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چکیده
هدف از انجام این مطالعه بررسی علل افت آبهای زیرزمینی بر اثر فعالیتهای تکتونیکی ،
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برداشتهای بیرویه و خشکسالیهای اخیر در چارچوب نظریه ژئودوآلیته می باشد .بدین منظور و
با هدف ارزیابی فعالیتهای تکتونیکی منطقه ،از برخی شاخصهای ژئومورفیک از جمله
شاخصهای(( )(Iat) ، (Δa) ، (SL) ، )S) ،(VF) ،(Hi) ، (J) ،(T) ، )AF) ،)BSو نقشههای همعمق و
نسبت به سال 310 ،88میلیمتر کاهش و به تبع آن تعداد چاهها 217حلقه افزایش یافته و میزان
برداشت از سطح چاهها نیز  58298659میلیون متر مکعب بر ساعت کاهش یافته است .همچنین
میزان متوسط عمق چاهها  10متر افزایش یافته بهطوری که بیشترین میزان افت مربوط به چاه
خومهزار درحدود  -26متر واقع در بخش جنوبی حوضه است که این شواهد نشان میدهد در
محدوده آبخوان عالوه بر نقش تکتونیک در بازه طوالنی مدت ،نقش فعالیتهای انسانی و
خشکسالیها هم میتوانند جزء عوامل مؤثر در افت آب زیرزمینی و توسعه ژئودوالیتی در سطح دشت
به شمار آیند.
کلید واژگان :تکتونیک ،آب زیرزمینی ،دشت نورآباد ،شاخصهای ژئومورفولوژیکی.
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 . 1نویسنده مسئول :سبزوار ،توحید شهر ،پردیس دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی
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همافت حوضه استفاده شده است .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که میزان بارش در سال 82
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دوال را شاید بتوان دوگانه و دوالیتی را دوگانگی معنا کرد .واژهای که ضمن داشتن مفهوم در برداشتن تباین
ضمنی تزویج ،همراهی دو پدیده را نیز بیان میدارد به گونهای که بدون دیگری نمیتوان مفهوم دوالیتی را
مجسم نمود .در طبیعت پدیدهای مختلف و به نسبت مجزایی داریم که این پدیدهها میتوانند با یکدیگر در
ارتباط باشند ولی از بین آنها بعضی پدیدهها روابط خاصی دارند که این روابط را نمیتوان با توان همبستگی
مطرح کرد بلکه با عنوال دوال مطرح میشوند .دوالیتی قرینه بودن دو پدیده عکس هم عمل کردن و پارهای از
نسبتها را برای ما مشخص میکند .به طور کلی حرکات پوستهای دارای الگوها و فرمهای متعددی هستند که
از آن جمله حرکات باالآمدگی و فرونشست را میتوان بیان کرد  .از آنجا که منابع آب سطحی در بسیاری از
مناطق کشور محدود میباشد ،آب زیرزمینی به عنوان مناسبترین منبع در دسترس جهت تأمین آب مورد نیاز
به حساب میآید .در سالهای اخیر ،برداشتهای بیش از حد از این منابع سبب افت سطح آب زیرزمینی
دشتها شده به طوری که میزان تخلیه از آبخوانها بیشتر از تغذیه آنها میباشد( .علیزاده .)1389 ،به عالوه
عوامل زمینساختی و تکتونیکی اثرات قابل توجهی بر وضعیت منابع آب زیرزمینی دارند  .در بین این عوامل،
نقش گسلها بسیار بارز است .گسلها با توجه به تغییراتی که میتوانند در توالی الیهها ایجاد کنند میتوانند
سبب توسعه و گسترش ژئودوالیتی در سطح زمین شوند.
زوویلی 1و همکاران )2004( ،درتحقیقاتی مشابه بر روی چندین گسل از شاخصهایی نظیر گرادیان طول
جریان(  ،)SLسینوسیته جبهه کوهستان(  )smfو نسبت عرض دره به ارتفاع(  )vfاستفاده کردند و آنها را در
مطالعه تکتونیک فعال موفق آمیز دانستند .تاندون و سینگ )2008 (2فعالیتهای نو زمینساخت جبهههای
کوهستان فعال شمال غرب هیمالیا را با تجزیه و تحلیل گسلها و شاخصها مورد مطالعه قرار دادند و به این
نتیجه رسیدند که گسلهای مرتبط با پیشانی کوهستان و ساختهای مربوطه فعال هستند ،همچنین
همدونی3و همکاران(  )2008با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک و شاخص ارزیابی نسبی فعالیتهای
تکتونیکی ( )Latبه طبقهبندی تکتونیک فعال جنوب اسپانیا پرداخته و مناطق فعال تکتونیکی را مشخص
نمودند .برای مطالعه وضعیت زمین شناختی و نحوه عملکرد گسلها ابتدا باید وضعیت تکتونیکی منطقه از
لحاظ فعالیت مشخص شود .شناسایی مناطق فعال به لحاظ تکتونیکی از اهمیت ویژه برخوردار می باشد.
تقریباً هیچ ناحیهای در جهان نمی توان یافت که در طول چند هزار سال اخیر تحت تأثیر این حرکات قرار
نگرفته باشد .کـاظمی و همکـاران ( )1385بـه بررسـی نقـش عوامل ساختاری در فراوانی منابع آب در منطقه
کارستی الر با استفاده از سنجش ازدور و GISپرداختند .نتایج تحقیقات ایشان نشان میدهد که رابطه نزدیکی
بین فراوانی چشمهها و فاصله از عناصر تکتونیکی وجـود دارد .مقصودی و همکاران(  )1387به ارزیابی نقش
تکتونیک فعال در تنظیم کانال رودخانه تجن با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که در مصب رودخانهها فعالیتهای تکتونیکی فعال میباشد و شاخص گرادیان رودخانه را بهترین راه
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برای بررسی رفتار رودخانه دانستند .شکیبا و همکاران(  )1389به تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی در
شرق استان کرمانشاه با استفاده از شاخصی بارندگی معیار شده  SPIپرداختند .نتایج نشان داد که خشکسالیها
بر افت سطح آبهای زیرزمینی منطقه تأثیر بسزایی داشته است .صالحی اسفندارانی و همکاران( )1389به
بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکافهای ناشی از آن بر زمینهای کشاورزی پرداختند .در این
مقاله با بررسی مطالعات زمینشناسی و هیدروژئولوژی به رشد روز افزون این پدیده در دشت مهیار جنوبی
پرداخته شده است .افت حدود  40سانتیمتری سطح آب زیرزمینی در سال ،زمینه مساعدی را جهت رخداد
این پدیده ناگوار در دشت مهیار جنوبی فراهم آورده است .در ادامه به بررسی شکل و وضعیت پراکندگی
شکافها در دشت و تأثیرات ناشی از شکافها بر مناطق مسکونی ،صنعتی و کشاورزی پرداخته شده است.
مقصودی و عمادالدین(  )1390به تحلیل تأثیر عامل تکتونیک فعال در ژئومورفولوژی حوضه ششطراز و مخروط
افکنههای پایین دست آن پرداختند .در این تحقیق دریافتند که عامل تکتونیک تأثیر بسزایی در حوضه آبریز
مورد مطالعه دارد و حوضه از نظر تکتونیکی فعال میباشد .پورخسروانی و همکاران( )1391به بررسی دوالیتی
در ژئومورفولوژی پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اوال استناد به بهره وری بیش از اندازه از
آبهای زیرزمینی دلیل تامّهی پدیدهی فرونشست نیست ،ثانیأ پدیدهی فرونشست در دشتهای ایران ،معلول
دوالیتی در تحرّکات پوستهای بین دشتها و کوهستانهای مجاور آنهاست .اکرامی و همکاران(  )1392به
بررسی آثار و پیامدهای خشکسالی اقلیمی بر تأ خیر زمانی و تغییر رژیم آبدهی قنوات و چشمههای دشت
اردکان یزد پرداختند .نتایج این تحقیق حاکی از وجود تأخیر زمانی متفاوت بین وقوع خشکسالی اقلیمی و
تأثیر آن بر آبدهی قنوات دشتی ،کوهپایهای ،کوهستانی و چشمهها میباشد .رنجبرمنش و همکاران ( )1392به
بررسی بحران ناشی از افت سطح آب زیرزمینی در اثر فعالیت تکتونیکی در دشت ماهیدشت پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که میزان افت منطبق با فعالیت تکتونیکی میباشد ،بنابراین تکتونیک جنبا می تواند از علل
اصلی افت سطح آب زیرزمینی در منطقه باشد .علی آبادی و همکاران(  )1393به بررسی نقش زمین ساخت
فعال و خطوارههای تکتونیکی در پیدایش سفرههای آب زیرزمینی دشت سبزوار با استفاده از  GISو RS
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط تنگاتنگی بین خطوارههای گسلی و منابع آب زیرزمینی وجود دارد
و خطوارههای تکتونیکی علیرغم ایجاد برخی تنگناهای محیطی میتوانند به عنوان یک پتانسیل در تغذیه
سفرههای آب زیرزمینی منطقه قلمداد شوند .زنگنه اسدی و شفیعی( ،)1395به بررسی همزمانی خشکسالی و
افت آب زیرزمینی دشت نورآباد ممسنی با استفاده از  GISپرداختند؛ نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که
بیشترین وضعیت خشکسالی مربوط به سال  1387-1388میباشد و نقش عامل انسانی در کاهش میزان افت
آب زیرزمینی آشکار است به طوری که میزان حفر چاه ها از سال  83نسبت به سال  88به مراتب افزایش یافته
است.
در این تحقیق ،بر اساس داده های موجود و در یک مقیاس ناحیه ای به بررسی علل افت آبهای زیرزمینی
دشت نورآباد با توجه به نقش فعالیتهای تکتونیکی و نیز بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و
خشکسالیهای اخیر پرداخته شده است.
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روش تحقیق
موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

