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 چكيده 
 در اين رابطه، هستيم.خسارتهاي قابل توجه جاني و مالي در كشور  باسوانح و حوادث طبيعي هرساله شاهد  

ز ااست.  مكانو جلوگيري از تمركز جمعيت در آن شناسايي مناطق مستعد خطر يترين اقدامات يكي از ضرور

و توزيع  نظام تقسيمات كشوري تعيين كننده ساختار سلسله مراتب تشكيالت اداريدر كشور ما كه  ييآنجا

؛ مسوالن محلي همواره تالش داشته اند با ارتقاء بوده استهاي مختلف عمراني و جاري منابع مالي در بخش

اين روند در و منابع مالي ملي افزايش دهند.  دستيابي به اختيارات محليح اداري هر منطقه، سهم آن را درسط

د و يجد يستان ها، شهرستان ها و بخش هاجاد ايطي سال هاي اخير منجر به تداوم تقسيمات كشوري و ا

د بر تراكم يرسد، همواره تاك ين به نظر مين بيگاه روستا ها به شهر ها شده است. در اين ارتقاء جايهمچن

جمعيت و تمركز امكانات بوده و كمتر به موضوعات طبيعي و به خصوص افزايش ريسک ناشي از تمركز 

ه، ين فرضيصحت ا يبررس يرات طبيعي توجه شده است. براجمعيت و تاسيسات در مناطق مستعد مخاط

بخشي از زاگرس مياني كه ن، ياد. بنابريانتخاب گرد ينه مورد بررسيبه عنوان گز يارياستان چهارمحال و بخت

گرفت، مشخص شده  و به وسيله  انواع شاخـص هاي ژئومورفيک  ين استان قرار ميدر محدوده ا

Vf,S,T,Re,Hi وSl  مات يآنگاه با تطابق تقس .تقرار گرف ين لرزه مورد بررسيبندي خطر زم جهت پهنه

ن ين لرزه، صحت ايسک زميخطر ر ين استان با نقشه ير در ايچند سال اخ يصورت گرفته در ط يكشورر

س چلگرد، اردل، يتازه تاس يشهر هادهند كه  يم يج به دست آمده گواهيقرار گرفت. نتا يه مورد بررسيفرض

فارسان با قرار گرفتن در مجاورت گسل جــوان زاگرس، در محدوده خطر زياد تا بسيار زياد قرار  شلمزار و

ا يبه شهر و  ييل نقاط روستايو تبد يد كشوريجد يها يم بنديگردد در تقس يشنهاد مين پيگرفته اند. بنابرا

ر مناطق مستعد ت ديتمركز جمع افزايش ريسک ناشي از ش به يش از پيشهرها ب ي گسترش و توسعه

 توجه شود.  يعيمخاطرات طب

 .يعي، مخاطرات طبياريشاخص هاي ژئومورفولوژي، رشته كوه زاگرس، استان چهارمحال و بخت :هاي كليديواژه 

                                                           

 دكتراي ژئومورفولوژي، مدرس دانشگاه فرهنگيان.-1



    
 

 

 

  مقدمه -1

كه در صورت  ياز نواح يكي د.نشو يم يوجان يمال ديموجب خسارات شد يعيطب يايبال "معموال

 ،ي. در مناطق شهرشدبا يم يشهر يشود، نواح يرا متحمل م يجد يبهايبه خصوص زلزله، آس ايوقوع بال

 يو اختالل عملكرد عناصر شهر يكالبد يرانهاياز و يقيشامل تلف ،زلزلهمعمول در اثر وقوع  انبارياثرات ز

آب، گاز  يها مثل تلفن، برق، لوله كش يشبكه راهها و دسترس ،يمسكون ي. انهدام سازه ها و ساختمانهااست

 و ... از آن جمله هستند.

تا حد  يبحران تيو مناسب جهت كنترل وضع حيصح يتوانمند واعمال روش ها يتيريمد ليتشك

بحران همواره اقدامات  تيريكه در بحث مد يياز آنجاهد. خسارات را كاهش د زانيتواند م يم ياديز

 .(51:  5831)هادي زاده بزاز، كرد ديموضوع تاك نيبرا ديدارد، با تيو قبل از وقوع ارجه رانهيشگيپ

 

اين، نظام تقسيمات كشوري تعيين كننده ساختار ي مقدم بر نظام اداري است. بنابرتقسيمات كشور

سلسله مراتب تشكيالت اداري، نحوه استقرار فضايي بخش هاي مختلف اداري، حجم نيروي انساني، توزيع 

رات به بخش هاي عمراني و جاري، تعامل قومي و فرهنگي و نظام مديريتي واگذاري اختيامنابع مالي در 

