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چکیده
رودخانه ها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای شناسایی حرکات فرایشی یک منطقه شناخته می شوند. رشته کوه داوران حد فاصل شهرهای زرند و رفسنجان، از سوی شمال محدود 
به گسل جرجافک است. این گسل با طول 160 کیلومتر به دو صورت قابل ردیابی است، در نیمه شمال باختر با طولی نزدیک به 100 کیلومتر مرز میان کوه و دشت را می سازد و در 
60 کیلومتر جنوب خاور  به صورت درون کوهستانی در می آید. در نیمه شمال باختر، راندگی واحدهای سنگی پیش از نئوژن به روی واحدهای نئوژن- کواترنر نشان از فعالیت های 
جوان این گسل دارد، در صورتی که هیچ گونه اثری از فعالیت لرزه ای روی این گسل ثبت نشده است. به منظور بررسی حرکات فرایشی این گسل، مطالعات ریخت زمین ساختی 
رودخانه های جاری در این رشته کوه و منتهی به گسل جرجافک انجام شد. برپایه این مطالعات، مقادیر پیچ و خم رودخانه برای 21 رودخانه محاسبه و مقدار میانگین 1/11 برای 
آنها به دست آمد که حرکات فرایشی با نرخ کم را برای این گسل به دست می دهد. میانگین شاخص شیب رودخانه، برابر 165/5 برای 15 رودخانه اصلی این رشته کوه به دست 
تهیه مقاطع  با  فرایشی است.  از حرکات  ناشی  نشان داده که  از 1 را  برای 7 رودخانه مقادیر کمتر   v تأیید می کند. مقادیر شاخص  این گسل  برای  را  فرایش کم  نرخ   آمد که 
 طولی 7 رودخانه یاد شده، کوژی نیمرخ های یادشده به همراه اثرات دندانه ای ناشی از تغییرات سنگ شناسی سنگ بستر آشکار شد. به گونه ای که باالترین کوژی وابسته به رودخانه 
شماره 5 است که در میانه نیمه شمالی گسل قرار دارد. از این  مطالعات مشخص شد که مقادیر فعالیت فرایشی در پایانه های این نیمه، فعالیتی با نرخ کم و در بخش میانی آن و در 

نزدیکی روستای حصن مقدار بیشتر و تا حد متوسط دارد.

کلیدواژهها: گسلش فعال، گسل جرجافک، حرکات فرایشی، ریخت زمین ساخت، اندیس های ریخت سنجی، کوه داوران.
E-mail: amir.shafii@gmail.com  نويسندهمسئول: امیر شفیعی بافتی*

بررسيحرکاتفرايشیگسلجرجافکتوسطرودخانههایجبههشمالیرشتهکوهداوران
امیرشفیعیبافتی1*،محسنپورکرمانی2،مهرانآرين3ومنوچهرقرشی4

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زرند، زرند، ایران
2 استاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال؛ پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 1390/03/11                تاریخ پذیرش:1391/03/20

