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چکیده
رودخانهها نسبت به حرکات تکتونيکي حساس هستند و رابطه نزديکي بين لندفرمهاي رودخانهاي و حرکات
تکتونيکي وجود دارد .شاخصهاي ژئومورفيک بهعنوان ابزاري براي مشخص کردن ساختارهاي جديد و فعال اين
حرکات به کار ميروند .بهعلت وجود شواهد تکتونيکي فعال در منطقه اسکوچاي ،مانند دگرشيبيها ،وجود گسل ،تراس-
هاي رودخانهاي و غيره به محاسبه شاخصهاي مربوط به اندازهگيري ميزان تکتونيک فعال منطقه پرداخته شده است.
در اين پژوهش شاخصهاي زير براي حوضه اسکوچاي مورد استفاده قرار گرفتهاند .شاخص شيب طولي رودخانه )،(SL
شاخص عدم تقارن آبراهه ) ،(AFشاخص نسبت عرض کف بستر دره به ارتفاع آن ) ،(VFشاخص شکل حوضه ) (BSو
شاخصهاي ( AFوسعت مخروط افکنه) و  SFمخروط افکنه که رابطه بين وسعت مخروط و وسعت حوضه و شيب
مخروط و شيب حوضه را بيان کرده و تأثير تکتونيک در شکلگيري مخروطها (شيب و وسعت آنها) را بيان ميکند ،بر روي
حوضه محاسبه شد .تمامی این شاخصها از نقشههای زمینشناسی و توپوگرافی منطقه استخراج و سپس وارد  GISشد و سپس
محاسبات مربوط به آنها انجام شد و در طبقاتی با فعالیت تکتونیکی خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط و کم ،قرار گرفت .نتايج دادههاي حاصل
از تحليلهاي توپوگرافي ،شواهد زمينريختشناسي حاصل از مشاهدات ميداني و مقادير بهدست آمده از شاخصهاي
ژئومورفيک و بررسي شواهد حاکي از فعال بودن نئوتکتونيک در حوضه است و حوضه براساس طبقهبندي  LATدر
کالس دو قرار ميگيرد که نشاندهنده فعاليتهاي نئوتکتونيکي باال در حوضه است و مخروطافکنه حوضه در محيط
فعال تکتونيکي تشکيل شده است .مقادير کمي بهدست آمده از شاخصهاي ژئومورفيک را شواهد ژئومورفولوژيکي
منطقه تأييد ميکند.
واژههاي کلیدي :نوزمينساخت،شاخصهاي ژئومورفيکي ،مخروطافکنه ،رودخانه اسکوچاي.