(. در چنين شرايطي مسوالن محلي همواره تالش داشته اند با تغيير 58:5835سطوح پايين است)كريمي پور

بع مالي در تقسيمات كشوري و ارتقاء سطح اداري، سهم هر منطقه را در دستيابي به اختيارات محلي و منا

ملي افزايش دهند.  اين روند منجر به تداوم تقسيمات كشوري و تقسيم واحد هاي سياسي با اجزاء كوچكتر 

شده است كه نمونه هاي آن را در مورد استـان ها، شهرســتان ها و بخش هاي  تازه تاسيس در طي سال 

مانند تعداد و تراكم جمعيت و  هاي اخير شاهد بوده ايم. از آنجايي كه مبناي تقسيمات كشوري عواملي

رسد كه كمتر به موضوعات طبيعي و  ي(؛ به نظر م15:5805طقه بوده است)احمدي پورو همكارانوسعت من

به خصوص افزايش ريسک ناشي از تمركز جمعيت و تاسيسات در مناطق مستعد مخاطرات طبيعي توجه 

 شده است. 

انتخاب  ينه مورد بررسيبه عنوان گز ياريبخته، استان چهارمحال و ين فرضيصحت ا يبررس يبرا

گرفت، مشخص شده  و به  ين استان قرار مين،  بخشي از زاگرس مياني كه در محدوده ايد. بنابر ايگرد

مات يتقس ينقشه آن با تطابق  ون لرزه يوسيله  انواع شاخـص هاي ژئومورفيک جهت پهنه بندي خطر زم

 رد.يگقرار  يه مورد بررسين فرضيصحت ا ،ر يچند سال اخ يصورت گرفته در ط يكشورر

 



 

 

 اصلي هاي مجرا و زهكشي شبكه ها، تپه دامنه مرتبط، هم به هاي قله با همراه زهكشي حوضه     

 شده تشكيل ها شكل و ها فرايند متقابل اثرات با ساختماني از كه است ژئومورفيک سيستم يک آبرفتي

 خروجي در تغيير سبب ]مانند حوادث زمين ساختـــي[، سيستم اين داخلي هاي داده تغييرات. است

 .(51:5851همكاران و چورلي)شود مي آن يـــداخل اجزاي هاي انــــساختم يا ها شكل تغيير و [رسوب]

 ساير در كه پيشين مطالعات .كرد توصيف   5"سنجي ريخت هاي شاخص " وسيله به توان مي را اشكال اين

، گرفته صورت ها آبراهه شبكه و ها حوضه روي بر سنجي ريخت هاي شاخص از استفاده با جهان نقاط

(با استناد به 2555) 2. از جمله كونگ و زوچويزاست فعال مناطق شناسايي در ها آن كارايي از حكايت

در شمال ويتنام فعال  8اثبات كرده اند كه گسل لوريور Vf,Re,Af,T,Smfشاخص هاي ژئومورفولوژي 

وقوع زلزله هاي شديدي را در آينده خواهد داشت، بنابراين در مورد گسترش شهر ها در اين بوده و احتمال 

را به   1در حاشيه غربي فالت دكن (موضوع احتمال فرايش2553) 8مناطق هشدار داده اند. كالي و شجوالكار

نطقه فعاليت مورد مطالعه قرار داده و ثابت كرده اند كه در اين مHi,Vf,Af,SL,Re استناد پنج شاخص

در ايران نيز  هاي مهم و عمده اي صورت نگرفته است و خطر جدي اين منطقه را تهديد نمي كند.

( به مطالعه تاثيرات فعاليت هاي زمين ساختي فعال بر حوضه آبريز لوت پرداخته و با استناد به 2550مقيمي)

زمين ساختي رخ داده در اين  شاخص هاي مختلف ژئومورفيک به اين نتيجه رسيده است كه فعاليت هاي

(هم تاثيرات زمين ساخت فعال بر مخروط افكنه 28:5853رامشت و همكاران) منطقه، جوان مي باشند.

درختنگان در منطقه شهداد كرمان را مورد بررسي قرار داده و نسبت به فعال بودن و خطر زمين لرزه در اين 

 منطقه هشدار داده اند.