تابستان 93، سال بیست و سوم، شماره 92، صفحه 115 تا 122

1-پیشگفتار
الگوهای حوضه آبریز رودخانه ها اطالعات ارزشمندی در مورد زمین ساخت دیرین 
نیمرخ  کنونی،  فعال  ساختارهای  شناسایی  راه های  از  یکی  دارند.  ناحیه  یک  حال  و 
رودخانه هاست که به فرایندهای فرایشی حساس است و به سرعت به آن پاسخ می دهد. 
در یک سامانه رودخانه اي متعادل، فرسایش و فرایش با هم در تعادل هستند و شیب 
که  می شوند  تنظیم  گونه ای  به  می کنند،  مشخص  را  فرسایش  میزان  که  رودخانه ها 
 .)Seeber & Gornitz, 1983( اختالف نرخ فرایش با اختالف فرسایش هماهنگ شود
در رودخانه های متعادل )Adjusted(، قدرت رودخانه تقریباً در همه طول مسیرآن 
ثابت می ماند و شیب به سوی پایین دست رود کاهش می یابد، در حالي که آبدهی 
زمین ساخت  تأثیر  تحت  که  رودخانه هایی   .)Hack, 1973( می یابد  افزایش  )دبی( 
به طور  آنها  شیب  و  دارند  باال  سوی  به  کاو  طولی  نیمرخ  یک  باشند،  نگرفته  قرار 
رودخانه هایی  چنین  در  آرمانی،  حالت  از  شیب  انحراف  می کند.  تغییر  مالیم 
بستر  فرایش سنگ  میزان  تغییر در  یا  بستر،  نشان دهنده گوناگونی در سنگ شناسی 
رودخانه است. به نظر می رسد، رودخانه هایی که توسط زمین ساخت تحت تأثیر قرار 
گرفته و سپس این تأثیر متوقف شده باشد، سریع تر به یک نیمرخ جا افتاده یا منظم 
افتاده،  جا  ]رودخانه   )Snow & Slinger land, 1987( می شوند  تبدیل   )Graded(

رودخانه ای است که در آن نیروهای پیش ران )گرانش، شیب و آبده( و نیروهای 
در  شده(  رسوبات حمل  و حجم  مجرا  ناهمواری  رودخانه،  و خم  )پیچ  بازدارنده 
همه طول رودخانه، با هم برابر هستند[. بنابراین ناهمگنی نیمرخ طولی رودخانه ها، 
زمانی که در ارتباط با گوناگونی سنگ شناسی نباشد، ممکن است نشان دهنده پاسخ 
شناسایی  راه های  از  یکی  باشد.  منطقه  به  اعمالی  جنبای  زمین ساخت  به  رودخانه 
ناهمگنی در نیمرخ طولی رودخانه ها، شناسایی تغییراتی است که در شاخص شیب 
 Burbank & Anderson )2001( رودخانه در طول مسیر رود ایجاد می شود. به باور

رخ  حوضه  یک  در  بستر  سنگ  مقاومت  تغییر  به  پاسخ  در  رودخانه  شیب  تغییر 
می دهد، به گونه ای که حتی در نواحی پایدار زمین ساختی، شیب های بیشتر به طور 
کنترل های  توانایی  بنابراین  است.  بیشتر  مقاومت  با  سنگ های  به  مربوط  معمول 
شیب  شدن  بیشتر  برای  زمین ساختی،  دلیل  یک  تعیین  از  پیش  سنگ شناختی، 
رودخانه باید مورد توجه قرار گیرد. از این دید چنین دریافت می شود که تغییرات 
دارد،  وجود  رودخانه ها  نیمرخ  در  آن  از  حاصل  شیب  تغییرات  و  سنگ شناختی 
ولی چنین تغییراتی، اگر با فعالیت زمین ساختی همراه نباشد، نمی تواند سبب ایجاد 
کوژ در نیمرخ عادی رودخانه ها و بیرون آمدن آنها از حالت تعادل شود. بنابراین 
اگر کوژی در نیمرخ عادی رودخانه ایجاد شود، به دلیل اینکه رودخانه به سرعت 
نیمرخ خود را با تغییر سنگ شناسی انطباق می دهد، کوژی ایجاد شده باید ناشی از 
ایجاد  سبب  می تواند  تنها  تغییرات سنگ شناختی  و  باشد  زمین ساختی  فعالیت  یک 
این  نیز  نیمرخ ها  متعادل ترین  در  شود.  رودخانه ها  نیمرخ  در  جزیی  برآمدگی های 
برآمدگی های دندانه ای، در اثر تغییرات سنگ شناسی بستر رودخانه، وجود خواهند 
داشت. در نواحی دارای نرخ برپایی کم )در حدود 0/4 متر در هزار سال(، متوسط 
)در حدود 1/2 متر در هزار سال( و باال )3 تا 4 متر در هزار سال( می توان شرایط 

