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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1397سال هشتم/ شماره مسلسل بیست و نهم/ پاییز 
  

  شمال شرق ایران در در پرچین حوضه آبریز ریخت شناسیها در گسلثیرأتبررسی 
 

  مقیم مرضا مقامیغال
  دامغان، دامغاناستادیار دانشکده علوم زمین، دانشکده علوم زمین دانشگاه 

  16/8/95 ؛ تاریخ پذیرش:  8/10/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

و هـا   ظـاهري، پرتگـاه   ریخـت هاي رودخانه بیدواز در شمال شـرقی ایـران اسـت کـه    آبریز درپرچین، یکی از زیر حوضه حوضۀ
بـا منـاطق مسـکونی،     مجاورت این حوضـه دلیل  به .است آني شدید تکتونیکی در ها فعالیتدهنده  هاي موجود در آن نشان واریزه

هاي کمـی  این پژوهش که با روشدر  .استضروري  آنهاي تکتونیکی فعالیتاي اطالع از اسفراین و آمایش حوضه نزدیکی به سد
هـاي  شـاخص  اسـتفاده از پـرچین انجـام گرفـت بـا      هـا بـر ریخـت شناسـی حوضـه در     نی و با هدف شناسایی تأثیر گسـل و میدا

در این ها تأثیر گسل و ضریب گراویلیوس  vf، AF،Sي ها نیمرخ طولی و لگاریتمی، شاخص یعنی، موضوع با مرتبط مورفوتکتونیکی
تر از نیمـرخ  نیمـرخ طـولی بـاال    ،هـا  نشـان داد در بیشـتر قسـمت   این حوضـه  طولی و لگاریتمی مقایسه نیمرخ حوضه بررسی شد.
 vfشاخص متوسط  ارتباط دارد. ي این حوضههات گسلادل است واین عدم تعادل با فعالیعدم تع گیرد که نشانه لگاریتمی قرار می

 وهـا تنـگ   دره آنهـا  تهاي این حوضه فعال و در اثر فعالیبدست آمد بنابراین، براساس معیارهاي این شاخص گسل 7859/0عدد 
سـبب فشـردگی قسـمت     هـا داد فشار وارده از سوي گسلنشان  AF بررسی نتایج شاخص شکل شده است. v آنها ظاهري ریخت

هاي زیـادي در دره اصـلی ایـن حوضـه     ها سبب پیچ و خمنشان داد، گسل Sنتایج شاخص  همچنین راست این حوضه شده است.
جنـوب شـرقی    -هـا در جهـت شـمال غربـی    مشخص نمود این حوضه با تأثیرپـذیري از گسـل  نیزاند؛ نتایج ضریب گراولیوس شده

ها کشیده شده اند اشکال اي این حوضه که عمود بر مسیر درههکشیدگی دارد. مطالعات پیمایشی مشخص نمود آن دسته از گسل
هـاي تکتـونیکی ایـن    تهـا فعالیـ  گسـل برتأثیر عالوه شودمی تحقیق پیشنهادبه نتایج این هتوجبا اند.آوردهبوجود متنوع کارستی را

  قرارگیرد.مطالعه هاي دیگر نیز مورد حوضه از جنبه
  

 ها، مورفولوژي حوضههاي مورفوتکتونیکی، گسلشاخص ،درپر چینحوضه آبریز :هاي کلیديواژه
  

  1و طرح مسئله مقدمه
ه براي نُمود عینی تقابـل  هاي آبریز، بهترین عرصحوضه

فشار  . هستندهاي تکتونیکی و فرایندهاي فرسایشی تفعالی
ها موجب شکستگی شده گسلوارده به یک منطقه از طریق 

کنـد و از طریـق زهکشـی و    مـی  براي نفوذ آب فراهمراه را 
ي آبریـز شـکل مـی گیرنـد. پـس از      هـا حوضـه  جریان آب،

ي تکتونیکی و فراینـدهاي  ها گیري، رقابت بین فعالیت شکل
هـاي  حوضـه فرسایشی آغاز و بسته به برتري هر یک از آنها 

بنـابراین بـا ریخـت     گیرنـد؛ مـی آبریز شکل خاصی به خود 
 درآنهـا پـی بـرد.   هـا توان به تأثیر گسل می هاشناسی حوضه

هاي ها و زمین لرزهتندآب هاي گسلی، شواهدي چون پرتگاه
هاي این حوضـه  کند، که گسلاین فرض را تداعی میمکرر 

 ها تو این فعالی می کنندي تکتونیکی آن را کنترل ها فعالیت
ي هـا  شیب، شـکل، نـوع دره، پـیچ و خـم    درتأثیرات زیادي 

                                                             
   gh.maghami@du.ac.irنویسنده مسئول:*

بـا توجـه بـه وجـود     داشـته اسـت.    آناي و وسعت  رودخانه
یت در مجاورت این حوضه و نزدیکی آن روستاهاي پر جمع

شناسایی  به سد بیدواز تنها منبع آب آشامیدنی شهراسفراین،
ها و تأثیرات آن در این حوضه ضروري اسـت. در ایـن   گسل

هـا درمورفولـوژي ایـن    مقاله سعی براین است تا تأثیرگسـل 
ي مورفوتکتونیکی بررسـی  ها شاخصفاده از حوضه با است

و  ي عمرانـی هـا  ریـزي  گردد تـا از نتـایج آن در برنامـه   
  این حوضه استفاده شود. آمایشی

  
  پیشینه تحقیق

هاي فرسایشی در ي تکتونیکی و فرایندها بت فعالیترقا
 ي آبریـز  نُمـود بیشـتري دارد بـه همـین دلیــل     هـا  حوضـه 

نهـا  ها و تـأثیر آ گسل تفعالی مختلف،  هايمحققان با روش
تـرین ایـن   از مهـم  انـد نمودههاي آبریز مطالعه را در حوضه
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در سـال  2و مک فـادن   1مطالعات می توان به مطالعات بول
اشـاره نمـود.    vfهاي کالیفرنیـا بـا شـاخص    در گسل1977

