
در سـاختی  است، بیـانگر میـزان بـاالي فعالیـت زمـین     

ــت  ــدوده اس ــاران ( . مح ــار و همک )، در 1397پرهیزک
  هاي بابـاکوهی و کفتـرك در شـمال    تاقدیسی پژوهش

ابی مورفومتریـک  را با استفاده از روش ارزیـ  شهر شیراز
بیـانگر   هـا  آن ؛ نتیجۀ پژوهشاند دادهمورد بررسی قرار 

ــه رشــد  	هــاي رو و فعالیــت ســاختیزمــینفعالیــت  ب
ــدیس ــت   تاق ــوهی اس ــا ک ــاران   .باب ــودي و همک مقص

هرمز با استفاده از  پژوهشی در شرق تنگۀ)، در 1397(
ــومتري تاقــدیس، میــزان هــا شــاخصارزیــابی  ي مورف

مـورد ارزیـابی    ساختی را در منطقـه هاي زمین  یتفعال
نشـان داد کـه میـزان     ها آن ؛ نتایج پژوهشاند دادهقرار 

هـا   یستاقـد هـاي جنـوبی    در یال ساختیزمینفعالیت 
  .استبیشتر 

 گرفته در زمینۀهاي خارجی صورتدر بین پژوهش     
 طـور  بـه )، 2012هـا، بهرامـی (   یستاقدمورفوتکتونیک 

ــا اســتفاده از  ــومتري هــا خصشــااختصاصــی ب ي مورف
تاقدیس بـه بررسـی تکامـل مورفوتکتونیـک تاقـدیس      

وي  ر زاگرس پرداختـه اسـت؛ نتـایج پـژوهش    نواکوه د
یک  عنوان به ساختیزمینفعالیت  غیراز بهنشان داد که 

، هـا  درهعمـده بـر مورفـومتري عناصـر و      کنندة کنترل
 ۀعوامـل ثانویـه در توسـع    عنوان بهو شیب هم  وهوا آب

انـد.   کـرده عمـل   مورد مطالعـه  شناسی زمین هاي شکل
هـاي   )، با استفاده از شاخص2014( 6عزتی و آق آتاباي

در  سـاختی زمینمورفومتریک به بررسی میزان فعالیت 

                                                   
6. Ezati & Agh-Atabai 
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هـا نشـان    آنپژوهش اند، نتایج  داغ مرکزي پرداختهکپه
ــه  ــرب منطقــ داد ک ــورددر غ ــه، فعال ۀ م ــتمطالع  ی

 1ر و همکـاران آزو سـت. باال یاربسـ  ینسب ساختی زمین
ـ ها روش)، با استفاده از 2014( ی، یـک تاقـدیس   ي کم

هـــاي  یـــتفعالدر جنـــوب کالیفرنیـــا را از نظـــر   
. طبـق نتـایج   اند دادهمورفوتکتونیکی مورد بررسی قرار 

کوهستان در طول  پژوهش شاخص تابیدگی جبهۀاین 
شیب شمالی تاقدیس به خط مستقیم نزدیک است که 

در  سـاختی زمـین میزان باالي فعالیت  ةدهند نشاناین 
)، 2019( 2النـگ کـومرا و همکـاران   این ناحیـه اسـت.   

 خـوردة  ینچـ هـاي نئوتکتونیـک را در کمربنـد     یتفعال
. طبـق نتـایج   اند دادهاسکوپن در هند مورد بررسی قرار 

در  سـتان کوه جبهـۀ  شـاخص تابیـدگی  ، پـژوهش این 
اسـت کـه    1بـه   یـک نزدهـاي مـورد بررسـی،     یستاقد

در منطقـه   سـاختی زمـین میزان باالي فعالیـت  نشانگر 
  است. مورد پژوهش

 هاي مورفومتري ویژة این پژوهش به کمک شاخص     
هاي وش، درهگهاي سهها شامل (شاخص رویه تاقدیس

کوهستان)، به بررسی میـزان   ساغري و تابیدگی جبهۀ
ت. ساختی در تاقدیس خویز پرداخته اسـ فعالیت زمین