زیر را دید:
     برای رودهای واقع در نواحی با نرخ کم فرازش، بخش های باالتر شیب متغیر و 
باال،  با نرخ فرازش  نواحی  برای رودخانه های واقع در  باالیی دارند.  در دهانه شیب 
بخش های  در  شیب ها  بیشترین  و  دارد  باالیی  شیب  خود   مسیر  همه  در  رودخانه 
است.  کوژ  صورت  به  آن  نیمرخ  دلیل  همین  به  و  می شود  دیده  پایینی  و   میانی 
نیمرخ  بررسی های   .)Burbank & Anderson, 2001 و   Schumm et al., 2000(

 .)Bull, 2007( رودخانه ها، کار بسیار حساسی است و احتیاج به تجربه زیادی دارد
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     گسل جرجافک یکی از سامانه های گسلی فعال در جنوب ایران مرکزی است 
که با طولی نزدیک به 160 کیلومتر از شمال باختر بخش سبریز تا باختر شهر کرمان 
کیلومتری شمال  در 100  این گسل  دارد.  ادامه  باختر- جنوب خاور  روند شمال  با 
داوران  کوه  رشته  از  زرند  دشت  جدا کننده  مرز  به صورت  که  خود،  طول  باختر 
زمین ساختی،  پرتگاه های  مانند  فعال  ریخت زمین ساخت  گوناگون  نشانه  های  است، 
راندگی های واحدهای سنگی بسیار بر روی رسوبات کواترنری و غیره را از خود به 
نمایش گذاشته است، ولی این گسل در 60 کیلومتر جنوب خاوری به صورت قطعات 

میان کوهستانی، قابل تشخیص است )شکل 1(. 
     وجود سازند های رانده شده پیش از نئوژن به روی سازندهای نئوژن و کواترنر، 
حرکات،  این  ارزیابی  به منظور  است.  گسل  این  برای  فرایشی  حرکات  نشان دهنده 
از  داوران  کوهستان  شمالی  جبهه  در  گسل،  این  به  منتهی  رودخانه های  بررسی 
و  کانال  الگوي  تغییرات  طول،  کانال،  طولي  نیمرخ  شکل  بستر،  سنگ  جنس  دید 
در  رودخانه  اثرات  و  حمل و نقل شده  رسوب  حجم  کانال،  پهناي  و  ژرفا  تغییرات 
رودخانه  پیچ و خم  شاخص های  و  گرفت  قرار  مدنظر  ناحیه  پایین دست  و  باالدست 
شد.  محاسبه  آنها  برای   )V( شاخص  و   )H( رودخانه  طولی  تقعر   ،)LS( شیب   ،)S(

شـد.  انجـام  نرم افـزارهاي  و  صحـرایي  برداشت هاي  کمک  به  یـاد شـده   محاسبات 
.)ArcGis, Global Mapper, Fabric 8(

2-بررسیشاخصها
)S(2-1.شاخصپیچوخمرودخانهها

به منظور به دست آوردن این شاخص برای رودخانه های شمالی رشته کوه داوران، 
پس از بررسی های انجام شده، 21 رودخانه انتخاب و این شاخص برای آنها محاسبه 
شد )جدول 1 و شکل 2(. گفتنی است که به دلیل مقیاس تصاویر ماهواره اي امکان 

نمایش اثر رودخانه ها روي تصاویر ماهواره اي وجود ندارد.
)SL( 2-2.شاخصشیبرودخانه

این  فرایشی شاخص شیب رودخانه است.  به حرکات  از شاخص های حساس  یکی 
از این رو،  بر فرایش، در کنترل شدید جنس سنگ های بستر است.  شاخص افزون 
که   رودخانه  هایی  انتخاب  بر  سعی  و  رودخانه ها  توسط  قطع شده  سازندهای  پایه  بر 
جنس سنگ بستر یکسان دارند، 15 رودخانه انتخاب و شاخص شیب رودخانه برای 
بود که  این  بر  انتخاب رودخانه ها سعی  آنها محاسبه شد )جدول 2 و شکل 3(. در 
پراکندگی آنها در منطقه یکسان باشد، تا بتوان فعالیت نسبی گسل را در همه طول 

