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کارگیری با به خورده(در زاگرس چین) فعال طاقدیس بانکول تکتونیکوضعیت بررسی 

 و شواهد ژئومورفولوژیکی مورفوتکتونیکهای شاخص
 
 

 رضا منصوری
 علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشکده ،(محیطیمدیریت) ژئومورفولوژیدانشجوی دکتری 

 زهرا سربازی
 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،  آموختهدانش

 
 7/1/1793 تاریخ پذیرش:    13/3/1791 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
 گونهینازا، زیرا استفاده شده استاستفاده  مورفوتکتونیکهای از شاخصدر این پژوهش 

 کهطوریبههستند، های فعال ابزار مفید و کارآمدی تکتونیکهای مربوط به ها در بررسیشاخص

 آهسته یحت یا یعسر نسبتاً هایتحرک یرتأث که تحترا  یمناطقتوان یم هاآنبا استفاده از 

ابزاری  تر با توجه بهها پیشاستفاده از این شاخص .دکرقرار دارند را مشخص  تکتونیک

به  هاآن یرایشده و کای در نواحی گوناگون آزمایشتکتونیکبها و سودمند در مناطق فعال گران

در راستای پهنای کیلومتر مربع  20/694با مساحت طاقدیس بانکول  اثبات رسیده است.

 24´´از خط استوا و در راستای درازای جغرافیایی  36° 20´ 64´´تا  33° 60´ 02´´جغرافیایی 

 غرب یواناشهرستان  یشمال خاوردر خاوری از نیمروز گرینویچ  64° 09´ 64´´تا  °66 64´

دهنده این طاقدیس شامل سازند: آسماری، پابده، سازندهای اصلی تشکیلاست.  شدهاقعو

میزان فعالیت  بررسیهدف اصلی این پژوهش باشند. گچساران می گورپی، بختیاری و

 ,SMF, FMF, AR, FFS) مورفوتکتونیکهای فعال طاقدیس بانکول با استفاده از شاخص تکتونیک

FSI, FD, EU) های پژوهش شامل نقشه ایندر مورد استفاده  فیزیکی و مفهومی هایابزار. است

و سامانه اطالعات جغرافیایی  ،ایویر ماهوارها، تصمنطقه مورد مطالعهشناسی توپوگرافی و زمین

 طاقدیس بانکولد که ندهنشان می های پژوهشیافته د.نباشمی نیز چندین بار بازدید میدانی

 هایشاخصمقادیر  یهبر پاکه این طاقدیس طوریبهالی است؛ فع تکتونیکدارای وضعیت 

SMF, FMF, AR, FFS, FSI, FD, EU  ها . همچنین، این یافتهدگیرمیقرار فعالیت در کالس یک

با شواهد باشند که در طاقدیس بانکول می باالآمدگیو  نئو تکتونیکی  هایگویای تداوم حرکت

و  خطی های گسلیپرتگاهوجود  همچون رد پژوهشمو موجود در منطقه کیژئومورفولوژی

و عدم  طاقدیسبریدگی کم جبهه شکل،  Vهای ژرف و درهمثلثی شکل،  اشکال، مستقیم

 د.نکنتشکیل کوهپایه مطابقت می
 

های فعدال، شداخص تکتونیدکطاقددیس بدانکول، خدورده، زاگدرس چین واژگان کلیددی:

 .، شواهد ژئومورفولوژیکیمورفوتکتونیک
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 دمهمق

 استتاهمیتت بستیار زیتاد  حائزمنزله ابزاری جهت شناسایی واحدهای گوناگون محیط طبیعی، مطالعات ژئومورفولوژی به

. استتترین واحدهای محیط طبیعتی سترزمین ایتران، منتاطه کوهستتانی آن ترین و برجسته(. از مهم2؛ 1743)ثروتی، 

خورده، به . زاگرس چیناستهای کوهستانی ایران ایالت ینترممهیکی از  -خودبا ساختمان ژورایی  خوردهچین -زاگرس

آن ناشی از مطابقت شکل نتاهمواری بتا تغییتر  منشأشود که ای گفته میهای منظم و ویژهای از پستی و بلندیمجموعه

هتا به بتر ناودیس( منطهایا پاطاق هاها )ناوها و چاله( منطبه بر طاقدیسهاها )طاقی است که در آن کوهتکتونیکشکل 

ی در تکتتونیک هتای، بتا حرکتتخورده زاگرسبخش چین(. 117؛ 1743، یطالقان ییعال؛ 34؛ 1743باشند )محمودی، می

هتای جتوانی استت بنتابراین از نظتر ستنی، دارای کوه خوردگی شتد،میوسن میانی و سپس در پلیوسن پایانی دچار چین

ختورده از جملته واحد ساختمانی زاگرس چین، روینازا(. 183؛ 1743، یقانطال ییعال؛ 12؛ 1743و محمدی،  زاده یشدرو)

های در حال رشتد آن دیتد ی آن را در طاقدیستکتونیک باالآمدگیتوان شواهد ی ایران است که میتکتونیکمناطه فعال 

عنوان بخشتی از بهنیز  استاین پژوهش  یموردبررسطاقدیس بانکول که منطقه (. 38؛ 1791، و همکاران یالر یانصار)

 باالآمتدگیی بتوده و دارای تکتتونیکجتز  منتاطه فعتال  ،که بنا بر نظر بسیاری از پژوهشگران استخورده زاگرس چین

؛ 2117، 8و همکتاران س؛ بالنت2117، 7متانو  و همکتاران؛ بتا 1991، 2؛ بربریان1941، 1باشد )ابرلندرنیز میی تکتونیک

 های گونتاگونپژوهش(. 2114، 3؛ رامسی و همکاران2113حسامی و همکاران، ؛ 2118، 3؛ ورنر2118، 1تالبیان و جکسون

های فتراوان در زاگترس لرزهها و نیز وجود زمینطاقدیس یکوتاه شدگو  فراخ استهای فعال، تکتونیکنشانگر وجود  نیز

 تکتونیتکموضوع دانتش  هاآنش در طول تاریخ پیدای هالند فرمها و بررسی ساختمان (.2114، و همکاران است )رامسی

ژئتو در دانتش  یمتثثراست که این دانش، کتاربرد  شدهثابتامروزه  (.2111 ،9)استانلی و همکاران است 4یژئو مورفولوژ

 یچیتدهاز ادغتام پ ی،تکتتونیک فعتالدر مناطه ژئومورفولوژیکی مناظر  (.73؛ 1792دارد )صفاری و منصوری،  یمورفولوژ

ی ناشتی ستطح ینتدهایفرآ گذاریرستو  و یشفرستازمتین، یتا از  پوسته یهابلوک یو عمود یافق هایاثرات حرکت

 بترای یتدیابزار مف یختیر ینزم یهاشاخص (.211؛ 2114، 11؛ سودلس و همکاران2111، 11)بربنک و اندرسوند نشومی

 یا یعسر نسبتاً هایحرکت یرتأثتحت که ای را مناطه ویژهتوان یم هاآنبا استفاده از  یرازهستند، فعال  تکتونیک یابیارز

توان گفتت طورکلی، میبه (.713؛ 1994، 17اریهر -رامیرز؛ 1943، 12)کلر دکرقرار دارند را مشخص  تکتونیک آهسته یحت

                                                           
1 - Oberlander 

2 - Berberian 

3 - Bachmanov et al 

4 - Blance et al 

5 - Jackson 

6 - Verner 

7 - Ramsey et al 

8 - Tectonic Geomorphology 

9 - Stanley et al. 