گسلی این منطقـه  يها نتایج این مطالعات نشان داد ساختار
در عـدم   اينقـش عمـده   هاي مکررپستی و بلندي با ایجاد

 1994درسال 4و نیوپفر3هاي آن داشته اند. ویلمنتعادل دره
مرخ  لگـاریتمی و طـولی آثـار    در تایوان با روش مقایسه  نی

این ارتفاعـات بررسـی    ظاهري را در ریخت هات گسلفعالی
 5آلتـین ).  ,155:199Knuepfer and Willimin( نمودند

مورفومتري سازندهاي آذرین آنتالیاي ترکیه را بـا   )2010(
 زهکشی بررسـی کـرد و بـه ایـن نتیجـه     توجه به شبکه 

هـا و مقاومـت   رسید که توسعه شـبکه زهکشـی بـه گسـل    
) 2014( 6در ایتالیــا کــارتوژانهــا وابســته اســت. ســنگ

 را با استفاده 7تامارو آبریز حوضـۀ  هاي تکتونیکیتفعالی
 8سـارما کـرد.  مطالعـه  مورفوتکتـونیکی هـاي  از شاخص

آبریز برهماپوترا درتبـت   حوضۀمورفوتکتونیک  )2016(
مطالعه و به ایـن   vf وsmf, Af   هايرا بر اساس شاخص

ي تکتونیکی در شـمال ایـن   ها نتیجه رسید که فعالیت
ي دیگر آن است. در ایران در ها حوضه بیشتر از قسمت

هاي آبریـز  تکتونیکی در حوضهي ها زمینه تاثیر فعالیت
تـرین آنهـا    نجام شـده کـه از جدیـد   مطالعات زیادي ا

) در 1393(  زاده علمـی توان بـه مطالعـات یمـانی و     می
حوضه نچی مریوان اشـاره نمـود در ایـن مطالعـه ایـن      

ل شناخته شده که آثار این حوضه از نظر تکتونیکی فعا
 دارد.قسـمت شـمالی آن نمـود بیشـتري     هـا در فعالیت

هـاي تکتـونیکی را    فعالیت )1393( شبرنگعابدینی و 
ــۀ ــاخص   درحوض ــق ش ــاي، از طری ــکین چ ــاي مش ه

  رسی و به این نتیجه رسیدندکه اینژئومورفولوژیکی بر
 هاي فعال قرارحوضه حوضه از نظر تکتونیکی در ردیف

نقش گسل سروان  )1393( دهقانیمریدي و  گیرد. می
بررسـی و بـه ایـن نتیجـه     را در توسعه حوضه سـراوان  

گسـل   این حوضـه نقـش ایـن    گیري شکلرسید که در
) 1393(عزتـی  و  آق آتابـاي  بوده اسـت.  تعیین کننده

                                                             
1. Bull 
2. Mcfadeen 
3. Willemin 
4. knuepfer 
5. Altin 
6. Cartojan 
7. Tammaro 
8. Sarma 

بـا   را حوضۀ سولوکلو (خراسان شمالی)مورفوتکتونیک 
و ارتبـاط ایـن   ، مطالعـه  ژئومورفولـوژیکی  آثـار اسـتفاده از  

 نمودنـد.  بررسـی ها را با ریخت شناسی این حوضـه  فعالیت
 حوضـۀ  هـا درریخـت شناسـی   علی رغم اهمیت نقش گسل

درپرچین،تا به حال این حوضه از این منظر، مـورد مطالعـه   
  قرار نگرفته است

  
  روش تحقیق

ي آبریـز، مرزبنـدي   ها لین قدم در مطالعه حوضهاو
 بـا اسـتفاده از   حوضـه درپـرچین  مرزبنـدي  . است آنها

ســازمان  1:50000بــا مقیــاس توپــوگرافی هــاينقشــه
ها از خط الرأسو با استفاده  جغرافیایی نیروهاي مسلح

. مطالعـات زمــین  گرفـت  انجــامو خطـوط تقسـیم آب   
 1:100000ده از نقشه زمـین شناسـی   شناسی با استفا

هـا بـر   بـراي مطالعـه تـأثیر گسـل     .شیروان انجام شـد 
تغییرات ارتفاعی از نیمرخ طولی و لگـاریتمی اسـتفاده   

نیمـرخ در یـک راسـتا    دو  . در حالت تعادل ایـن گردید
 عدم دهندهنشان شوند. فاصله آنها از یکدیگرترسیم می

بـراي مطالعـه تـأثیر     .)4 (شـکل  اسـت  یک دره تعادل
از ضـریب  ها بـر شـکل حوضـه آبریـز درپـرچین      گسل

  .)1گراویلیوس استفاده شد (رابطه

                      )1 (رابطه
A

p
p
pkc

28.0



  

ــن  ــهدر ایــ ــوس؛  ck:رابطــ ــریب گراویلیــ   = ضــ
A ــع؛ ــب کیلومترمربـ ــر حسـ ــه بـ ــاحت حوضـ   = مسـ
Pمحیط حوضه بر حسب کیلومتر؛ =  
p=    محیط دایره فرضی که مساحت آن برابـر مسـاحت

  حوضه باشد؛
دهنـده   بیشـتر باشـد نشـان    1از  این ضریب میزان اگر

  )60: 1370 (موحددانش، کشیدگی حوضه خواهد بود
 مـورد  vf شـاخص بـا   هـا هـا در شـکل دره  تأثیر گسـل 

  .)2 گرفت (رابطهقرار مطالعه
           )2 (رابطه

)()(
2

EscErdEscEld
VfwVf




  
  رابطه:این  در
Vf =عبارت از نسبت پهناي دره به ارتفاع آن؛  

Vfw= پهناي کف دره بر حسب متر؛  
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Eld  =     ارتفاع خـط تقسـیم آب بـین دو دره در سـمت
  بر حسب متر؛ چب از سطح دریا