کـه سـد مـارون بـر روي ایـن تاقـدیس       با توجه به این
ــن احــداث گردیــده اســت، مســئله و هــد  ف اصــلی ای
سـاختی عهـد   پژوهش، بررسـی میـزان فعالیـت زمـین    

ي داراي بیشترین ها پهنهحاضر به منظور تعیین دقیق 
سـاختی، در راسـتاي حفاظـت و    میزان فعالیـت زمـین  

-مخزنـی مـی  برداري بهینه از تأسیسات ایـن سـد    بهره
باشد. با توجه به اهمیـت سـد مـارون در حفـظ شـهر      

کشاورزي  یازموردنبهبهان از خطر سیالب و تأمین آب 
آبی منطقه، ارزیابی میزان فعالیت زمـین -و نیروي برق

این سد (تاقـدیس خـویز) از اهمیـت     ساختی محدودة
    اي برخوردار است. یژهو
  

  و مبانی نظري ها دگاهیدمفاهیم 
هاي ژئومورفیکی هسـتند  گوش پدیدههاي سهرویه     

سـاختی نظیـر   که در مناطق داراي برخاسـتگی زمـین  
 اي بـه پیشانی کوهستان و به علت فرسـایش رودخانـه  

                                                   
1. Azor et al. 
2. Longkumera et al. 

 4). منگس245: 1988، 3آیند (ولز و همکارانوجود می
شـمال  در  5ریوگرانـده ریفت  ی در)، در پژوهش1987(

هـاي  رویـه هـاي مهـم   اد که ویژگـی نیومکزیکو نشان د
گوش مانند اندازه، شیب، میزان فرسـایش داخـل و    سه

گوش در ارتباط نزدیک با موقعیـت  هاي سهتعداد رویه
هـاي فعـال اسـت. مــنگس    هـا نسـبت بـه گســل   رویـه 

ــت    1990( ــه فعالیـ ــود کـ ــار نمـ ــین اظهـ )، همچنـ
اصـلی پارامترهـایی نظیـر     کننـدة  ساختی، کنترل زمین

. اگرچــه گــوش اســتهــاي ســهرویــهشــیب و ارتفــاع 
ننـد  اي از عوامل ماگوش ناشی از مجموعههاي سه رویه
ختی سـا هـاي زمـین   شناسـی و فعالیـت  وهوا، سنگ آب

هــا در کنتــرل هــاي عمــدة آنهسـتند، لــیکن ویژگــی 
ژئومورفیــک دیگــري کــه در  تکتونیــک اســت. پدیــدة

آید، ها به وجود میارتباط با تکتونیک فعال در تاقدیس
(گلدورســی و  هســتند) W-G( 6هــاي ســاغري دره

ــون ــاالمبو973: 2000، 7جکســ ). 168: 2004، 8؛ پــ
گـوش منجـر بـه برجـا مانـدن      ي سـه هافرسایش رویه

تر بودن بخش باالیی شود که به علت پهنهایی می دره
هـاي سـاغري موسـوم    و باریک بودن خروجی، بـه دره 

 تابیدگی جبهۀ ).44: 2001، 9است (بربانک و اندرسون
هاي  یتفعالکوهستان یک شاخص قدیمی براي برآورد 

ي مسـتقیم کـوه در   هـا  جبهـه است. روند  ساختیزمین
ــا گســلطــول  ــاخص  ه ــن ش ــد. ای ــرار دارن ــال ق ي فع

تعادل بین فراینـدهاي فرسـایش جریـانی     ةدهند نشان
کوه  ي جبهۀها قسمتاست که تمایل به قطع برخی از 

 سـاختی زمـین هـاي   یـت فعالبه شکل سینوسی دارد و 
ــه تولیــد   ي مســتقیم هــا جبهــهعمــودي کــه منجــر ب

  ).128: 1977، 10شود (بال و مکفادن یمکوهستان 
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
هــاي خوزســتان و تاقــدیس خــویز در مــرز اســتان     