 4ـ استاد گروه ژئومورفولوژي ،دانشگاه تبريز
 2ـ استاد گروه ژئومورفولوژي ،دانشگاه تبريز
 9ـ دانشجوي کارشناسي ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز (نويسنده مسئوول)
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مقدمه
اصطالح مورفوتکتونيکي بيان کننده ارتباط بين ژئومورفولوژي و تکتونيکي است و در بسياري از موارد
مورفوتکتونيک ،برابر تکتونيکي ژئومورفولوژي در نظر گرفته ميشود .شاخصهاي ژئومورفيک از ابزارهاي مهم
براي ارزيابي درجه فعاليت تکتونيکي ناحيهاي خاص هستند که با تحليل آنها ميتوان در مورد وقوع تغييرات
مذکور اظهار نظر کرد .رودخانهها از مهمترين اشکالي هستند که نسبت به فعاليتهاي تکتونيکي واکنش نشان
ميدهند .گسلها و فعاليتهاي تکتونيکي ميتوانند آثاري چون ،انفصال در مسير رود ،تغيير الگو ،تشکيل
رودهاي متروک و تغيير و تحول اشکال ژئومورفيک درون و حاشيه رودخانه ايجاد کنند (اسماعيلي و همکاران،
.)462 :4934
شاخصهاي ژئومورفيکي در ارزيابي فعاليت هاي تکتونيکي ابزاري مفيد و قابل اطمينان هستند زيرا از روي
آنها ميتوان نواحياي را که در گذشته فعاليتهاي سريع و يا حتي کند تکتونيکي را پشت سر گذاشتهاند ،به
راحتي شناسايي نمود (راميز -هررا .)943 :4331 ،4مخروطافکنه از جمله اين اشکال ژئومورفولوژيکي است که
فعاليتهاي تکتونيکي در کنار تغييرات آب و هوايي مهمترين عامل کنترلکننده آن است (لي و همکاران
 .)233 :4333حرکات تکتونيکي ،سطح اساس فرسايشي را تغيير داده ،فرآيندهاي فعال در سطح مخروط-
افکنهها و تکامل آنها را تحت تأثير قرار ميدهند .بر اين اساس ميتوان سطوح مخروطافکنهاي را به عنوان
خطوط همزمان براي بررسي تاريخ و حرکات گسلها و وقوع زلزلهها بهکار گرفت (يانگ .)46 :4311 ،2بهطور
کلي ميتوان گفت که نيروهاي زمينساختي نقش اصلي و اوليه را در تشکيل مخروطافکنهها دارند و در سير
تحول و تکامل آنها نيز سهم بهسزايي بر عهده دارند .مخروط افکنهها اشکال تراکمي مربوط به دوره کواترنر و
عهد حاضر هستند لذا بررسي آنها ميتواند اطالعات بسيار مفيدي از فعاليتهاي نئوتکتونيکي منطقهاي را که
در آن شکل گرفتهاند ،در اختيار محققان قرار دهد (مقصودي و همکاران .)11 :4934 ،در شماري از مقالههاي
داخلي و خارجي شاخص هاي ژئومورفيک ،مانند نسبت پهناي دره به ارتفاع آن ،شاخص تقارن حوضه ،شاخص
شکل حوضه و غيره مورد استفاده قرار گرفته و فعاليتهاي تکتونيکي مناطق تفسير شدهاند و به نتايج مورد
انتظار دست يافتهاند .خيام و مختاري کشکي ( )4912عملکرد فعاليتهاي تکتونيکي براساس مورفولوژي
مخروطافکنهها را در تودهي کوهستاني ميشوداغ در شمالغربي ايران بررسي کردهاند .براساس اين پژوهش،
گسل شمال ميشو و شاخههاي فرعي آن مهمترين نقش را در مورفولوژي دامنه شمالي ميشوداغ و جبهه
کوهستاني مشرف به دشت مرند ايفا کردهاند .رضايي مقدم و احمدي ( )4911زيرحوضه سرياس استان

