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ارزيابی زمينساخت حوضههاي آبريز با استفاده از اختصاصات ژئومورفولوژيک در قالب
الگوي ( TecDEMمورد مطالعه :حوضة آبريز رودک در شمال شرق تهران)
ابوالقاسم گورابی ـ استادیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه تهران
فاطمه کیارستمیـ کارشناس ارشد مخاطرات طبیعی ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله 1393/10/23 :تأیید نهایی1394/03/16 :

چکيده
شناخت نواحی زمينساختی فعال ،بهويژه در زونهاي ساختاري همگرا بهسبب قابليت مخاطرهآميـز بـودن شـايان
توجه آنها اهميت زيادي دارد .از سوي ديگر ،بهدليل محدوديتهاي فيزيکی ،بررسیهاي ميدانی در ايـن نـواحی بـا
توپوگرافی خشن و متعارض ،دشوار است .در اين پژوهش ،با استفاده از روشهـاي دورسـنجی ،ژئومورفـومتري و
کارهاي ميدانی ،اختصاصات مورفومتريک و ژئومورفولوژيک حوضة رودک در شمال شـرق تهـران در قالـب الگـوي
 TecDEMکه در نرمافزار متلب 1اجرا شده ،از دادههاي رقومی (الگوي رقومی ارتفاع) استخراج و تجزيـه و تحليـل
شده است .در اين الگو ،از شاخصهاي نو مانند چولگی و کشيدگی نمودار هيتسومتري ،شاخص فرورفتگی  ،شيب
 Sو نقشة همتاية  IsoBase MAPبهره گرفته شده اسـت .نتـايج بررسـی و تجزيـه و تحليـل عناصـر سـاختاري
مورفوتکتونيکی استخراجشده مانند نيمرخ طولی رودخانه ،جهتهاي جريان ،مورفولوژي حوضة آبريـز ،نقطـههـاي
عطف و تغيير شيب ،منحنیهاي هيتسومتري و مقدار کشيدگی و چولگی آن که حاصل کنش و واکـنش نيـرويهـاي
زمينساختی است ،بيانکنندة تغييرات مورفوتکتونيکی فعال حوضه و کنونی آن اسـت .نتـايج بررسـیهـا در قالـب
الگوي  ،TecDEMپژوهشهاي ميدانی و شواهد بهدستآمده از طريـق دادههـاي ايسـتگاه ژئوديناميـک گرمابـدر،
درستی الگو را در نشان دادن شراي نئوتکتونيک مناطق نشان میدهد.

کليدواژهها :الگوي  ،TecDEMتکتونيک ژئومورفولوژي ،تکتونيک فعال ،حوضة رودک ،مورفوتکتونيک.

مقدمه
نواحی بسیاری در سطح کـرة زمـین وجـود دارد کـه بـهدلیـل محـدودیتهـای موجـود ،نمـیتـوانیم تکتونیـک فعـال و
ژئومورفولوژی آنها را بشناسیم .از سوی دیگر ،پیشرفتهای صورتگرفته در زمینة دورسنجی و ژئومتری سبب شده است
که عالوه بر کارهای میدانی برای بررسی تکتونیک فعال مناطق مختلف ،بتوانیم از تصاویر ماهوارهای و نقشههای رقومی
بهویژه الگوی رقومی ارتفاعی ي )DEMبرای تحلیل مقدار فعالیت نوزمینساختی منـاطق ،اسـتفادة زیـادی کنـیم .از ایـن
رهگذر ،بررسیهای زیادی در زمینة تأيیرپذیری شبکة آبراههها از فرایندهای تکتونیکی نواحی شـده اسـت .فعالیـتهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09127274487 :