کهکیلویه و بویراحمد و در شمال شرق شهر بهبهان در 

                                                   
3. Wells et al. 
4. Menges 
5. Rio Grande 
6. Wine glass valley 
7. Goldsworthy & Jackson 
8. Palumbo 
9. Burbank & Anderson 
10. Bull & McFadden 
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 ي شـمالی تـا  دقیقـه  37درجه و  30عرض جغرافیایی 
 ودرجـه   50دقیقه شمالی و در طـول   46درجه و  30
قی واقـع  دقیقه شر 35درجه و  50دقیقه شرقی تا  12

هـاي  تاقدیس از سطح آب ترین نقطۀشده است. مرتفع
تـرین  متر است و پایین 1635آزاد، داراي ارتفاع حدود 

ــاع آن  ــی 187ارتف ــر م ــدیس  مت ــول تاق ــد. ط  43باش

 5/5ود سـمت حـد  کیلومتر و عرض آن در بیشـترین ق 
دائمی مارون که سد مـارون   باشد. رودخانۀکیلومتر می

ــه  ــده اســت درســت از میان ــر روي آن احــداث گردی  ب
کنـد  تاقدیس عبور کرده و آن را به دو نیم تقسیم مـی 

  ).2و  1هاي (شکل

  

  
  

  مورد مطالعه موقعیت محدودة :1شکل 
  

        
  

 
دید به ترتیب به سمت شمال غرب و جنوب غرب سد تنظیمی در حال  ب)و الف  مارون و تجهیزات سد مارون رودخانه :2شکل 

  تاقدیس خویز، دید به سمت شمال شرق فعال در میانه 1water gapنمایی ازج)  مارون، احداث بر روي رودخانه
  

                                                   
 رشد حال در هايتاقدیس روي بر آب عبور کنونی فعال هايمحل. 1
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  روش تحقیق
وضــعیت مورفوتکتونیــک تاقــدیس  محاســبۀبــراي      

خویز، پارامترهاي مربوطه، در دو یال شـمال شـرقی و   
هـاي  ، درهگـوش هـاي سـه  جنوب غربی که شامل رویه

 صـورت  بـه کوهسـتان اسـت    ساغري و تابیدگی جبهـۀ 
افـزار  جداگانه محاسبه گردید؛ براي این منظـور از نـرم  

Google earth   کـه   استفاده شده است. به ایـن ترتیـب

ــرم ــزار در نـ ــه   Google earthافـ ــاي مربوطـ مرزهـ
گـوش، طـول قاعـدة    هـاي سـه  شیب رویهشده،  ترسیم
هــاي خروجــی دره عــرض و عــرض هــا، بیشــینۀرویــه

کوهسـتان در حالـت سینوسـی و     ساغري و خط جبهۀ
مستقیم ترسیم و محاسبات مربوطه صـورت پـذیرفت.   

 1در جدول پژوهش هاي مورد استفاده در این شاخص
  آمده است. 3شکل  و

  

  
  

  
  هاي ساغري گوش ب) شاخص درههاي سهها الف) شاخص رویهگیري شاخصمحل اندازه: 3شکل 

  کوهستان جبهۀ شاخص تابیدگیج) 
  

شناسـی  ان دادن وضـعیت زمـین  براي بررسی و نش     
 شناسـی محـدودة  بررسی، نقشـۀ زمـین  محدودة مورد 

ده است (شکل ترسیم ش Arc GIS افزار نرمتاقدیس در 
اي ، از تصاویر ماهوارهشناسیزمین نقشۀ ). براي تهیه4

ده متر اسـتفاده   DEMلندست و مدل رقومی ارتفاعی 
 شناسـی نیـز از نقشـۀ   هاي زمـین ادهشده است. دیگر د

 همـراه  بـه  1:100000شناسی منطقه در مقیاس زمین
  میدانی گردآوري شده است. کارهاي

 
 )2012هاي مورد استفاده (بهرامی، شاخص: 1جدول 

 شاخص فرمول اجزاء فرمول تفسیر

ي بیشتر، در هاي با شیب تندتر، مساحت و طول قاعدهرویه
شوند.تر تشکیل میمناطق با تکتونیک فعال  