آن، مورد بررسی قرار داد.
)V(2-3.شاخص

تشریح  برای  نسبی  دارای حساسیت   ،Mayer )1986( توسط  ارائه شده  این شاخص 
اساس  سطح  به  رسیدن  برای  رودخانه ها  حفر  و  فعال  زمین ساخت  کنش  چگونگی 
بستر  سنگ  که  بود  رودخانه هایی  انتخاب  در  سعی  مطالعه،  مورد  منطقه  در  است. 
که  اندازه گیری،  مورد   7 رو  این  از  باشند،  داشته  مساوی  طول  و  یکسان  جنس  با 
مقادیر  که  گرفت،  انجام  داشتند،  گسل  و  کوهستان  پیشانی  از  یکسانی  فاصله 
 محاسبه شده و شکل نیمرخ ایستگاه های اندازه گیری به ترتیب در جدول 3 و شکل 4 

آورده شده است.
)H(2-4.شاخصتقعرطولیمقطعرودخانه

تغییر  چگونگی  پایه  رودخانه،  طولی  مقطع  بودن  کاو  یا  کوژ  که  شاخص  این  در 
فعالیت های زمین ساختی منطقه است، برای 7 رودخانه که محل آنها در شکل 4 نشان 

داده شده است، تهیه شد )شکل 5(. 
رودخانه های  به جز  رودخانه ها،  همه  نیمرخ های  می شود،  دیده  که  همان گونه        
شماره 1 و 7 تحدب به سوی باال دارند، که نشانگر فعالیت زمین ساختی حال حاضر 

منطقه است.

3-بحثونتیجهگیری
به کمیت در آوردن ویژگی های توصیفی رودخانه ها، در مورد اطالعات حاصل  با 
مورد  منطقه  رودخانه های  برای   ،S میانگین شاخص  مقدار  که  چنین گفت  می توان 
مطالعه برابر 1/1 است که نشان از فعالیت فرایش نسبی منطقه یادشده دارد. باالترین 
این  مقدار  و کمترین   1/3 میزان  به   ،3 رودخانه شماره  به  متعلق  این شاخص  مقدار 
شاخص متعلق به رودخانه 12، به میزان 1 است )شکل 2(. رودخانه شماره 3 بیشتر  در 
سنگ آهک های کرتاسه جریان دارد و در پاره ای از موارد، به دلیل ستبرای زیاد این 
الیه های سنگی، از روند الیه ها پیروی می کند. در برابر آن، رودخانه شماره 12، بیشتر 
در رسوبات نیمه سخت نئوژن پایانی- کواترنری جریان یافته است. از مقایسه  اعداد 
به دست آمده و با توجه به جنس سنگ بستر رودخانه های یاد شده در باال می توان به 
رودخانه های  برای   ،SL شاخص  میانگین  مقدار  برد.  پی  منطقه  در  فرایشی  حرکت 
متعلق   ،SL شاخص  مقدار  بیشترین  آمد.  به دست   165/04 برابر  شده  گرفته  نظر  در 
به رودخانه 14 و کمترین آن متعلق به رودخانه 13، به ترتیب با مقادیر 281 و 64/1  
سنگی  واحدهای  دولومیتی  و  ماسه سنگی  بخش های  در  بیشتر   14 رودخانه  است. 
پایینی جریان داشته و رودخانه 13، در رسوبات کنگلومرایی، شیلی و  پالئوزوییک 
ماسه ای نئوژن- کواترنری قرار دارد. نکته جالب اینکه این دو رودخانه در مجاورت 
یکدیگر و در فاصله ای حدود 8 کیلومتر از یکدیگر قرار گرفته اند. به نظر می رسد با 
توجه به مجاورت این دو رودخانه و باالترین تفاوت شیب اندازه گیری شده میان این 
دو، این مطلب که شاخص شیب، بیشتر در کنترل سنگ شناسی منطقه است  و کمتر 
البته این امر برای نواحی که نرخ  به فرایش منطقه وابستگی دارد، به ذهن می رسد؛ 