 E- mail: goorabi@ut.ac.ir
1. Matlab
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تکتونیکی ،شبکة رودخانهها را بینظم میکند .بررسی طبیعـت ایـن بـینظمـی ،منشـأ درک ارتبـا بـا بزرگـی و جهـت
فعالیتهای تکتونیکی مناطق است؛ زیرا الگوی توسعه و تکامل شبکههای زهکشی ،ازجمله شاخصهـایی اسـت کـه بـه
تغییرات حاصل از فعالیتهای زمینساختی بسیار حساس است يکلـر و پینتـر .)1 :1996 ،پـژوهشهـای انجـامگرفتـه در
سالهای اخیر ،حاکی از تأيیر فعالیتهای نوزمینساختی در شکلگیری سامانههای رودخانه است يویرانت.)15 :2003 ،
امروزه ،پژوهشگران از الگوریتمهای مختلفی در قالب الحاقیهها برای اجرا در نرمافزارهای مختلف بهمنظور تجزیه و
تحلیل فعالیتهای تکتونیکی استفاده میکنند؛ یکی از آنها که بهتـازگی بـرای تحلیـلهـای ژئومورفیـک اسـتفاده شـده،
الحاقیة  TecDEMاست يگلوئن و شهزاد .)215 :2011 ،در این الحاقیه در گام نخست ،بهمنظـور تهیـة سـامانة واحـدی
برای اجرای روشهای بیشتری از تحلیلهای تکتونیکی ،توجه و تالش زیادی شده اسـت .الحاقیـة  TecDEMبـر پایـة
نرمافزار متلب ،در جهت فهم فعالیتهای تکتونیکی مناطق ،از الگوی ارتفاع رقومی  DEMاستفاده میکند .از قابلیتهای
این نرمافزار میتوان به ایجاد نیمرخ طولی رودخانه ،محاسبة جهـتهـای جریـان ،اسـتخراج حوضـههـای آبریـز ،تعیـین
نقطههای تغییر شیب ،تهیة نقشههای همپایه و محاسبة شاخصهای تکتونیکی اشاره کرد.
در اغلب پژوهشها و بررسیهای فعالیتهای نوزمینساختی و تکتونیکی از شاخصهای تکتونیـک ژئومورفولـوژی
استفاده شده است .تقابل بدون توقف بین فرایندهای تکتونیکی که متمایـل بـه ایجـاد توپـوگرافی اسـت ،بـا فراینـدهای
سطحی که تمایل به از بین بردن آنها دارد ،هستة اصلی تکتونیک ژئومورفولوژی را تشکیل میدهد يبوربانک و اندرسون،
 .)201 :2011ارزیابی ساختمانها و لندفرمهای زمین در طول تاریخ پیدایش آنها ،موضوع دانش تکتونیک ژئومورفولـوژی
است ياستنلی .)32 :2000 ،تحلیلهای مورفومتریک با استفاده از این شاخصها بـهمثابـة ابزارهـای پایـه بـرای شـناخت
تغییرات سری تکتونیکی یا تخمین تغییرات نسبی تکتونیک فعال در منطقهای خاي توسعه داده شـده اسـت يوریـوس و
زیگوری .)170 :2004 ،این شاخصها رابطة بین تکتونیک و عوارض سطحی را بهخوبی نشان میدهد و با آگاهی از ایـن
ارتبا میتوان حواد تکتونیکی را از راه بررسی شکلها و ناهمواریهای سطح زمـین تفسـیر کـرد يموریسـاوا و هـاک،
 .)200 :1985از مهمترین ویژگیها و محاسن این شاخصها ،به سادگی نسبی در روش محاسـبه ،سـرعتعمـل زیـاد در
بهکارگیری آنها برای بررسی مقدار فعالیت تکتونیکی مناطق مختلف ،ارزیابی فعالیت تکتونیکی منـاطق در زمـان کوتـاه،
آسانتر کردن مقایسة منطقی و معقول لندفرمها در پژوهشهای ژئومورفولوژی ،تعیین مقدار لغزش بهویژه مقدار فـرایش
بر روی مناطق مورد بررسی و به کمینه رسـاندن سـلیقههـا و نظرهـای شخصـی در پـژوهشهـا مـیتـوان اشـاره کـرد
يحبیباللهیان و رامشت.)100 :1391 ،
عمدة بررسیهای صورت گرفته بـرای سـنجش مقـدار فعالیـت تکتـونیکی بـا اسـتفاده از شـاخصهـای تکتونیـک
ژئومورفولوژی در ایران ،بیانکنندة حاکمیت فرایندهای تکتونیکی و تأيیرشان بر لنـدفرمهـا و زمـینشـکلهـای منـاطق
مختلف است .استفاده از شاخصهای تکتونیکی ،بـرای بررسـی تکتونیـک فعـال ناحیـة سروسـتان در زاگـرس مرکـزی،
بیانکنندة وجود پهنههای بسیار فعال منطقه است که عامل اصلی کنترلکنندة توسعه و تکامل لندفرمهاست يدهبزرگـی و
همکاران .)1 :2010 ،بررسی مقدار فعالیت تکتونیکی دامنههای شمال غربی تالش يباغروداغ) با اسـتفاده از شـاخصهـای
سینوسیتة جبهة کوهستان ،نسبت پهنای کف دره به ارتفاع و گرادیان شیب رودخانه ،بیانکنندة وجود نیروهای تکتونیکی
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در منطقه ،بهویژه در بخشهای جنو شرقی است يمددی و مقدم .)123 :1383 ،در تغییر و تحول مخرو افکنة جاجرود،
افزون بر تأيیر فعالیتهای اقلیمی و مداخلههای انسانی ،عامل تکتونیک نیز تأيیر بسزایی داشته است يمقصـودی:1387 ،
 .)73ازجمله موارد ايرگذاری تکتونیک بر شکل آبراههها ،به رودخانة تجن در شمال کشور میتوان اشاره کرد که بهلحـاظ
طرح پیچانرودی ،گذر از قطعات گسلی و برخی انفصالها و انحرافها در طول مسیر خـود و ضـرایب بـهدسـتآمـده از
شاخصهای تکتونیکی ،يابت شده است که در مرحلة جوانی بهسر میبرد يمقصودی و کـامرانی دلیـر .)37 :1387 ،تـأيیر
حرکات راستالغز راست بردر زاگرس شمال غربی بر کجشدگی حوضة آبریز چله واق در ارتفاعات زاگرس بهسمت راسـت،
براساس شاخص عامل شکل حوضه بهدست آمده است يیمانی و همکاران.)23 :1392 ،
در این پژوهش ،هدف اصلی بررسی مقدار فعالیت نوزمینساخت و تکتونیکی در سطح حوضة آبریـز رودک واقـ در
شمال شرق تهران ،براساس محاسبات تحلیلی و گزارشهای نهایی بهدستآمده از پژوهشهـای میـدانی و تحلیـلهـای
الگوی  TecDEMاست.