Erd  =     ارتفاع خـط تقسـیم آب بـین دو دره در سـمت
  راست از سطح دریا بر حسب متر؛

Esd = ارتفاع کف دره از دریاي آزاد؛  
، تحرکـی پر باشد، نشـان  1کوچکتر از vfاگر مقدار 

  2اگـر بزرگتـر از    نشـان فعالیـت متوسـط و    2تا 1بین 
 ,Bulland Mcfadeen( بـود  خواهد آرامش نشانهباشد 

هـا در فشـردگی حوضـه    تأثیر گسل ).1977:115-138
مـورد بررسـی قـرار     AFشاخصبا استفاده از درپرچین 

  .)3 رابطه( گرفت
 A ୀ ఽ౨                )                    3(رابطه 

ఽ౪ଵ
 

  رابطه : در این
=  A ضریب تاب برداشتگی حوضه؛  
 =  A୰رو  ز کانال میانیمساحت سمت راست حوضه ا)

  ؛به پایین رود)
=  A୲  مساحت کل حوضه آبریز؛  

ر یا کمتـ  65مقادیر باالتر از  ،بر اساس این شاخص
، مقـادیر بـاالتر از   دهنده کج شدگی حوضه نشان 35از 
و دهنــده عــدم کــج شــدگی  نشــان 43ر از و کمتــ 75

و  65یـا کمتــر از   35و بیشـتر از   43 مقـادیر کمتـر از  
مقدار متوسط ایـن شـاخص   دهنده  ننشا  57بیشتر از 

ــی ــد م ــیچ و  ).Dehbozorgi, 2010:330-333( باش پ
مـورد بررسـی    )s(رودخانه اي توسط شاخص ي ها خم

و آرامـش  نشـانه   شـاخص، ایـن . مقادیر زیاد قرار گرفت

 :155( باشدفعال بودن حوضه مینشانه  آن، مقادیر کم

1996 Pinter and Keller,  .()4 رابطه.(  
  S=C/V                        )4 (رابطه

  :رابطه در این 
S=  اي؛سینوسی رودخانـه V=   طـول مسـتقیم دره؛ C= 

  طول مسیر رود؛
 مطالعـه   و هـا  تنـدآب  ،هـا ها، عـرض دره مساحی گسل

هـاي میـدانی   بـا پیمـایش    این حوضه اشکال کارستی
ي مورد نیاز این پژوهش بـا  ها انجام شد در پایان نقشه

  ترسیم گردید. Adobe Illustrator افزار نرم
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
ن در استادر پرچین، در شمال شرقی ایران،  حوضه

قـرار  خراسان شـمالی و در شـرق شهرسـتان اسـفراین     
ــه و ــی گرفت ــایی ب  37˚-2´ن از نظــر مختصــات جغرافی

- 56´شرقی تا  57˚-48´شمالی و  37˚-9´شمالی تا 
از  قع شده اسـت. گرینویج واشرقی از نصف النهار  57˚

اســطخري  از شـمال بـه حوضـه   نظـر موقعیـت نسـبی    
از  شیروان، از جنوب به حوضه میدان جیـک اسـفراین،  

و از شـرق بـه کـوه شـاهجان     بیـدواز   خانهبه رودغرب 
 250/66حوضــه حـــدود  ایــن  گــردد. محــدود مــی  

تنهـا منطقـه مسـکونی آن     و کیلومترمربع وسعت دارد
تنهـا راه دسترسـی بـه آن جـاده     و چین پر روستاي در

کنـد  عبور مـی  آن اسفراین به شیروان است که از غرب
  ).1 (شکل

  
  حوضه مورد مطالعه در استان خراسان شمالی و ایران موقعیت نقشه: 1 شکل
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  بحث اصلی
از : در پـرچین  حوضـۀ و تکتونیک  زمین شناسی 

جزو ارتفاعـات   مورد مطالعه، حوضۀشناسی،  نظر زمین
زایــی آالداغ اسـت کـه حرکـات تکتـونیکی آن در کـوه     

(جــداري الرامیــد آغــاز و در حــال حاضــر ادامــه دارد  
شناسـی   سازندهاي زمـین از نظر  ).35: 1376عیوضی، 

هـاي دولـومیتی   این حوضـه را آهـک   هايبیشتر سازند
) تشکیل مـی دهـد کـه از نظـر     Jkmz(سازند مزدوران 

ــه ــر ژوراســیک ســن ب ــداي اواخ ــوط وابت ــه مرب کرتاس

هاي سبز با میـان  هایی از مارنهمچنین الیه ؛شوند می
در قسـمت   Jch) بیـد  (سـازند چمـن   هایی از آهک الیه

جنوب این حوضه مشاهده می شـود. مسـاحت انـدکی    
) بـه خـود   QAi( ازاین حوضه را رسوبات آبرفتی جدید

ــتاختصــاص مــی دهــد  هــاي شــدید بــه دلیــل فعالی
شـکل   حوضـۀ ایـن   هاي متعددي در تکتونیکی، گسل
مختلفی آن را تحـت تـأثیر قـرار     هايگرفته و از جنبه

  ).1 جدول و 2 (شکل داده است

  

  
  )1:100000زمین شناسی شیروان مقیاس(منبع: نقشه  مورد مطالعه حوضۀ نقشه زمین شناسی: 2شکل 

  
  )1:100000مقیاس نقشه زمین شناسی شیروان :خذا(م مطالعه هاي منطقه موردمشخصات گسل :1 جدول

  حوضه در موقعیت  نوع گسل  جهت گسل  به کیلومتر گسلطول  نام گسل  ردیف
  شمال  عادي اصلی  جنوب شرقی-شمال غربی  33/13  سرخ قلعه  1
  شمال  فرعی  جنوب شرقی-شمال غربی  6/6  درپرچین  2
  شمال  امتدادلغز  غربی-شرقی  6/6  درپرچین باال  3
  شرق  امتداد لغز  جنوبی-شمالی  8  قره جقه  4
  شرق  عادي  شمال شرقی - غربیجنوب  8/ 3  هشت مرخ  5
  جنوب  معکوسراندگی  جنوب شرقی-شمال غربی  40  اردغان  6