1- Ramizz & Hrra, 1998
2- Yang, 1985
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کرمانشاه را با روشهاي ژئومورفولوژي کمّي الگوي شبکه آبراههاي به کمک زاويه برخورد آنها تحليل کردند.
مورفومتري شبکه آبراههاي و ارتباط کمّي اين عوارض خطي با ليتولوژي و ساختمان زمينشناسي از جمله
گسلها از تحليلهايي است که در اين تحقيق انجام شده است .روستايي و همکاران ( )4910نقش فعاليتهاي
تکتونيکي در شکلگيري و گسترش مخروطافکنههاي جنوبي آالداغ را مورد بررسي قرار دادند .در کل تأثير
فعاليتهاي تکتونيک در شـکلگيري و گسترش مـخروط افـکنههاي دامنههاي جـنوبي آالداغ از جهات
شکلگيري ،جايگزيني ،شکل ،وسعت ،گسترش ،ضخامت رسوبها و تکهتکه شدن مخروط افکنه را بررسي
کردهاند .محققان داخلي بسياري از جمله مختاري ( ،)4911رجبي و همکاران ( ،)4911کرمي( )4911و
مقصودي و همکاران ( )4934يماني و همکاران ( )4934در زمينه تکتونيک کارهاي ارزشمندي انجام دادهاند.
بيتي )4304( 4در مطالعهاي که در دره مرگ آمريکا انجام داد ،به اين نتيجه رسيد که پادگانههاي
رودخانهاي و نيمرخ طولي رودخانهها تحت تأثير حرکات تکتونيکي متحول شدهاند و تغيير در نيمرخ طولي
رودخانه ،مخروطافکنه پايين دست رودخانه را نيز متحول ساخته است .در مطالعهاي هم که هاروي 2در سال
( )2662انجام داد ،به بررسي نقش تغييرات سطح اساس بر روي مخروطافکنهها پرداخت و تغييرات سطح
اساس را نسبت به تغييرات اقليمي و تغييرات تکتونيکي ،مورد بررسي قرار داد .در سال ( ،)2669در مطالعهاي که
ويسرس 9و همکارانش در منطقه بتيک کورديلراي اسپانيا انجام دادند ،به بررسي اشکال افترايي مخروطافکنههايي
که توسط تکتونيک يا ائوستازي کنترل ميشوند پرداختند .روبستلي و همکارانش 1در سال  2661م .طي
پژوهشي به مطالعه کنترلهاي ائوستاتيکي و تکتونيکي بر روي مخروطافکنههاي کواترنري اخير در امتداد
ساحل درياي تيرنه در جنوب ايتاليا پرداختند .حوضهآبريز اسکوچاي در دامنه شمال شرق توده آتشفشاني
سهند واقع شده است .مکاني است که فرصت مطالعهاي سيستماتيک را در مورد پيدايش و تحول کواترنري
اشکال بهوسيله فرآيندهاي تکتونيکي فراهم ميسازد .در اين زمينه قدم نخست ،ميتواند تحليل شبکههاي
زهکشي و جبهههاي کوهستاني با استفاده از شاخصهاي ژئومورفيک باشد .هدف اين پژوهش تعيين کمي
شاخصهاي ژئومورفيک براي ارزيابي نسبي زمينساخت فعال و توسعه توپوگرافي در گستره مورد بررسي
است .به اين منظور از دادههاي 1GISمشاهدات صحرايي (ساختاري و ژئومورفولوژي) و ...استفاده خواهيم کرد.
آگاهي از شرايط نئوتکتونيکي منطقه ميتواند تا حدود زيادي از خسارتهاي جاني و مالي زمينلرزهها بکاهد و
در کاهش خسارات ناشي از بالياي طبيعي ديگر نظير حرکات دامنهاي موثر واقع شود .مطالعه و شناسايي
1- Bitty, 1961
2- Harrvey, 2002
3- Visseres & et al, 2003
4- Robestly & et al, 2005
5- Geografic information system
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فعاليتهاي نئوتکتونيکي در رودخانه اسکوچاي براي مقابله با تأثيرات احتمالي اين حرکات مفيد است .با توجه
به مطالب باال اين مطالعه سعي دارد تا با استفاده از چند شاخص ژئومورفولوژي ميزان فعّال بودن ،نيروهاي
دروني را در حوضه اسکوچاي مورد مطالعه و ارزيابي قرار دهد.
مشخصات منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخيز اسکو چاي با مساحت  11134کيلومتر مربع در جنوب شهر تبريز ،در طول
جغرافيايي 11˚12تا  10 ˚42شرقي و عرض جغرافيايي  93˚91تا  93˚ 11شمالي قرار دارد .اسکوچاي از
جبهه شمالى سلطان داغى ،که از رشته کوههاى غربى سهند است ،سرچشمه مىگيرد .رودخانه کندوان هم
که از ارتفاعات سهند غربى (ارشد داغي) جارى است ،به اين رودخانه مىپيوندد .دره اسکو يا چايپاره بهعلت
جريان رودخانه اسکو داراى باغهاى حاصلخيز ميوه و مزارع و کشتزارهاى پربرکت است و از مراکز عمده
کشاورزى و باغدارى حومه تبريز محسوب مىشود .عمده سنگهاي تشکيلدهنده اين حوضه عبارتند از:
آندزيت ،خاکستر آتشفشاني ،کنگلومرا که متعلق به دوران پليوکواترنري هستند .آندزيت و داستيک آندزيت
هم عمده سنگ تشکيلدهـنده قلل مرتفع است که متعلق به دوران ترشيايي (نئوژن) است (نقشه زمين-
شناسي اسکو .)4:466666

شکل( )1نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه اسکوچاي
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شکل (( )2الف) نقشه هیدرولوژي( ،ب) نقشه زیرحوضههاي حوضهي اسکوچاي