منطقة پژوهش
حوضة آبریز رودک با مساحت  417/5کیلومترمرب از نظر تقسیمات زمینساختی ،جـزي ایالـت لـرزهزمـینسـاختی البـرز-
آذربایجان است؛ ایالت لرزهزمینساختی البرز -آذربایجان ،پهنهای زلزلهخیز است که رشتهکوه البـرز ،بخـش شـرقی ایـن
ایالت را در برمیگیرد يکرهای و کیانی .)32 :1383 ،همچنین ،محـدودة حوضـة آبریـز رودک در ارتفاعـات جنـوبی البـرز
مرکزی قرار دارد و بخش اعظم این حوضه را توفهای سبز ضخیم و شیل توفدار يسازند کرج) در برگرفته است يشـکل
 .)1بهلحاظ هیدرولوژیکی ،این حوضه یکی از زیرحوضههای حوضة آبریز جاجرود است که شاخة شرقی رودخانة جـاجرود
در آن جریان دارد؛ «این رود از ارتفاعات کلون بستک سرچشمه میگیرد و پس از عبور از دربندسـر ،شمشـک ،میگـون و
فشم با شاخة دیگری که از بههم پیوستن شاخههای فرعی آ نیکا ،الالن و روته بهوجود آمده ،متصل گردیده و بـهنـام
جاجرود خوانده میشود .رود آهار از سمت جنو و امامه از سمت شمال به آن متصل شده و رود بهسمت مشـرق جریـان
مییابد» يآراي و همکاران.)42 :1391 ،

شکل  .1محدودة حوضة آبريز رودک و زمينشناسی آن
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مواد و روشها
بهمنظور بررسی تکتونیک فعال در محدودة بررسیشده در این پـژوهش ،ابتـدا بـا اسـتفاده از نقشـههـای زمـینشناسـی
 1:100000فشم ،بلده ،مرزنآباد و تهران که محدودة حوضة آبریز در آنهـا واقـ شـده اسـت ،بـه بررسـی تعـداد و نـوع
گسلهای منطقه اقدام شد و با حضور در منطقه ،آيار و شواهد تکتونیک فعال در سطح حوضه ازجمله گسلخـوردگیهـا،
جدایی قطعات سنگی بزرگ و کوچک از دامنههای پرشیب که احتمال خطر ریزش در منطقه را افـزایش مـیدهـد ،تـأيیر
سن)های شکسته بر الگوی آبراههها و نبودهای رسوبی بر روی برخی برجستگیها مشـاهده و بررسـی شـد .همچنـین،
تحلیل دادههای ژئودینامیکی ایستگاه دایمی گرمابدر در حوضة رودک نیز برمبنای دادههای پـنجسـاله ي 2006تـا )2010
استفاده شد .سپس با استفاده از تصویر ماهوارهای کارتوست با قدرت جداسازی  2/5متر ،محـدودة تقریبـی حوضـة آبریـز
رودک و زیرحوضههای موجود در آن مشخص شد و درنهایت ،با استفاده از الگوی ارتفاع رقومی  DTMو نـرمافزارهـای
 ArcGis10.0و  TecDEM1.0محدودة کلی حوضة رودک و سپس زیرحوضههای آن مشخص شد .بهمنظـور بررسـی
فعالیتهای تکتونیکی در سطح منطقه ،با استفاده از نرمافزار  ،TecDEMابتدا میبایست نقشة  DEMمنطقه را بهصورت
 Depression lessدرمیآوردیم؛ به این شکل که نقشة ارتفاعی منطقه باید خالی از هرگونه سطوح ناپیوستگی باشد .پس
از آماده ساختن نقشة رقومی ارتفاع منطقه ،به محاسبة شاخصها و تحلیل وضعیت تکتونیکی مطـابق مراحـل زیـر اقـدام
شد.