پیزومتر طی  11سال آماری -1381تا 1391میباشد ،استفاده شده است .برای بررسی وضعیت منابع آب
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به منظور بررسی وضعیت فعالیت نوزمینساخت منطقه از نقشههای توپوگرافی  1:50000و نقشه زمینشناسی
1:10000و تصاویر گوگل ارث و تصاویر ماهوارهای استفاده شده است .نقشههای توپوگرافی  1:50000شامل 6
شیت نقشه( نورآباد ،فهلیان ،شیربیم ،قائمیه ،و بابا میدان) و نقشه زمینشناسی  1:100000شامل  4شیت
نقشه( فهلیان،سپیدان ،کازرون و کوه دارا) میباشد .جهت استفاده از این نقشهها به صورت یک نقشه کامل،
عملیات موزائیک کردن آنها در محیط جی آی اس انجام گرفت و جهت بررسی منابع آب زیرزمینی حوضه با
مراجعه به سازمان آب منطقهای استان فارس ،از آمار چاههای پیزومتر که شامل تراز پایه پیزومترها و لوگ چاههای
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شکل( .)1موقعیت دشت نورآبادممسنی
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منطقهی مورد مطالعه در محدودهی جغرافیایی جنوب کشور در دامنههای جنوبغربی سلسله جبال زاگرس و
در بخش چین خورده آن قرار دارد .محدوده ی نورآ باد از طرف شمال با شهرستان مصیری ،ا ز طرف
جنوب با دشت قائمیه ،از طرف غرب با دشت ماهور میالتی و از سمت شرق با دشت فهلیان در ارتباط است.
دشت نورآباد در محدودهی جغرافیایی  51o، 15/تا  51o،46/طول شرقی و  29o، 55/تا  30o ،17/عرض شمالی
واقع شده است( باقرینژاد .)1390 ،تنها شهری که در این محدوده وجود دارد ،شهر نورآباد میباشد که در
ارتفاع  935متری از سطح دریا قرار دارد و در  150کیلومتری شمال غربی شیراز مرکز استان فارس واقع شده
است .حداکثر ارتفاع 2684متر کوه خانی در جنوبشرقی محدوده و حداقل ارتفاع  698متر در مصب رودخانه
فهلیان در حوالی روستای باتون شمال غربی دشت میباشد .شکل(.)1
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محدوده مورد مطالعه از لحاظ تقسیمات واحدهای زمینشناسی ایران در زون زاگرس چین خورده واقع شده
است .چینخوردگیها و مورفولوژی کلی زاگرس حاصل کوهزایی هایی است که در دو مرحله یکی در اواخر
کرتاسه و دیگری در پلیوسن رسوبات موجود بین پوستههای قاره ای ایران و پلیت عربی را تحت تأثیر قرار
دادند .طی کوهزایی دوره پلیوسن حوضههای رسوبی این بخش کامالً چین خوردگی پیدا کردند و شکستگیها
و ساختار کلی زاگرس در این مرحله شکل گرفت و از آن زمان تاکنون فقط عوامل فرسایشی و جابهجایی محلی
گسلها تغییراتی را در مورفولوژی زاگرس به وجود آوردهاند .منطقه مورد مطالعه از لحاظ تکتونیکی جزء
مناطق چین خورده زاگرس بوده و روند کلی امتداد چین خوردگیها شمالغرب -جنوبشرق میباشد.
ارتفاعات حاشیه دشتهای مورد مطالعه معموالً از طاقدیسهایی تشکیل یافته که گاهی توسط گسل و یا
شکستگیهای بزرگ جابجا شده است .طاقدیس کوزهکوه در شمال دشت فهلیان و امتداد آن در دشت رستم
( کوه گرگی) واقع شده که توسط گسل بزرگ قطر کازرون در شمال دشت فهلیان و در امتداد جاده بابامیدان–
یاسوج شکسته شده و در نتیجه جابجائی بزرگی حاصل نموده است .در امتداد این گسل چشمههای معدنی
محتوی امالح گوگردی نظیر چشمه آبگندو و آب باد با درجه حرارت نسبتاً زیاد به وجود آمده است .عالوه بر
گسل قطر کازرون گسلهای کوچک و متعددی در منطقه وجود دارد که اکثراً در امتداد طبقات می باشد
(باقری نژاد .)38 :1390 ،قدیمیترین سنگهای این منطقه مربوط به ژوراسیک (سنگهای گروه خامی) و
جدیدترین آنها کنگلومرای بختیاری و آبرفتهای سطح دشت بوده که بعد از پلیوسن تشکیل شده است .چین
خوردگیهای موجود در این منطقه دارای امتداد کلی شمالغرب – جنوبشرق بوده و اکثر ًا ارتفاعات آن از نوع
رسوبات آهکی کرتاسه میباشد .گسترش آهکهای کرتاسه نسبت به سایر رسوبات در این ناحیه بیشتر بوده و
این آهکها در بعضی از بخشها گسترش بسیار زیادی دارند (نگارش و همکاران .)35 : 1393،شکل( )2نقشه
زمین شناسی حوضه آبریز دشت نورآباد را نشان می دهد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