10 - Burbank & Anderson 

11 - Tsodoulos et al 

12 - Keller 

13 - Ramirrez-Herrera 
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گیرنتد فعتال متورد استتفاده قترار می تکتونیتک هایمنظور ارزیابی حرکتطور ویژه بهبه مورفوتکتونیکهای که شاخص

طاقتدیس بتانکول واقتع در  تکتونیتکمیزان فعالیت  بررسیهد  این پژوهش ، روینازا (.17؛ 2111ون، )بربنک و اندرس

 .است مورفوتکتونیکهای با استفاده از شاخص غر  یواناشهرستان  یشمال خاور

بتال و متک توستط  نخستتین بتار ،یتکتتونیکبترای ارزیتابی وضتعیت ابتزاری  ژئومورفیک،های از شاخصاستفاده 

(، ولتز و 1941) 2کول و همکاراناراز جمله:  دیگر شماری از پژوهشگرانتوسط سپس،  .گرفته شدند به کار (1933)1فادن

(، 2117) 1ستیلوا و همکتاران(، 2111)نک و اندرسون برب، (1994) رایهر -رامیرز، (3919(8پینترکلر و (، 1944) 7همکاران

(، 2119) 4بویتدا  و همکتارانجه، (2114) 3متدونی و همکتارانه ،(2114) 3گتارنیری و پیروتتا(، 2113کلر و همکاران )

و بته قترار گرفتته  استفاده موردو غیره در مناطه گوناگون جهان  (2112) 11(، جیاکونیا و همکاران2111) 9ناتروا و وفیگ

استت  شدهانجامونی های گوناگها پژوهشکارگیری این شاخصدر ایران نیز با به .نداهاقدام نمود هاآناستفاده از گسترش 

طاقتدیس گتدوان در  مورفوتکتونیکدر پژوهشی  1743فرهودی و همکاران شود. اشاره می هاآنکه در ادامه به برخی از 

ی دارای فعالیتت تکتونیکخاوری شیراز را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و دریافتند که منطقه مورد بررسی از لحاظ شمال

متر در سال ، که در حدود یک الی پنج میلیاستگی در این منطقه بیش از فرسایش پیشانی کوه شدید بوده و نرخ باالآمد

هتای شتاخص یتهبر پافعال نسبی حوضه کرج  تکتونیکبه بررسی در پژوهشی  1749 و همکاران خاوریاند. تخمین داده

 درو  ( محاستبهIAT) فعال نستبی تونیکتکعنوان شاخص هبرا این بررسی  هایو در پایان، یافته پرداخته مورفوتکتونیک

 رودخانتهایتن فعال بودن حوضه گر نشان که دهکربندی فعال تا مناطه با فعالیت کم تقسیم بسیارچهار رده شامل مناطه 

 تکتونیکنو های ژئومورفیک به ارزیابی میزان فعالیت در پژوهشی با استفاده از شاخص 1749یمانی و همکاران  .باشدمی

 تکتونیتکنتو  هایدهد که حرکتهای این پژوهش نشان می. یافتهاندپرداخته یشمال باخترریز چله در زاگرس حوضه آب

های شتتاخص 1791یزجتردی و همکتتاران . استتتبر راستتت راستتتا لغتز هتتایصتتورت باالآمتتدگی و حرکتتدر منطقته به

و دریافتنتد کته بیشتترین فعالیتت  دنتدقراردارا بر روی رودخانه ماسرم و طاقتدیس پهتن متورد بررستی  مورفوتکتونیک

که بیشترین میتزان طوریبه است کره بسنزدیکی به گسل  یلبه دلی، در نزدیکی رودخانه ماسرم وجود دارد که تکتونیک

بته  1791 و همکتاران یمقصتود. استت کره بتسفعالیت گسل  براثر، در حاشیه کناره خاوری رودخانه ماسرم باالآمدگی

 یکیو شتواهد ژئوموفولتوژ یتکژئومورف یهابا استتفاده از شتاخص کفر آور یزفعال حوضه آبخ کتکتونی یتوضع یبررس

 یالر یانصتار .گیردشدیدی دارد و در کالس یک فعالیت قرار می تکتونیکنو ند و دریافتند که این حوضه فعالیت پرداخت

                                                           
1 - Bull & McFadden 

2 - Rockwell et al. 

3 - Wells et al. 

4 - Keller & Pinter 

5 - Silva et al. 

6 - Guarnieri & Pirrotta 

7 - Hamdouni et al 

8 - Jaboyedoff et al 

9 - Figueroa & Knott 

10 - Giaconia & et al 
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هتای هتوایی و تهیته ای، عکسویر متاهوارههای توپوگرافی، تصاهای میدانی، نقشهبا استفاده از روش 1791و همکاران 

نقشه ژئومورفولوژی به بررسی ژئومورفولوژی طاقدیس طاهونه در جنو  باختری استان هرمزگتان پرداختنتد. نامبردگتان 

هتای ترین پدیده کارستی در منطقه درهگفته دریافتند که عمدههای ژئومورفولوژیکی طاقدیس پیشپس از بررسی ویژگی

دهتد های این پژوهش نشتان میدر دامنه جنوبی طاقدیس است. همچنین یافته هاآنبیشترین گسترش که  استخشک 

انتد. آمده به وجتودانحالل  براثری و برخی دیگر تکتونیک منشأها با ها، تافونی و تیغههای دیگری همچون: کارنکه پدیده

های مورفوتکتتونیکی پرداختنتد. ا استفاده از شاخصفعال طاقدیس گلیان ب تکتونیکبه تحلیل  1792بهرامی و همکاران 

ی از تکتتونیک هتاییتفعالفعتال استت و میتزان  تکتونیک نظرازنقطهدر پژوهش خود دریافتند که طاقدیس گلیان  هاآن

