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1-Introduction 

Aghajari Fault has been located in the Dezful embayment, and it is one of the critical faults in the Khuzestan 

Province. Hence the study of geomorphic indices for determination of amounts of neo-tectonic activity is vital. 

In this research, with the application of remote sensing and GIS methods, the geomorphic indices along the 

Aghajari Fault have been studied. Morphotectonic is the study of geological features for determining the 

amounts of tectonic activity in each area (Burbank and Anderson, 2012; Grohmann, 2004). Determination, the 

amounts of geomorphic indices, can help to fast estimate from a different tectonic manner of faults in different 

parts. Several geomorphic indices can help the geologist for determining the different tectonic activity or neo-

tectonic manner of faults. In this context, several geomorphic indices have been studied for the fault for the 

determination of neo-tectonic behaviors of Aghajari fault. 

 2-Methodology 

In this research with using digital elevation model, geological map and sub-basin map the geomorphic indices 

along the Aghajari fault were calculated. This quantitative amounts show the relative active tectonic manner of 

the Aghajari fault in the Khuzestan Province. Usually study of tectonic activity in the different geological 

setting is so expensive and need to more time for researchers. So the study of geomorphic indices can used as a 

faster and cheaper than other methods such as GPS, fault plane solution and borehole data. According to the 

result of geomorphic indices it is possible to find the neo-tectonic and active tectonic manner of the different 

geological settings. In this research four geomorphic indices mountain front sinuosity (smf), ratio of valley floor 

width to valley high (Vf), drainage basin shape ratio (Bs) and stream length-gradient index (SL) have been 

studied along the Aghajari Fault. Map changes of each geomorphic index along the Aghajari fault were 

prepared. With application of classification of the amounts of geomorphic indices (El Hamdouni et al., 2008) 

the variation range of each index along the Aghajari Fault were determined. Finally, the active tectonic map 

along the Aghajari Fault was prepared with application of overlying the results of all geomorphic indices. 
 

3- Results and discussion 

The Smf index can be defined as Smf = Lmf/Ls and has been used to evaluate the relative tectonic activity along 

the mountain fronts (Giaconia, 2012). Where Lmf is the length of the mountain front along the hillside and Ls is 

the length of a straight-line measured along the mountain front. The Smf index indicates equilibrium between 

the tendency of erosional processes to produce a mountain front with irregular (sinuous) shape to produce a 

relatively straight mountain front, coincident with an active range-bounding fault or fold (Bull and McFadden, 

1977; Keller and Pinter, 1986; El-Hamdouni et al., 2008). More active tectonics results show lower Smf values. 

The amount of Mountain front sinuosity index results ranges between 1.007 - 1.58 inactive and inactive parts of 

the Aghajari Fault, respectively. 
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The Vf index discriminates V-shaped from U-shaped flat-floored valleys (Bull and McFadden, 1977). This ratio 

is a measure of the width (Vfw) of the valley floor to the elevation divides at the right (Erd) and left sides (Eld) 

of the valley at a set distance from the mountain front (Keller and Pinter, 2002) and can be calculated as: Vf =2 

Vfw / [(Eld - Esc) + (Erd -Esc)]. Where Vfw is the width of the valley floor, Eld and Erd are respective 

elevations of the left and right valley divides (looking downstream), and Esc is the average elevation of the 

valley floor. The value of this index is sensitive to tectonic uplift and indicates that the stream is actively 

incising to the river flow in broad valley floors concerning the amount of tectonic activity. High Vf values 

correspond to U-shaped valleys representing low tectonic activity in contrast to low Vf values for V-shaped 

valleys, which are characterized by rapidly uplifting ranges and higher valley incision. 

The amount of these parameters has been changed between 0.21 – 5.29 for the area with an active and inactive 

tectonic manner. The drainage basin shape index quantifies the planimetric shape of a basin to the distance 

between the two most distal points in the basin (Mahmood and Gloaguen, 2012) and can be expressed as 

Bs=Bl/Bw. Where Bl is the length of a basin measured from the highest point to the most distant drainage 

divide, and Bw is the width of a basin measured at its widest point across the basin. Basins with more elongated 

shape show tectonically active areas, and basins with more circular shape reveal the cessation of uplift (Bull and 

McFadden, 1977). This geomorphic index shows the amounts of 1.18 to 7.83 in the inactive and very active 

parts of the fault. The stream length–gradient index (SL) was to discuss influences of environmental variables 

on longitudinal stream profiles and to evaluate whether rivers have reached equilibrium condition or not. The 

SL reflects stream power or differential rock erodibility (Keller and Pinter, 2002) and can be calculated as: SL= 

(ΔH/ΔL) L. Where ΔH/ΔL is the local channel gradient (slope) of the specific reach in which ΔH is the 

elevation difference between the upper and the lower part of the reach, ΔL is the length of the reach and L is the 

total river length from the river head to midpoint of the reach, where the index is calculated (Keller and Pinter, 

2002). The amount of these parameters has been changed between 1414.58 – 385.14 for the area with an active 

and inactive tectonic manner, respectively. 

 

4-Conclusion 

The tectonic activity map along the Aghajari fault was prepared, according to the geomorphic indices studies. 

The different index shows different results of tectonic activity along the fault. According to the mountain front 

sinuosity, central and northwestern parts show more tectonic activity respect to other parts of the Aghajari Fault. 