شکل  .2گسلخوردگی بر روي سنگهاي مقاوم (سمت چپ) و سنگهاي خردشده و گسلخورده بر روي دامنه همراه با سازههاي
محافظتی ژئوتکستال (سمت راست)

محاسبة

جهت جريان به روش الگوريتم D8

برای هر الگوی ارتفاع رقومی ،جهت جریان نشاندهندة حرکت سطحی آ به پیکسلهای همسـایه اسـت .از الگوهـای
متداول برای تعیین جهت جریان ،روش الگوریتم  D8یـا جهـت جریـان منفـرد  SFDرا مـیتـوان نـام بـرد .در الحاقیـة
 TecDEMبر پایة نرمافزار متلب از روش الگوریتم  D8برای محاسبة جهـت جریـان اسـتفاده مـیشـود؛ در ایـن روش،
مسیرهای جریان هر پیکسل که بر روی پیکسل پایینتر با شیب کمتر میریـزد ،محاسـبه و جهـتهـای جریـان تعیـین
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میشود .برای ای ن منظور ،ابتدا به تهیة یک نقشة ارتفاعی بـا کمتـرین ناهمـاهنگی نیـاز اسـت .ایـن روش بـر اسـتخراج
جریانهای مرکزی روی درهها و کاهش جریانهای موازی تمرکز میکند.

استخراج آبراههها و زيرحوضهها به روش استرالر
استخراج شبکة آبراهه شامل دو گام اصلی است .1 :شناسایی تمام آبراهههای باالدست؛  .2مشـخص کـردن ترتیـب ردة
استرالری آبراههها .به این منظور ،الحاقیة  TecDEMاز اطالعات مربو بـه جهـتهـای جریـان و سرچشـمههـا بهـره
میگیرد .سرانجام آبراهههای استخراجشده توسط خود نرمافزار بهصورت فایلهای وکتور درمیآیـد .اسـتخراج حوضـه در
نرمافزار  TecDEMنیز اینگونه است که حوضههای محدودة مورد بررسی براساس ترتیـب ردههـای اسـترالر رودخانـه،
استخراج میشود؛ این بخش از دو گام اساسی تشکیل شده است .1 :ترسیم کد جریان واحدی برای هر پیکسل؛  .2تعیین
کد شناسة واحدی برای تمام پیکسلهای باالی یک آستانة مورد نیاز.

شکل  .3تصوير سادهاي از ردهبندي ردههاي آبراهه (چپ) و مساحت (راست) به روش استرالر در نرمافزار  ،TecDEMدر
زيرحوضة آهار.
 )Aآبراهه و مساحت ردة 1؛  )Bآبراهه و مساحت ردة 2؛  )Cآبراهه و مساحت ردة 3؛  )Dآبراهه و مساحت ردة 4؛  )Eآبراهه و
مساحت ردة 5؛  )Fآبراهه و مساحت ردة 6؛  )Gآبراهه و مساحت ردة .7

پس از مشخص کردن آبراههها و ردهبندی آنها و استخراج حوضههای آبریز محدوده ،عملیات تجزیه و تحلیل آغـاز
میشود که بهترتیب زیر است.

تعيين عطف نقطههاي شيب و محاسبة شاخصهاي شيب و فرورفتگی
تعیین نقطههای شیب ،ابزار قدرتمندی برای درک کنش و واکنش لندفرمها به کاهش سطح پایه و جریـان رسـو هـای
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مربو به حوضههای آبریز است .تجزیه و تحلیل فرورفتگی و شیب از شاخصهای قدرتمند برای بررسی نـوزمینسـاخت
بهوسیلة تجزیه و تحلیل جریانهای رودخانهای است که از مناطق فعال تکتونیکی میگذرند .مقادیر فرورفتگی  θو شیب
 Ksبه مورفولوژی حوضه ،نوع سن) بستر و ویژگیهای هیـدرولیکی آن بسـتگی دارد .در نـرمافـزار  TecDEMپـس از
تعیین نقطههای تغییر شیب در آبراهه ،مقدار فرورفتگی و شیب با استفاده از تحلیلهای مربو به شیب آبراهـه محاسـبه
میشود .مقادیر زیاد فرورفتگی و مقادیر اندک شیب بیانکنندة وجود زمین هـای بـالغ تـا پیـر و بـرعکس ،مقـادیر انـدک
فرورفتگی و زیاد شیب بیانکنندة زمینهای جوان با مقدار فرایش زیاد و فعال تکتونیکی است .این دو شاخص ،سه مرحله
را در رابطه با مورفولوژی آبراههها نشان میدهد :الف) حالت پایدار و يابت اولیه؛ ) حالت گذرا؛ ج) حالت نهایی .در شکل
 ،5این مراحل بر روی آبراههای فرضی نشان داده شده است يگلوئن و شهزاد.)265 :2011 ،

شکل  .4همانگونه که از شکل پيداست ،مقادير فرورفتگی 𝛉 در نيمرخهاي اوليه و نهايی ،بهطور تقريبی ثابت است؛ اما مقادير
شيب  Ksدر نيمرخ نهايی بيشتر میشود؛ زيرا با گذشت زمان ،مقدار فعاليت تکتونيکی افزايش میيابد تا درنهايت ،بار ديگر
آبراهه بهحالت پايداري اولية خود میرسد (گلوئن و شهزاد.)265 :2011 ،