  
 در آبریـز  حوضـۀ ها در شـکل گیـري   تأثیر گسل

موجب شکستگی  ها گسل فشار وارده از سوي: پرچین
ــان آب در   ــی و جریـ ــق زهکشـ ــده از طریـ ــن شـ ایـ

شـکل گرفتـه اسـت.    درپرچین این حوضه  ها شکستگی

در ضلع شمال غربی این حوضه گسـل سـرخ قلعـه بـا     
پرچین با جهت شـمال   غربی و گسل در -جهت شرقی

ــمال    ــرقی، شـ ــوب شـ ــی جنـ ــرق آنغربـ را از  وشـ
اسطخري شیروان، گسـل همـه گجـی و هشـت      حوضه
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ــرخ در جنــوب شــرقی و جنــوب آن را از      حوضــۀم
شاهجهان، گسل اردغان و میدان جیک در غرب، آن را 

اردغان و میدان جیک جدا نمـوده و اسـکلت    حوضۀاز 
 ).  3(شکل اند را شکل داده آنلیه او

  

  
  ل ارث)منبع گوگدرپرچین ( حوضۀشبکه ذهکشی و مآندرها ي ،  هامرزها در تأثیر گسل :3 شکل

  درجه آزیموت چرخانده شده است. 270تصویر به اندازه  ،هاجهت مشاهده بهتر تأثیر گسل
  

: در پـرچین  حوضۀها در نیمرخ تعادل تأثیر گسل
ــامی ــه هنگ ــاختارهاي ک ــد  س ــونیکی و فراین هاي تکت

رودخانه به نیمرخ  ،فرسایشی در یک راستا عمل نمایند
و در صورت تداوم به تعادل خواهـد  نزدیک تعادل خود 

روش مناسـبی   مقایسه نیمرخ لگاریتمی و طولی .رسید
تعادل یا عدم تعادل یک حوضه  مشخص نمودنجهت 

و نیمـرخ در یـک راسـتا    ایـن د  حالـت تعـادل  در .است
عدم تعادل هاز یکدیگر نشان آنهافاصله  .شوند میترسیم 
پس از ترسـیم   .)34 :1388 ،(مقامی مقیم استحوضه 

) 4 (شـکل  درپـرچین  حوضـۀ  نیمرخ طولی و لگاریتمی
فاصله زیادي با حالـت تعـادل    حوضهاین  مشخص شد

این  ،اند ها ظاهر شدههرجا گسل که طوري به .خود دارد
 فاصـله گرفتـه اسـت.   از حالـت تعـادل خـود     دخانـه رو

درپرچین اغلـب بـه    حوضۀها در عدم تعادل تأثیرگسل
اوج  کـه  ي تکتونیکی مشهود استها صورت باال آمدگی

گسـل   ازرودخانـه  ایـن  عبـور  در محل  باال آمدگیاین 
بـه   ایـن بـاال آمـدگی    دارد عینـی  نمـود درپرچین باال 

هـاي  واریزه و هاتنداب، تنگ هاي گسلی،صورت پرتگاه
 حوضـۀ  قسمت جلوه خاصی به توپوگرافی این گسترده

  .بخشیده استدرپرچین 
مقایسه نیمرخ طولی و لگاریتمی این حوضه  نشان 

کیلومتر از مسیر آبراهـه اصـلی ایـن     12داد نزدیک به 
حوضه ازشمالشرقی گسل همه گجی تا ابتـداي گسـل   
سرخ قلعه نیمرخ طولی باالتر از نیمرخ لگـاریتمی قـرار   
دارد. علت اصلی این باال آمدگی مربوط به تأثیرات سـه  

سرخ قلعه می باشـد. بـه    گسل همه گجی، درپرچین و
دلیل وجود این سه گسل ایـن قسـمت فعـال تـرین و     
ناپایدارترین قسمت این حوضه محسوب می شـود کـه   

هــاي گســلی،  آثـار ایــن ناپایـداري بــه صــورت پرتگـاه   
هاي گسترده وشـیب زیـاد مشـاهده مـی شـود.       واریزه

کیلـومتر یعنـی از چهـارکیلومتري گسـل     8نزدیک بـه  
سـتن بـه رودخانـه بیـد واز و     سرخ قلعـه تـا محـل پیو   

همچنین دو کیلومترابتدایی آن نیمرخ طولی پایین تـر  
از نیمرخ لگاریتمی قرار می گیرد کـه دلیـل اصـلی آن    
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برتري فراینـدهاي فرسایشـی نسـبت بـه سـاختارهاي      
کیلومتر  از مسیر این رودخانه  4گسلی می باشد. تنها 

رخ در در فاصله بین درپرچین باال و پایین ایـن دو نیمـ  
انـد کـه دلیـل ایـن امـر برابـري       یک راستا ترسیم شده

نسبی فرایندهاي فرسایشی و ساختارهاي گسلی است. 