زیرزمینی محدوده آبخوان با استفاده از تراز پایه هر پیزومتر و با کم کردن آن از عمق آب تراز ،سطح آب به
دست میآید .همچنین با استفاده از نقشههای توپوگرافی 1:50000و نقشههای زمینشناسی ،1:100000
داده های رستری به وکتوری تبدیل و اقدام به ترسیم نقشه محدوده مورد مطالعه گردید .برای اندازه گیری
پارامترهای مورد نظر درمحاسبه شاخص ها و ترسیم نیمرخ ها از نقشههای توپوگرافی و مدل ارتفاعی ()Dem
30متراستفاده شد ،سپس شاخصهای مورفومتریک نظیر شاخص ،HI ،HC ،S ،VF، T،J ،AF ،SL ،Bs,
 Latو پارامترهای تکتونیکی شامل  :Haتعداد ناهنجاری سلسله مراتبی :a∆ ،شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی
 ،در وضعیت زمینساختی حوضه مورد نظر ارزیابی گشت .به عالوه از نرم افزار  Excelبرای ترسیم نمودارها
استفاده شده است .جهت بررسی وضعیت نوسانات آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه از چاههای پیزومتر
موجود در محدوده و جهت شناخت مسائل زمینساخت حوضه ،اقدام به مشاهدات میدانی و بازدید صحرایی،
مشاهده گسلها ،وضعیت آبراههها و تهیه عکس از حوضهی آبخیز شد.
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شکل( .)2نقشه زمینشناسی حوضه آبریز دشت نورآباد

نتایج
تحلیل فعالیتهای نو زمینساختی ازطریق شاخصهای ژئومورفولوژی

شاخص های ژئوموفولوژیک

به کمک شاخصهای ژئوموفولوژیک امکان توصیف کمی و مقایسه اشکال ناهمواری امکان پذیر است و در
سادهترین شکل ،اشکال سطح زمین از طریق محاسبه اندازه ،ارتفاع و شیب قابل سنجش میباشند .همچنین
استفاده از روشهای کمی همراه با توضیحات کیفی امکان درک بهتر چگونگی عوارض را میسر میسازد (امامی،
.)40 :1393
شاخص  Bsبرای ارزیابی فعالیتهای زمین ساختی در مناطق کوهستانی به کار میرود.