 BL =طول قاعده
 A =مساحت  

 S = شیب 
  گوشهاي سهشاخص رویه -

هاي باالتري هستند در یال Wهایی که داراي نسبت دره
شوند، در نتیجه تر و چرخش بیشتر تشکیل میپرشیب

  ساختی باالتري هستند.نشانگر فعالیت زمین
M =عرض دره بیشینه 

O =خروجی دره W=M/O  ساغري يها درهشاخص 

تر باشد و فرسایش به خط راست نزدیکهرچه کمتر باشد، 
 تر است.تر باشد تکتونیک فعالنزدیک 1کمتر باشد و به 

Lmf  =کوهستان در  طول جبهه
جلو و پاي کوهستان یا جایی که 

  کند (منحنی).شیب تغییر می
Ls =مستقیم همان دو  فاصله

 نقطه.

푆
= 퐿 /퐿  

 

 جبهه شاخص تابیدگی
 کوهستان
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  هاي تحقیق یافته
تاقدیس خویز درست در مرز دو واحـد  : شناسیزمین
سـاختی زاگـرس یعنـی زون ایـذه و فروافتـادگی      زمین

 فرادیـواره دزفول واقع است. این تاقدیس دقیقاً بر روي 
ین گسل واقع شده و روي اثر ا گسل پیشانی کوهستان

شناسی این تاقدیس سـازند  چینه است. رخنمون عمدة
 وسـیله هایی که بهمقاوم آسماري است و تنها در بخش

ــه  ــایش رودخان ــت،   فرس ــده اس ــدگی ش ــار بری اي دچ
هایی از مارون، بخش خصوص در محل عبور رودخانه هب

سازندهاي نامقاوم پابـده و گـورپی نیـز رخنمـون دارد     
). با توجه به قرارگیري ایـن تاقـدیس   5و  4 هاي شکل(
گسل مهم پیشانی کوهستان، انتظـار   ر روي فرادیوارهب

سـاختی در ایـن   هـاي زمـین  رود کـه نـرخ فعالیـت   می
ــاال ب ــدیس ب ــی   تاق ــا بررس ــوع ب ــن موض ــه ای ــد؛ ک اش

-رهگوش، دهاي سههاي مورفومتري مانند رویه شاخص
کوهسـتان بـه    هاي ساغري و شاخص تابیـدگی جبهـۀ  

  خوبی بررسی شده است.

 

  
  مورد بررسی شناسی محدودةزمین :4شکل 

  
از ائوسـن بـه بعـد     حداقلگسل پیشانی کوهستان      

رسـوبی را بـر    کننـدة حوضـۀ   کنترلفعال بوده و نقش 
 )؛145: 2006شته است (حسامی و همکـاران،  عهده دا

نشـانگر فعـال بـودن     GPSهـاي  گیـري همچنین اندازه
ایـران مرکـزي بـا نـرخ      سـوي  بـه عربی  همگرایی ورقه

ــدازه mm/yr 20متوســط ــرياســت. ان ــاي گی  GPSه
شدگی در جنوب  دهد که نرخ کوتاههمچنین نشان می

 mm/yrشرق کمربند زاگـرس در حـال حاضـر حـدود    

در شمال غـرب زاگـرس ایـن     که صورتی دراست  913
، 1اسـت (ورنانـت و همکـاران    mm/yr513 نـرخ حـدود  

کمربنـــد زاگـــرس همچنـــین از نظـــر  ).388: 2004
-خیزتـرین کمربنـدهاي رانـده    خیزي یکی از لـرزه  لرزه
: 2004، 2ست (طالبیـان و جکسـون  خورده در دنیاچین

                                                   
1. Vernant et al. 
2. Talebian & Jackson 

ــوارد 518 ــن م ــی ای ــکال   ). همگ ــراه گســترش اش هم
هـاي زاگـرس را بـه کاندیـدهاي     ژئومورفیک، تاقـدیس 