The ratio of valley floor width to valley high index mainly shows the inactive manner of the Aghajari Fault. 

According to the drainage basin shape index, the central and northwestern parts of Aghajari Fault show more 

tectonic activity. The results of the Stream Length-gradient index reveal median to low tectonic activity in the 

main parts of the Aghajari fault. Finally, the overlying map of the geomorphic indices shows the median 

tectonic activity in the central and southeastern parts and low tectonic activity in the northwestern parts, 

respectively. 
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 چکیده
 مشخصی ولوژیمورف منطقه، در گسل این عملکرد دلیلبه. شودمی محسوب خوزستان استان در مهم هایگسل از یکی شمالی دزفول فروافتادگی در آغاجاری گسل

 هایفعالیت ارزیابی و تشخیص برای. گیرد قرار استفاده مورد آن شناسیریختزمین و شناسیزمین هایویژگی شناسایی و ردیابی در تواندمی که است شده ایجاد

 شاخص) دره ارتفاع به دره کف پهنای تنسب ،(Bs)حوضه  شکل ،(Smf) نکوهستا پیشانی وخم پیچ مورفوتکتونیکی هایشاخص گسل، این امتداد در تکتونیکی

Vf)، رودخانه طول –گرادیان و (SL) شاخص  مقدار. گردید محاسبهSmf متغیر تکتونیکی متوسط فعالیت با مناطق در 88/3 تا فعال بسیار مناطق در 112/3 از 

 در 23/1 از Vfشاخص  مقدار. باشدمی متغیر کم تکتونیکی فعالیت با مناطق در 38/3 مقدار تا منطقه بسیارفعال مناطق در 81/2 از Bs شاخص مقدار. باشدمی

 تا منطقه بسیارفعال مناطق در 88/3131 از SL شاخص مقدار و کند می تغییر مانند U هایدره با غیرفعال مناطق در 29/8 تا شکل V هایدره با فعال مناطق

 ، Smf،Bs  اطالعاتی هایالیه( Overlay) اندازیهم روی و دور از سنجش هایتکنیک از استفاده با. است متغیر کم تکتونیکی فعالیت با مناطق در 31/188مقدار

Vf  وSL، ترتیب به 1 تا 3 هایرده نقشه این در. گردید تهیه منطقه برای کمی بصورت فعال تکتونیک بندیپهنه نقشه و شد بندیرده تکتونیکی ناحیه سه به منطقه 

 کوچک محدوده چند جز به شرقی جنوب و مرکزی هایبخش در آغاجاری گسل که دهدمی نشان نتایج. باشندمی تکتونیکی هایفعالیت رینکمت تا بیشترین نشانگر

 .باشدمی پایین تکتونیکی رده با فعالیت دارای غربی شمال های بخش در و است متوسط تکتونیکی رده با فعالیت دارای

 مورفوتکتونیکی هایشاخص جنبا، تکتونیک ساخت، زمین نو دزفول، ادگیفروافت آغاجاری، گسل: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه

های ترشیری و شناسی دورهپوسته ایران زمین طی رخدادهای زمین

ای که بسیاری از گونهثیر تحوالت وسیعی قرار گرفته است. بهأتکواترنری تحت

ند. تکوین و حتی اسیماهای کنونی طی رخدادهای جوان تکتونیکی شکل گرفته

های ایران در ارتباط با این حرکات تکتونیکی فعالیت مجدد بسیاری از گسل

های تکتونیکی باشد. در بسیاری از موارد جهت درک میزان فعالیتجوان می

 نوزمین ساخت( و Active tectonics) جنباها از مطالعات تکتونیک گسل

(Neo-tectonicsاستفاده می )با استفاده از  جنبات تکتونیک شود. در مطالعا

های ای و یا دادهلرزهمکانی و ساز و کار رخدادهای زمین -پراکندگی زمانی

یاب جغرافیایی به بررسی چگونگی توزیع و الگوی تنش در های موقعیتشبکه

(. این درحالی Fossen, 2016شود )پوسته و ماهیت حرکات آن پرداخته می

تری )حداقل از دوره ان بازة زمانی طوالنیاست که مطالعات تکتونیک جو

 ,Twiss and Mooresشوند )شناسی را شامل میکواترنری( از تحوالت زمین

(. با توجه به ماهیت متفاوت این دو مقوله، در بسیاری از موارد مقایسه 2007

های حاصل از مطالعات تکتونیک پویا و تکتونیک جوان نتایج مشابهی را در داده

عنوان مثال در بخشی از یک به (.Asadi, 1396) قرار نخواهند داداختیار 

 ت ـخـو ری استحی ـطـای و سرزهـیرلـورت غـها بصتـگسل ممکن است فعالی

 

ساختارهای حاصله حاکی از فعالیت باالی گسل باشند در حالی که ممکن 

ی از ای باشد و یا بالعکس. یکاست این بخش از گسل فاقد هر نوع رخداد لرزه

ای شامل های مطالعاتی تکتونیک جوان در هر منطقهترین جنبهمتداول

باشد. با توجه به عدم وجود ساختی در آن محدوده میمطالعات ریخت زمین

ای با های زمین لرزههای منظم سیستم موقعیت یاب جغرافیایی و دادهشبکه

-یا در مقیاسگذشته، انجام مطالعات تکتونیک پو قرنعدم قطعیت مناسب در 

ساختی رو انجام مطالعات ریخت زمینباشد. از اینهای محلی بسیار دشوار می

های تکتونیکی جوان، یک شیوه پرکاربرد و متداول در به منظور فهم فعالیت

شناسی )مستقیم و ریختباشد. مطالعه اثرات زمینبسیاری از مطالعات می

ساختی بوجود آورندة آنها نوزمینهای تواند ما را بسوی جنبشغیرمستقیم( می

 و اشکال مطالعه دانش ژئومورفولوژی تکتونیک یا مورفوتکتونیک رهنمون کند.