 

 موردمطالعه منطقه موقعيت-2

 80دقيقه عرض شمالي و  83درجه و 82دقيقه تا  0درجه و  85استان چهارمحال و بختياري بين      

كيلومتر مربّع  5۲٬882با  دقيقه طول شرقي گرينويچ  قرار گرفته و 2۲درجه و  15دقيقه تا  85درجه و 

ن كه چهارمحال ناميده مي است. بخش شرقي استاواقع شده وسعت، در بخش مركزي رشته كوههاي زاگرس

شود،  به دليل وجود دشت هاي هموار و حاصلخيز ومجاورت با استان اصفهان، از دير باز چهره اي شهري 

و روستايي داشته و در زمينه كشاورزي و صنعت فعال بوده است؛ اما مناطق غربي به دليل چهره ي 

                                                           
Morphometric  Index (1  

Cuong.N.Q and Zuchiewicz.W.A. (2  

Lo River Faulf (3  

Kale.Vishwas and Shejwalkar.Nikhil. (4  
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در آن اسكان يافته و روستاهايي را ايجاد كرده  كوهستاني، جايگاه ييالقي عشاير بختياري بوده كه به مرور

 (.   5اند)شكل

 5۲درصد از مساحت استان چهارمحال و بختياري را كوهستان هايي تشكيل مي دهند كهداراي  50    

متر مي باشند كه معروفترين آن ها زردكوه است. اين كوهها از شمال  8155قلهي مرتفع با ارتفاع بيش از 

وب شرق  امتداد داشته و از شرق به غرب بر ارتفاعشان افزوده مي شود.به علت ماهيت غرب استان به جن

اي قرار گرفته است، زمينه ي صعود و هاي مديترانهكوهستاني منطقه كه در مسير بادهاي مرطوب سيستم

وجود داشتن فراهم آمده است. به همين دليل،  اين استان داراي بارش زيادي بوده و با  تخليه اين  سامانه

درصد از منابع آب كشور را در اختيار دارد. اين بارش ها گاهي در  55در صد از مساحت ايران،  5تنها 

مناطق پست حاشيه ي رودخانه ها منجر به بروز سيل شده و خسارت هايي را به بار آورده اند.  با افزايش 

 5۲اليانه در جهت شرق به غرب استان از ارتفاع، هوا نيز سردتر مي شود به گونه اي كه ميانگين دماي س

درجه سانتيگراد مي رسد كه اين وضعيت باعث محدود شدن طول دوره ي كشت و كار و  8درجه به 

كشاورزي و سرمازدگي محصوالت مي شود. با سرد تر شدن هوا، نوع بارش نيز از باران به برف تغيير حالت 

ن متر ضخامت پيدا مي كند و در مناطق پرشيب مستعد وقوع متر به باال  چندي 2155داده كه از ارتفاعات 

. به علت  ارتفاع و شيب زياد، جنس مــارني تشكيالت زمين شناسي و ( 28:5850)اميدواربهمــن مي شود

شود كه واقعه زمين لغزه در اكثر نقاط غربي اين استان مشاهده مي رانش زمينجوان و فعــال بودن كوه ها، 

روستاي چلو در شهرستان اردل و آبكار عليا در منطقه بازفت با تلفات انساني و مالي بسيار از آن جمله 

 .( 15:5858)رئيسياند

ه.ش به عنوان فرمانداري  5882ان بوده، اما در ساليكي از شهرستان هاي استان اصفه "قبال اين گستره

استانداري ارتقا يافته است. از آن پس در داخل اين استان تقسيمات ه.ش به به5812مستقل درآمده و در سال 

شهر  22دهستان و  88بخش، 51شهرستان،  1ه.ش شامل  5835سياسي ادامه يافته به طوري كه در  سال 

شهـر شده است.  85دهستان و  81بخش و  22شهرستان، 5در حال حاضر داراي شده و با ادامه اين روند

اين روند نشان دهنده ي آن است كه مسئوالن محلي همواره تالش داشته اند با ارتقاء تقسيمــات داخل 

 استـــاني، زمينه بهره مندي بيشتر منطقه از امكانات اداري و منابع مالي ملي را فراهم ساخته و به خصوص 

 زمينه رشد مناطق محروم عشايري غربي استان را فراهم سازند.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


 

 

 
 موقعيت جغرافيايي استان چهارمحال بختياري و تقسيمات داخلي آن.-1شكل

 

 

 زاگرس محدوده در مربع كيلومتر 53050 وسعت به اي محدوده بررسي موضوع ذكر شده، براي 

 مورد و شده انتخاب؛ شود مي كارون و رود زاينده دز، هاي رودخانه هاي سرشاخه شامل كه زيــــمرك

 در زاگرس اصلي گسل خاوري شمال سمت در حوضه اين از بخشي .(2ه است)شكلگرفت قرار مطالعه

 زاگرس زون در و گسل اين باختري جنوب سمت در آن از ديگر بخشي و سيرجان -سنندج زون محدوده

 دوران به مربوط شناسي زمين دهايـــواح عمده سيرجان– دجــسنن زون محدوده در .است شده واقع بلند