محاسبة شاخص گراديان شيب رودخانه
این شاخص با استفاده از رابطة  1محاسبه میشود يهمدونی:)13 :2008 ،
ي)1

H
L

sl 

در این رابطه H ،ارتفاع و  Lطول رودخانه است .محاسبة شاخص گرادیان شیب رودخانه آسان اسـت؛ در وهلـة اول
باید جریان مورد نظر را به فاصلههای مشخص و متوالی تقسیم کرد .تفاوت ارتفاعی و مسافتی بین دو محدودة متـوالی و
فاصلة بین مرکز محدوده برای محاسبة این شاخص استفاده میشود .تغییرات مقدار این شاخص با تغییرات سن)شناسـی
و وجود گسلهای جوان ارتبا دارد .افزایش مقادیر این شاخص بیانکنندة افزایش فعالیـت تکتـونیکی در منطقـه اسـت
يهمدونی.)13 :2008 ،
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نقشههاي همتايه
شبکههای آبراههای استخراجشده در نرمافزار  ،TecDEMبا شاخص استرالر ردهبندی میشود .در روش استرالر ،تغییـر در
ردة آبراههها با توپوگرافی رابطهای قوی دارد .رودخانههای دارای ردة استرالری یکسان از رخدادهای زمینشناسی برابـر و
درنتیجه ،سن یکسانی برخوردارند .توزی مکانی رودها ،طول کلی و انحراف موجود در آنها نمایندة قویای بـرای بررسـی
زمینشناسی زیرین است .دینامیک ردههای استرالری رودخانه و تفاوتهای توپوگرافی را بـهوسـیلة نقشـههـای همپایـه
میتوان بررسی کرد .نقشههای همپایه ،سطوح فرسایشی را نشان میدهد که در نتیجة رخدادهای تکتونیکی یا رخدادهای
فرسایشی شکلگرفته است .در این پژوهشها ،نقشههای همپایه از راه درونیابی ارتفاعات در ردههای دوم و سوم استرالر
آماده میشود .تغییرات سری در نقشههای همپایه ،مکان احتمالی گسلها یا تضادهای زمـینشناسـی را نشـان مـیدهـد
يگلوئن و شهزاد.)262 :2011 ،

شاخص منحنی هيتسومتري
منحنی هیپسومتری از نسبت مساحت نسبی به ارتفاع نسبی حوضه بهدست میآید؛ اینگونـه کـه بـرای بـهدسـت آوردن
مساحت نسبی از رابطة 𝑎𝐴 استفاده میشود که  aمساحت جزئی از هر سطح ارتفاعی و  Aمساحت کل حوضه است .بـرای
بهدست آوردن ارتفاع نسبی نیز از رابطة

e
E

استفاده میشود؛ در این رابطه ∆𝑒 ،اختالف ارتفاع مقدار ارتفاعی هر طبقـه

با کمترین ارتفاع حوضه و 𝐸∆ اخـتالف ارتفـاع کـل سـطح حوضـه اسـت .ازجملـه کاربردهـای فـراوان منحنـیهـای
هیپسومتری ،نشان دادن مرحلة پیشرفت چشماندازها از جوانی به بلوغ و درنهایت ،پیری است .حوضـههـای جـوان دارای
نیمرخهای محد و حوضههای بالغ تا پیر دارای نیمرخهـای مقعـر و فرورفتـه اسـت يجبـاری و همکـاران.)30 :1391 ،
نرمافزار  TecDEMبهصورت خودکار و با توجه به نقشة رقومی ارتفاعی  ،DEMبرای هر منطقـه منحنـی هیپسـومتری
ترسیم کرده ،مقادیر انتگرال هیپسومتری ،چولگی و کشیدگی منحنی را محاسبه میکند يگلوئن و شهزاد.)240 :2011 ،