فرایشی متوسط تا کم دارند، امری معمول است.
     با نگاه به شکل 3 و توجه به فاصله بندی رودخانه ها، می توان به یکسان بودن نسبی 

شاخص SL، در منطقه پی برد. 
می توان  گرفته شده،  نظر  در  رودخانه های  برای   V شاخص  مقادیر  مورد  در 
گویای  خود  که  دارند،   1 از  کمتر  مقادیر  محاسبه شده   V مقادیر  همه  که  دید 
در  فرایش  نرخ  باالترین  که   V مقدار  کمترین  است.  منطقه  در  فرایشی  فعالیت 
 )4 )شکل  حصن  باختر  جنوب  در   4 رودخانه  به  متعلق  می دهد،  نشان  را  منطقه 
پالئوزوییک  تبخیری  و  سیلتی  دولومیتی،  سنگ ماسه ای،  واحدهای  در  که  است 
جریان دارد. بیشترین مقدار شاخص V، متعلق به رودخانه 7 )شکل 4( در نزدیکی 
روستای جرجافک است )V = 0,93(. که فعالیت فرایشی به نسبت کمی را نمایش 

می دهد. 
مقطع   V شکل  بودن  باز  به  می توان  شده،  تهیه  عرضي  نیمرخ های  به  نگاه  با  ولی 
رودخانه ها در همه موارد پی برد، به  گونه ای که نیمرخ های یاد شده در باال یک حرکت 
فرایشی متوسط را نشان می دهند که با نتیجه گیری حاصل از محاسبه بقیه شاخص ها 
همخوانی دارد. ولی مهم ترین بررسی های حرکات فرایشی توسط رودخانه ها، توسط 
از  یادشده  منطقه  در  منظور  این  برای  می پذیرد.  انجام  مقطع طولی رودخانه ها  رسم 
نمایش  به   5 در شکل  تهیه شد که  نیمرخ طولی   ،4 جا نمایی شده شکل  رودخانه   7

درآمده است. 
     در مقطع طولی 1، شیب به نسبت یکسانی در همه طول رودخانه دیده می شود. ولی 
بخش اولیه باالدست یک شیب تند اولیه دارد که مقطع کلی یک حرکت فرایشی با 

.)Bull, 2007( نرخ کم را به دست می دهد
     در مقطع طولی 2، کوژی در بخش میانی و یک شیب تند در دهانه وجود دارد که 

برای این مقطع حرکتی فرایشی از نسبت کم تا متوسط را نشان می دهد.
     در مقطع طولی 3، کوژی نسبی با شیب های متغیر در طول رودخانه یک حرکت 
صادق   4 شماره  مقطع  برای  نیز  مطلب  همین  و  می دهد  نمایش  را  متوسط  فرایشی 
را  رود  بستر  سنگ شناختی  تغییرات  مقطع،  این  در  دیده شده  دندانه های  و  است 
می شود  دیده  میانی  بخش  در  نیمرخ  کوژی  بیشترین   ،5 مقطع  در  می دهد.  نمایش 
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میان  در   نیمرخ  نیمرخ کوژترین  این  می خورند.  به چشم  دندانه ای کمتر  اثرات  و 
نیز   ،6 مقطع  می دهد.  نشان  را  منطقه  در  فرایشی  حرکت  باالترین  و  است  دیگران 
این تفاوت  با  به نمایش می گذارد،  نیمرخ 5 را از خود  با  سطح پوش کوژی همانند 
که تغییرات سنگ شناختی اثرات دندانه ای زیادی در طول این نیمرخ بر جا گذاشته 
است. نیمرخ 7 نیز یک شیب یکنواخت را به دنبال شیب تند اولیه که از خط تقسیم 
که  را  فرایشی کم  نیز یک حرکت  نیمرخ  این  می دهد.  نشان  است  رسم شده  آب 
بررسي هاي  می کند.  یادآوری  است  نگرفته  قرار  نیز  بستر  سنگ  جنس  تأثیر  تحت 
صحرایي بیانگر این مطلب است که در نقاطي که حرکات فرایشي بیشتري هستند، 
فرایش  نرخ  با  مکان هاي  در  و  دارند  پیچان رود  شدن  به  کمتري  تمایل  رودخانه ها 