زمینشناسی و تکتونیک محدوده اسکوچاي :اسکوچاي از کوه سلطان داغي در شمال غرب رشته کوه
سهند سرچشمه ميگيرد .اين رود از سازند ( Ngaآندزيت و داستيک آندزيت) شروع شده از روي سازندهاي
( PLQ lpالهار پاميسي) و ( PLQcگنگلومرا همراه با اليههايي از الهار ،توف ،پاميس ،خاکسترهاي آتشفشاني
همراه با آهک آب شيرين) ميگذرد و نهشتههاي ( Qmنهشتههاي بلوک ولکانيکي) را بهجا گذاشته است .اين
رود در مسير خود از روستاهاي آمقان ،اسکندان ،اسفنجان ،فسقنديس و شهر اسکو و روستاي کلجاه و در
نهايت از خسروشهر عبور کرده و به تلخهرود ميريزد( .نقشه زمينشناسي اسکو  .)4:466666در منطقه مورد
مطالعه با بررسي نقشه زمينشناسي اسکو حدود  1گسل بزرگ و کوچک شناسايي شد که البته در اطراف
حوضه مورد مطالعه تعداد گسلها بسيار بيشتر از اين تعداد است .گسلهاي محدوده مورد مطالعه سازندهاي
آندزيت ،پيروکسين آندزيت ،داسيت و کنگلومرا را که متعلق به پليوکواترنر و ترشياري هستند ،قطع ميکنند
و نقش و تأثير اين گسل بر روي آبراههها با استفاده از شاخصهايي در اين پژوهش بررسي خواهد شد (نقشه
زمينشناسي اسکو .)4:466666
نقش تکتونیک جدید در مورفولوژي حوضه اسکوچاي :نقش تکتونيک در شکل گيري و تغيير شکل
مورفولوژي منطقه مورد مطالعه را ميتوان حداقل در دو مقوله متذکر شد:
تنشهاي داخلی :بعد از خروج مواد گدازهاي ولکانيکي و انفجار آنها در سطح زمين در مرحله انجماد بنا به
عللي از قـبيل تغييرات شيميايي گدازهها و عکسالعمل متفاوت کانيهاي متشکله در مقابل پديدههاي انجماد
و مهمتر از هـمه بر اثر تنشهاي داخلي ،شکافها و درزهاي اوليه سـنگهاي داسيتي و آندزيتي بهوجود
آمدهاند .وجود اين شکافها و درزهاي بزرگ و حتي ميکروسکوپي اوليه براي نفوذ آب و بر نتيجه تخريب
مکانيکي و متالشي کردن سنگهاي ولکانيکي مقاوم (داسيت و آندزيت) بهترين شرايط را فراهم آوردهاند .بهعنوان
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مثال داسيت هاي موجود سلطان داغي حالتي متورق و فلسي را دارند که ناشي از نحوه بهجاگذاري اين
سنگها در زمانهاي متفاوت و نيز عملکرد تنشهاي داخلي در مرحله انجماد است (رسولي.)446 :4903 ،
تکتونیک شکننده :بعد از آخرين مرحله آتشفشاني و انجماد مواد گدازهاي بر اثر عملکرد نيروهاي داخلي
تشکيالت مذکور در جهات مختلف و مقياسهاي متفاوت تکتونيزه شدهاند .آثار ژئومورفولوژي تکتونيکي در
سنگهاي مختلف يکسان نيست .بهعنوان مثال در مجاورت چوبان درهسي کوه سلطانداغي بر اثر عملکرد
نيروهاي تکتونيکي گسلي با جهتگيري جنوبغربي شمالغربي بهبوجود آمده است .در اثر اين گسل ديوارهاي
عمود با ارتفاع بيشتر از  16متر را ايجاد کرده است ،روي اين ديواره آينه گسل قابل تشخيص است (رسولي،
.)446:4903

شکل( )3نقشه زمینشناسی و گسلهاي حوضه اسکوچاي (مأخذ :نقشه زمینشناسی  1:111111اسکو)

مواد و روشها
در اين پژوهش براي بررسي نوزمين ساخت در تغييرات بستر و مخروطافکنه حوضهي اسکوچاي از
روشهاي کتابخانهاي،تاريخي ،شاخص هاي ژئومورفيک ،شواهد ژئومورفولوژيکي ،بازديدهاي ميداني و ...استفاده
شده است .دادههاي مورد نياز براي بررسي فعاليتهاي زمينساختي منطقه از نقشههاي توپوگرافي 4:16666
و نقشههاي زمينشناسي  4:466666بهدست آمدهاند .نقشهها با استفاده از نرمافزار  Arc GISترسيم شدند.
براي تحليل و ارزيابي حرکات زمينساختي در حوضه مورد مطالعه با توجه به اعتبار شاخصهاي ژئومورفيک
در مطالعات ،براي ارزيابي فعاليتهاي کواترنري حوضه اسکوچاي از شاخصهاي ژئومورفيک مربوط به جبهه
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کوهستان ،مانند شاخصهاي تحليل شبکههاي زهکشي از قبيل گراديان طولي رودخانه ( ،4)SLعامل عدم
تقارن حوضه( ،2)AFنسبت پهناي کف دره به ارتفاع آن( ،9)VFنسبت شکل حوضه ( ،1)BSمساحت مخروط
افکنه  ،1Afشکل مخروطافکنه و شيب مخروط افکنه استفاده شد و پس از محاسبه شاخصهاي مورد نظر ،با
استفاده از شاخص  0 LATفعاليت نسبي تکتونيک در حوضه اسکوچاي ارزيابي شد.
جدول ( )1نحوه محاسبه شاخصهاي ژئومورفیک (سلیمانی )1311