شکل  .5منحنی هيتسومتري بيانکنندة شراي فرسايش يا تکتونيکی حاکم بر حوضهها .از چپ به راست :جوان ،بالغ و پير
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شاخص تقارن توپوگرافی عرضی
شاخص دیگری که در تحلیلهای  TecDEMاستفاده می شود ،شاخص تقـارن توپـوگرافی عرضـی اسـت کـه کـوکس
ي )1994بهمنظور بررسی جابهجایی آبراههها در حوضههای آبریز پیشنهاد داد .این شاخص ،سنجش و ارزیابی سری مقدار
کجشدگی حوضهها بر اير فعالیتهای زمینساخت را میسر میکند .این کجشدگی با استفاده از سه شاخص خـط مرکـزی
حوضه ،فاصلة آن نسبت به خط تقسیم آ و رودخانة اصلی و فاصلة آن نسبت به خط مرز حوضه محاسبه میشود .بـرای
تعیین خط مرکزی حوضههای آبریز ،روشها ی مختلفـی وجـود دارد؛ ماننـد روش انحنـا فاصـله ،مورفولـوژی ریاضـی و
پلیگونتیسف .در نرمافزار اخیر از روش انحنا فاصله برای محاسبة خط مرکزی حوضه استفاده مـیشـود .در ایـن روش،
تمام پیکسلهای مرز حوضه یکبهیک و فاصلة اقلیدسی آنها تا پیکسلهـای دیگـر محاسـبه مـیشـود .توزیـ فضـایی
بیشترین انحنا ،مکان احتمالی خط میانی حوضه را نشان میدهد .در نرمافزار  TecDEMرابط کاربر گرافیکی ،خط میانی
حوضه و آبراهة اصلی را مشخص میکند .شاخص  Tدارای برداری با جهتگیری صـفر تـا یـک اسـت؛ در حوضـههـای
متقارن ،این شاخص برابر صفر است و هرچه شکل حوضة آبریز بهسمت عدم تقارن پیش رود ،به یک نزدیـک مـیشـود.
همچنین ،میتوان با توجه به محاسبات انجامگرفته در این نرمافزار ،جهت کجشـدگی حوضـههـا را نیـز بـهدسـت آورده،
بررسی کرد يگلوئن و شهزاد.)264 :2011 ،

شکل  .6محاسبة شاخص تقارن توپوگرافی عرضی در نرمافزار ( TecDEMحوضة آبريز آهار)

بهمنظور تحلیل مقدار فعالیت تکتونیکی حوضة آبریز رودک ،ابتدا مـرز زیرحوضـههـای اصـلی بـهوسـیلة نـرمافـزار
 ArcGIS10.0مشخص شد و سپس با استفاده از نرمافزار  TecDEMبر پایة نرمافزاری متلب ،نقشة ارتفاع رقومی هـر
زیرحوضه به نرمافزار انتقال داده شد و بار دیگر ،زیرحوضهها برای هر قسمت بهوسیلة نرمافزار بر پایة ردة اسـترالری هـر
زیرحوضه مشخص شد .حوضههای میگون ،امامه و آهار بهصورت زیرحوضة مستقلی درآمـد؛ در حـالی کـه از زیرحوضـة
گرمابدر ،شش زیرحوضه استخراج و با شمارهگذاری مشخص شد .در قسمت انتهایی حوضه نیز سه زیرحوضة کوچـک بـا
نامهای زیرحوضههای  7 ،8و  9استخراج و نامگذاری شد .سپس محاسبات مربو به مقدار فعالیت نوزمینساختی در هـر
حوضه بهوسیلة الگوریتم  TecDEMانجام گرفت.
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شکل .7سمت چپ زيرحوضههاي اصلی و سمت راست زيرحوضههاي استخراجشده بهوسيلة الگوي TecDEM

نيمرخ طولی آبراهههاي اصلی هر زيرحوضه
گام نخست برای انجام دادن محاسبات مربو به نرمافزار  TecDEMترسیم نیمرخ طولی رودخانههاست تا شاخصهـای
ضروری تحلیل ازجمله شاخصهای فرورفتگی ،شیب و گرادیان شیب رودخانه محاسبه شود؛ حتی شکل ظـاهری نیمـرخ
آبراههها هم ممکن است اطالعات اولیه دربارة مقدار فعالیت تکتونیکی مناطق در اختیار ما قـرار دهـد يگلـوئن و شـهزاد،
 .)254 :2011برای مثال ،نیمرخ طولی رودخانة اصلی زیرحوضة  4از حوضة آبریز گرمابدر دارای بیشترین اخـتالف شـیب
است .اختالف شیب ،احتمال وجود تکتونیک فعال در منطقه را افزایش میدهـد و نیمـرخ رودخانـة اصـلی حوضـة آبریـز
میگون نیز بیانکنندة وجود تقعر و فرورفتگی بیشتر نسبت به دیگر آبراهههاست که حاکمیت شرایط فرسایشـی بیشـتر در
سطح حوضه را نشان میدهد يشکل .)8

شاخصهاي فرورفتگی و شيب حوضه
براساس ویژگیهای ژئومورفولوژیکی نیمرخ آبراهههای هریک از زیرحوضههای موجود در حوضـة آبریـز رودک ،مقـادیر
فرورفتگی و شیب بهوسیلة نرمافزار تحلیلی  TecDEMمحاسبه شد يجدول  .)1بـا توجـه بـه جـدول  ،1کمتـرین مقـدار
فرورفتگی مربو به زیرحوضة  4با  -0/41و بیشترین مقدار شیب نیز مربو به همان زیرحوضه بـا  387/17اسـت .ایـن
شواهد مطابق آنچه گفته شد ،ممکن است بیانکنندة وجود فعالیت تکتونیکی بیشتر ،نسبت به دیگر زیرحوضههـا در ایـن
محدوده باشد .بیشترین مقدار فرورفتگی و تقعر نیز مربو به زیرحوضة میگون با  0/86است.