 ایجاد سازوکارهای تکتونیکی اثر بر که بر زمین است شده ایجاد سیماهای

 تکتونیکی مسائل در تحلیل زمین ریختی اصول کاربرد معنای به نآ از و اندشده

 هاشاخص ترینمهماز  (.Burbank and Anderson, 2008) شودمی تعبیر

 قرار  اختیار منطقه در مورفوتکتونیک تاریخچه تفسیر برای را مهمی اطالعات که

 فاصل مناطق حد در کوهستان یجبهه خم و پیچ شاخص به توانمی دهندمی

 به درّه عرض نسبت درّه، عمق به درّه کف نسبت ی،کوهستان نواحی و هموار
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  گسلی هایپرتگاه روی بر واقع شکل مثلثی سطوح ها،افکنه درّه، مخروط ارتفاع

جهت  اشاره نمود که این موارد مهم های مورفومتری گسل آغاجاریشاخص

  . در منطقه مورد مطالعه می باشدهای تکتونیکی جوان ارزیابی فعالیت

 

 

کیلومتری شمال غرب شهرستان امیدیه. جهت دید عکس به سمت 8تصویر صحرایی از موقعیت گسل آغاجاری و موفولوژی مرز کوه و دشت در دامنه جنوبی تاقدیس آغاجاری.  -3شکل 

 جنوب شرق

Fig. 1. Field picture of Aghajari Fault and the mountain-plain morphology in the southern limb of Aghajari anticline. 5km southwestern of 

Omidiyeh city. View direction to SE. 

 

 

 های مورد استفادهمنطقه مطالعاتی و داده
 و شمالی 13° 13΄ تا 11° 22΄ جغرافیایی عرض با مطالعه مورد محدوده

 استان شرقی جنوب یمحدوده در شرقی 81° 31΄ تا19° 18΄ جغرافیایی طول

 شمال) آباد خلف پل حوالی از گسل این(. 2 شکل) است گرفته ارقر خوزستان

 منطقه تا آغاجاری و امیدیه هایشهرستان از عبور ضمن و گردیده آغاز( رامشیر

 312 حدود گسل این طول. است شده کشیده( بهبهان شرق جنوب) زیدون

 این آمده، عمل به هایگیریاندازه و صحرایی مشاهدات اساس بر. است کیلومتر

 برراست لغز امتداد مولفه کمی با معکوس حرکتی عمده مکانیسم دارای گسل

 آبرفتی دشت روی بر آغاجاری تاقدیس شدن رانده باعث آن عملکرد و باشدمی

 01 و اهواز شرق جنوب کیلومتری 311 در آغاجاری تاقدیس. است شده امیدیه

 غربی جنوب یال از زیادی بخش. دارد قرار ماهشهر بندر شرق شمال کیلومتری

 طی در. باشدمی مشاهده قابل جاده موازات به امیدیه به اهواز جاده مسیر در آن

 به آغاجاری گسل دشت، و کوه مرز وجود دلیل به امیدیه -اهواز یجاده از عبور

 .است دسترسی و تشخیص قابل خوبی

 

 

  
 خوزستان. DEMموقعیت گسل آغاجاری بر روی نقشه  -2شکل 

Fig. 2. Location of Aghajari Fault on the Digital Elevation Model (DEM) of Khozestan. 
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 کار روش 

با استفاده از  جنبا، تکتونیک وضعیت ارزیابی پژوهش به منظوردر این 

های ی آبراههشناسی، نقشه، نقشه زمین(DEM)مدل ارتفاع رقومی 

گیری ، جهت اندازهمطالعههای منطقه موردحوضهمنطقه و نقشه زیر 

استفاده شده است تا های مورفوتکتونیک در امتداد گسل آغاجاری شاخص

مورد  آغاجاریهای مختلف گسل فعالیت و پویایی تکتونیکی در بخش

های از آنجا که تعیین کمی میزان فعالیتارزیابی و محاسبه قرار گیرد. 