  کند. مطالعات مورفوتکتونیک تبدیل میت مناسبی جه
تاقدیس خـویز تاقدیسـی متقـارن تـا      :ژئومورفولوژي

نامتقارن با شیب کمـی بیشـتر در یـال جنـوب غربـی      
هـاي  گـوش، دره هاي سهاست. در هر دو دامنۀ آن رویه

ســاغري و یــک درة عمیــق کــه تقریبــاً تــا خــط کــف 
شـود. پوشـش   تاقدیس را برش داده به خوبی دیده می

یاهی در دامنۀ شمال شرقی گسترش بیشتري داشته گ
 و همچنین فرسایش بیولوژیـک و شـیمیایی در دامنـۀ   
شمال شرقی بیشـتر اسـت. در مقابـل در یـال جنـوب      
غربی که شیب بیشـتري دارد از نظـر پوشـش گیـاهی     

ــب  ــوازدگی فیزیکــی غال ــوده و ه ــر ب ــر اســت.  فقیرت ت
کـه رخنمـون اصـلی تاقـدیس سـازند آهکـی        ازآنجایی
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خصـوص در یـال   آسماري است، اشکال کارسـتیک بـه  
). 6و  5هـاي  جنوب غربی توسعه یافتـه اسـت (شـکل   

یافتـه در بخـش مرکـزي     همچنین، درة عمیق توسـعه 

کـه پروفیـل    7در شـکل   )water gap(تاقدیس خـویز  
 3دهد که با شـماره  طولی محور تاقدیس را نمایش می

  مشخص شده است.
  

  
  رخنمون سازند  ب)اصلی تاقدیس،  water gapمرز سازندهاي آسماري و پابده در  الف) :5شکل 

  نمایی از رخنمون سازند آسماري در یال جنوب غربی تاقدیس خویز ج)، water gap پابده در
  

  
  گوش در یال جنوب غربی، هاي سهرویه توسعۀ، ب) Water gapالف)  :6شکل 

  گوش در یال شمال شرقی تاقدیس خویزهاي سهرویه توسعۀج)
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  )Google earthپروفیل طولی محور تاقدیس خویز (منبع:  :7شکل 

  
ند کـه در  گوش اشکال خاصـی هسـت  هاي سهرویه     

ــالپیشــانی کوهســتان، پرتگاه ــاي گســلی و ی ــاي ه ه
آمـدن ایـن    وجود بهشوند. ها تشکیل میخوردگی چین

تکتونیک فعال در یک منطقه است کـه   ها نتیجۀپدیده
شناسی هاي زمینبرخاستگی و باال آمدن الیه صورت به

نـرخ   کـه  درصـورتی نمایـد.  ها بروز مـی و تشکیل چین
ــی باشــد،      ــایش آب ــتر از نــرخ فرس ــتگی بیش برخاس

تشـکیل   چندشـکلی هـایی بـا شـکل مثلثـی تـا       پدیده
شـوند.  ها از یکدیگر جدا مـی گردد که توسط آبراهه می

سـاختی بیشـتر باشـد،    هرچه میزان برخاستگی زمـین 
بیشـتر   تر و بـا طـول قاعـده   گوش پرشیبهاي سهرویه

گـوش  سه رویه 163تعداد  خواهند بود. در این پژوهش
رویه در یـال جنـوب    69شناسایی شد که از این تعداد 

در یال شمال شرقی قرار دارد (شـکل  رویه  94غربی و 
، میانگین مقادیر این شاخص (شـامل  2). جدول الف-3

مســاحت هــر رویــه، طــول قاعــده و شــیب) را نشــان  
  .دهد می

  
  گوشهاي سهمیانگین مقادیر پارامترهاي شاخص رویه :2جدول 

  یال تاقدیس  )m2(میانگین مساحت   )m(میانگین طول قاعده   )درصدمیانگین شیب (
  شمال شرقی  84/87  19/375  50/43
  جنوب غربی  07/139  82/514  65/37