در کل مقایسه نیمرخ طـولی ولگـاریتمی ایـن حوضـه     
نشان داد که این حوضه با حالـت تعـادل خـود فاصـله     

هـا بـه خصـوص    دارد و در عدم تعادل آن سـهم گسـل  
  تر است.هاي  شمال شرقی و شرقی بیشگسل

  

  
  )1395: (مأخذ نگارنده نپرچی آبریز در حوضۀمقایسه نیمرخ طولی و لگاریتمی : 4 شکل

  
 در حوضـۀ شـکل  گسـترش و  هـا در  تأثیر گسل

هاي تکتـونیکی و فراینـد   سـاختارهاي دلیل  به: پرچین
. نیسـت ثابـت   اي رودخانـه  يهـا  فرسایشی مرز حوضـه 

 سـاختارهاي  وقهقرایـی   فرسایش رود با هاي هر شاخه
. موثرنـد در این فراینـد  با ایجاد پستی و بلندي  یگسل

دو حوضه مجاور براي تصاحب فضـاي  ترتیب بین  بدین
 ،به همـین سـبب   ؛ئمی وجود داردبیشتر یک مبارزه دا

. استها متفاوت  شکل حوضهجهت گسترش و  ،وسعت
هـا  پرچین جهـت گسـل   درحوضه  دربه دلیل این که 

نیـز در  حوضـه  ایـن  اسـت  شـرقی   جنوب -غربی شمال
دلیـل   بـه همچنـین   همین جهت گسترش یافته اسـت؛ 

 يمرزهـا  در هـا توسط گسل ایجاد شدهي ها محدودیت
ایـن حوضـه نتوانسـته اسـت      ،شمالی، جنوبی و شرقی

وسـعت  بنـابراین   ؛ش قابل توجهی داشـته باشـد   گستر
ا کـه مسـاحتی   ر هـا  حوضه گونهاین. قابل توجهی ندارند

ــر از  ــد کیلومتر 100کمتـ ــع دارنـ ــف  را مربـ در ردیـ
: 1394 ،علیـزاده ( دهنـد  ي کم وسعت قرار میها حوضه
بـه   را توان وسعت کـم ایـن حوضـه   بنابراین می ،)498

نسـبت   آنهاي د شده توسط گسلي ایجاها محدودیت

در نیـز هـا تـأثیرات زیـادي    گسـل  ،عالوه بر وسعت .داد
 ها جهت بررسی نقش گسل .اندشکل این حوضه داشته

 استفاده شـد در شکل این حوضه از ضریب گراویلیوس 
حوضـه   ایـن  وسـعت کـه   با توجـه بـه ایـن    .)1 (رابطه
ــیط آن  کیلومتر 250/66 ــع و مح ــومتر  50/43مرب کیل

 ؛بدســت آمــد495/1 ایــن ضــریب عــدد مقــداراســت 
آن تـوان  میها شاخصمعیارهاي این بر اساس بنابراین 

 واقـع شـدن   .ي کشـیده قـرار داد  ها در ردیف حوضهرا 
ي سرخ قلعه، درپرچین و همه گجی بـا جهـت   ها گسل

 ،شرقی این حوضهضلع جنوب شرقی در  -شمال غربی
غربـی و   ضـلع ي میـدان جیـک و اردغـان در    هـا  گسل
این  جنوب شرقیهاي همه گجی و چهل مرخ در گسل

ایجـاد   آنهـایی را جهـت گسـترش    حوضه محـدودیت 
ها حضـوري  این حوضه که گسل قسمتتنها  .اند نموده

ایـن   ،شـمال غربـی آن اسـت بنـابراین     ،کم رنگ دارند
حوضه در همان جهت گسترش یافته است به عبـارتی  

ل، ایجــاد شـده در ســه جهـت شــما   محـدودیت  دیگـر 
سـبب کنـد    هـا جنوب و شرق این حوضه توسط گسل

در کاوشـی   و افزایش فرسایششدن فرسایش قهقرایی 
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 ایـن  در جهـت جریـان   آن رااسـت و  این حوضه شـده 
 دادهجنوب شرقی شمال غربی گسترش  یعنیرودخانه 

  است.   داده آنو شکلی کشیده به 
 در حوضۀهاي دره و عرض ها در شکلتأثیر گسل

وان یــک دره تـ را مــی پـرچین دردره اصــلی : پـرچین 
نشـان داد   میـدانی  مطالعات .ساختمانی در نظر گرفت

شــکل  v هـاي ایـن حوضـه   دره ،هـا قسـمت در بیشـتر  
 نیـز نتایج حاصل از مطالعات مورفوتکتـونیکی   .هستند

هـا در  گسلثیرأجهت بررسی ت .نمودرا تأیید  فرضاین 
از نظـر ریخـت   . استفاده شد vf از شاخصها شکل دره

عمق زیاد و عرض شناسی مقدار کم این شاخص نشانه 
هـا  درهعرض زیاد وعمق کم و مقدار زیاد آن نشانه  کم

و بـه فواصـل    ایسـتگاه  19 این شاخص درمقدار . است
گیـري   انـدازه  حوضـه  اینخروجی محل  از متري 500
میـــانگین آن عـــدد  و )2 جـــدول و 5 (شـــکل شـــد

بدست آمد؛ بنابراین براسـاس معیارهـاي ایـن    7859/0
هاي فعال  و شاخص، حوضۀ درپرچین در ردیف حوضه

 گیرنـد.  شکل قـرار مـی  vهاي هاي آن در ردیف دره دره
مربوط به ایسـتگاه   199/0حداقل این شاخص با میزان 

جنـوب شـرقی حوضـه در محـل تالقـی      در  19شماره 
هاي هشت مرخ و همه گجی اسـت کـه حـداکثر    گسل

محدودیت را براي گسـترش عرضـی دره اصـلی ایجـاد     
کرده است. در حالی که حداکثر آن مربوط به ایسـتگاه  

در نزدیکی اتصـال ایـن حوضـه بـه رودخانـه       1شماره 
بیدواز است. در ایـن قسـمت  دو گسـل سـرخ قلعـه و      

ک امتداد اما بـا فاصـله زیـادي از یکـدیگر     اردغان در ی
قرار دارند؛ بنـابراین ایـن قسـمت از تـأثیرات آنهـا دور      
مانده و رودخانه بستر خود را عریض و شکل دره را بـه  

 در مطالعــات پیمایشــی نیــز در آورده اســت. U حالـت 
  مشخص شد.