رابطه ()4

رابطه ()2

رابطه ()9

رابطه ()1

Bs= Bi /Bw

رابطه ()1

Af= 3/34 . (Ad) 0.55

رابطه ()0

Af= 0/59 . (Ad) 0.8

رابطه ()3
شاخص شیب طولی رودخانه( :)SLشاخص SLبه تغييرات شيب طولي رودخانه و شيب آبراهه حساس
است و هرگونه بينظمياي را که بر اثر فعاليت هاي تکتونيکي يا مقاومت سنگ در شيب طولي آبراهه ايجاد
شده است ،نشان ميدهد (کرمي .)36 :4911 ،شاخص مذکور بهقدرت رودخانه بستگي دارد و در سنگهاي
داراي مقاومت کم و يا در سنگهاي يکسان از لحاظ مقاومت ميتواند بيانگر حرکات تکتونيکي فعال و جوان

1- Stream length- gradient Index.
)2- Drainage Basin Asymmetry ( Asymmetric Factor
3- Index of Drainage Basin Shape
3- Index of Drainage Basin Shape
5- Area of fan index
6- Index of Relative Active Tectonic
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باشد (کلر و پينتر .)496 :4330 4در اين شاخص SLشيب طولي رودخانه (متر)،
نقطه اندازهگيري (متر)،

اختالف ارتفاع بين دو

طول مسير اندازهگيري شده بين دو نقطه (متر) و  Lطول رودخانه از وسط

منطقهي اندازهگيري شده تا مرتفعترين نقطه آبراهه در باالدست (متر) (گارسيا و تورتوسا )916 :2661 ،2اين
شاخص به وسيله رابطه ( )4در جدول ( )4بيان ميشود.
شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی  :AFشاخص عدم تقارن روشي براي تشخيص کجشدگي ناشي از
فعاليتهاي تکتونيکي در حوضههاي زهکشي است (همدوني و همکاران .)410 :2661 ،9اين شاخص امکان
ميدهد که کجشدگي جانبي يک حوضه نسبت به مسير اصلي رودخانه اثبات شود (گارنيري و پيروتا،1

:2661

 .)201اين شاخص با رابطه ( )2در جدول ( )4تعريف ميشود =AF .شاخص عدم تقارن حوضه  =Arمساحت
حوضه (کيلومترمربع) در سمت راست آبراهه اصلي =At ،مساحت کل حوضه (کيلومتر مربع).
شاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاع آن  :VFشاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاع آن ،درههاي v

شکلي را که در پاسخ به باالآمدگي ،پايين دست خود را حفر ميکنند ،از درههاي  Uشکلي که در اثر ثبات
سطح اساس و آرامش تکتونيکي ،فرسايش کناري در آنها برتري دارد ،متمايز ميسازد (گارسيا-تورتوسا،
 .)931 :2661اين شاخص بهصورت رابطه ( )9در جدول ( )4بيان ميشود =VF .شاخص نسبت پهناي کف
دره به ارتفاع آن  =VFW,پهناي کف دره (متر)  Eld ,و  =Erdارتفاع متوسط خط تقسيم آب در سمت چپ و
راست دره (متر)  =Esc,ارتفاع متوسط کف دره از سطح آبهاي آزاد (متر).
نسبت شکل حوضه  :BSحوضههاي فعال تکتونيکي شکل کشيدهاي دارند .شکل حوضه در طول زمان با
توقف ميزان باالآمدگي ،بهتدريج دايرهاي ميشود (بوربک و اندرسون .)269 :2664 1حوضههايي که با مقادير
زياد  Bsيعني بيشتر از  1مشخص ميشوند ،از نظر تکتونيکي فعال هستند .زماني که  Bsبين  9تا 1باشد از
نظر فعاليت زمينساختي در کالس  2قرار دارند و مـقادير کمتر از  ،9حوضـههاي دايرهاي شـکل را نشان
ميدهند که از نظر فعاليت غيرفعالاند (همدوني و همکاران .)403 :2661 ،اين شاخص با رابطه ( )1در جدول
( )4بهدست ميآيد.
 =BSشاخص شکل حوضه  =Biطول حوضه ،فاصله پايين ترين ارتفاع حوضه تا دورترين نقطه از آن =Bw