 و مقاوم دار اربيتولين آهک و ژوراسيک تخريبي آهک و كنگلومرا سنگ، ماسه جنس از و بوده مزوزوئيک

 كنگلومرايي آهک و رسي دولوميتي آهک بر عالوه نيز بلند زاگرس محدوده در. باشد مي كرتاسه ساز ارتفاع

 سنگ ماسه و شيل شامل پالئوزوئيک واحدهاي كرتاسه، مقاوم دار اوربيتولين هاي آهک و ژوراسيک برشي

 دار فسيل مارني هاي آهک همچنين و داالن سازند دولوميتي هاي ،آهک هرمز نمكي هاي گنبد ميال، سازند

 ها رودخانه حاشيه و منطقه  افتاده فرو و پست فضاهاي در كواترنرهم رسوبات. دارند رخنمون نيز آسماري

 زيادي بخش بوده و خاوري جنوب به باختري شمال از منطقه ساختماني روند. دارند توجهي قابل گسترش

 هاي قسمت در كه حالي در ،مي باشد فلسي هاي ساختمان داراي شرقي شمال و مركزي هاي قسمت از

  .ر قرار دارندهمديگ با تنگاتنگ ارتباط در گسله و خورده چين هاي ساختمان غربي جنوب

 

 

 



    
 

 

 
 

  .(05: 1831)شريفي،مطالعه مورد منطقه جغرافيايي موقعيت- 2شكل 

 

 تحقيق روش و مواد-8

در موضوع زمين ساخت فعال، هر حوضه را مي توان از لحاظ ويژگي هاي گوناگون مانند       

شكل دره ها، وضعيت جبهه ي كوهستان و...مورد بررسي  شكل، تقارن عرضي، وضعيت پستي و بلندي،

در بسياري از موارد، توسط دو يا چند شاخص قابل بررسي مي  قرار داد كه هر كدام از اين ويژگي ها نيز، 

(.  در مورد چگونگي انتخاب و استفاده از شاخص هاي  ژئومورفيک زمين ساخت فعال و 5باشند)جدول 

 5شاخص ها وجود دارد، بحث هاي متنوعي شده است.  بول و مک فادن همچنين روابطي كه بين اين

( بر اين عقيده اند كه نبايد  براي بررسي زمين ساخت فعال به بررسي يک و يا چند شاخص 25:5055)

 2محدود بسنده كرد و  بهتر است از چندين شاخص استفاده شود. در همين راستا الهمدوني و همكاران

را پيشنهاد كرده اند كه خود تركيبي از شاخص هاي مختلف 8(Iatمين ساخت فعال)( شاخص نسبي ز2555)

 رقومي مدل يک بررسي اين شاخص ها، برايمي باشد. در اين تحقيق كه براساس مدل اخير انجام گرفت،  

 نرم هاي محيط در سپس .شد تهيه منطقه كل براي متر 05 دقت با SRTM  توپوگرافي هاي داده از 8 ارتفاع

                                                           

  Mcfadden.Bull,W.B.and (1  

El Hamdouni.R.,Irigary.C.,Fernandez.T.,Chacon.J and Keller.E.A (2  

                              elative tectonic activity indexR3 
4 ( DEM:Digital Elevation Model. 



 

 

 گيري اندازه ، ها حوضه زير بندي تقسيم ها، آبراهه ترسيم 8مپر گلوبال و 2ويو ،آرك 5 مپ آرك افزاري

(  مشاركت  Iatدر تعيين شاخص نسبي زمين ساخت فعال) آمده دست به ونتايج گرفت انجام ها شاخص

 82ه بر اساس آن در ( محاسبه گرديده و پهنه بندي منطق Iatمورد نظر ) شاخص 5  داده شد. به اين ترتيب

 زير حوضه  صورت گرفت.

 

 

 يافته ها-4

 وضعيت پستي و بلندي سطح زمين-

استفاده  8( Hiبراي بررسي وضعيت پستي و بلندي هاي سطح زمين از شاخص انتگرال هيپسومتري ) 

در  1۲/5تا حداكثر  k4در زير حوضه 85/5شد. در اين منطقه، مقادير شاخص انتگرال هيپسومتري از حداقل

 .متغير بوده است D2زير حوضه
 

 شكل حوضه -

از شاخص نسبت كشيدگي حوضه  "جهت سنجش تاثير زمين ساخت فعال بر شكل حوضه ها، معموال 

(Re)1 ( استفاده مي شود. مقاديرشاخص نسبت كشيدگي حوضهReنيز از حداقل )در زير حوضه88/5K6  