رو باشد از اینتکتونیکی مستلزم انجام مطالعات پرهزینه و زمان بر می

های ژئومورفیکی برای ارزیابی سریع و ارزان میزان استفاده از شاخص

باشد. روش ی خاص حایز اهمیت میپویایی زمین ساختی یک ناحیه

های مختلف گیری شاخصگونه مطالعات اندازه معمول در انجام این

دیدگاه  بندی منطقه ازپهنه ژئومورفیک و بررسی و مقایسه نتایج و نهایتاً

باشد. در این های نوزمین ساختی در یک محدوده وسیع میمیزان فعالیت

-اندازه آغاجاریساختی گسل منظور فهم میزان فعالیت زمینمطالعه به

گیری پارامترهای ژئومورفیک در امتداد گسل و در کمترین فاصله از خط 

این مطالعه از  گیری شده است. بنابراین برای پیشبرد اهدافاثر گسل اندازه

چهار شاخص ژئومورفیک استفاده شد که عبارتند از: شاخص پیچ وخم 

(، شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره Smf) پیشانی کوهستان

(Vf( شاخص کشیدگی حوضه ،)Bs و شاخص گرادیان طولی رودخانه  )

(SL .)ات های توپوگرافی و تصاویر ارتفاع رقومی در مطالعاستفاده از نقشه

ناپذیر های پایه، امری اجتنابها و دادهساختی به عنوان نقشهریخت زمین

ها و است و دقت نتایج حاصله دارای ارتباط تنگاتنگ با میزان دقت نقشه

با قدرت تفکیک  و تصاویری هاطبعا استفاده از نقشهباشد. های پایه میداده

 تصاویراین تحقیق از  در .مکانی باالتر بر میزان دقت نتایج خواهد افزود

منطقه مورد مطالعه به متر استفاده گردیده است.  11ارتفاع رقومی با دقت 

های ر شبکه بندی شد و شاخصکیلومت 8×8 هایی با ابعاد سلول

گیری گردید. به ها اندازهژئومورفیک در امتداد گسل در هر یک از سلول

های از شاخص بندی هر یکبندی و ردههای پهنهاین ترتیب نقشه

گیری با توجه به اندازه. ژئومورفیک در منطقه مورد مطالعه ترسیم گردید

های دربر دارنده خط اثر گسل، ذکر این نکته ضروری ها در سلولشاخص

در مجاورت گسل  بندیبندی و ردههای پهنهاست که میزان دقت نقشه

نتایج کاسته  دقت و با فاصله گرفتن از گسل، از میزان دقتدارای باالترین 

  خواهد شد.

 بحث و نتایج

 گیریشکل به منجر که تکتونیکی فرآیندهای بین همیشگی رقابت

-بیان شود،می آن فرسودگی به منتهی که سطحی فرآیندهای توپوگرافی و

 باشدمی ساختاری ژئومورفولوژی یا ژئومورفولوژی تکتونیک کننده

(Burbank and Anderson, 2011 .) روشی سنجیریختیهاشاخص 

باشد. هریک از می جنبا ساختفرایندهای زمین سرعت تعیین برای

های بندی نسبی از فعالیتامکان یک رده های مورد بحث،شاخص

توان منطقه را به و می آوردهای مقدماتی فراهم میتکتونیکی را در بررسی

از یک  بندی کرد. وقتی بیشفعال و غیرفعال تقسیمنواحی فعال، نیمه

های تر از تحلیلرود نتایج پر معنیکار میشاخص برای یک ناحیه خاص به

 پیشانی وخم پیچ در ادامه شاخص شود.حاصل از یکی از آنها حاصل می

 شکل ، شاخص(Mountain front sinuosity( )Smf) کوهستان

-طول رود ، شاخص(Drainage Basin Shape Ratio( )Bs) حوضه

 پهنای و نسبت (Stream Length-gradient index( )SL) گرادیان

 Ratio of valley floor width to valley) دره ارتفاع به دره کف

heigh( )Vf)  در امتداد گسل آغاجاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته

 است.

  Smfکوهستان پیشانی وخم پیچ

 شیفرایندهای فرسای تمایل و شدت بین دهنده رقابتنشانشاخص  این

 یک ایجاد جهت تکتونیکی هایفعالیت و نامنظم پیشانی یک ایجاد برای

 فعال آمدگی باال با که هاییکوه است. پیشانی کوه برای مستقیم پیشانی

 جبهه یک در پایین خمش بنابراین است مستقیم همراهند، تقریباً

 نرخ اگر شود.می دیده مرزی فعال گسل یک با صاف و مستقیم کوهستانی

با  را کوهستان جبهه فرسایشی فرایندهای شود متوقف یا کم  آمدگیباال

 خم و پرپیچ پیشانی تشکیل به شروع و تراشید خواهند بیشتری نظمیبی

 پیشانی خم و پیچ مقدار و گرددمی ترمنظم زمان نا گذشت با کندکهمی

 رابرب یک با پارامتر این مقدار یافت. بنابراین هرگاه خواهد افزایش کوهستان

 مقدار آن بیانگر در افزایش است. تکتونیکی نظر از فعال پهنه بیانگر باشد

 هایسنگ جنس دیگر سوی از است. منطقه تکتونیکی فعالیت در کاهش

 Smf شاخص مقدار تواند درمی فرسایش عوامل در برابر آنها مقاومت و کوه

رابطه  پیچ و خم پیشانی کوهستان به صورت  (.Bull, 2008) باشد مؤثر

 (:Keller and Pinter, 1996) تعریف شده است 3

 Smf = Lmf / Ls                                                 (3رابطه )
Smf کوهستان، پیشانی خم و پیچ Lmf در کوهستان پیشانی طول 

 مستقیم خط طول Ls و آن دامنه در مشخص انحناهای و کوهپایه طول

 .است کوهستان پیشانی

شکل گیری شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستانی طبق منظور اندازهبه