رابطه  این  در  بستر  است که عامل سنگ  افزایش مي یابد. گفتنی  این ویژگي  کمتر 
نشان  الگوي طولي آنها  نقش مهمي دارد. همچنین بررسي نوع رسوبات کانال ها و 
بار  با   و  پیچان رود ضعیف  تا  مستقیم  نوع  از  بیشتر  منطقه  رودخانه هاي  که  مي دهد 

بستري مخلوط هستند.   
     از مجموع بررسی های باال می توان چنین گفت که دو انتهای نیمه شمال باختری 
با نرخ کم )حدود 0/4 متر در هزار سال(  گسل جرجافک، دارای حرکت فرایشی 
گونه ای  به  می یابد،  افزایش  فرایشی  نیمه حرکات  این  مرکز  به  با حرکت  و  هستند 
که در حد فاصل میانی و در مجاورت روستای حصن، نرخ حرکات فرایشی به حد 

متوسط )حدود 1 تا 1/3 متر در هزار سال( نیز می رسد )شکل 6( . 

شکل 1- الف( تصویر ماهواره اي لندست رشته کوه داوران؛  ب( موقعیت گسل جرجافک در این رشته کوه. موقعیت منطقه مورد مطالعه توسط کادر سیاه رنگ 
به نمایش در آمده است.

اندازه گیری شده است؛ آنها  پیچ و خم  نیمه شمالی گسل جرجافک و محل رودخانه هایی که   )Hot Bird. Google earth( ماهواره ای  الف( تصویر   شکل 2- 
ب( نمودار مقدار پیچ و خم هر رودخانه در برابر مکان آن.  مقادیر بیشینه و کمینه شاخص به ترتیب با رنگ های سرخ و سبز نمایش داده شده اند.
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شکل 3- الف(  تصویر ماهواره ای )Hot Bird. Google earth( نیمه شمالی گسل جرجافک که محل اندازه گیری های شیب رودخانه روی آن مشخص شده است؛ 
ب( نمودار شاخص شیب- مکان برای رودخانه های جبهه شمالی رشته کوه داوران. مقادیر بیشینه، و کمینه به ترتیب با رنگ های سرخ و آبی نمایش داده شده اند.

V، روی آن نمایش داده شده است؛ باختر گسل جرجافک که محل شاخص های  بخش شمال   )Hot Bird. Google earth( تصویر ماهواره ای )الف شکل 4- 
ب( نیمرخ های تهیه شده برای محاسبه  شاخص V، به همراه رسم نیم دایره محاسباتی در ایستگاه های مورد نظر .

الف

ب
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شکل 5- مقطع طولی رودخانه های نشان داده شده در شکل 4 )میزان گزافه نمایی قائم: 6.1(، مقطع رودخانه ها تحدب نسبی به سوی باال دارد.