  

  
  )1395 (مأخذ نگارنده پرچین در حوضۀ و شبکه آبراهه در vfگیري شاخص  هاي اندازهایستگاه: 5 شکل
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  درپرچینآبریز حوضۀدر   vfهاي مربوط به شاخص  داده: 2جدول 
ت وضعی VFW ESD ELD ERD VF نام نقطه  

1 350 1785 1980 2055 5/1  متوسط 
2 150 1800 2040 2090 566/0  فعال 
3 250 1830 2130 2114 856/0  فعال 
4 300 1850 2240 2116 914/0  فعال 
5 100 1860 2345 2074 934/0  فعال 
6 175 1885 2345 2114 507/0  فعال 
7 225 1905 2399 2160 600/0  فعال 
8 130 1950 2399 2220 361/0  فعال 
9 150 1980 2400 2250 434/0  فعال 
10 100 2005 2550 2300 238/0  فعال 
11 100 2090 2599 2445 231/0  فعال 
12 200 2160 2644 2442 522/0  فعال 
13 200 2190 2780 2445 536/0  فعال 
14 100 2230 2800 2496 239/0  فعال 
15 150 2290 2890 2497 909/0  فعال 
16 125 2330 3084 2506 268/0  فعال 
17 50 2460 2866 2521 214/0  فعال 
18 100 2490 2800 2602 473/0  فعال 
19 50 2600 3012 2510 199/0  فعال 

  

  
  )1395 : (مأخذ نگارنده AFنقشه برآورد شاخص  :6شکل
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امتـداد  ها عمود بـر  هایی که جهت گسلدر قسمت
شـکل   U هـا رودخانه آنها را بریده و دره استرودخانه 

همـه گجـی در   هـاي قرجقـه و   ماننـد گسـل   انـد.  شده
یی با همین نام شکل ها تنگهکه قسمت میانی این دره 

  اند. داده
میزان فشـردگی و تـا شـدگی     ها درتأثیر گسل

 ،حوضـه  تفـاوتی بـی  ضـریب : درپرچین آبریز حوضۀ
 AF شـاخص  کنـد.  میزان فشردگی آن را مشخص مـی 

ارزیـابی  از این منظر  را ها گسلتواند تأثیر می )3 (رابطه
عـدد   پـرچین  در حوضـه  برايمیزان این شاخص . کند
ایـن   معیارهـاي  بنابراین بر اسـاس بدست آمد؛  33/33

خـود فشـردگی    راسـت  قسمت درشاخص، این حوضه 
   ).6 (شکل دارد

پـرچین، سـرخ    هـاي در فشار وارده از سوي گسـل 
هاي اردغـان،  قلعه، همه گجی و تبریان از شرق و گسل

غـرب سـبب فشـردگی     حسین آبـاد و هشـت مـرخ از   
  قسمت راست این حوضه شده است.  

ي  رودخانـه  هـا  هـا در پـیچ و خـم   تأثیر گسـل 
و  پــرچین رودخانــه در هــايپــیچ و خــم: درپــرچین

رودخانـه   بـا شـاخص سینوسـی   ي مجـاور آن هـا  حوضه

بـر   .درج گردیـد  3و در جدول  گیري اندازه) s (شاخص
از نظر پرچین  در حوضۀ ،این شاخص معیارهاي اساس

ي فعـال قـرار   ها در ردیف حوضهي تکتونیکی ها فعالیت
دلیـل یکسـان بــودن سـازندهاي زمــین     بــه گیـرد. مـی 

ي هــا در ایجــاد پــیچ و خــم هــا شناســی، تــأثیر گســل
 اي در ایــن حوضــه نمــود بیشـــتري دارد.    انــه رودخ

ي انتهـایی ایـن رودخانـه بـه     هـا  که در قسمت طوري به
یافتـه انـد   رش ها در یک امتداد گسـت دلیل اینکه گسل

ا هرچـه بـه سـمت باالدسـت و     تعداد مآندرها کـم، امـ  
 هـا بـه  رویم به دلیل نزدیکی گسـل پیش می سرچشمه

هـا  تأثیر گسـل یابند. یکدیگر تعداد مآندرها افزایش می
ــم  ــیچ و خ ــاد پ ــاي روددر ایج ــهه ــۀ اي  در خان  حوض

هــا در تــأتیر گســلتــوان در نقشــه درپــرچین  را مــی
) مشـاهده  3شـکل  مرزهـاي ایـن حوضـه (    گیري شکل

درشــکل مشــخص اســت بیشــتر  همــانطور کــهنمــود. 
در اثـر   هـا  مآندرهاي این حوضه در اثرکج شـدگی دره 

انــد. از جملــه    گســلی شــکل گرفتــه  ســاختارهاي 
مآنـدر در اثـر    گیري شکلبه  توانمیترین آنها  مشخص

هاي همـه گجـی، میـدان جیـک، هشـت مـرخ و        گسل
  ).-7Aو  3 (شکل نمودتبریان اشاره 

  
  )1395(مأخذ نگارندههاي مجاورآنمورد مطالعه و حوضه حوضۀگیري شده در اندازه sمیزان شاخص : 3جدول 

  وضعیت تکتونیکی  C  V S  نام زیر حوضه
  فعال  08/1  15/22  24  درپرچین
  متوسط  25/1  10  5/12  اردغان

  فعال  07/1  14  15  استخري
  

  
  تأثیر گسل درپرچین در ایجاد  - Bتأثیر گسل همه گجی در ایجاد مآندر A -7شکل 

  .)1395 (مأخذ نگارنده پیچ و خم و تنگ در پرچین
  

شـیب  : پـرچین  در حوضۀها در شیب  تأثیر گسل
آن تحـت   پرچین بیشتر از هر ویژگـی دیگـر   در حوضۀ

گسلی قرارگرفته اسـت. از آنجـایی از    تأثیر ساختارهاي
هاي یکنواخـت  سـازند  شناسی این حوضـه از   نظر زمین
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 رفـت کـه شـیب آن در تمـامی    شکل گرفته انتظار می
مطالعـات   امـا  باشـد. ها تفاوت زیـادي نداشـته   قسمت