دل ارتفاع محدوده گسل آغاجاری مشخص گردید و با استفاده از نقشه م 1

 Mapperدر محیط  311111/3شناسی های زمینرقومی و نقشه
Global کیلومتر  8در  8هایی با ابعاد مطالعه به سلولمنطقه مورد

گیری شد و با استفاده اندازه Lmfو  Ls س مقادیربندی گردید. سپشبکه

 20های کوهستانی اصلی در برای جبهه Smfمقدار شاخص  3رابطه از 

نقاط مرکزی هر شبکه مشخص  ArcGisسلول محاسبه شد. در محیط 

مربوط به هر شبکه تعیین و با استفاده از مختصات  Smfگردید و مقدار 

ترسیم  Smfبندی ه، نقشه پهنهآن نقط Smfهر نقطه و مقدار شاخص 

 (El Hamdouni et al., 2008) بندیتقسیم 3گردید. طبق جدول 

مناطق با  Smf >3/3 <8/3، 2بسیارفعال و رده  Smf <3/3، 3رده 

مناطق غیرفعال تکتونیکی  Smf >8/3، 1فعالیت تکتونیکی متوسط و رده 

 ,.El Hamdouni et al) بندی ارائه شده از سویباشند. طبق تقسیممی

 3در رده  بخش اعظم گسل آغاجاری از دیدگاه فعالیت تکتونیکی (2008

در امتداد گسل آغاجاری  Smfنمودار تغییرات   1شکل جای دارد.  2و 

در مناطق  112/3مقدار این شاخص در گسل آغاجاری از  دهد.نشان می

و  الف 8شکل  .باشددر مناطق غیرفعال تکتونیکی متغیر می 881/3فعال تا 

گسل آغاجاری را  Smfبندی شاخص بندی و رده ب به ترتیب نقشه پهنه

 دهد. نشان می
 



 

380 

 

2، شماره 31، دوره 99 تابستان مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  

 

 

 منطقه مورد مطالعه. DEMنقشه  -1شکل 
Fig. 3. Digital Elevation Model (DEM) of the study area. 

 
 .Smf (El Hamdouni et al., 2008)های تکتونیکی مناطق براساس میزان شاخص  بندی فعالیتتقسیم -3جدول 

Table.1. Classification of active tectonics according to the Smf index (El Hamdouni et al., 2008). 

Tectonic activity High tectonic activity Medium tectonic activity Low tectonic activity 

Smf 1.1> Smf 1.5> Smf>1.1 1.5< Smf 

 

 ی.گیری شده شاخص پیشانی کوهستان در امتداد گسل آغاجارمقادیر اندازه -1شکل 
Fig. 4. The amounts of mountain front sinuosity along the Aghajari Fault. 

 وخم پیشانی کوهستان. پیچ بندی شاخصنقشه رده  (b) کوهستان. و پیشانی وخم پیچ بندی شاخصنقشه پهنه (a)  -8شکل 
Fig. 5. (a) Zoning map of mountain front sinuosity index, and (b) classification map of mountain front sinuosity index. 
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 (Bs)شاخص شکل حوضه   
 کمی شاخص یک به را حوضه شکل توانمی شاخص این از استفاده با

 2رابطه  صورت به مقدار این شاخص. (Cannon, 1976)تبدیل کرد 

 شود: می محاسبه

                                                                 Bs=Bl /Bw                                                     (2رابطه )
 دورترین تا خروجی محل مجرای از ، Blحوضه رابطه طول این در

گیری اندازه آن بخش ترینعریض در که عرض حوضه،  Bwونقطه حوضه 

 فعال مناطق یکننده مشخص زیاد کشیدگی با هایحوضهشود. می

 را خود بستر ابتدایی صورت به جریان که جایی یعنی ساختی استزمین

 نزدیک دایره به آن شکل منطقه، فعالیت زمان از دور شدن با. کندمی حفر

 Bsبا  هایفعال، حوضه هایحوضه 1 از بزرگتر Bsبا  هاییحوضه شود.می

  هایضهحو 1از  کمتر Bsبا  هاییحوضه و فعالنیمه هایحوضه 1تا  1 بین

گیری شاخص شکل حوضه در برای اندازه شوند.می بندیتقسیم غیرفعال

ها استخراج منطقه، حوضه DEMبا استفاده از Global mapper محیط 

مقدار طول و عرض حوضه اندازه گیری شد.  Arc Gisگردید و در محیط 

 Global mapperدرمحیط  DEMهای استخراج شده از حوضه 0شکل 

مقدار شاخص شکل  Bs=Bl/Bw دهد. با استفاده از فرمولرا نشان می

در  88/2از  Bsمقدار شاخص برای هر حوضه محاسبه شد.  Bsحوضه 

در مناطق با فعالیت تکتونیکی کم  38/3مناطق بسیارفعال منطقه تا مقدار 

های تکتونیکی مناطق بندی فعالیتتقسیم 2باشد. جدول متغیر می

را نشان Bs (El Hamdouni et al., 2008 )براساس میزان شاخص 

نقشه دهد. را نشان می BSنمودار شاخص شکل حوضه  2شکل دهد. می

الف ترسیم شد و در  8شکل مطابق  (Bs)شاخص شکل حوضه بندی پهنه

ترسیم  ب8مطابق شکل  (Bs)شاخص شکل حوضه بندی نهایت نقشه رده 

 . گردید

 

 

 .های اطراف گسل آغاجاریحوضه -0شکل 
Fig. 6. Basins around the Aghajari Fault. 