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235

شاخص شکل حوضه(Bs) :

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

آثار مختلف برجای مانده روی زمین بیانگر فعالیتهای تکتونیکی در نقاط مختلف جهان است .گسلها ،کوهها،
درههای ساختمانی و  ...شواهدی بر تسلّط فرم زایی تکتونیک در دورانهای گذشته زمینشناسی میباشد.
البتّه ،باید گفت که فرمزایی تکتونیک بسیار کند است و برای ایجاد یک پدیده تکتونیکی میلیونها سال طول
میکشد اما بدون شک این پدیده در زمان حال هم فعال است و سبب توسعه باالآمدگیها و فرونشستهایی در
سطح زمین میشود که در این پژوهش با استفاده از شاخصهای تکتونیکی و بررسی تغییرات در سطح منابع
آب زیرزمینی و وجود شواهد آنها در سطح زمین ،به وجود آنها پی میبریم.
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Bs= Bl / Bw

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

رابطه ()1
شاخص  :Bsشاخص فرم حوضه ؛  :Blطول دورترین نقطه تا خروجی حوضه؛ و  : Bwطول پهنترین بخش
حوضه میباشد .بر اساس این طبقه بندی ،مقادیر زیاد شاخص شکل حوضه ( ) Bs<4حوضه طولی با زمین
ساخت فعال ) 3 >Bs<4( ،حوضههایی با فعالیتهای متوسط زمینساختی و مقادیر پایین( ) Bs>3حوضه
های دایرهای شکل با فعالیت زمین ساختی کم را نشان میدهد (دهبزرگی.)335 :1389
با توجه به نقشه لیتولوژی حوضه ،بیشترین گسلها عمدتاً با روند شمالی جنوبی در سازندهای مقاوم و بسیار
مقاوم بخش کوهستان شکل گرفتهاند و به تبع باالآیی تحت فعالیتهای نوزمین ساختی ،بخش دشت با تراکم
مواد آبرفتی فرونشست دارد و گسلهای موازی حوضهی نورآباد با جبهه کوهستان نیز محصول همین عمل می-
باشند .گسلها عالوه بر نقش مستقلی که در شکلگیری ساختارهای اولیه زمین دارند ،در تحول شکل بسیاری
از عوارض فرسایشی نیز مشارکت گسترده دارند .با توجه به جدول( )1شاخص شکل زیرحوضههای نورآباد،
زیرحوضهها فعالند و ناشی از عبور گسل قطر کازرون است که با روند شمالی جنوبی از این قسمت عبور نموده
و سبب فعالیت این شاخص در حوضه شده است .شکل( )3زیرحوضههای مربوط به منطقه مورد مطالعه را نشان
میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

شکل( .)3نقشه زیرحوضه نورآباد ممسنی

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235
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جدول( .)1شاخص شکل زیرحوضه های نورآباد ممسنی
زیرحوضه ها

BL
26

BW
12

1

BS
1/23

وضعیت تکتونیکی
غیر فعال

3

23

5

4/6

فعال

4

16

4

4

فعال

5

31

9

3/4

نسبتا فعال

شاخص گرادیان رودخانه)SL( :

جدول( .)2شاخص گرادیان رودخانه ()SL
زیرحوضه

ΔH

ΔL

Lsc

Sl

وضعیت

زیرحوضه 1

100

10684

18090

62

فعال

زیرحوضه2

100

6703

10277

153

فعال

زیرحوضه3

100

1632

12465

763

فعال

زیرحوضه 4

100

7319

18807

260

فعال

زیرحوضه5

100

24543

50648

340

فعال

شاخص عدم تقارن)AF( :

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

این شاخص ابتدا به وسیله هاک )1973 (1در مطالعه نقش مقاومت سنگها بر جریان آبها در کوه آپاالش واقع
در جنوب شرقی آمریکا به صورت مقادیر عددی شاخص گرادیان رودخانه ارائه شد .رابطه( .)2مقدار این شاخص
زمانی که سنگهای بستر رودخانه مقاوم باشند و یا در مناطقی که حرکات تکتونیکی فعال در تغییر شکل قائم
پوسته زمین مؤثر باشد ،زیاد میباشد .بر این اساس مقادیر باالی SLدر سنگهای دارای مقاومت کم و یا در
سنگهای از لحاظ مقاومتی یکسان ،میتواند بیانگر حرکات تکتونیکی فعال و جوان باشد(.(Hamdouni, 2008
)Sl=(ΔH/ΔL
رابطه()2
: Slشاخص گرادیان رودخانه :ΔH ،ا ختالف ارتفاع قطعه مورد نظر :ΔL ،طول شاخه مورد نظر  Lsc:،طول
آبراهه از نقطهای که شاخص محاسبه میشود تا مرتفع ترین نقطه آبراهه در باالدست ،میباشد .این شاخص
یک روش مفید برای پی بردن به نحوهی عملکرد و جابجایی ناشی از نیروهای زمین ساخت می باشد .(Chieh
) Chen, 2003:114در جدول ( )2شاخص گرادیان رودخانه برای هر یک از  5زیرحوضه مورد مطالعه ذکر شده
است.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

2

18

6

3

نسبتا فعال

شاخص عدم تقارن روشی برای ارزیابی وجود کج شدگیهای ناشی از فعالیتهای زمینساختی در مقیاس
حوضه زهکشی است .این روش برای نواحی نسبتأ وسیع بکار برده میشود .رابطه(.)3

- Hock

1

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235

رابطه ()3

=80

=100

*AF = 100
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جدول( .)3شاخص عدم تقارن حوضه
At