عرض حوضه ،در عريضترين بخش آن.

1- Keller & Pinter 1996
2- Garsia & Tortosa 2008
3- Hamdooni & et all 2008
4- Garnieri & Pirotta 2008
5- Burbank and Anderson, 2003
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شاخص مساحت مخروط افکنه ()AF
در شکلگيري و گسترش مخروط افکنهها عوامل متعددي دخالت دارند که تکتونيک يکي از مهمترين اين
عوامل است .اين موارد توسط محققاني چون هاروي ،)4333( 4بول )4333( 2و لچه )4336( 9مورد مطالعه
قرار گرفته است .از اينرو مي توان با بررسي آنها بهوجود حرکات تکتونيکي نيز پي برد (تقيان.)31 :4911،
براي بررسي ارتباط بين وسعت مخروطافکنه با فعاليتهاي تکتونيکي ،شاخـصهايي وجود دارد .از جمله اين
شاخصها ميتوان به شاخص  Afاشاره نمود .اين شاخص ،رابطه بين وسعت مخروط افکنه و حوضه زهکشي
آن را ،با فعاليتهاي تکتونيکي بيان ميکند و از روابط ( )1و (( )0جدول  )4بهدست ميآيد :Af :مساحت
مخروط افکنه  :Adمساحت حوضه زهکشي(ادوارد و کلر .)4310 1رابطه ( )1مشخصکننده مخروطافکنههايي
است که در جـبهههاي کوهستاني فـعال و داراي باالآمدگي تـشکيل يافته هستند اما رابطه ( )0نشانگر
مخروطافکنههايي است که در مناطق نسبتاً آرام تکتونيکي شکل گرفتهاند.
شکل مخروطافکنه
در زماني که منطقه از نظر تکتونيکي آرام باشد ،مخروطافکنه بهصورت متقارن گسترش مييابد و عدم
تقارن آنها در صورت مساعد بودن شرايط ديگر ،ميتواند به دليل فعاليتهاي تکتونيکي باشد .در مخروط-
افکنههايي که منحنيهاي ميزان آنها ،بخشي از دايره را تشکيل دهد و مرکز دايره منطبق با جبهه کوهستاني
باشد ،بيانگر تاثير کمتر تکتونيک هستند و در حالت عکس ،در مخروطافکنههاي غيرساده که تحت تأثير
فعاليتهاي تکتونيکي بودهاند ،مـنحنيهاي ميزان سطح مخروطافکنه بهجاي دايره ،بخشي از يک بيضي را
تشکيل ميدهند و در فاصلهاي دور از کوهستان شکل ميگيرند (کلر و پينتر.)496 :4330 ،
شاخص شیب مخروطافکنه ()SF
بسياري از عواملي که شيب رودخانه را تحت تاثير قرار ميدهند ،شيب مخروطافکنهها را نيز متأثر مي-
سازند (تقيان .)31 :4911 ،بدين سبب تغيير شيب رودخانه بر نواحي کوهستاني در اثر حوادث و حرکات
تکتونيکي در شيب مخروطافکنهها مؤثر است .عامل تکتونيک از طريق تأثيرگذاري در محل استقرار مخروط-
افکنهها ،تأثير در شيب حوضه آبريز ،انحراف و افزايش رسوبدهي رودخانه نقش خود را در شکلگيري و
گسترش مخروطها ايفا ميکنند (رضايي مقدم و همکاران .)4911 ،بر اساس فرمولها روي شيب مخروط از
1- Harvey
2- Bull
3- Lecce
4- Edvard & keller 1986
5- Edvard & Keller 1986
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رابطه ( )3از جدول ( )4بهدست ميآيد (هاروي =G .)423 :2662 ،شيب مخروط =A ،مساحت حوضه،
 6/632و  -6/29ضرايب ثابت هستند.
طبقهبندي شاخصها بر اساس شاخص  :LATدر طبقهبندي ارائه شده براي شاخصهاي ،BS ،Vf ،Sl
 Afتوسط همدوني و همکاران ( ،)434 :2661اين شاخصها بر اساس مقدار کمي بهدست آمده در سه کالس
 9،2،4طبقهبندي شدهاند .در اين طبقهبندي کالس  4باالترين فعاليت و کالس  9کمترين فعاليت
نئوتکتونيکي را دارد (جدول شماره .)2
جدول ( )2طبقهبندي ارائه شده توسط همدونی و همکاران ()2112
کالس 3