 .متغير بوده است Z5در زير حوضه  02/5تا حداكثر 

 

 تقارن عرضي حوضه -

براي مشخص كردن حركات عمودي در امتداد گسل ها، توجه به تقارن عرضي حوضه ها  مورد توجه 

استفاده شده است. مقادير اين شاخص از ۲(  Tبوده كه براي اين كار از شاخص تقارن توپوگرافي عرضي)

 .نوسان داشته است Z1حوضه در زير  11/5تا حداكثر  D7در زير حوضه 51/5حداقل

 

 

 

 

                                                           
1 ( Arcmap 
2 ( Arc Info 
3 ( Golobal Maper 
4HypSometric Curve 
5 Index of basin elongation ratio. 
6 Index of Transverse Topographic Symmetry Factor. 



    
 

 

 شيب رودخانه-

شيب رودخانه ها تا حدود زيادي مي تواند با فعاليت هاي زمين ساختي مرتبط باشد. براي بررسي 

استفاده شد. ميانگين اين 5( SLمقدار و تغييرات شيب رودخانه ها از شاخص گراديان شيب رودخانه)

 .متفاوت بوده است D9براي زير حوضه   358تا حداكثر آن  k4براي زير حوضه  285شاخص ازحداقل 

 

 پيچ و خم رودخانه  -

استفاده مي شود. حداقل و حداكثر عدد 2( Sجهت مطالعه ي  وضعيت پيچ و خم رودخانه از شاخص)

بوده  z13براي زير حوضه 23/5و  D3براي زير حوضه 58/5به دست آمده براي اين شاخص به ترتيب 

 .است

 

 جبهه ي كوهستانوضعيت -

( استفاده شده كه  Smfبراي بررسي وضعيت جبهه ي كوهستان از شاخص پيچ و خم جبهه كوهستان)

كم فعاليت ترين  55/5را با مقدار  K4فعال ترين و زير حوضه  58/5را با مقدار  K6وK1زير حوضه هاي 

  .زير حوضه معرفي كرده است

 

 

 شكل دره-

استفاده فراواني شده است.   ( Vf)شاخص نسبت پهناي دره به عمق آنبراي بررسي شكل دره ها  از 

وحداكثر مقدار را  D2 ،32/0 حداقل مقدار را براي زير حوضه ( Vf)شاخص نسبت پهناي دره به عمق

 .نشان داده است K4  ،3/4براي زير حوضه

 

 

  ( Iat)تعيين شاخص نسبي زمين ساخت فعال-0

(، با تركيب چند شاخص كه هر كدام 2553همدوني و همكاران )در روش بكار گرفته شده توسط ال

  يبند مينماينده ويژگي خاصي از منطقه هستند، وضعيت نسبي زمين ساخت  تعيين مي گردد. مطابق  تقس

و  دهيگانه محاسبه گرد 5 ياز آن ها، شاخص ها کيكه در هر ديگرد نييحوضه تع ريز 82صورت گرفته 

                                                           
1Stream Length-gradient index
2 Sinuosity 



 

 

 8و  5،2زير حوضه هاي مختلف به سه دسته فعال، نيمه فعال و با فعاليت كم تقسيم شده و به ترتيب اعداد

(. سپس اعداد مربوط به شاخص هاي مختلف با همديگر تجميع و بر  2براي آن ها منظور گرديد)جدول

بسيار فعال،فعال،متوسط  بخشتعداد شاخص هاي مورد استفاده تقسيم گرديد و بر اين اساس منطقه به چهار 

 (.8و شكل8و 2و يا با فعاليت كم تقسيم گرديد)جدول

 
 خالصه اي از شاخص هاي  استفاده شده براي سنجش زمين ساخت فعال در منطقه مورد مطالعه.-1جدول 

ويژگي
ص   

هاشاخ
 

نام شاخص و 

 منبع

 رابطه با زمين ساخت فعال  رابطه رياضي

ي  
ند

 بل
 و

تي
پس

ين
زم

ح 
سط

 

5 Hi  تحدب منحني

هيپسومتري و  

 انتگرال آن

كلرو  )

 (500۲پينتر،

اين منحني با در نظر گرفتن 

ارتفاع نسبي  در مقابل مساحت 

 نسبي  ترسيم مي گردد. .
Hi=(Hmean-

Hmin)/(Hmax-Hmin) 
،Hmean    ارتفاع متوسط

ارتفاع كمينه  Hmiحوضه، 

ارتفاع بيشينه   Hmaxحوضه ، 

 حوضه مي باشد.