 
 .Bs (El Hamdouni et al., 2008) های تکتونیکی مناطق براساس میزان شاخصبندی فعالیتتقسیم -2جدول 

Table. 2. Active tectonic classification according to the Bs index (El Hamdouni et al., 2008). 

Tectonic activity High tectonic activity Medium tectonic activity Low tectonic activity 

Bs 4 <Bs 4-3 3 > Bs 

 

 

 .BSنمودار شاخص شکل حوضه  -2شکل 
Fig. 7. The chart of basin shape (Bs) index. 
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 (.Bsبندی شاخص شکل حوضه )نقشه رده ( b)( و Bsبندی شاخص شکل حوضه )نقشه پهنه( a) -8شکل 
Fig. 8. (a) Zoning map of basin shape (Bs) index. (b) Classification map of basin shape index. 

 

 (VF) دره ارتفاع به دره بستر کف عرض نسبتشاخص 

 بیان شده است 1نسبت پهنای کف دره به ارتفاع  به صورت رابطه 

(Bull, 2008)  

 VF =2 VFW / [(Eld - Esc) + (Erd -Esc)]            (1رابطه )
 Vf ،نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن Vfwپهنای کف دره وErd  

 Escهای سمت راست و چپ دره نسبت به هم و ارتفاع دیواره Eldو 

ارتفاع کف دره است. هنگام محاسبه این شاخص در هر دره، باید 

شوند.  گیریپارامترهای آن در فاصله یکسانی از پیشانی کوهستانی اندازه

و  Vfبا کف مسطح دارای مقادیر نسبتا زیاد  هاییهدرّاین شاخص بین 

گذارد. مقادیر بزرگ فرق می Vfشکل با مقادیر نسبتا پایین  Vهای دره

Vf برند، های باالآمدگی پایین که در آن رودها کف دره پهن را میبا نرخ

های عمیقی اشاره دارد که در آن به دره Vfدر ارتباط است. مقادیر پایین 

در ارتباط با باالآمدگی  کنند و معموالًها را حفر میرودها به طور فعال دره

نسبت به کف  (Erdو  Eld) های درههستند. هرچه اختالف ارتفاع دیواره

تر است و مقدار این شاخص کاهش ( زیادتر باشد، دره عمیقEsc)دره 

باشد. بنابراین مقادیر باال آمدگی در طول مدت کم می یابد و این نشانگرمی

توانند نتیجه بوده شکل که می Vهای دهنده دره، نشانVfکوچک 

 Uهای دهنده دره، نشانVfعملکرد تکتونیک فعال باشند و مقادیر بزرگ 

شکل و مناطقی است که جریان فرصت پهن نمودن بستر خود را در طول 

های بسیار مفید در شناسایی یکی از نسبت Vf .را داشته استزمان 

های تکتونیکی اواخر کواترنر به ویژه به فعالیت باشد ومناطق فعال می

 رقومی ارتفاع مدل از استفاده با .(Bull, 2008)بسیار حساس است 

ها را اصلی، دره هایآبراهه که مقاطعی در Vf شاخص مطالعه، مورد منطقه

گردید. در  محاسبه Global Mapper  در نرم افزار اندقطع نموده

دره نزدیک به جبهه کوهستان  33برای  Vfشاخص محدوده مورد مطالعه 

-نیمرخ برخی از دره 9شکل  .در امتداد گسل آغاجاری، محاسبه شده است

 23/1 شاخص از این مقدار .دهدهای مورد بررسی قرار گرفته را نشان می

 هایبا دره غیرفعال مناطق در 9/1تا  شکل V هایدره با فعال مناطق در

U  های تکتونیکی مناطق بندی فعالیتتقسیم 1جدول  .است مانند متغیر

را نشان  Vf (El Hamdouni et al., 2008)براساس میزان شاخص 

در امتداد گسل  Vfشاخص گیری شده مقادیر اندازه 31شکل دهد. می

 Vfبا رسم نمودار شاخص  با توجه به این شکل .دهدری را نشان میآغاجا

کنند و باعث ایجاد دره را قطع می آغاجاریهایی که گسل برای آبراهه

 33شکل توان مناطق فعال یا غیرفعال گسل را تشخیص داد. شوند میمی
a  وb بستر کف عرض نسبتبندی بندی و نقشه رده به ترتیب نقشه پهنه 

 El Hamdouni) بندی( با استفاده از روش تقسیمVf) دره ارتفاع هب دره

et al., 2008) دهد.نشان می 

 

 .(Vf) دره ارتفاع به دره بستر کف عرض مقاطع نسبت -9شکل 
Fig. 9. Cross sections of valley floor width to valley heigh (Vf).

 

Section of Valley 1 Section of Valley 4 Section of Valley 7 
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  Vf (El Hamdouni et al., 2008.)ناطق براساس میزان شاخص های تکتونیکی مبندی فعالیتتقسیم -1جدول 
Table 3. Active tectonic classification according to the Vf index (El Hamdouni et al., 2008). 