Af

وضعیت

Ar

زیر حوضه1

110

145

75

فعال

زیر حوضه2

18

31

58

فعال

زیر حوضه3

62

62

100

فعال

زیر حوضه4

167

94

177

فعال

زیر حوضه5

38

23

165

فعال

کل حوضه

336

417

80

فعال

زیر حوضه

وجود عدم تقارن توپوگرافی در شبکه زهکشی حوضههایی با ویژگیهای سنگ شناسی تقریباً همسان ،عملکرد
زمین ساخت فعال را نشان میدهد) .( Kellr & Pinter, 2002: 128رابطه (.)4
T= Da/ Dd
رابطه()4
که در آن  ، Daفاصله خط میانی حوضه زهکشی تا کمربند فعال مئاندری حوضه( رود اصلی) و  Ddفاصله خط
میانی حوضه تا آب پخشان آن میباشد .مقدار عددی این شاخص برای حوضههای کامالً متقارن برابر صفر
میباشد ،در حالی که با افزایش عدم تقارن توپوگرافی در یک حوضه ،مقدار این شاخص نیز افزایش پیدا
میکند و به عدد یک نزدیک میشود) . (Randel, 1994: 150بنابراین شاخص  Tبرداری است که مقادیر عددی
نزدیک به یک بیانگر فرسایش در منطقه و در نتیجه تکتونیسم فعال است .برای محاسبه این شاخص در حوضه
نورآباد ،در هر زیرحوضه یک مقطع ایجاد شده و مقدار آن محاسبه گردیده که با توجه به جدول( )4مقدار
شاخص در هر پنج زیرحوضه کمتر از  1میباشد و نشانه عدم تقارن و تکتونیک فعال در کل حوضه است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

شاخص تقارن توپوگرافی معکوس)T( :

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

 :AFشاخص عدم تقارن رودخانه :Ar ،مساحت حوضه در برگیرنده زهکشیهای فرعی در ساحل سمت راست
مساحت کل زیرحوضه زهکشی
حوضه ،در سمت راست آبراهه اصلی( به طرف پایین رود) و
میباشد).(Hamdouni, 2008:135
اگر مقدار عددی این شاخص در حدود  50باشد؛ بیانگر وجود تقارن در دو سمت آبراهه اصلی و در نتیجه عدم
فعالیت تکتونیکی است .اگر میزان این شاخص بزرگتر از  50باشد بیانگر فرسایش در سمت راست آبراهـه اصلی
است و اگر میزان شاخص کوچکتر از  50باشد بیانگر فرسایش در سمت چپ آبراهه اصلی اسـت .در ایـن
محاسبه اعداد به دست آمده از زیرحوضهها نشان داد که مقدار شاخص بزرگتر از  50میباشد .بنابراین ،در
سمت راست آبراهه اصـلی فعالیـت تکتـونیکی داریم و در سمت چپ با پدیده فرونشست مواجه هستیم.
جدول( )3شاخص عدم تقارن برای  5زیرحوضه موردنظر را نشان میدهد.

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235
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جدول( .)4شاخص تقارن توپوگرافی معکوس
)Da(km

مسیر
1

4/48

2

)Dd(km

T

4/93

0/90

3

3/81

4/85

0/78

4

6/73

7/97

0/84

5

8/29

6/61

0/80

منحنی هیپسومتریک و انتگرال هیپسومتریک

منحنی هیپسومتریک توزیع ارتفاعات در راستای عمود بر یک ناحیه از زمین مثالً حوضه زهکشی را توصیف
میکند .این منحنی با پیاده نمودن نسبت ارتفاع کل حوضه (ارتفاع نسبی) در مقابل نسبت مساحت کل حوضه
(مساحت نسبی) ترسیم میگردد .منحنیهای هیپسومتریک یک حوضه زهکشی به عنوان ابزاری جهت دست
یافتن به مراحل توسعه ژئومورفیک ناشی از فرایندهای هم زمان زمین ساخت و برهنه سازی مورد استفاده قرار
میگیرند ).(Shobter & Wilson, 2007: 98
در انتگرال هیپسومتری نتایج حاصل از مورفولوژی یک حوضه زهکشی به صورت خالصه و با یک مقدار واحد،
براساس شکل و میزان تحدب و تعقر منحنی هیپسومتری ،به سه کالس تقسیم میشود .مقادیر عددی
بزرگتر( )Hi< ./5بیانگر توپوگرافی جوان ،مقادیر عددی متوسط( )./5< Hi<./4بیانگر توپوگرافی بالغ و مقدار
عددی کم ( )Hi>/4بیانگر توپوگرافی پیر میباشد .انتگرال را به راحتی میتوان از رابطه ( )5به دست آورد

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

6/58

7/67

0/85

).)Pike & Wilson, 1993: 1080

=H

در رابطه ( :Hmean )5ارتفاع متوسط حوضه؛  :Hmaxبیشترین ارتفاع حوضه و  :Hminکمترین ارتفاع حوضه
است  .بر اساس مححنی های هیپسومتریک ترسیم شده درصد باالیی از مساحت حوضه دارای توپوگرافی پیر و
بالغ است.
شاخص سینوسیته جبهه کوهستان(Smf) :

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235

شاخص سینوسیته جبهه کوهستان تعادل میان فرایندهای فرساینده که از طریق جریانات سطحی به بریدن و
نامنظم کردن جبهه کوهستان گرایش دارند و همچنین نو زمین ساخت فعال و قائم که اغلب مطابق با گسلها و
چین خوردگیهاست و گرایش به ایجاد جبهه کوهستانی مستقیم دارند ،را نشان میدهد( .)Bull, 1984: 330
جبهههای کوهستانی که با فرسایش فعال همراهاند تقریباً شکلی مستقیم را بر روی نقشههای توپوگرافی و
عکسهای هوایی به نمایش میگذارند و درصورتی که حرکات تکتونیکی کم باشند ،فرایندهای فرسایشی باعث
ایجاد جبهه کوهستانی نامنظم و سینوسی شکل میشوند .عدد این شاخص در جبهههای کوهستانی با فعالیت
تکتونیکی باال به1بسیار نزدیک بوده و کمتر از 1/4نشاندهنده یک جبهه کوهستانی فعال میباشد( Rakul,

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

رابطه()5
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 . )1986شاخص  Smfبرای  5زیرحوضه جبهه کوهستانی محاسبه شده و به 3کالس تقسیم بندی شد که
مقدار آن در هر  5زیرحوضه کمتر از  1/4میباشد و نشان دهنده فعالیت تکتونیکی باال در آنهاست.
این شاخص به صورت رابطه( )6تعریف می شود:
=Smf