توزيع ارتفاعات را   منحني هيپسومتري

در راستاي عمود بر يک ناحيه از زمين  

توصيف مي كند. )ال همدوني و 

 (2553همكاران،

Hi>0.5 فعال 

0.5>Hi>0.4 نيمه فعال 

0.4>Hi  غير فعال 

 8 (Re نسبت)

كشيدگي حوضه 

]بول و مک 

 [5055فادن،

Re=(2A:) Bl          
شاخص » Re«در اين شاخص

مساحت »  A«شكل حوضه،

طول حوضه مي » Bl«حوضه و

 باشد.

است و  5مقدار اين شاخص بين صفر تا 

مقادير كم آن نشان دهنده كشيدگي حوضه 

و فعاليت هاي زمين ساختي زياد 

 [.255است]كنگ و همكار،

 ۲ T تقارن  شاخص

 توپوگرافي عرضي

]كلر و 

       [:500۲پينتر،

T=Da/Dd              
شاخص تقارن «   T»در اين رابطه

فاصله «   Da» توپوگرافي عرضي،

شاخه اصلى )آبراهه اصلى( از 

  Dd»و   خط ميانى حوضه آبريز

معادل فاصله خط ميانى حوضه « 

متقارن، مقدار  "در حوضه هاي كامال

صفر مي باشد. با «  T»عددي شاخص

كاهش تقارن حوضه، مقادير عددي اين 

شاخص افزايش يافته و به يک نزديک مي 

 [. 500۲شود ]كلر و پيتر،

                                                           
1 )HypSometric Curve 



    
 

 

 .باشدمى آبريز از مرز حوضه

ب و نيم رخ رودخانه
شي

 

5 SL  شاخص

 گراديان شيب 

 رود

 [:5058]هک،

SL=AH/AL*L 
شاخص  « SL»  در رابطه باال

گراديان  –يا طول  شيب رودخانه

گراديان  « AH/AL » ،رودخانه 

طول  «  L»    و محلي رودخانه 

رودخانه از خط تقسيم آب تا 

ي كه گراديان آن بخشمركز 

 محاسبه شده است ، مي باشد.

در سنگ هاي داراي   SLمقادير زياد 

مقاومت كم و يا در سنگ هاي از لحاظ 

مقاومت يكسان، مي تواند بيانگر حركات 

تكتونيكي فعال و جوان باشد ]كلرو 

 [. 500۲همكار ،

پيچ و خم رودخانه
 

3     S پيچ و

 رودخانه خم 

]كلر و 

 [500۲پينتر،

 
S=C/V                             

   

شاخص «   S» در اين رابطه 

طول كانال «   C» درجه پيچش ، 

طول دره مي «   V»رودخانه و 

  باشد.

 دور شود 5شاخص ازهرگاه مقدار اين 

بيانگر كاهش در فعاليت تكتونيكى منطقه 

 است.

ت پيشاني كوهستان
وضعي

 

0   Smf پيچ و خم 

ه جبه

]بول و كوهستان

   5055مک فادن،

        

Smf=Lmf/Ls                   

              

«   Smf »در رابطه فوق 

 Lmf »سينوسيته جبهه كوهستان ،

طول سراشيبي تند كوهستان در « 

 »مرز بين كوهستان و كوهپايه  و

Ls   » طول خط مماس در امتداد

 سراشيبي تند كوهستان  است.

ميزان سينوسيته سراشيبي كوهستان با 

، باال آمدگي اخير  5د نزديک شدن به عد

كوهستان و فعاليت تكتونيكي را نشان مي 

دهد؛ در حالي كه،  افزايش مقدار 

سينوسيته بيانگر كاهش حركات زمين 

ساخت و باال بودن عمل فرسايش 

در مرز دشت و كوهستان مي  "مخصوصا

 [. 503۲باشد]دورنكاپ،

                                                           
1( Sinuosity 



 

 

شكل دره
 

5

5 

Vf  نسبت عرض

كف دره به ارتفاع 

 آن

بول و مک 

 (5055فادن)

Vf=2Vfw/{(Eld-

Esc)+(Erd-Esc)} 

Vfw ، عرض كف درهEld 

ارتفاع كناره دره در سمت چپ و 

Erd    ارتفاع كناره دره در سمت

ارتفاع كف دره   Escراست و 

 مي باشد.

 Uشكل فعال و دره هاي  Vدره هاي 

 شكل غير فعال هستند.

0.5>Vfفعال 

1>Vf>0.5 نيمه فعال   

Vf>1 غير فعال   

 

 

 

 

 

  1831،يفي)شر(در منطقه Iatچگونگي محاسبه شاخص نسبي زمين ساخت فعال )-2جدول

:120). 