در  تکتونیتک یرتأثدر بررسی  1792یابد. بهرامی و شایان آن افزایش می یشمال باخترطاقدیس به سمت  یجنو  خاور

کته پارامترهتایی همچتون  دریافتنتد ،خشکهای مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل طاقدیس دنهویژگی

های فعال تکتونیکهای مناسبی برای تعیین و الگوی زهکشی، شاخص یکدرجههای سطوح مثلثی شکل، تراکم زهکش

 از استتفاده بتاپژوهشتی ( در 1792صتفاری و منصتوری ) باشتند.می یموردبررستهای محلتی آن در طاقتدیس و تفاوت

( غتر  یتوانا)کنگیتر  آبخیتز حوضته باالدستت بختشی تکتونیکهای ژئومورفیک به ارزیابی میزان فعالیت هایشاخص

در کالس یک فعالیت قترار دارد. فعالی است و  نسبتاًی تکتونیکعیت حوضه آبخیز کنگیر دارای وضپرداختند و دریافتند که 

 یتزحوضته آبخ یتکتتونیک یتفعال یلتحلیک به ژئومورف یهاشاخصبا استفاده از  پژوهشی در 1798منصوری و صفاری 

، SL ،VF ،AF ،T یهاشتاخص یتهبتر پاکه منطقه مورد مطالعته  دهدیپژوهش نشان م یناهای یافته پرداختند.فرحزاد 

SMF ،EU ،FD  وS  شتاخص  یتهبر پافعال و تنها  یتدر وضع یتکتونیک لحاظ ازBS قترار دارد.  فعتال یمتهنت در حالت

در  IATشتاخص  یتهبتر پاو حوضته  استت اضرحوضه در عهد ح ینگر فعال بودن انشان مجموع در هایتکم ینا یلتحل

 .گیردیقرار م 1کالس 

 

 مطالعهمنطقه مورد 

هرستان غر ، چرداول( و کرمانشاه )شهای ایوانهای باختری ایالم )شهرستاندر حاشیه مرزی استانطاقدیس بانکول 

از خط استوا و در راستای درازای جغرافیایی  78° 13´ 84´´تا  77° 81´ 11´´غر ( و در راستای پهنای جغرافیایی گیالن

باختری و بخشی از زاگرس شمال (1)شکل  واقع شدهخاوری از نیمروز گرینویچ  83° 29´ 13´´تا  °81 13´ 14´´

کیلومتر مربع و  38/838(. مساحت طاقدیس مورد پژوهش 118؛ 1743، یطالقان ییعال) است)منطقه کرمانشاه و ایالم( 

کوه بزرگ پیروی از راستای اصلی رشتهبهمحور طاقدیس بانکول  ،طورکلیبه باشد.میکیلومتر  7/114محیط آن نیز 

در  لیو ،استخود  یشمال باخترطرفه در سمت و دارای فرود محوری یکبوده  یجنو  خاور -یشمال باخترزاگرس، 

در واقع،  .شودختم می -شهر ایالم یشمال خاورو  مسلط به شمال قله مانشت، -به پرتگاه بلند یجنو  خاورسمت 

و گوشه دیگر آن در سمت )کوه مانشت( آن باال آمده  یجنو  خاوراست که گوشه مایلی  چون میزطاقدیس بانکول هم
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متر است که در بخش  2311بیشینه فرازای طاقدیس . )محل فرود محوری طاقدیس( فرونشسته است یشمال باختر

 یشمال باخترکه در گوشه  استمتر  421باشد. کمینه فرازای آن طاقدیس و منطبه بر قله مانشت می یجنو  خاور

کیلومتر  1/12باشد. بیشینه پهنای طاقدیس حدود کیلومتر می 2/34حدود  یباًتقرطاقدیس قرار دارد. درازای طاقدیس 

قرار دارد  یشمال باخترآن قرار دارد. همچنین، کمینه پهنای طاقدیس که در بخش  یجنو  خاورر بخش دکه  است

این طاقدیس در تمام  یجنو  باخترهای دامنهکیلومتر است.  9/3کیلومتر است. پهنای بخش میانی نیز  4/2حدود 

 غر  مشر  هستند.ت ناودیسی ایوانراستای برافراشتگی خود به دش

این  ینترمهمباشند. های آن از نوع معکوس/ راندگی میو بیشتر گسل است گسل خوردهشدت بانکول بهطاقدیس 

ولی در برخی نقاط  ،امتداد یافته آن باشد که در بخش میانی طاقدیس و در راستای محورها راندگی بانکول میگسل

های عرضی و طولی موجود در منطقه مورد است. در واقع گسل یافتهگسترشصورت عرضی نیز هایی از آن بهشاخه

اند. جهت حرکت نسبی افقی گرفته شکلهمصورت متقاطع و عمود بر های طاقدیس بانکول بهپژوهش در بیشتر بخش

طورکلی، بهباشد. می یجنو  خاور به سمتجنو  و در برخی موارد  به سمتها نیز در حالت نخست بیشتر گسل

شناسی از سازندهای آسماری، پابده، گورپی، گچساران و بختیاری تشکیل شده است طاقدیس بانکول از لحاظ سنگ

واحدهای  1دهد. جدول یتشکیل م مربع( کیلومتر 97/871)با  بیشتر مساحت این طاقدیس را سازند آسماری. (2)شکل 

 دهد.شناسی و سهم هریک را نشان میسنگ

 

 
 Google Earthتصویر از مآخذ:                            

 منطقه و کشورقدیس بانکول در طاو توپوگرافی ت جغرافیایی موقعینقشه  :0شکل 
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 شناسی کشورینسازمان زممآخذ:        

 طاقدیس بانکولدهنده و سازندهای تشکیلشناسی نقشه زمین :0شکل 

 
 نکولشناسی طاقدیس بامشخصات سنگ :0جدول 

 مساحت )درصد( ر مربع()کیلومت مساحت شناسیواحد سنگ ردیف

 42/91 97/871 سازند آسماری 1

 84/8 12/21 سازند پابده 2

 11/2 11/9 سازند گورپی 7

 14/1 89/3 سازند گچساران 8

 11/1 12/1 سازند بختیاری 1

 022 06/606 مجموع
 شناسی کشورسازمان زمین: مآخذ                                     

 

 هاو روش هاداده

 های توپتوگرافیفعال در محتدوده طاقتدیس بتانکول، نخستت نقشته تکتونیکمنظور ارزیابی وضعیت در این پژوهش به

نمتودن،  مرجتع ینزماز به محیط سامانه اطالعات جغرافیایی وارد و پس  111111/1شناسی های زمینو نقشه 11111/1

نیز طی چنتدین و برد کوئیک ایارهتصاویر ماهوهای توپوگرافی، نقشهبا استفاده از دیس طاق همحدودسپس رقومی شدند. 