 : Sسینیوسیته جبهه کوهستان یا پیچ و خم سراشیبی تند کوهستان :Lmf ،طول سراشیبی تند کوهستان در
مرز بین کوهستان و کوهپایه  :Ls ،طول خط مماس در امتداد سراشیبی تند کوهستان .شاخص سینوزیته
جبهه کوهستان توازن میان نیروی فرسایش که سعی در ایجاد فرسایش سطوح کوهستانی دارد و نیروی
تکتونیکی که باعث ایجاد جبهههای صاف در طول گسل میشود را نشان میدهد(ارفع نیا  .)1389 ،در
جدول( )5شاخص سینوسیته جبهه کوهستان از نظر فعالیت تکتونیکی برای  5زیرحوضه ذکر شده است.
جدول( .)5شاخص سینوسیته جبهه کوهستان)(Smf
زیرحوضه

LMF

LS

S

وضعیت تکتونیکی

زیرحوضه1

6

4/8

1/25

فعال

زیرحوضه2

6/43

4/6

1/39

فعال

زیرحوضه3

3/17

2/49

1/27

فعال

زیرحوضه4

1/46

1/60

1/30

فعال

زیرحوضه5

3/47

2/5

1/3

فعال

تغییرات سینوسی در یک سامانه رودخانهای ،به طور معمول ناشی از باالآمدگی و فرونشستهایی است که در
بستر روی میدهد .این شاخص به صورت رابطه( )7تعریف میگردد:
رابطه()7

S=C/V

 : Cطول مسیر رود ؛  :Sسینوزیته یا پیچ و خم رودخانه ؛ و  :Vطول مستقیم دره در رابطه( )7میباشد.
مقادیر باالی این شاخص گویای آن است که رودخانه های دارای پیچ و خم زیاد به تعادل رسیدهاند در حالی
که مقادیر کمتر این شاخص نشان دهندهی رودخانههای با مسیر مستقیم میباشند که برای رسیدن به تعادل
عمل حفر بستر را انجام می دهند .طبق محاسبات انجام گرفته میزان شاخص پیچ و خم رودخانه کمتر از 1
است .جدول ( )6آبراهههای اصلی مربوط به هر زیرحوضه  1تا  5را نشان میدهد که نمایانگر فعالیتهای
نوزمین ساخت در منطقه می باشد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

شاخص سینوسیته رودخانه)S(:

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

رابطه()6

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235
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جدول( .) 6شاخص سینوسی رودخانه
زیرحوضه1

23/234

20/725

0/89

فعال

زیرحوضه 2

10/77

5/33

0/53

فعال

زیرحوضه3

8/95

9/33

0/95

فعال

زیرحوضه 4

11/62

14/99

0/77

فعال

زیرحوضه 5

33/91

29/06

0/87

فعال

شاخص پهنای کف دره به ارتفاع آن(VF) :

در بین شاخصهای مورفوتکتونیکی ،شاخص  VFبهترین شاخص برای ارزیابی تأثیرات فعالیتهای تکتونیکی
درشکل درهها محسوب میشود .این شاخص نخستین بار در سال  1977توسط بول و مک فادن 1مورد استفاده
قرار گرفت .از شاخصهای مهم در ارزیابی فعالیتهای نوزمین ساختی  ،شاخص پهنای کف دره یا نسبت ارتفاع
دره ( )VFاست .این شاخص با معادله رابطه( )8بیان میگردد:
=

رابطه()8

جدول( .)7شاخص پهنای کف دره به ارتفاع آن)(VF
زیرحوضه1

Esc
1070

Erd
1664

Eld
1209

Vfw
89

Vf
0 /14

فعال

زیرحوضه 2

1100

1260

1305

65

0/17

فعال

زیرحوضه3

1000

1200

1125

37

0/22

فعال

زیرحوضه 4

1000

1220

1280

70

0/2

فعال

زیرحوضه 5

1300

1436

2488

72

0/05

فعال

شماره

وضعیت تکتونیکی

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235

- Bull & Macfadden

1

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

با استفاده از این شاخص می توان فهمید که رود در چه وضعیتی می باشد .ممکن است رود در حال حفر
بسترش و یا به فرسایش کناری مشغول باشد و یا اقدام به توسعه بستر خود کند .مقادیر کمتر از  6در این
شاخص نشان دهنده مناطق در حال باال آمدن می باشد .در مناطق غیرفعال از نظر باالآمدگی مقدار متوسط
این شاخص معموالً باالتر از 7است( ارفع نیا .)1389 ،به طور کلّی اگر پهنای کف دره کم و ارتفاع خط الرأس
ها زیاد باشد ،بیانگر تکتونیک فعال است .در جدول( ) 7شاخص پهنای کف دره به ارتفاع آن در  5زیرحوضه
مورد مطالعه ذکر شده است.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شماره

c

v

s

وضعیت تکتونیکی
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شاخص ارزیابی نسبی فعالیت های زمین ساختی) Iat( :

تعداد ناهنجاری سلسله مراتبی)Ha( :

پارامتر  Haشامل حداقل آبراهه درجه  1است که به طور فرضی به شبکه زهکشی اضافه میشوند تا مسیر نظم
سلسله مراتبی داشته باشد ).( Pirrotta & Guarnieri, 2008: 267برای محاسبه این شاخص ابتدا تعداد آبراهه
ها با درجههای مختلف درحوضه تعیین شدند بعد از اینکه تمام سیستمهای زهکشی در مسیرهایی که
ناهنجاری زهکشی دارند تعیین شدند؛ تعداد آبراههها در مسیر ناهنجاری زهکشی در ستون سمت چپ جدول
شماره  1ضرب شد و از مجموع حاصلضرب تعداد آبراههها در مسیرهای ناهنجار (ستون سمت راست جدول )1
در حداقل آبراهههای درجه  1برای مـنظّم کـردن شـبکه (سـتون سمت چپ جدول  ،)1شاخص  Haمحاسبه
شد( بهرامی و همکاران.)58 :1390 ،

شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی یکی از شاخصهای مهم تعیین میزان نقش تکتونیک در ناهنجاری شبکه
زهکشی است به طوری که هر چه میزان این شاخص در حوضه بیشتر باشد ،نشان دهنده ناهنجاری بیشتر
شبکه زهکشی یا تأثیر بیشتر تکتونیک بر سیستم آبراههای حوضه است .شاخص مذکور از تقسیم  Haبر تعداد
واقعی آبراهههای درجه  1موجود در حوضه به دست می آید ).( Pirrotta & Guarnieri, 2008: 267

همچنان که جدول ( )8نشان میدهد مقدار شاخص  Haدر زیرحوضههای  2و  3بیشتر از سایر
زیرحوضهها میباشد .نتایج این شاخص نشان میدهد باالترین ناهنجاری زهکشی مربـوط بـه
حوضـههای شماره 2و  3به دلیل حرکت تکتونیکی گسل کازرون میباشد که بر این دو حوضه اعمال
شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی)Δa( :

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

با استفاده از شاخص  Iatمیتوان وضعیت نسبی فعالیتهای زمین ساختی در منطقه را مشخص کرد .شاخص
فعالیت نسبی زمین ساخت( )Latاز تقسیم مجموع کالسهای ژئومورلوژیک محاسبه شده ( )sبر تعداد شاخص
های محاسبه شده( )Nبه دست میآید .از ترکیب شاخصهای مختلف ،یک شاخص واحد ) (Iatبه عنوان معیار
برآورد فعالیت تکتونیکی معرفی و نتایج حاصل از آن در زمینه طبقهبندی فعالیتهای تکتونیکی به کار میرود.
مقادیر به دست آمده این شاخص به  4کالس به شرح زیر تقسیم میشود).) Hamdouni, 2007
کالس ( )1فعالیت نوزمینساختی بسیار باال ،)1/5<lat<1( :کالس ( )2فعالیت نوزمینساختی باال:
( ،)2<lat<1/5کالس ( )3فعالیت نوزمینساختی متوسط ،)2/5<lat<2( :وکالس ( )4فعالیت نوزمینساختی
پایین یا بدون تکتونیک.)lat<2/5( :

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235
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جدول( .)8شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی ()Δa
حوضه
3-1

زیرحوضه 1
) (Hai→j× Nsi→ j
(15)1

زیرحوضه2
) (Hai→j× Nsi→ j
(12)1

زیرحوضه3
) (Hai→j× Nsi→ j
(3)1

زیرحوضه4
) (Hai→j× Nsi→ j
(6)1

زیرحوضه5
) (Hai→j× Nsi→ j
(21)1

5-1

(1)7

(0)7

(0)7

(2)7

6-1

(0)15

(2)15

(3)15

(0)15

(12)15

4-2

(11)2

(0)2

(0)2

(0)2

(0)2

5-2

(3)6

(0)6

( 0 )6

(0)6

( 0 )6

6-2

(0)14

(6)14

(12)14

(0)14

(0)14

5-3

(1)4

(0)4

(0)4

(0)4

(0)4

6-3

(0)12

(1)12

(2)12

(0)12

(0)12

6-4

(0)8

(0)8

(0)8

(0)8

(0)8

123

138

32

261

=0/55

123/221

138/ 50 =2/7

240
=4/7

240/50

=1/5

32/ 21

= 2

261/130

شواهد ژئومورفولوژیکی حاصل از تکتونیک فعال

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235

1 - Wolz

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

با مطالعه و بررسی لندفرمها و سیستم شبکههای زهکشی و با مدنظر قراردادن زمینساخت و لیتولوژی میتوان
عملکرد نو زمینساخت فعال را در هر منطقه مورد ارزیابی قراردارد .لندفرمهایی همچون سطوح مثلثی شکل،
که به صورت مثلثهای پشت سرهم و به عنوان قدیمیتر و جوانتر شناخته میشوند و شکلهای مثلثی
جوانتر به جبهه کوهستان نزدیکتر هستند .این شاخص یکی از شاخصهای تعیینکننده فعالیت تکتونیکی
نسبی جبه کوهستان می باشد .در محل تالقی کوهپایه با دشت ،رسوبات در محل خط گسل بریده میشوند که
به صورت اشکال مثلثی مشاهده میشود .به نظر ولز 1و همکاران( ،)1288 : 901سطوح مثلثی در جبهه
کوهستانهای گسلی بین دو آبراهه شکل میگیرند که دارای شکل مثلثی و در مواردی چند ضلعی میباشند.
جبهههای کوهستانی با تکتونیک شدیدتر ،دارای سطوح مثلثی بزرگتر و پر شیبتر و دارای قاعده طوالنیتری
هستند ،در حالی که جبهههای کوهستانی با تکتونیک ضعیفتر ،به علت تأثیر فرسایش بیشتر آبراههها ،دارای
سطوح مثلثی کمتر و با قاعدههای کوچکتر هستند شکل ( ،4الف) .درههای  Vشکل که دلیل ایجاد آنها
فعالیتهای تکتونیکی و یا فرسایش آبی میباشد .فراخاست تکتونیکی موجب میشود قسمتی از پوسته باال
بیاید که در نتیجه آن فالتها و کوهستانها ایجاد میشوند و نشان دهنده دخالت حرکات زمینساخت و
تغییرات استاتیک است که باعث افزایش اختالف بین سرچشمه و سطح پایه و افزایش میانگین شیب بستر
می گردد؛ در نتیجه قدرت اولیه آب افزایش یافته و دوره جدیدی آغاز میشود شکل ( ،4ب و د) .پادگانههای
مطبق و شکلگیری پادگانه جدید در دشت سیالبی و دیوارههای قائم مسلط بر بستر رودخانه نشاندهنده فعال
بودن حرکات نو زمینساختی و تأثیرپذیری سیستم زهکشی منطقه از این حرکات میباشد شکل(  ،4ج).