 شاخص كد

Hi 

 شاخص

Re 

 شاخص

T 

 شاخص

SL 

 شاخص

S 

 شاخص

Smf 

 شاخص

Vf 

S/n طبقه 

Iat 

 اصالح

Iat 

D1 5 2 2 5 5 - 5 88/5 5 5 

D2 5 2 - 5 5 - 5 2/5 5 5 

D3 5 2 2 2 5 - 5 1/5 2 5 

D4 2 2 2 2 2 - 5 3/5 2 2 

D5 2 2 - 2 5 5 5 1/5 2 2 

D6 8 2 8 8 2 - 2 1/2 8 8 

D7 2 2 8 5 5 - 5 5/5 2 5 

D8 2 2 8 5 5 - 5 5/5 2 5 

D9 5 2 8 5 5 - 5 1/5 2 5 

D10 5 2 8 5 5 - 5 1/5 2 5 

D11 2 - - 5 5 - 5 2/5 5 5 

Z1 8 8 5 8 2 5 8 8/2 8 8 



    
 

 

Z2 8 8 5 2 2 5 8 5/2 8 8 

Z3 8 2 5 8 5 5 5 5/5 2 2 

Z4 8 2 2 8 5 - 2 2/2 8 8 

Z5 8 8 8 8 5 - 2 1/2 8 8 

Z6 2 2 2 2 5 - 5 5/5 2 2 

Z7 2 5 2 2 5 - 2 5/5 2 2 

Z8 2 2 2 5 5 - 2 5/5 2 2 

Z9 2 8 8 8 5 - 2 8/2 8 8 

Z10 2 2 8 8 5 5 2 2 8 2 

Z11 8 8 8 8 2 5 2 8/2 8 8 

Z12 8 2 2 8 5 5 2 2 8 8 

Z13 8 - - 8 2 - 2 1/2 8 8 

K1 5 2 2 5 5 5 5 8/5 5 5 

K2 8 2 8 8 2 5 8 8/2 8 2 

K3 8 2 - 8 2 2 8 1/2 8 8 

K4 8 2 - 8 2 2 8 1/2 8 8 

K5 8 2 8 2 2 5 8 8/2 8 2 

K6 5 5 2 5 5 5 5 5/5 5 5 

K7 2 2 8 5 5 - 5 5/5 2 5 

K8 2 - - 2 5 - 5 1/5 2 2 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

انتخاب شده براي تعيين شاخص نسبي زمين ساخت فعال و چگونگي شاخص هاي  -8جدول

  (.101:  1831،يفي)شرطبقه بندي آن ها

 شاخص

Smf 

 شاخص

Vf 

 

 شاخص

S 

 

 شاخص

SL 

 

 شاخص

T 

 شاخص

Re 

 

 شاخص

Hi 

 

 طبقه

5/5> Smf 1/5> Vf 51/5> S>5 SL>۲55 T>1/5 1/5> Re HI>1/5 5 

 فعال

1/5> Smf >5 3/5> Vf>1/5 85/5> 

S>51/5 

۲55> 

SL>855 

1/5> T>8/5 51/5> Re 

>1/5 

1/5>HI>8/

5 

2 

 نيمه فعال

Smf>1/5 Vf>3/5 S>85/5 855> SL 8/5> T Re>51/5 8/5>HI 8 

 با فعاليت كم

 

 

 

 
(.31:  1831،يفي)شر ( Iatپهنه بندي منطقه بر اساس شاخص نسبي زمين ساخت فعال)-8شكل 

  



    
 

 

 

 

 مقايسه پهنه بندي شاخص نسبي زمين ساخت فعال با داده هاي لرزه شناسي -6

با  (8)شكل ( Iatمقايسه پهنه بندي منطقه بر اساس شاخص نسبي اصالح شده ي زمين ساخت فعال)

( همخواني خوبي را بين آن ها 8پراكندگي زمين لرزه هاي دستگاهي و تاريخي ثبت شده در منطقه)شكل

نشان مي دهد. پس مي توان نتيجه گرفت كه مناطقي كه در طي چنديـــن سال گذشته فعال بوده و زمين 

 لــرزه داشته اند، در طول دوره كواترنر نيز فعاليت داشته اند.