شناسی از ینها و دیگر پارامترهای زمشناسی، گسلهمچنین، اطالعات مربوط به سنگبار بازدید میدانی مشخص گردید. 

بی بته هتد  پتژوهش، شتماری از یاآمدنتد. در ادامته، بترای دستت به دستشناسی منطقه زمین 111111/1های نقشه

. ایتن ها دارنتد برگزیتده شتدندی طاقتدیستکتتونیکهتای که توانایی باالیی در ارزیابی فعالیت یختیر ینزمهای شاخص

و  موردمحاستبهبترای طاقتدیس بتانکول های توپتوگرافی منطقته، برد و نقشهها بر روی تصاویر ماهواره کوئیکشاخص
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، سطوح چندضلعی یا مثلثی 1(SMFوخم جبهه کوهستان )از: شاخص پیچ اندعبارتها ن شاخصقرار گرفتند. ای گیریاندازه

 کوهستتانشتده جبهته یدهبر یهابخشدرصد ، 8(FFS)چین  وخم جبههپیچ ،7(FSIخوردگی )، تقارن چین2(FMFشکل )

)FD(1کوهستتانجبهته  نشتده یتدهبرهتای ، درصتد بخش)EU( 3  و( نستبت جهتتAR)3 . های کمّتی افتتهی پایتاندر

های وتحلیل یافتتهآیتد تجزیتهآنچته در پتی میچندین بار بازدید و بررسی میدانی کنتترل گردیدنتد. توسط  ،آمدهدستبه

 .است خوردهدر زاگرس چین واقع طاقدیس بانکول برایها کارگیری این شاخصاز به آمدهدستبه

 

 های پژوهشیافتهبحث و 

 (SMF) تانوخم جبهه کوهسالف( شاخص پیچ

 :(1934؛ بال، 1933فادن، است )بال و مک شدهیفتعرمعادله زیر  یهبر پاجبهه کوهستان  وخمیچپشاخص 

Smf = Lmf/Ls 

 و کنیتکختط  شکست شیب یاخط و در محل  کوهپایه راستای در / طاقدیسکوهستان جبههدرازای  Lmf آن در که

Ls جبهتهینده فرستا یهایندفرا ینب موازنه گرنشان این شاخص .تاس/ طاقدیس به خط مستقیم جبهه کوهستان ازای در 

هتا و ینبا چت زمانهم لباغ همآن ،یفعال عمود یهاتکتونیکنیز و که تمایل به بریدن جبهه کوهستان دارند کوهستان 

؛ 1943؛ کلتر، 1933فتادن، بتال و مک) استتهستند،  یممستق یکوهستان یهاجبهه یدبه تول یلتمامکه  فعال یهاگسل

مقادیر مربوط بته ایتن شتاخص، دست آوردن ترین راه برای محاسبه و بهترین و سریعساده (.2114همدونی و همکاران، 

 هوایی هایعکس ( یا11111/1یا  21111/1 یها)برای مثال: نقشه یاسمقبزرگ یحاًترج توپوگرافی هاینقشه استفاده از

کوهستتان  وخم جبهتهیچپتشتاخص ( 8/1تتر از کم یرمقتاد)یعنی:  یینپا یرادمق .استای با وضوح باال و تصاویر ماهواره

 فعتال هستتندیرغ هایجبهته مربتوط بته( 7 از یشتترب معموالًباالتر شاخص ) یرمقادو  فعال یتکتونیکجبهه دهنده نشان

 یشتمال ختاورو  یجنتو  بتاختردر دو جبهه جبهه کوهستان  وخمیچپشاخص  .(1943؛ کلر، 1941)راکول و همکاران، 

این  یشمال خاور و یجنو  باخترهای برای جبهه آمدهدستبه. مقادیر عددی (7)شکل  محاسبه گردیدطاقدیس بانکول 

د شومشخص می آمدهدستبهباشد. با توجه به مقادیر کمَی می 78/1و میانگین آن عدد  73/1و  72/1 یببه ترتطاقدیس 

از جملته  .(2)جتدول  گیتردو در کالس یک فعالیت جتای می است ییباال یکی نئو تکتونطاقدیس دارای فعالیت  که این

بته وجتود  ،نماینتد ییتدتأاین شاخص را  پایینند میزان توانمیموجود در منطقه مورد پژوهش که شواهد ژئومورفولوژیکی 

در ژر  و باریتک  هتایعدم تشکیل واحتد کوهپایته در منطقته و نیتز وجتود دره(، 8های گسلی )شکل راندگی و پرتگاه

                                                           
1- Mountain Front Sinuosity (SMF) 

2- Mountain Front Facet (FMF) 

3- Fold Symmetry Index (FSI) 

4- Fold Front Sinuosity (FFS) 

5- Percentage Dissected Mountain Fronts (FD) 

6- Percentage Undissected Escarpments (EU) 

7- Aspect Ratio (AR) 
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دهنده جوان بودن این طاقتدیس نشان این شواهددر واقع وجود (. 1 )شکل دکراشاره توان میبانکول طاقدیس های دامنه

 .در آن است نئو تکتونیکی  هایو فعال بودن حرکت

 

 ولدر طاقدیس بانک SMFگیری شاخص مقادیر عددی مربوط به اندازه :0جدول 
نمیانگی Lmf (KM) Ls (KM) SMF طاقدیس بانکول  

 72/1 13/34 87/91 یجنوب باخترجبهه 
78/1 

 73/1 72/33 31/91 یشمال خاورجبهه 

 
 

 
 نگارندگان مآخذ:                                  

  طاقدیس بانکول یجنو  باخترو  یشمال خاورهای در دامنهه چین وخم جبهو پیچ وخم جبهه کوهستانشاخص پیچنحوه محاسبه : 3شکل 

 

 
 نگارندگان مآخذ:                                                 

نگاه به  ه است.شد بانکول های مستقیم در طاقدیسباعث ایجاد جبهههای گسلی که ( و پرتگاهناو دارنمایی از راندگی بانکول ) :6شکل 

 سمت شمال
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 نگارندگان مآخذ:                                                  

 یشمال خاوربه سمت  نگاهدر طاقدیس بانکول؛  نئو تکتونیکی های برخی از شواهد ژئومورفولوژیکی دال بر وجود فعالیت :6شکل 

 