کالس2

کالس 1

شاخصها

بدون تغييرات
Vf<4
Bs<9
Af-16>3

ميزان تغييرات کم
Vf:6.1-4
Bs:1-9
Af-16 :3-41

ميزان تغييرات زياد
Vf>6/1
Bs<1
Af-16< 41

SL
VF
BS
AF

شاخص  latبهوسيله ميانگين کالسهاي مختلف شاخصهاي ژئومورفيک ( )S/nبهدست ميآيد و براساس
مقدار بهدست آمده از ( )S/nبه چهار کالس تقسيم ميشود (جدول )9که در اين تقسيمبندي کالس  4با
فعاليت بسيار باالي نئوتکتونيکي ،کالس  2با فعاليت نئوتکتونيکي باال ،کالس  9با فعاليت نئوتکتونيکي
متوسط و کالس  1با فعاليت نئوتکتونيکي کمي فعال مشخص ميشوند.
جدو ل( )3طبقهبندي شاخص lat
رده

فعالیت زمین ساختی

s/n

4
2
9
1

خيلي باال
باال
متوسط
پايين

4 -4.1
4.1 -2
2 -2.1
<2.1

یافتههاي تحقیق
شاخص شیب طولی رودخانه  :SLدر اين پژوهش شاخص  SLبراي رودخانه حوضه اسکوچاي محاسبه
شد .در اين محاسبه ابتدا نيمرخ طولي رودخانه ترسيم شد (شکل )1و در فواصل معين  266متري ميزان اين
شاخص براي تمام مسير آبراهههاي اصلي در محدوده دره اندازهگيري شده و از تمام  SLهاي بهدست آمده
ميانگين گرفته شد (جدول .)9
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جدول ( )4محاسبه شاخص  SLبراي آبراهه اصلی حوضه اسکوچاي
Sl

)L(m

411.13
233.00
931.39
123.91
110.91
011.19
014.69

4210.33
9069.36
0943.46
3213.09
41636.34
43111.11
20413.14

  414414 m

)L(m
4031.00

) (m
266

2124.91
9403.66
9122.41
1411.41
0443.21
3033.93

266
266
266
266
266
266

ارتفاع()m

2166-2066
2066-2166
2166-2266
2266-2666
2666-4166
4166-4066
4066-4166

بر اساس تقسيمبندي همدوني ( )2661براي شاخص  ،SLبا مقدار نتيجه حاصله اين منطقه در کالس 2
قرار ميگيرد و منطقه با ناهنجاري کم شناخته ميشود .شاخص شيب رودخانه از پارامترهاي ژئومتريک مهم
براي بيان تفاوتهاي نسبي باالآمدگي در مناطق مختلف است ولي صرفاً بيانگر فعاليت تکتونيکي نيست بلکه
نقش عوامل ديگر مثل ليتولوژي را نيز بيان ميکند .در حالت کلي اين شاخص براي نشان دادن تغييرات
شيب بستر رودخانهها بهکار ميرود .در رودخانه اسکوچاي يکي از داليل باال بودن مقدار شاخص را ميتوان
تأثيرات ليتولوژي منطقه در نظر گرفت زيرا آبراهه در روي بستري قرار دارد که تغييرات ليتولوژيکي در آن
زياد است .بنابراين عالوه بر عامل تکتونيک ،تفاوت ليتولوژيکي هم در مقدار اين شاخص تأثير دارد.