 هاي توپوگرافی و نقشه شیب این حوضـه میدانی، نقشه
بینـی  آنگونه کـه پـیش    این حوضهنشان داد که شیب 

 بـا  همـین دلیـل شـیب آن    شد یکنواخت نیست. بهمی
 9 در ارتفـاعی  رقـومی  مدل گیري از با بهره باال و دقت

 همانطورکـه  گردید. درج 4 جدول در ومحاسبه  جهت
 اســتمشــخص) 9( و )8( هــايوشــکل) 4( جــدول در

مربـع و  کیلومتر 96/16 مساحت باحوضه  شرقی  شمال
ــد  78/24 ــا    درص ــی آن ب ــوب غرب ــترین و جن  3بیش

ــع وســعت و ــزان ،درصــد 49/4 کیلومترمرب کمترین می
  .دهندشیب را به خود اختصاص می

  
  کالس بندي شیب در حوضۀ آبریز در پرچی: 4 جدول

(کیلومترمربع) مساحت  کالس جهت شیب   درصد مساحت 
72/11  شمال  13/17  

96/16  شمالشرقی  78/24  
6/9  شمال غربی  14  

  74/14 10  شرقی
16/4  جنوب  1/6  

  49/4 3  غربیجنوب 
32/6  شرقی جنوب  23/9  

5/6  غرب  51/9  
  

  
  در پرچین حوضۀبندي شیب در  نمودار کالس :8شکل 

  
شـمال   ،همچنین جهت شیب غالب در این حوضـه 

شـرقی و حـداقل   . حداکثر شیب در شمال استشرقی 
هاي این آن در جنوب غربی بی ارتباط با فعالیت گسل

هـاي حوضـه نشـان داد    حوضه نیسـت. مطالعـه گسـل   
سد رشمال شرقی به حداکثر میفعالیت آنها در قسمت

هـاي گسـلی و   به صورت پرتگـاه  ها ن فعالیتکه آثار ای
ي تند، توپوگرافی خاصی به این قسمت حوضه ها شیب

شیب را در این قسمت بـه حـداکثر   بخشیده و متوسط 
ـ     ی حوضـه  رسانده است. در حـالی کـه در جنـوب غرب

ي ها رسد و اثري از پرتگاهها به حداقل میفعالیت گسل
ــلی  ــه   گسـ ــمت حوضـ ــن قسـ ــد در ایـ ــیب تنـ و شـ

توان گفت ساختارهاي گسلی شـیب  نابراین میبنیست؛
  .را در کنترل خود دارند درپرچین حوضۀ
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  )1394 منبع اداره منابع طبیعی شهرستان اسفراین( در پرچین حوضۀنقشه شیب : 9شکل 

  
گیـري اشـکال کارسـتی     ها در شکلتأثیر گسل

نـواحی آهکـی   کارسـتی در اشـکال : درپـرچین  حوضۀ
ــد  ــی گیرن ــکل م ــده ؛ش ــاختاري  پدی ــاي س ــد ه مانن

ها، امتداد شیب و سـطوح الیـه   چین خوردگی،ها گسل
 هـا  ایجـاد و توسـعه کارسـت   بندي هرکدام به نوعی در

کـه   از آنجـایی ). Millunovic,1988: 27موثر هستند (
 است حوضه آهکی این سازندهاي زمین شناسی بیشتر

در  اسـت  اشکال متنـوع کارسـتی در آن شـکل گرفتـه    
 نقشسازندهاي زمین شناسی بر هاکارستگیري  شکل

 هـا  چین و هاگسل به خصوصي تکتونیکی و ها فعالیت
طـی   .)127: 1388(حافظی مقدسی،  استقابل توجه 

هـاي  در تـوده  هـا فرایندهاي تکتونیکی بـا ایجـاد درزه  

 گیـرد کارسـت انجـام مـی    گیـري  شکلمقدمات  سنگی
سـبب  هـاي متعـدد   گسـل وجود  ).47: 1388 (قبادي،

 آنهـا شده مقـدمات نفـوذ آب را در    هاسنگشکستگی 
را بوجـود آورده   فراهم نموده و اشکال متنوع کارسـتی 

 یشـمال هاي ، گسلي این حوضههابین گسل در .است
 ،نـد ا داشـته زایـی  ي در فراینـد کارسـتی   تـر نقش مهم

ي هـا  بب جابجـایی کارسـت  سـ هـا  ایـن گسـل   فعالیت
ي مرتفع در شمال ایـن  ها کارست گیري شکل وقدیمی 
در جنوب حوضـه نیـز گسـل رانـدگی      است.شدحوضه 

هاي جمله کارن از ها گیري برخی از کارن غان شکلارد
  . )وسط تصویر 10(شکل است نموده تسهیل را شیاري

  

  
  .)1395: (مأخذ نگارنده درپرچینرودخانه اصلی در ي کارستی ها دره :10شکل 
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در  حوضـۀ گیري اشکال کارسـتی   هر چند در شکل
انـد ولـی    داشته مهمیپرچین ساختارهاي گسلی نقش 

ــه  در شــکل ــه پولی ــا از جمل ــري برخــی از آنه ــا گی و  ه
همچنـین   اند؛ سبب محدودیت شدهي انحاللی ها دولین

امتـداد  هـا نتواننـد در   که دولـین تکتونیک سبب شده 
به همین دلیـل  شکل بگیرند.  ها ي ناشی از گسلها درز

که تحت تأثیر ساختارهاي گسلی قـرار   یهایدر قسمت
مطالعات میدانی  اند.گرفتهها شکلدولیندارند به ندرت

و  هـا  ، چین خـوردگی ها مناطقی که گسل نشان داد در
فرایندهاي هیـدرولوژیکی بهتـر عمـل نمـوده و زمـین      