 (FFS) طاقدیس/ چین وخم جبههب( شاخص پیچ

 :(188؛ 2111)باربری و همکاران،  به شکل زیر تعریف شده استیس جبهه طاقدیا ین چ جبهه وخمیچشاخص پ

FFS= Fs/ L 

 یواقعتاز تقسیم درازای شاخص  ینا .استمستقیم  به خطدرازای طاقدیس  Lدرازای جبهه طاقدیس و  Fsکه در آن 

 آیتدمی بته دستتمستقیم  به خطدرازای محور طاقدیس به ای جبهه( )منطبه بر محل انحنکوهستان یا طاقدیس  جبهه

بری و همکتاران، ر)بتا های متقارن یا نامتقارن[]چین هادن انواع چینکرتوان برای مشخص از این شاخص می .(3 )شکل

متود. ی یتک منطقته استتفاده نتکتونیکهای و فعالیت هایدن وضعیت حرکتکرپیروی از آن مشخص ( و به187؛ 2111

در )یعنتی: عملکترد بیشتتر فرستایش( های بیشتتر ها و شکا دهنده وجود بریدگیعددی باالتر این شاخص نشان ارزش

دهتد )آزور و همکتاران، تر را نشتان میخوردگی قدیمیبنابراین وجود یک ساختار چین و استجبهه کوهستان/ طاقدیس 

تر ایتتن شتتاخص وجتتود امتتا ارزش عتتددی پتتایین (.2111؛ بتتاربری و همکتتاران، 2117؛ ستتیلوا و همکتتاران، 2112

یس در جبهته طاقتدین یتا چ جبهه وخمیچشاخص پ نماید.را مشخص می یافته یشفرساهای جوان و کمتر خوردگیچین

 استت 71/1و میانگین آن مقدار عتددی  (7)شکل  طاقدیس بانکول محاسبه شد یشمال خاورو  یجنو  باخترهای یال

ختوردگی چینگویتای دهد مقادیر پایین این شاخص در طاقتدیس بتانکول جدول زیر نشان میکه  رطوهمان(. 7 )جدول

هتای کمَتی ایتن باشد. در واقتع، ارزشهای دو طر  آن میچندان زیاد فرایندهای فرسایشی در جبههنه یرتأثجوان آن و 

 .استدر این طاقدیس  نئو تکتونیکی های فعالیتتداوم شاخص نشانگر 

 
 در طاقدیس بانکول FFSشده شاخص گیریعددی اندازهمقادیر  :3جدول 

نمیانگی Fs (KM) L (KM) FFS طاقدیس بانکول  

 71/1 2/34 7/49 یجنوب باخترجبهه 
71/1 

 77/1 2/34 2/91 یشمال خاورجبهه 

 



 گیری .../ منصوری و سربازیکارخورده( با بهساخت فعال طاقدیس بانکول )در زاگرس چینبررسی وضعیت زمین                              178

 

 
 188؛ 2111خذ: باربری و همکاران، مآ                                                          

 در یک طاقدیس فرضی FFSگیری شاخص شیوه نمادین اندازه :4شکل 

 

 (FMF) شاخص اشکال مثلثی شکل/ چند وجهی جبهه کوهستان/ طاقدیسج( 

 د:شوگیری میو اندازه رابطه زیر محاسبه یهبر پا شاخصاین 

FMF= (Lf/ Ls) 100 

. در استتمستتقیم  بته ختطدرازای جبهته کوهستتان  Lsمجموع درازای اشکال مثلثی یا چند وجهی و  Lf که در آن

به سبب تشکیل اشکال مثلثی یا چند وجهی بزرگ و پیوسته  هاآنها و تداوم حرکت فعالیت گسل ،یتکتونیکمناطه فعال 

بنابراین، وجود درصد باالی چنتین اشتکالی در  (.1944گردد )ولز و همکاران، درصد باالیی از وجود این اشکال می همراه

 یشتمال ختاورو  یجنتو  بتاخترهای . این شتاخص بتر روی جبهتهاست ی شدیدتکتونیکای گویای وضعیت هر منطقه

در از این شاخص بترای طاقتدیس بتانکول  آمدهدستبهعددی  هایارزشقرار گرفت. گیری طاقدیس بانکول مورد اندازه

گستل . بتا توجته بته استتدر این طاقتدیس  نئو تکتونیکی شدید  هایحرکتوجود  نشانگرکه  استشده  ارائه 8 جدول

مستاحت  8/7طاقدیس )یعنی: چیزی حدود بیش از این اینکه درصد چشمگیری از شدید طاقدیس بانکول و نیز  یخوردگ

 نئتو تکتتونیکی  هتایتحرکتم تتداوبنابراین ، (1و جدول  2)شکل  شدهیلتشکطاقدیس(، از سازند مقاوم آهک آسماری 

 .(3و  1های )شکل گوناگونی در این طاقدیس گردیده است چند وجهیگیری اشکال باعث شکل هاناشی از حرکت گسل

 
 .در طاقدیس بانکول FMFگیری شده شاخص مقادیر عددی اندازه :6جدول 

نمیانگی Lf (KM) Ls (KM) FMF طاقدیس بانکول  

 41 1/43 2/34 3/19 یجنوب باختربهه ج

 1/38 2/34 4/11 یشمال خاورجبهه 
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 نگارندگان مآخذ:                                        

شمال طاقدیس بانکول؛ نگاه به سمت  یجنو  باختردر یال  غر  یوانامسلط بر شهر  شکل یمثلثگیری سطوح نمایی از شکل: 0شکل 

 یخاور
 

 (FSI) د( شاخص تقارن چین/ طاقدیس

ی استتفاده تکتونیکهای فعالیت وضعیت وها برای مشخص نمودن انواع چینتوان از آن که می هایییکی دیگر از شاخص

 به شکل زیر تعریف شده است:باشد که میین چ یس یا جبههطاقد شاخص تقارند، کر

FSI= S/ (W/2) 

. استنصف پهنای طاقدیس( مورد نظر  W/2پهنای طاقدیس ) Wتر طاقدیس و یا یال کوتاهپهنای پهلو  Sکه در آن 

 آیتدمی آمدهدستتبهتر طاقدیس بر نصف پهنتای آن یس از تقسیم نمودن پهنای یال کوتاهطاقد شاخص تقارنبنابراین، 

های نامتقتارن و در طاقتدیسهای متقارن، ارزش عددی این شاخص برابر عدد یک خواهد بتود، ولتی . در چین(4)شکل 

، ارزش عددی بتاالی روینازا(. 187؛ 2111بری و همکاران، ر)با استاز عدد یک کمتر  معموالًناهنجار، ارزش عددی آن 