شکل  .8تفاوت نيمرخ آبراهههاي اصلی زيرحوضة  4حوضة آبريز گرمابدر و حوضة آبريز ميگون

474
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شاخص گراديان شيب رودخانه
این شاخص در نرمافزار  TecDEMبرای تمام آبراهههای اصلی دوازده زیرحوضة موجود در منطقه محاسـبه شـد .بـرای
محاسبة این شاخص ،فاصلههای پانصدمتری در تمام زیرحوضهها انتخا شد .متوسط هر شاخص بـرای هـر آبراهـه ،در
جدول  2آورده شده است .مطابق مقادیر بهدستآمده ،بیشترین مقـدار شـاخص برابـر بـا  714/39بـرای زیـرحوضـة  4و
کمترین مقدار نیز برابر با  390/6متعلق به زیرحوضة  2است .متوسط این شاخص برای کـل حوضـه ،برابـر بـا 506/10و
بیانکنندة مقدار فعالیت تکتونیکی زیاد در سطح حوضه است.

شاخص تقارن توپوگرافی عرضی
مطابق با مقادیر بهدستآمده ،بیشترین مقدار این شاخص متعلق به زیرحوضة  1و  3برابر با  0/67و کمتـرین مقـدار ایـن
شاخص نیز متعلق به زیرحوضة  4و برابر با  0/15است .متوسط شاخص تقارن توپوگرافی عرضی برای کل سطح حوضـه
نیز برابر با  0/36بهدست آمد که بیشتر از صفر است و بیانکنندة عدم تقـارن در سـطح حوضـة رودک در جهـت شـمال
غربی– جنو شرقی است.
جدول .3مقادير شاخص تقارن توپوگرافی عرضی زيرحوضهها

زیرحوضهها
حوضة

حوضة

حوضة

آهار

امامه

میگون

زیرحوضههای گرمابدر
1

2

3

4

زیرحوضههای انتهایی
5

6

7

8

9

شاخص تقارن
توپوگرافی

0/22

0/20

0/35

0/67

0/29

0/67

0/15

0/32

0/25

0/21

0/54

0/54

عرضی
جهت
کجشدگی

NWSE

NESW

NWSE

NWSE

NESW

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE

منحنی هيتسومتري
با توجه به منحنی هیپسومتری حوضههای بررسیشده ،زیرحوضة  4بیشترین حالت تحـد را دارد يچـولگی  )-0/85کـه
بیانکنندة فعالیت زیاد تکتونیکی در منطقه است؛ اما بهصورت کلی ،شاخصهای محاسبهشدة منحنی هیپسـومتری تمـام
زیرحوضه ،نشاندهندة حاکمیت شرایط تکتونیکی فعال و دورة جوانی در سطح حوضه است.
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جدول  .4مقادير شاخصهاي منحنی هيتسومتري زيرحوضهها

زیرحوضهها
حوضة

حوضة

حوضة

آهار

امامه

میگون

زیرحوضههای انتهایی

زیرحوضههای گرمابدر
1

2

3

4

5

6

7

8

9

چولگی

0/48

0/50

0/21

0/29

0/24

0/66

-0/85

0/09

0/46

0/26

0/10

-0/11

کشیدگی

2/67

2/07

2/57

2/04

2/50

3/16

2/69

2/13

2/75

2/11

1/82

2/15

انتگرال هیپسومتری

0/21

0/23

0/21

0/20

0/19

0/18

0/25

0/09

0/16

0/23

0/19

0/21

نقشههاي همتايه
در نقشه های همپایة سطح حوضه ،تغییرات توپوگرافی با تغییرات رن) نشان داده شده است که در بسـیاری از مـوارد ،بـا
توجه به نقشة گسلهای موجود در منطقه میتوان گفت وجود گسلها در سطح حوضه ،یکی از عوامل مؤير بـر تغییـرات
ارتفاعی حوضه و اختالف زیاد ارتفاع ي )4189-1737در سطح آن است .ایـن نقشـههـا بـهتنهـایی و بـدون وجـود نقشـة
سامانههای گسلی منطقه نیز اطالعاتی را دربارة تأيیر ایجاد گسل در منطقه بهدست میدهد .تغییرات سری در نقشههـای
همپایه ،مکان احتمالی گسلها یا تضادهای زمینشناسی را نشان میدهد که این امر در سـطح حوضـة رودک نیـز دیـده
میشود؛ بهگونهای که در محل برخورد گسلها ،تغییرات سری در سطح نقشة همپایة محـدوده مشـاهده مـیشـود .ایـن
تغییرات در بیشتر موارد ،منطبق بر خطو گسلی منطقه است.