تـري   ارستی تکامـل یافتـه  حالتی عریان دارد، اشکال ک

 هاي کارستی بهتـرین مثـال در  خیاباناند. شکل گرفته
ایـن   يهـا  کارسـت گیري  ها در شکلگسل زمینه تأثیر

فروافتـادگی گسـل    رقسـمت عمـدتاً د  که استحوضه 
حوضـه مشـاهده   غربـی قسمت غربی وجنوب در اردغان

بـین شــکل گیــري و   ،در کــل ).11 (شـکل  شــوند مـی 
گسترش اشـکال کارسـتی ایـن حوضـه و سـاختارهاي      

از ابتـداي   گسلی آن یک ارتباط برقرار است به طوریکه
شـویم  بـه انتهـاي آن نزدیـک مـی     دره اصلی هـر چـه  

 تـر  ها فعال تر واشـکال کارسـتی آن نیـز نمایـان     گسل
  شوند. می

  

  
  )1395: (مأخذ نگارنده درپرچین حوضۀ خیابان کارستی در محل گسل اردغان در  غرب گیري شکل: 11 شکل

  
 گیري نتیجه

هـاي شـمال   آبریز درپرچین یکی از حوضـه  حوضۀ
 فـاز کـوه   است که ازنظرزمین شناسـی در  ایرانشرقی 

ــپ   ــی آل ــت   –زای ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــس از . پیرن پ
عوامل بیرونی و درونی تـأثیرات زیـادي در    گیري شکل

هـا در  در بین عوامل درونی نقـش گسـل   اند. آن داشته
مقایسـه  شناسی این حوضه نمود بیشـتري دارد.   ریخت

 نشـان  دره اصلی این حوضـه  نیمرخ طولی و لگاریتمی
ــین      داد ــه ب ــن حوض ــدکی از ای ــافت ان ــط در مس فق

تعـادل  تکتـونیکی   يها ساختارفرایندهاي فرسایشی و 
ي هـا  برتـري بـا فعالیـت    هابرقرار است در بقیه قسمت

 گیـري  شـکل سـبب   برتـري که این  باشد میتکتونیکی 
 ي عمیـق هـا  ، اشکال کارستی و تنگهها تندابآبشارها، 

. شده و مسیر اصلی این دره را نامتعـادل نمـوده اسـت   
حوضه به شکل ها در ریخت این نمود دیگر تأثیر گسل

هـا  براي مطالعه تأثیر گسل شودي آن مربوط میها دره
اسـتفاده   vfي ایـن حوضـه از شـاخص    ها در شکل دره

فشـار وارده از   شـاخص ایـن   معیارهـاي  براسـاس  .شد
در بیشـتر   این حوضهها سبب فشرده شدن سوي گسل

درآورده  Vرا بـه حالـت    هـا  درهشکل  و شده ها قسمت
از محـل  تداي این دره یعنی فقط در قسمتی از اب است.

به شاخه اصلی آن پرچین تا محل پیوستن  روستاي در
زیــاد و فاصـله  هاي فرسایشــیفراینـد  برتــريدلیـل   بـه 

 U و شـکل آن افـزایش   ها عرض دره یکدیگر از ها گسل
ها همچنین فشار وارده از سوي گسل ؛استشکل شده 

 اسـت و  بب فشردگی این حوضه شـده از چند جهت س
 .ي کم وسـعت قـرار داده اسـت   ها ردیف حوضهآن را در
از آن نشـان داد بـه دلیـل    و نتایج حاصل  AF شاخص

سمت راست این حوضـه   ،ها از سمت شمالفشار گسل
دیگـر   فـرض  .اسـت  فشرده تر از قسمت چپ آن شـده 
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 هـاي هـا در پـیچ و خـم   ژوهش این بود که گسـل  این پ
جهت بررسی این  ندا این حوضه تأثیر داشته اي رودخانه

سینوسی رودخانـه اسـتفاده شـد کـه     از شاخص  ،تأثیر
در ردیـد  مشـخص گ اساس معیارهـاي ایـن شـاخص    بر

نقـش اصـلی را ایفـا     هـا گسـل ها ایجاد این پـیچ و خـم  
داد ارتباط زیادي بین مطالعات مختلف نشان  .اند نموده

هاي موجود در این حوضه ها و پیچ و خمفعالیت گسل
گیري مآندرهاي این  وجود دارد که این ارتباط در شکل

ر هـا د گسـل تـأثیرات  اوج  .داشت حوضه نمود بیشتري
 آنهـا محل برخورد به مربوط  حوضهریخت شناسی این 
در ایــن قســمت اســت  ایــن حوضـه  در شـمال شــرقی 

پرچین باال و پایین، سرخ قلعه و قره جقه  هاي در گسل
و گذاشته  نمایشاي خشن به ي خود چهرهها تبا فعالی
ــیب ــه ش ــزایش را  حوض ــد دادهاف ــین ان ــدال  همچن ج
 خصـوص به  نیروهاي تکتونیکیو هاي فرسایشی فرایند
ده و نتیجـه  به حداکثر رسـان در این قسمت را ها گسل
ي پـر  هـا  ي عمیـق، پرتگـاه  ها صورت تنگه آنها به تقابل
دلیـل   بـه  گر شده اسـت. جلوه اي و حرکات دامنه شیب
قسـمت   ،آهکـی  این حوضـه از سـازندهاي   گیري شکل

شـامل اشـکال کارسـتی    آن زیادي از ریخـت شناسـی   
کجـاي ایـن    هـر  دادمطالعات میـدانی نشـان    شود. می

ها عمود بـر جریـان دره اصـلی گسـترش     گسل ،حوضه
بـا ایجـاد شکسـتگی و درز و شـکاف سـبب      و اند یافته

جریانـات مختلـف    عریان شدن سازندهاي آهکی شـده 
کارستی از جمله انواع تیپیک اشکال آب با انحالل آنها 

 وجـود آورده  هب را کارستی هايدره و غار کارن، دولین،
 است.
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