  
ــر اســاس جــدول       ــانگین 2ب ، بیشــترین میــزان می

مساحت و میانگین طول قاعده، در یال جنوب غربـی و  
ها در یال شمال شرقی قرار ترین رویهدر مقابل پرشیب

گیري این شاخص در تاقدیس خـویز  اندازه دارند. نحوه
  نشان داده شده است. 8در شکل 

 

  
  گوش سه هاي رویهگیري پارامترهاي شاخص اندازه نحوة :8شکل 

  
شـکل جـام    بـه  هـایی هاي ساغري، درهاشکال دره     

هـاي  هـاي گسـلی و یـال   هستند کـه بـر روي پرتگـاه   
اي و آبی رودخانه فرسایش هاي فعال در نتیجۀتاقدیس

هرچه نرخ برخاستگی بیشـتر از نـرخ    شوند،تشکیل می
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 تـر  باریـک تـر و  هـا عمیـق  فرسایش آبی باشد، این دره
نرخ فرسایش آبی  که درصورتیخواهند بود و در مقابل 

تـر خواهـد بـود. در ایـن     پهـن  هـا بیشتر باشد، این دره
شناسـایی شـد کـه از     ساغري رةد 155تعداد پژوهش 

 86در یـال جنـوب غربـی و     ساغري درة 69این تعداد 
-3در یال شمال شرقی قـرار دارد (شـکل    ساغري درة

گیـري  ، میانگین مقادیر پارامترهاي اندازه3جدول . )ب
را نشــان  ســاغري يهــا درهبــه شـاخص  شـده مربــوط  

و  )M( دهد. این پارامترهـا شـامل بیشـترین عـرض     می
و نسـبت بیشـترین عـرض بـه      )O(عرض خروجی دره 

  .است )W(عرض خروجی 

   
  ساغري يها درهمیانگین مقادیر پارامترهاي شاخص  :3جدول 

W  O(m)  M (m)  یال تاقدیس  
  شمال شرقی  65/291  65/47  42/6
  جنوب غربی  63/417  42/93  10/5

  
، بیشـترین میـزان پـارامتر نسـبت     3طبق جـدول       

 يهـا  درهترین عـرض بـه عـرض خروجـی بـراي      بزرگ
باشـد.  در یال شمال شرقی تاقدیس خـویز مـی    يساغر

گیري این شاخص در تاقـدیس خـویز در   ي اندازهنحوه
  نشان داده شده است. 9شکل 

  

  
  ساغري هاي درهگیري پارامترهاي شاخص اندازه نحوة :9شکل 

  
قسیم خـط  شاخص تابیدگی پیشانی کوهستان از ت     

تاقـدیس بـه خـط     پیشـانی فرسـایش یافتـه و تورفتـۀ    
طـول یـال تاقـدیس بـه دسـت       دهنـدة  مستقیم نشان

و نرخ بـاالي  هاي با تکتونیک فعال آید. در تاقدیس می
یافته داراي طولی نزدیک بـه  برخاستگی، خط فرسایش

 1خط مستقیم همان یال بوده و این پـارامتر بـه عـدد    

هاي با تکتونیـک  در تاقدیس که درصورتیکند. میل می
طـول  ضعیف طول خط فرسایش یافته، بسیار بیشتر از 

بیشتر اسـت   1خط مستقیم بوده و این شاخص از عدد 
پیشانی تاقدیس  ). مقادیر شاخص تابیدگیج-3(شکل 

  نشان داده شده است. 4در جدول 

  

  پیشانی تاقدیس مقادیر شاخص تابیدگی :4جدول 
Smf  Ls (m)  Lmf (m) یال تاقدیس  
  شرقیشمال   53052  41482  27/1
  جنوب غربی  55055  42093  30/1

  
در یـال شـمال    Smf، شـاخص  4بـر طبـق جـدول         

 1شرقی کمتر از یال جنـوب غربـی اسـت و بـه عـدد      
که فرسایش  دهدنشان میتر است؛ این موضوع نزدیک

بیشتر از یال شمال شـرقی اسـت.   در یال جنوب غربی 
ایـن شـاخص در تاقـدیس خـویز در     گیري اندازه نحوة