های متقتارن خواهتد ی در منطقه و تشکیل طاقتدیستکتونیک هایتحرک یرتأثکم یا عدم  یرتأثدهنده اخص نشاناین ش

ی تکتتونیکهای و فعالیت هانشانگر وجود حرکتاز عدد یک کمتر باشد  آمدهدستبهارزش عددی به هر میزان که بود. اما 

ها در آن ها و شکستتگیهای نامتقارن همتراه بتا عملکترد گستلباعث تشکیل طاقدیس هاکه این حرکتطوریاست، به

 دهندهنشانکه  (1 )جدول آمدهدستبه 39/1طاقدیس بانکول  برایاین شاخص شده گیریارزش عددی اندازهانجامد. می

در های گونتاگون ی و عملکترد رانتدگی و گستلتکتتونیکهای در قالتب درز و شتکا  نئو تکتتونیکی  هایحرکت تداوم

 .(2)شکل  استبانکول  طاقدیس
 

 در طاقدیس بانکول FSIشده شاخص گیریمقادیر عددی اندازه :6جدول 
 S (KM) W/2 (KM) FSI نام طاقدیس

 39/1 99/11 27/4 بانکول

 نگارندگاناز  محاسبات؛ کال کش، غر  یالنگ، زرنه، غر  یواناایالم،  11111/1های توپوگرافی : سازمان جغرافیایی کشور؛ نقشهمآخذ
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 نگارندگان مآخذ:                           

(، درازای طاقدیس Wگیری پهنای طاقدیس )اندازه .بانکول طاقدیس از بخشیدر  ARو  FSI هایگیری شاخصزهاندا نمادین شیوه :4شکل 

(L( و نصف پهنای طاقدیس )Sبا استفاده از خطوط تراز منحنی، به )( منظور محاسبه شاخص نسبت جهتARو شاخص پیچ ) وخم جبهه چتین
 استطاقدیس  گیریشکلآن  به دنبالشکست شیب )خط کنیک( و دهنده خط چین نشان(. خط نقطهFSIیا طاقدیس )

 

 (AR) شاخص نسبت جهتر( 

استتفاده کترد،  ی یتک منطقتهتکتونیکهای برای تعیین میزان فعالیت توان از آنکه می های مورفومتریشاخصدیگر از 

؛ 2111اربری و همکتاران، ، بت827؛ 2114رابطه زیر )باربری و همکتاران،  یهبر پا. این شاخص استشاخص نسبت جهت 

 :شودمیو محاسبه گیری اندازه( 187

AR= L/W 

ایتن رابطته، هرچقتدر ارزش  یتهبتر پا. (4)شتکل  استبیشینه پهنای طاقدیس  Wدرازای طاقدیس و  Lکه در اینجا 

د نشتانگر کتم باشت آمدهدستتبهباال و هرچقتدر مقتدار  نئو تکتونیکی  هایبیشتر باشد گویای حرکت آمدهدستبهعددی 

به دست آمد )جتدول  38/1. با محاسبه این شاخص در طاقدیس بانکول عدد استپایین در منطقه  نئو تکتونیکی فعالیت 

 د.دهنشان میفعال این طاقدیس را  نئو تکتونیکی وضعیت  ،ی این شاخصباال بودن مقدار عدد. (3

 
 اقدیس بانکولدر ط ARشده شاخص گیریمقادیر عددی اندازه :4جدول 

 L (KM) W (KM) AR نام طاقدیس

 38/1 1/12 2/34 بانکول

 نگارندگان مجاسبات : مآخذ                                                        

 

 (FD) شده جبهه کوهستان/ طاقدیسهای بریدهشاخص درصد بخشز( 

 :شوداقدام می رابطه زیر یهبر پا یسطاقدیا  جبهه کوهستان شدهیدهبر یهاشاخص درصد بخشگیری ازهبرای اند

FD= Lmfd/ Ls 



 173                                                                                           1793، پاییز 73نامه جغرافیای طبیعی، سال دهم، شماره فصل

 

. استتمستتقیم  به ختطدرازای جبهه کوهستان  Lsشده جبهه کوهستان و های بریدهدرازای بخش Lmfdکه در آن 

 هتایشتوند، زیترا حرکتتچتار بریتدگی و گسستتگی میهای کوهستانی کمتر دی، جبههتکتونیکدر مناطه فعال  معموالً

ایتن شتاخص  مربتوط نمایند. ارزش عتددیای را ایجاد میشدهیا کمتر بریده نشده یدهبرهای ها و پرتگاهی جبههتکتونیک

از یتک  آمدهدستتبه ، به هر میزان که ارزش عتددییبترت ینبدد. شونشان داده می 1-1صورت عددی اعشاری بین به

تر باشتد بته عتدد یتک نزدیتکشتده گیریارزش عددی اندازه هراندازهی و تکتونیکدهنده وضعیت فعال باشد نشانکمتر 

در  شتدهیدهبر یهتاشاخص درصتد بخشبرای  آمدهدستبهمقادیر عددی ی خواهد بود. تکتونیک یرفعالغگویای وضعیت 

پتایین  مقتادیر کمَتی استت. شتدهدادهشتان ن 3جتدول طاقتدیس بتانکول در  یشمال ختاورو  یجنو  باخترهای جبهه

در  نئتو تکتتونیکی فعالیت باالی دهنده وجود های ژر  و باریک نشانوجود دره به همراهشاخص  برای این آمدهدستبه

 .(9)شکل  باشدمی طاقدیس بانکول

 
 لدر طاقدیس بانکو FDشده شاخص گیریمقادیر عددی اندازه :0جدول 

نمیانگی Lmfd (KM) Ls (KM) FD طاقدیس بانکول  

 23/1 2/34 47/13 یجنوب باخترجبهه 
21/1 

 13/1 2/34 3/11 یشمال خاورجبهه 

 نگارندگانمجاسبات : مآخذ                                     

 

 
 نگارندگان مآخذ:                                                   

 یشمال خاوربه سمت نگاه در طاقدیس بانکول،  شده جبهه کوهستانهای بریدهنمایی از بخش :9شکل 

 

 (EU) جبهه کوهستان/ طاقدیس نشده یدهبرهای شاخص درصد بخشح( 

درصتد تتوان از آن بهتره گرفتت، شتاخص ی منتاطه کوهستتانی میتکتتونیکمنظور ارزیابی وضعیت که بهدیگری  هایاز شاخص

 :آیدمی به دستاز رابطه زیر  که است جبهه کوهستان نشده یدهبرهای بخش

EU= Lce/Ls 

. در واقتع، ایتن استتمستقیم  به خطدرازای جبهه کوهستان  Lsجبهه کوهستان و  نشده یدهبرهای درازای بخش Lceدر اینجا 