 
 

  .(08:  5830)شريفي،پراكندگي مركز سطحي زمين لرزه هاي منطقه  -4شكل   

 

 

 تطابق شواهد لرزه شناسي با نقشه ي تقسيمات كشوري-7

 

نشان دهنده ي   و همچنين شواهد لرزه شناسيبررسي شاخص هاي ژئومورفولوژي زمين ساخت فعال

يابد به طوري كه شهر هاي تازه از شرق به غرب استان، خطر زمين لرزه به شدت افزايش مي آن هستند كه 



 

 

مراكز شهرستان  نفر(،  2۲555)نفر(و فارسان51۲8نفر(، شلمزار )3255نفر(، اردل) 8155تاسيس  چلگرد)

هاي كوهرنگ، اردل، كيار و فارسان با قرار گرفتن در مجاورت گسل جــوان زاگرس، در محدوده خطر زياد 

 883وريشتر  8/1با شدت شمسي ناغان  581۲فروردين  55(. زلزله 8و8تا بسيار زياد قرار مي گيرند)شكل

نفر كشته در مجاورت اين گسل رخ داده است. ايده ي اسكان عشاير بختياري در مناطق ييالقي و جلوگيري 

از مهاجرت آن ها به كالن شهر ها و مشغول ساختن آن ها به فعاليت هاي كشاورزي و دامپروري و گسترش 

حروم  كه از طرف مسئوالن محلي در طي چند سال گذشته در اين منطقه پيگيري امكانات به اين مناطق م

شده است، از ديدگاه  برنامه ريزي اجتماعي كاري پسنديده است،  اما در اين رابطه بايد در نظر داشت كه 

ارتقاء جايگاه يک مكان در تقسيمات كشوري با در نظر گرفتن جمعيت و بدون توجه به شرايط 

وژي و پايداري آن در مقابل مخاطرات طبيعي اقدام مناسبي نيست؛ زيرا با اين كار، تمركز جمعيت ژئومورفول

  و تاسيسات در مناطق مستعد خطر افزايش پيدا كرده و ريسک خطر پذيري باال رفته است.

 

 

 گيري نتيجه-3

خش هاي جديد در طي سال هاي اخير تداوم تقسيمات كشوري و ايجاد استان ها، شهرستان ها و ب   

و همچنين ارتقاء جايگاه روستا ها به شهر ها در جهت افزايش امكانات و بهره مندي مردم محروم از 

امكانات به رويه اي معمول تبديل شده است. اما در اين بين به نظر مي رسد كه كمتر  به موضوعات طبيعي 

ق مستعد مخاطرات طبيعي توجه و به خصوص افزايش ريسک ناشي از تمركز جمعيت و تاسيسات در مناط

شده است. براي بررسي صحت اين فرضيه، استان چهارمحال و بختياري به عنوان گزينه مورد بررسي 

بخش اعظم اين استان  را كوهستان هاي زاگرس تشكيل مي دهد كه از ديرباز محل زندگي انتخاب گرديد. 

زندگي يكجانشيني را در پيش بگيرند؛ بنابراين در عشاير بختياري بوده كه به مرور زمان  تمايل يافته اند 

در  مناطق كوهستاني وصعب  "محل ييالق خود روستاهايي را بناكرده اند. از آنجايي كه اين روستا ها عموما

مسوالن محلي سعي كرده اند با ايجاد راه هاي ارتباطي و تمركز امكانات در العبوري قرار داشته اند؛ 

ت مركزي و ارتقاء اين دسته از روستا ها به شهر و يا مركز دهستان، بخش و يا روستاهاي داراي موقعي

زمينه پيشرفت اداري اين مناطق را فراهم آورده و امكانات را به اين مناطق سرازير كنند. در نتيجه،  شهرستان، 

گاه ها، به مرور جمعيت اين سكونت گاه ها زيادتر شده و تاسيسات زيربنايي، قطب هاي صنعتي، دانش

  ادارات و...در اين مناطق ايجاد شده و گسترش يافته اند.

و همچنين سابقه  Vf,Smf,T,Re,Hi,S,Sl  بررسي شاخص هاي ژئومورفولوژي زمين ساخت فعال

از شرق به غرب استان، خطر زلزله به شدت زمين لرزه هاي چند سال اخير نشان دهنده ي آن هستند كه 



    
 

 

شهرستان هاي كوهرنگ، اردل،كيار و فارسان با قرار گرفتن در مجاورت گسل  افزايش مي يابد به طوري كه

توصيه مي شود با بازنگري در رويه ي  .جــوان زاگرس، در محدوده خطر زياد تا بسيار زياد قرار مي گيرند

  موجود، از تمركز بيشتر جمعيت در اين مناطق احتراز شود.

   

 مراجع -7

،مجله مدرس، نقش نظام تقسيمات كشوري در توسعه ملي ايران (5805)رهنما، م،ر-پور،زااحمدي -5

 .5805، 2، شماره ي51دانشگاه تربيت مدرس، دوره ي 

،انتشارات سازمان جغرافياي استان چهارمحال و بختياري( 5850اعاليي بروجني)-اميدوار،شهرام-2
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