  نشان داده شده است. 10شکل 
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  گیري پارامترهاي شاخص تابیدگی پیشانی کوهستاناندازهنحوة : 10شکل 

 
  گیريو نتیجه بندي جمع

هـا،  گیـري شـاخص  اساس نتایج حاصل از اندازهبر      
بیشترین میـزان میـانگین مسـاحت و میـانگین طـول      

گـوش در یـال جنـوب غربـی و در     هاي سهرویه قاعده
ها در یال شـمال شـرقی قـرار    ترین رویهمقابل پرشیب

ترین عـرض  دارند. بیشترین میزان پارامتر نسبت بزرگ
ال شـمال  در یـ  هاي ساغريدرهبه عرض خروجی براي 

ل در یال شما Smf. شاخص شرقی تاقدیس خویز است
تـر  نزدیک 1و به عدد  شرقی کمتر از یال جنوب غربی

این است کـه فرسـایش    دهندهاست؛ این موضوع نشان
 در یال جنوب غربی بیشتر از یال شمال شـرقی اسـت.  

آن است کـه از نظـر    دهندةها نشانگیريمجموع اندازه
تر از ساختی یال شمال شرقی فعالفعالیت نسبی زمین

غربی است. بیشترین میزان فرسایش آبی و  یال جنوب
داده اسـت؛   تشکیل آبگذرها در یـال جنـوب غربـی رخ   

تـر و  پیشـانی پـرپیچ و خـم    همچنین یال جنوب غربی
. با توجه به داردنسبت به یال شمال شرقی  تريتورفته

گســل پیشــانی  فرادیــوارةکــه تاقــدیس خــویز در ایــن
ــذه     ــاختاري ایـ ــرز دو زون سـ ــتان و در مـ و کوهسـ

 خوردگی آن جـوان فروافتادگی دزفول قرار دارد و چین
، مشاهدات پارامترهـاي  و مربوط به بعد از میوسن است
شناسـی در ایـن زمینـه    مورفوتکتونیکی با شواهد زمین

فعال بودن این تاقدیس  دهندة نشانهماهنگی داشته و 
در یـال شـمال    ویـژه  بـه سـاختی  از نظر نیروهاي زمین

)، در 1986، 1شرقی آن اسـت. بـر اسـاس نظـر (میتـرا     
ــده و چــین ــخــورده در سیســتمکمربنــدهاي ران اي ه

میـان دو تراسـت    هاي کور، زمـانی کـه فاصـلۀ   تراست

                                                   
1. Mitra 

متوالی کمتـر از طـول تراسـت پشـتی باشـد، در برابـر       
شـود و ایـن   حرکت تراست پشتی مقاومـت ایجـاد مـی   

و   بـا سـوي تمایـل   هـا  زمانی است کـه پـس رانـدگی   
متفاوت نسبت به راندگی اصلی شـروع   راستاي انتقال 
  نماید.به تشکیل می

اقـدیس  که تدر مورد تاقدیس خویز با توجه به این     
حدود یـک کیلـومتري    زیرسطحی منصورآباد در فاصلۀ

ــرار دارد،  طــول  کــه درصــورتیدر جنــوب غــرب آن ق
آن تـا   اصلی تاقـدیس خـویز بیشـتر از فاصـلۀ     راندگی

توان چنین نتیجه گرفـت   تاقدیس منصورآباد باشد، می
که در مقابل حرکت گسل پیشانی کوهسـتان، در یـال   

قـدیس خـویز مقاومـت ایجـاد شـده و      جنوب غربـی تا 
راندگی در یال شمال شرقی تشـکیل و شـروع بـه     پس

توانـد دلیـل فعالیـت    حرکت نموده که ایـن خـود مـی   
ساختی بیشتر در این یال نسبت بـه یـال جنـوب    زمین

ــد؛   ــی باش ــانغرب ــه هم ــه  گون ــا مطالع ــه ب ــواهد  ک ش
  مورفوتکتونیکی این امر مشاهده شده است.
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