Tectonic activity High tectonic activity Medium tectonic activity Low tectonic activity 

Vf 0.5 >Vf 1 >Vf >0.5 1 < Vf 

 

 .  در امتداد گسل آغاجاری Vfگیری شده شاخص مقادیر اندازه -31شکل 
Fig. 10. The amounts of Vf index along the Aghajari Fault.

 

 بندی نسبت( نقشه رده bرا نشان می دهند. ) 9پیکان ها موقعیت نیمرخ های ترسیم شده در شکل  (Vf)دره  ارتفاع به دره بستر کف عرض بندی نسبتنقشه پهنه( a) -33شکل 

 .(Vf)دره  ارتفاع به دره بستر کف عرض
Fig. 11. (a) Zoning map of valley floor width to valley heigh (Vf) index. Arrows show the profile location in the Figure 9. (b)

Classification map of valley floor width to vall ey heigh (Vf) index. 

 (SLشاخص شیب طولی رودخانه )

 شیب به تغییرات SL شاخص .است متناسب رود قدرت با SL شاخص

 هایفعالیت روابط ارزیابی سبب حساسیت این و است حساس بسیار کانال

-شاخص گرادیانشود. می توپوگرافی و سنگ مقاومت تکتونیکی ممکن،

 تعریف شده است 1ظر به صورت رابطه طول رود، برای یک محدوده مورد ن

(Keller and Pinter, 1996 :)  

                                                                                                      SL= (ΔH/ΔL) L                                              (1رابطه )

SL گرادیان رود،-شاخص طول ΔH/ΔL  شیب کانال یا گرادیان

معرف طول آن  ΔLنشانگر تغییر ارتفاع کانال و  ΔHمحدوده مورد نظر )

نیز، طول کانال از نقطه مورد نظری است که به عنوان شاخص تا  Lاست(. 

شود. در بیشتر موارد، این پارامترها از ترین نقطه، کانال محاسبه میمرتفع

 . ندشومی های توپوگرافی محاسبهروی نقشه

 مورد منطقه هایآبراهه رود، طول -گرادیان شاخص الیه تهیه منظور به

 Mapper Globalافزار ( در نرمDEMرقومی ارتفاع ) مدل از مطالعه

 هایو آبراهه ارتفاع رقومی مدل از استفاده با سپس استخراج گردید.

 مورد منطقه از نقطه 33 در شاخص این 1ی رابطه مطابق استخراج شده و

 قطع را کوهستان غالب روند اصلی هایو آبراهه هارودخانه که مطالعه

نشان ها را مقاطع طولی برخی از آبراهه 32شکل شد.  محاسبه اندنموده

های تکتونیکی مناطق براساس میزان بندی فعالیتتقسیم 1جدول  دهد.می

را ( Dehbozorgi et al 2010) و بر اساس نتایج مطالعات Vf شاخص 

 این مقدار GIS محیط رد یابیدرون توابع از استفاده بادهد. نشان می

 با ( و31)شکل  تهیه SL الیه شاخص و تعیین منطقه تمام برای شاخص

 ,.El Hamdouni et al) روش اساس بر و شاخص این از استفاده

شد  بندیرده تکتونیکی فعالیت نظر از ناحیه 1 به منطقه ،(2008

 تا بسیارفعال منطقه مناطق در 0/3131 از SL(. مقدار شاخص 31شکل)

 باشد.می متغیر کم تکتونیکی فعالیت با مناطق در 31/188 مقدار
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 .31و  0، 2، 3آبراهه های شماره مقاطع طولی  -32شکل 
Fig. 12. Longitudinal cross sections of drainages 1, 2, 6 and 10. 

 
  SL (Dehbozorgi et al., 2010.) های تکتونیکی مناطق براساس میزان شاخصبندی فعالیتتقسیم -1جدول 

Table 4. Active tectonic classification according to the SL index (Dehbozorgi et al., 2010). 

Tectonic activity High tectonic activity Medium tectonic activity Low tectonic activity 

Sl 500 <Sl 500 >Sl  >300 300 > Sl 

 

 رودخانه. طول -گرادیان شاخص نمودار -31شکل 
Fig. 13. Chart of Stream Length-gradient index. 

 

 بندی شاخصرده  نقشه( b)را نشان می دهند.  32رودخانه. پیکان ها موقعیت نیمرخ های طولی رسم شده در شکل  طول -گرادیان بندی شاخصپهنه نقشه( a) -31شکل 

 رودخانه. طول -گرادیان
Fig. 14. (a) Zoning map of stream length-gradient (SL) index. Arrows show the longitudinal profile location in the Figure 12. (b) 

Classification map of Stream Length-gradient (SL) index. 