شکل  .9نقشة همتاية منطقه
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تجزيه و تحليل دادههاي ژئوديناميک ايستگاه گرمابدر
سریهای زمانی پاسخهای روزانة حرکات گسلهـای اصـلی منطقـه در ایسـتگاه گرمابـدر ،بـرای هریـک از سـه مؤلفـة
مختصات  Eيمؤلفة شرقی– غربی) N ،يمؤلفة شمالی– جنوبی) و مؤلفة  Hيارتفاع) بهدست آمد .هر نمودار سـری زمـانی
دارای یک محور عمودی است که نشاندهندة مقدار جابهجایی برحسب میلیمتر است و یک محور افقی که نشاندهنـدة
زمان برحسب سال میالدی است .براساس محاسباتی که کارشناسان سازمان نقشهبـرداری کشـور انجـام دادنـد ،سـرعت
تغییرات مؤلفههای یادشده نسبت به صفحة اوراسیا در ایستگاه گرمابدر ،برای مؤلفة شمالی -جنوبی  10/86و برای مؤلفة
شرقی -غربی  0/61میلیمتر در سال است .با توجه به نمودار سریهای زمانی میتوان بیـان داشـت کـه حرکـت مؤلفـة
شمالی– جنوبی در طول مدت پنج سال با سرعت و روند منظم و بهصورت صعودی بهسمت شمال و جهت حرکت مؤلفة
شرقی– غربی با سرعت و روند منظم بهسمت شرق بوده است« .جهت تغییرات در منطقة مورد مطالعه بـهصـورت کلـی،
شمال شرقی است که دلیل عمدة آن را میتوان راندگی مور پوستة اقیانوسی دریای خزر به زیر بخـش شـمالی کشـور
يالبرز) دانست که نقش مهمی در تغییرات پوستة زمین و تحریک گسلهای مهم منطقه داشته اسـت ».يآراي و همکـاران،
)43 :1391

شکل  .10نمودار سري زمانی ايستگاه دايمی  GPSشکل  9گرمابدر در حوضة بررسیشده .از باه به پايين :مؤلفة شمالی–
جنوبی ،مؤلفة شرقی– غربی و مؤلفة ارتفاع (براساس دادههاي ژئوديناميکی سازمان نقشهبرداري ايران)

نتيجهگيري
با توجه به مقادیر شاخصهای بهدستآمده و تحلیلهای انجامگرفته به روشهای میدانی و پژوهشهای تحلیلی بهکمک
شاخصهای تکتونیک ژئومورفولوژی و نقشة همپایة مقادیر بهدستآمده از شاخصهای فرورفتگی  ،θشـیب  KSيجـدول
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 ،)1شاخص گرادیان شیب رودخانه يجدول  ،)2شاخص تقارن توپوگرافی عرضی ) Tجدول  ،)3نقشـة همپایـه يشـکل ،)9
منحنی هیپسومتری يشکلهای  2تا  8و جدول  ،)4پژوهشهای میدانی صورتگرفته در سطح ناحیه و شواهد تکتـونیکی
موجود در آن و تحلیل سریهای زمانی دادههای ژئودینامیکی ایستگاه گرمابدر ،وجود تکتونیـک فعـال در سـطح حوضـه
ايبات میشود .در این میان ،زیرحوضة  4از حوضة گرمابدر ،بیشترین فعالیت و حوضة میگون ،کمترین فعالیت تکتـونیکی
را براساس شاخصهای مبتنی بر مقدار تقعر ،شیب و شاخص گرادیان شیب رودخانه دارد؛ در حـالی کـه بـهلحـاظ مقـدار
فعالیت تکتونیکی براساس شاخص تقارن توپوگرافی عرضی ،زیرحوضههای  1و  3بیشترین کجشدگی را نشان میدهنـد.
همچنین ،نقشة همپایة منطقه تأيیر تکتونیک بر تغییرات توپوگرافی و درنتیجه ،تغییر ردهبندی آبراهههای حوضه را تأییـد
میکند .منحنیهای هیپسومتری تمام زیرحوضهها نیز وجود شرایط جوانی را در سطح حوضة آبریز رودک نشان میدهد و
تأیید میکند که زیرحوضة  ،4بیشترین مقدار تحـد را دارد .بـا وجـود اخـتالف در مقـادیر شـاخصهـای بررسـیشـده،
میانگینها بیانکنندة حاکمیت تکتونیک فعال در سطح این ناحیه و قرارگیـری حوضـه در شـرایط جـوانی اسـت .تطـابق
پژوهشهای میدانی انجامگرفته و مطالعات کتابخانهای صورتگرفته دربارة نقشههای زمینشناسـی  1:100000منطقـه و
دادههای ژئودینامیک حوضه با بررسیهای انجامگرفته بهوسیلة  ،TecDEMنشاندهنـدة کـاربرد مناسـب ایـن الگـو در
تحلیلهای تکتونیکی مناطق است؛ به ویژه برای ناحیههایی که شاید امکان پژوهش میدانی آنها میسر نیست.
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