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

4-1

(19)3

(0)3

(0)3

(4)3

(5)12
(0)7
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] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( .)4شواهد ژئومورفولوژیکی حاصل از تکتونیک فعال

تکتونیک و منابع آب زیرزمینی

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235

دشت نورآباد از جمله وسیعترین دشتهای استان فارس میباشـد .ایـن منطقـه بـا داشـتن خـاک حاصلخیز و
مرغوب و به علّت وجود منابع آبی همچون رودها ،چشمهها و منابع آب زیرزمینی غنـی یکـی از مهـمترین
مناطق کشاورزی در جنوب غرب کشور محسوب میشود( فعالیت کشاورزی شـامل زراعت و باغـداری است)؛ و
از این نظر دارای موقعیت ممتازی در منطقه است .فعالیتهای زراعی در منطقه به دو صورت آبـی و دیم انجام
میگیرد و بیشتر غالت است .وجود منابع آب در منطقه از دیرباز مورد توجه بوده و باعث ایجاد زمینه استقرار
گروههای انسانی در مجاورت رودها و چشمهها شده اسـت .از طرفـی تنـوع پوشـش گیـاهی و فراهم آمدن
زمینه مناسب برای فعالیت کشاورزی و صنعتی و ...که تأثیر مهمی بر اشتغال در منطقـه داشـته است ،نیز از
تأثیرات مثبت منابع آب در این دشت میباشد .رودخانه آب مروارید مهمتـرین جریـان سـطحی منطقه است
که یک رودخانه فصلی میباشد .این رودخانـه بیشـتر در محـدوده دشـتی بـوده و از نظـرکشاورزی حایز
اهمیت خاصی است .اما ،در زمینه بهره بـرداری مطلـوب از آب ایـن رودخانـه محـدودیتهـا و موانعی وجود
دارد و برداشت از منابع آب زیرزمینی به مراتب افزایش یافته است که این برداشتها عوارض بسیار زیادی را در
حوضه آبریز به وجود آورده است.
به منظور بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت نورآباد طی سالهای آماری  1382تا  1388مشخص گردید
که سطح آب زیرزمینی در کل دشت افت داشته؛ ولی این افت در جنوب دشت با  26متر تفاوت کامال
محسوسی را نشان داده است .با توجه به وضعیت زمینشناسی و اطالعات حاصل از لوگ چاههای اکتشافی،
بافت رسوبات در حاشیههای شمالی و مرکزی مخلوطی از سیلت ،رس و ماسه میباشد .به علت ضخامت
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متفاوت رسوبات در دشت ،میزان آبدهی چاهها نیز با هم متفاوت میباشد .شکل ( )5نقشه همافت آب زیرزمینی
آبخوان دشت نورآباد را در سال 1382تا سال  1388نشان میدهد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( .)5نقشه هم افت آب زیرزمینی در سال82-88

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235

شکل( . )6الف :نقشه هم عمق آب زیرزمینی در سال 1388

ب :نقشه هم عمق آب زیرزمینی درسال 1382

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

در شکل ( 6الف ،ب) کمترین عمق آب مربوط به سال  82و بیشترین عمق آب مربوط به سال  88میباشد .با
بررسی نقشههای سطح آب زیرزمینی مالحظه میشود کمترین عمق برخورد سطح آب زیرزمینی مربوط به
بخش شرقی محدوده مورد مطالعه میباشد که میزان آن کمتر از  0/2متر است و بیشترین عمق برخورد سطح
آب زیرزمینی مربوط به بخش جنوبی آبخوان نورآباد میباشد که میزان آن به  65متر میرسد .در واقع در
جنوب دشت که گسل سراسری کازرون از آن عبور میکند میزان افت به مراتب از مناطق دیگر بیشتر قابل
رویت است.
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جدول( .)10بررسی وضعیت منابع آبی در سالهای  82و 89
ردیف

سال آبی

تعداد چاه ها

میزان برداشت (میلیون متر مکعب)

میانگین عمق آب زیرزمینیm

بارندگی mm

1

83-82

906

59303059

25

680

2

88- 89

1123

1004400

35

370

منبع :سازمان آب منطقه ای استان فارس
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با توجه به جدول( )10بررسیهای انجام شده در بازه زمانی  81-91نشان میدهد که میزان بارش در سال 82
نسبت به سال  88از  680میلیمتر به  370میلیمتر کاهش یافته است و به تبع آن تعداد چاهها از  906به
 1123حلقه افزایش یافته است .همچنین میزان برداشت از سطح چاهها از 59303059به  1004400میلیون
متر مکعب بر ساعت کاهش و میزان متوسط عمق چاهها از  25به  35متر افزایش یافته است که این شواهد
نشان می دهد در محدوده آبخوان عالوه بر نقش تکتونیک در بازه طوالنی مدت ،نقش فعالیتهای انسانی و
خشکسالیها هم میتوانند جزء عوامل موثر در افت آب زیرزمینی و توسعه ژئودوالیتی در سطح دشت به شمار آیند.
شکل ( )7موقعیت چاههای بهرهبرداری در سطح حوضه موردمطالعه را نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8

شکل( .)7موقعیت چاههای بهره برداری محدوده مورد مطالعه
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.235
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منابع

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.12.8
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فعال و برداشتهای بی حد و حصر انسان برای فعالیتهای کشاورزی ،کشت محصوالت آببر بخصوص برنج و
صیفی جات ،فعالیتهای صنعتی و همچنین خشکسالیهای اخیر به دلیل کاهش میزان بارندگی و نیاز
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کارستیک باعث انتقال آب زیرزمینی و کاهش زمان ماندگاری آب در منطقـه مـیشـوند؛ روند افت سطح آب و
کاهش حجم سفره را به همراه دارد .اگر نیاز روزافزون جمعیت منطقه به آبهای زیرزمینی در نظر گرفته شود،
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استان کرمانشاه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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