  

SE 
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 ساختیزمین فعالیت بندیرده

از  نسبی بندیرده یک امکان موردبحث هایشاخص از هریک

 و آوردمی فراهم مقدماتی هایدر بررسی را ساختیزمین هایفعالیت

 نمود. بندیتقسیم و غیرفعال فعالنواحی فعال، نیمه به را منطقه توانمی

 و ارزیابی گیریاندازه مورد خاص ناحیه یک برای شاخص یک از بیش وقتی

حاصل  منفرد یک شاخص حاصل هایتحلیل از تریمناسب نتایج گیرد قرار

 و GIS هایقابلیت از دهاستفا با (.Keller and Pinter, 1996) شودمی

 و Bs ،  VF Smfاطالعاتی هایالیه پوشانیهم توانمی آن، تحلیلی توابع

SL  فعالیت  از رده یک باال سرعت و دقت با و داد انجام را منطقه در

دار، با داد. از روش همپوشانی وزن نسبت ناحیه هر به را نسبی ساختیزمین

های شاخص ژئومورفیک برای الیههای یکسان برای روی هم اندازی وزن

بندی تکتونیک ی پهنهو نقشه گردیدتعیین فعالیت تکتونیکی استفاده 

 گسل دهدمی نشان نقشه این(. 38فعال برای منطقه تهیه شد )شکل 

مرکزی و جنوب شرقی به جز چند محدوده   هایبخش در آغاجاری

های شمال بخشکوچک دارای فعالیت با رده تکتونیکی متوسط بوده و در 

 باشد.غربی دارای فعالیت با رده تکتونیکی پایین می

 

 بندی تکتونیک فعال منطقه.ی پهنهنقشه  -38شکل 
Fig. 15. Active tectonic map of the study area. 

 گیرینتیجه  

بندی چهار شاخص شامل: بندی و ردهبرای گسل آغاجاری نقشه پهنه

دره،  ارتفاع به دره کف پهنای نسبتوهستان، پیشانی ک وخم پیچ شاخص

الزم به ذکر  گرادیان رود و شاخص شکل حوضه تهیه شد.-شاخص طول

های مختلف مورفومتریک است بخش های مختلف گسل بر اساس شاخص

دهند. های تکتونیک جنبا رفتارهای متفاوتی را نشان میاز لحاظ ویژگی

سل بر اساس شاخص پیچ وخم هایی از گاین بدان معناست که اگر بخش

بر اساس  پیشانی کوهستان در رده فعالیت تکتونیکی باال قرار دارد لزوماً

دهنده همین رده از فعالیت تکتونیکی نخواهد بود. یک شاخص دیگر نشان

از این رو برای فهم کلی از رفتار تکتونیکی گسل، با استفاده از روش 

زن یکسان برای الیه های اطالعاتی همپوشانی وزن دار و با در نظر گرفتن و

بندی فعالیت تکتونیکی جنبا در طول نقشه رده حاصل از هر شاخص، نهایتاً

-گسل تهیه گردید. براساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش مهم

 ترین نتایج حاصله عبارتند از:  

 شاخص)منطقه  کوهستان جبهه خم و پیچ شاخص از شده ایجاد نقشه. 3

Smf،) شاخصدر نقشه است.  کرده تقسیم تکتونیکی ناحیه 2به  را نطقهم 

 گویای یک، عدد به نزدیک مقادیر (Smf)پیشانی کوهستان  وخم پیچ

با توجه به  .باشدو مناطق فعال تکتونیکی می منظم کوهستانی هایجبهه

دارای غرب و مرکز گسل پیشانی کوهستان شمال وخم پیچ شاخصنقشه 

شرق گسل دارای فعالیت کم باشد و قسمت جنوبمی باالفعالیت تکتونیکی 

 باشد.و متوسط می

های استخراج شده از مدل ارتفاع رقومی، نقشه با استفاده از حوضه. 2

قسمت  بر اساس این شاخصشاخص شکل حوضه برای منطقه تهیه شد. 

، قسمت 1رده  با فعالیت تکتونیکی پایین درغرب گسل آغاجاری شمال

و  2رده  با فعالیت تکتونیکی متوسط در گسلشرق نوبمرکزی و ج

آن دارای فعالیت تکتونیکی باال و  غربشمال بخشی از قسمت مرکزی و

 باشد.می 3رده 

 ارتفاع به دره کف پهنای نسبت نقشه ارتفاع، رقومی مدل از با استفاده. 1
تهیه شده برای منطقه  Vfشد. نقشه شاخص  تهیه برای منطقه (Vf)دره 

ید ؤقرار داشته و م 1 ردهدهد که قسمت اعظم طول گسل در شان مین

 .باشدفعالیت تکتونیکی پایین در طول گسل می

 DEMهای استخراج شده از با استفاده از مدل ارتفاع رقومی و آبراهه. 1

براساس این  ( برای منطقه تهیه شد.Slگرادیان رود )-نقشه شاخص طول
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های به جز بخشنیکی تقسیم گردید که منطقه به دو ناحیه تکتو نقشه

کوچکی از مرکز و شمال غرب منطقه که دارای فعالیت تکتونیکی متوسط 

 دهنده فعالیت تکتونیکی اندک می باشد.بوده سایر نواحی گسل نشان

 گسل دهد کهبندی تکتونیک فعال منطقه نشان میی پهنهنقشه. 8

ز چند محدوده کوچک مرکزی و جنوب شرقی به ج هایبخش در آغاجاری

های شمال غربی دارای فعالیت با رده تکتونیکی متوسط بوده و در بخش

 باشد.دارای فعالیت با رده تکتونیکی پایین می

 قدردانی

های مالی صورت گرفته توسط بدین وسیله نویسندگان مقاله از حمایت

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در قالب پژوهانه

(GN: SCU.EG98.341)  در انجام این پژوهش کمال تشکر و قدردانی

 نمایند.را می
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