ادامه شکل 4 - ب( نیمرخ های تهیه شده برای محاسبه  شاخص V، به همراه رسم 
نیم دایره محاسباتی در ایستگاه های مورد نظر .
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شکل 6 –  الف( نقشه زمین شناسي رشته کوه داوران به همراه موقعیت گسل جرجافک، ب( تصویر ماهواره اي لندست ) TM( رشته کوه داوران و 
قطعات گسلي جرجافک. در این تصویر قطعات گسلي جبهه کوهستاني به رنگ سیاه و قطعات درون کوهستاني به رنگ سفید نشان داده شده اند؛ 

ج( میزان فعالیت فرایشي گسل در بخش هاي مختلف به صورت نمودار نمایش داده شده است.  
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Sinuosity )S()V(: Valley length )m()G(: Chanel length )m(River No
1/1788210391
1/2169520752
1/3191525763
1/1169318834
1/2279035065
1/1349541636
1/1212824767
1/1216524848
1/2495362819
1/1896105010
1/144251911
11068107712

1/042405252413
1/091474160914
1/051993210015
1/12855316616

1/032008208017
1/172500293018
1/022628269119
1/24453568520
1/12060236021

SLLΔLΔHH2H1CoordinateRiver No

199/5319313928715331620N 31 09 28
E 55 41 081

228/4129270712516541779N 31 06 58
E 55 42 252

109/16002204017631803N 31 02 46
E 55 42 443

219/618745466417781842N 31 01 44
E 55 48 444

195/220407427117771848N 31 01 15
E 55 49 465

708423132616871713N 31 00 00
E 55 51 106

174/3210111459517211816N 30 58 22
E 55 52 347

91/68984314416391683N 30 56 47
E 55 55 518

278/9192082612018401960N 30 53 10
E 56 00 009

139/416306085217181770N 30 52 07
E 56 01 4410

107/836472644417141758N 30 51 06
E 56 03 0411

120/116176735016691719N 30 50 29
E 56 03 4212

64/17283182817441772N 30 45 51
E 56 07 2513

281135063413219722104N 30 42 44
E 56 09 3914

20213765107524002475N 30 35 05
E 56 22 0415

جدول 1- مقادیر محاسبه شده شاخص پیچ و خم رودخانه ها در جبهه شمالی رشته کوه داوران.

جدول 2- میزان شاخص شیب محاسبه شده برای رودخانه ها به همراه داده های اولیه.
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VAC )m2(AV )m2(ST.No

0.9457840221

0.721328896502

0.611081566503

0.56392522254

0.6927355190625

0.822608181256

0.9322609210947

جدول 3- مقادیر شاخص V به همراه داده های اولیه برای محاسبه  آن.
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Abstract

One of the most important tools of recognition for uplifting Movements in an area is study of rivers. The Davaran Mountain Range, which 

situated between Zarand and Rafsanjan cities, is limited by the Jorjafk fault in the north face. This fault is 160 km long and divided into two 

northern and southern parts. The north part is in the northern margin of Davaran Mountain Range and 100 km long. The southern part is an 

intra-mountain fault and 60 km long. In the northern part, thrust faulting of the pre-Neogene rock units over the Neogene-quaternary sediments 

shows the recent activity movements of this fault, although there is no record of historical and instrumental seismicity of the Jorjafk fault. 

For investigation of uplifting movements caused by this fault, we studied the morphotectonics of rivers limited to this fault. According to our 

studies, the sinuosity rates for 21 rivers calculated and gave mean ratio of 1.11. The mean ratio of SL index for 15 major rivers is 165.6. The 

V index shows less than 1 value for 7 rivers. The long profiles of 7 rivers prepared and all show the concave profiles with the minor dome in 

their long. The minor dome caused by the lithological variations in floor of the rivers. The greatest concaving belongs to river no 5. Our studies 

show the moderate uplifting values in central part of the Jorjafk fault, near the Hosen village. The uplifting movements show a reduction from 

the central to the end point of this fault.

Keywords: Active Faulting, Jorjafk Fault, Uplift Movements, Morphotectonics, Morphometery Indexes, Davaran Mountain Range.  

For Persian Version see pages 115 to 122

*Corresponding author: A. Shafiei Bafti; E-mail: amir.shafii@gmail.com