( درصتد FDگیرد. به دیگر ستخن، در شتاخص )( قرار میFDشده جبهه کوهستان )های بریدهشاخص در نقطه برابر شاخص بخش

بته  معموالًکه  نشده یدهبرهای ( فاصله مابین بخشEUشود، ولی در شاخص )گیری میجبهه کوهستان اندازه شدههای بریدهبخش
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 هایحرکتی با توجه به تداوم و عملکرد تکتونیکگردد. در مناطه فعال کنند، محاسبه میهای کوهستانی نمود پیدا میشکل پرتگاه

ی غیرفعال یتا بتا فعالیتت کتم تکتونیکاست که در مناطه  یدر حال. این استال ارزش عددی این شاخص با معموالً نئو تکتونیکی 

محاسبات ، ارزش عددی این شاخص پایین خواهد بود. هاروان آ ویژه فرسایش ی، به دنبال غلبه فرایندهای فرسایشی و بهتکتونیک

نئتو ها گویتای وضتعیت یر شتاخصکته همچتون ستا آورده شتده استت 4 جدولمربوط به این شاخص برای طاقدیس بانکول در 

در محدوده طاقدیس بانکول سبب شده است تا  نئو تکتونیکی  هایحرکت. در واقع تداوم باشدفعال در این طاقدیس می تکتونیکی 

 هانآ های باریک و ژرفی که فاصله بینبه ایجاد دره هاآنفعالیت عمده و  فرایندهای فرسایشی امکان فعالیت چندانی نداشته باشند

های ژر  و باریک دره به شکلهای جبهه کوهستان زیاد بین بریدگی نسبتاً، محدود شده است. در واقع، وجود فاصله استنیز زیاد 

 (.1شکل ) استفعال در این منطقه  تکتونیکهای وجود نشانهاز 

 بانکولدر طاقدیس  EUشده شاخص گیریمقادیر عددی اندازه :4جدول 

نمیانگی Lce (KM) Ls (KM) EU طاقدیس بانکول  

 32/1 2/34 12/89  یجنوب باخترجبهه 
31/1 

 39/1 2/34 81/18 یشمال خاورجبهه 
 

 
 نگارندگان مآخذ:                                                   

 یشمال خاوربه سمت نگاه کوهستان در طاقدیس بانکول،  جبهه نشده یدهبرهای نمایی از بخش :02شکل 

 (نگارندگان مآخذ:)مورد استفاده در طاقدیس بانکول مورفوتکتونیکهای شاخصمحاسبه  از آمدهدستبههای عددی ارزش :9جدول 

 یتکتونیکوضعیت  میانگین شاخص ارزش عددی جبهه طاقدیس شاخص منطقه مورد پژوهش ردیف

0 

س بانکول
طاقدی

 

SMF 
 72/1 یجنو  باخترجبهه 

78/1  
 فعال تکتونیک

 فعال تکتونیک 73/1 یشمال خاورجبهه 

0 FFS 
 71/1 یجنو  باخترجبهه 

71/1  
 فعال تکتونیک

 فعال تکتونیک 77/1 یشمال خاورجبهه 

3 FMF 
 1/43 یاخترجنو  بجبهه 

41 
 فعال تکتونیک

 فعال تکتونیک 1/38 یشمال خاورجبهه 

6 FD 
 23/1 یجنو  باخترجبهه 

21/1  
 فعال تکتونیک

 فعال تکتونیک 13/1 یشمال خاورجبهه 

6 EU 
 32/1 یجنو  باخترجبهه 

31/1  
 فعال تکتونیک

 فعال تکتونیک 39/1 یشمال خاورجبهه 

4 FSI فعال تکتونیک - 39/1 کولطاقدیس بان 

0 AR فعال تکتونیک - 38/1 طاقدیس بانکول 
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 گیرینتیجه

 حدفاصتلدر  غتر  یتواناشهرستان  یشمال خاورواقع در  بانکول یسفعال طاقد تکتونیک یتوضعبررسی هد  اصلی این مقاله 

از جملته:  یگونتاگون کتونیتکمورفوت یهاشتاخصاز یابی به هد  خود ، برای دستروینازا. استکرمانشاه  های ایالم واستانبین 

وخم جبهه چین (، پیچFSIخوردگی )(، تقارن چینFMFضلعی یا مثلثی شکل ) (، سطوح چندSMFوخم جبهه کوهستان )شاخص پیچ

(FFS ،) شده جبهه کوهستانیدهبر یهابخشدرصد (FD)جبهته کوهستتان نشتده یدهبرهای ، درصد بخش (EU)  و نستبت جهتت

(AR.استفاده شده است )  های مربتوط بته در بررستی مورفوتکتونیتکهای شتاخصها ایتن استت کته این شاخصاستفاده از دلیل

؛ ستیلوا و 2112؛ کلتر و پینتتر، 2112؛ آزور و همکتاران، 1933فتادن، های فعال ابزار مفید و کارآمدی هستند )بال و مکتکتونیک

عنتوان هبت تترها پیشاستفاده از این شتاخص کهطوری(؛ به2114؛ همدونی و همکاران، 2118مولین و همکاران، ؛ 2117همکاران، 

، بترای مثتال توستط راکتول و توسط پژوهشگران متعددی نواحی گوناگون در یتکتونیکدر مناطه فعال و سودمند بها گران یابزار

 نیتز و آرام در کاستتاریکا احل اقیتانوسودر س 1944آمریکا، توسط ولز و همکاران  متحدهیاالتا یجنو  باختردر  1941همکاران 

دستت آمتده های بهیافتته .به اثبات رسیده است هاآن یو کارای شدهیشآزما و غیره اسپانیا درساحل مدیترانه در  1998توسط سیلوا 

 باشد.ها به شرح زیر میبرای هر یک از این شاخص

گویای ایتن استت کته طاقتدیس بتانکول خص باشد. مقدار کم این شامی SMF=1.34برای شاخص  آمدهدستبهمقدار عددی 

مقتدار پتایین ایتن  ییدکننتدهتأگیرد. از جمله دالیتل جای میی تکتونیکباالیی دارد و در کالس یک فعالیت  نئو تکتونیکی فعالیت 

 توان به عدم تشکیل واحد کوهپایه در دو طر  طاقدیس بانکول اشاره کرد.شاخص می

در  نئو تکتتونیکی  هایحرکتدهنده باال بودن آمد که نشان آمدهدستبه 41کول عدد در طاقدیس بان FMFبا محاسبه شاخص 

تتوان بته وجتود نماینتد میمی ییتدتأکه مقدار باالی این شاخص را  شواهد ژئومورفولوژیکیباشد. از جمله دالیلی و این منطقه می

کوهستان و نیز عدم تشکیل واحد کوهپایه در منطقه اشاره  های گسلی در جبههسطوح چند وجهی، راندگی بانکول )ناودار( و پرتگاه

صتورت به نتاو دارها و رانتدگی ناشتی از حرکتت گستل نئو تکتونیکی های نمود. این شواهد ژئومورفولوژیکی نشانگر وجود فعالیت

 نمایند.می ییدتأرا  FMFو  SMFهای برای شاخص آمدهدستبهدر طاقدیس بانکول بوده و مقادیر کمَی  باالآمدگی

 هتایحرکتتخوردگی و تداوم دهنده جوان بودن چینبرای طاقدیس بانکول نشان آمدهدستبه FFS=1.31مقدار پایین شاخص 

 .استبر پیکره این طاقدیس  نئو تکتونیکی 

و  هتایحرکتت یرتتأثآمد که نشانگر تتداوم  آمدهدستبه 39/1برای طاقدیس بانکول محاسبه شد و مقدار عددی  FSIشاخص 

ی تکتتونیکی بر این طاقدیس است. در واقع وجود فشارهای تکتونیکهای ها و شکستگیی در قالب عملکرد گسلتکتونیکفشارهای 

 های نامتقارن در منطقه شده است.شدید باعث ایجاد طاقدیسی با یال

شتدید  یرتتأثکته گویتای تتداوم و  باشدمی 38/1در طاقدیس بانکول برابر با عدد  ARبرای شاخص  آمدهدستبهمقدار عددی 

دارای  نئو تکتونیکی شدید  هایحرکت. در واقع، طاقدیس بانکول بر اثر تداوم استی بر پیکره این طاقدیس تکتونیک های¬حرکت

درازای بیشتر و پهنای کمتری است. به دیگر سخن، نسبت کم پهنا به درازای طاقدیس بانکول گویای فشردگی این طاقدیس تحت 

 باشد.می نئو تکتونیکی  هایحرکت ریتأث

پایین خواهد بود، چرا کته ایتن  FDهای کوهستانی فعال، مقدار عددی شاخص ی در جبههتکتونیکهای به دلیل عملکرد فعالیت

یی هااز عملکرد گستل متأثراین شاخص  ،های کوهستانی مستقیم و خطی با بریدگی کم تمایل دارند. در واقعنیروها به ایجاد جبهه
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 21/1های کوهستانی فعالیت دارند. محاسبه این شاخص بر روی طاقدیس بانکول مقدار عتددی ای جبههاست که در مناطه حاشیه

بتا  استتمنطقته در  نئتو تکتتونیکی  هتایحرکتتدر طاقدیس بانکول که گویای تداوم  FDدهد. مقدار پایین شاخص را نشان می

 گیرد.قرار می ییدتأهای ژر  و باریک منطقه مورد دره

در این  EUمقداری عددی شاخص  روینازاشده کمتری دارند، های بریدههای کوهستانی پرتگاهی جبههتکتونیکدر مناطه فعال 

آمتد و  آمدهدستتبه 31/1برای طاقتدیس بتانکول برابتر بتا ارزش عتددی  EUشده شاخص مناطه باال خواهد بود. میزان محاسبه

 .استدر طاقدیس بانکول  نئو تکتونیکی  های¬حرکتشده گویای تداوم اسبههای محهمچون دیگر شاخص

گردد کته بختش بستیار بزرگتی از شناسی منطقه مورد پژوهش مشخص میبا توجه و دقت در نقشه زمینکه  ذکر استشایان 

عنوان سومین واحد مهتم بهاست. در واقع، آهک آسماری  شدهیلتشک( از سازند مقاوم آهک آسماری 8/7طاقدیس بانکول )بیش از 

های سالم های طاقدیسباالترین الیه عمدتاًرود. این سازند می به شمارانداز زاگرس در چشم صخره سازشناسی و دومین افه سنگ

، وجود این سازند باعث محافظت بختش بزرگتی از طاقتدیس روینازا(. 184؛ 1743، یطالقان ییعالدهد )را در زاگرس تشکیل می

 متثثر FMF ،EU ،FD ،FFSها از جملته برخی از شتاخص به دستل در برابر نیروهای فرسایشی شده است و بر ارزش عددی بانکو

هتای خطتی در طاقتدیس بتانکول شتده و بته ضترر فراینتدهای گیری پرتگاهمقاوم، موجب شکل بوده است. زیرا وجود این سازندِ

 ده است.کرفرسایشی عمل 

مورد استفاده بتر  مورفوتکتونیکهای از بررسی و محاسبه شاخص آمدهدستبههای کمَی یافته که تگفتوان چنین در پایان می

تتا  2های )جدول استفعال این طاقدیس  تکتونیکو وضعیت  نئو تکتونیکی های دهنده تداوم فعالیتروی طاقدیس بانکول، نشان

کتواترنری ستنی جتوان  هتایلند فرم که ییآنجانطباق دارند. در واقع، از کواترنری منطقه ا یهالند فرمها با شواهد و (. این یافته9

عنوان توانند بتهمی هاییلند فرمباشند. بنابراین چنین کواترنری و عصر حاضر می نئو تکتونیکی های فعالیت یرتأثدارند، هنوز تحت 

ا استناد به شواهد ژئومورفولوژیکی ناشی از تتداوم حرکتت ، بروینازادر نظر گرفته شوند.  تکتونیکنو های شواهد گویایی از فعالیت

شتکل، درصتد کتم  Vهای ژر  و باریک دره های گسلی مستقیم و خطی،پرتگاههای فعال از جمله ایجاد سطوح چند وجهی، گسل

، وجود و تداوم هعدم تشکیل واحد کوهپای ازای آن و نای کم طاقدیس نسبت به درهای جبهه کوهستان، کشیدگی زیاد و پهبریدگی

 گیرد.قرار می ییدتأکواترنری و عصر حاضر در منطقه مورد پژوهش مورد  نئو تکتونیکی فعال  های¬حرکت

 

 سپاسگزاری:

خاطر در پایان شایسته است تا نویسندگان مقاله از جناب آقایان: ضیاء، سجاد و محمد حسین منصوری به

دریغی های بیخاطر کمکنیز بهنمودن امکانات الزم جهت انجام بازدیدهای میدانی متعدد از منطقه و فراهم

اند، سپاسگزاری ویژه که در همراهی خود در حین انجام کارهای میدانی نسبت به نویسندگان مقاله داشته

 ده و برای آنها از خداوند متعال سالمتی و موفقیت روزافزون طلب نمایند.کر
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