شکل ( )4نیمرخهاي طولی رودخانه اسکوچاي

شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی  :AFاگر حوضهاي تحت شرايط ثابت ،بدون کجشدگي و يا انحراف
اندک تحول يابد ،مقدار  AFمساوي يا نزديک  16است و مقادير بيشتر يا کمتر از  16کجشدگي يا انحراف را
مشخص ميسازد .از نظر فعاليتهاي تکتونيکي AF-50>15 ،کالس يک و فعال را نشان ميدهد .در حالي که
 7<AF-50<15باشد ،کالس دو و فعاليت متوسط آن حوضه را بيان ميکند .توقف فعاليت و آرامش تکتونيکي،
زماني مشخص ميشود که  AF-50<7است (همدوني و همکاران .)403 :2661 ،مقادير محاسبه شده اين
شاخص براي آبراهه اصلي حوضه اسکوچاي در جدول  1آمده است و همچنين شکل  1نيز نمايش گرافيکي از
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وضعيت اين شاخص را نشان ميدهد .همانطور که در شکل ديده ميشود ،ميزان عدم تقارن در همه بخشهاي
يک حوضه معين يکسان نيست .با توجه به مقادير بهدست آمده براي آبراهه و با استفاده از طبقهبندي
همدوني ( )2661رودخانه اسکوچاي در کالس  4و فعال قرار ميگيرند.
جدول (، )4مقادیر محاسبه شده شاخص AFبراي سه آبراهه اصلی حوضه اسکوچاي
وضعیت تکتونیکی

Af %

فعال

94.33

Ar Km

2

2

12.31

111.34

نام منطقه

At Km

رودخانه اسکوچاي

شکل ( )4نقشه شاخص عدم تقارن حوضه براي سه رود اصلی حوضه اسکوچاي

شاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاع آن  :VFنيمرخ عرضي درهها با استفاده از نسبت کف به ارتفاع
( )VFتعريف ميشود .اين نسبت شاخصي را فراهم ميکند که حفر پايين دست رودخانه بر اثر پايين افتادن
سطح اساس و فرسايش کناري دامنههاي مجاور رودخانه را نشان ميدهد .اين شاخص درهها را براساس نسبت
پهناي بستر به ارتفاع آن بهصورت درههاي  Uشکل با کف نسبتاً پهن و درههاي  Vشکل از همديگر متمايز
ميسازند .چون باالآمدگي با حفر بستر آبراههها ارتباط دارد ،کم بودن مقدار شاخص  VFنشاندهنده مقادير
زياد باالآمدگي ،حفر دره و وجود فعاليت تکتونيکي است .جدول  0مقادير محاسبه شده اين شاخص براي
رودخانه اسکوچاي را نشان ميدهد .شکل  0نيمرخهاي عرضي درههايي را که محل انجام محاسبات بودند،
نشان ميدهند.
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جدول ( )1مقادیر شاخص  Vfرودخانه حوضه اسکوچاي
VF

)Vfw(m

)Esc(m

)Erd(m

)Eld(m

6/16
6/94
6/03
4/42
0/33

11/91
93/60
14/60
92/60
96/11

2333/22
2130/03
2419/23
4301/13
4911/39

2314/02
2033/22
2221/43
4316/11
4911

2313/46
2101/93
2223/61
4161/92
4936/02

براي محاسبه اين شاخص ابتدا براي اولين آبراهه اصلي با توجه به منحنيميزانها در فواصل  166متري
در ارتفاعات  4166،4166،2266،2066،9666متر ،نيمرخهاي عرضي ترسيم شد و سپس محاسبات روي آنها
صورت گرفت که در زير نيمرخها آورده شده است .با توجه به ميانگين بهدست آمده از مقادير محاسبه شده،
شاخص  VFبراي رودخانه اسکوچاي مقدار  4.34بهدست آمد که در طبقهبندي همدوني ( )2661در کالس 9
و بدون تغييرات قرار ميگيرد.

شکل ( )1نیمرخهاي عرضی محل محاسبه شاخص  Vfاسکوچاي

شکل ( )2مقاطع شاخص  VFرودخانه اسکوچاي
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نسبت شکل حوضه ()BS
با توجه به محاسبات انجام شده (جدول )3بر روي حوضه مورد مطالعه و مقادير بهدست آمده از اندازه-
گيريها (جدول )0و با توجه به تقسيمبندي همدوني منطقه مورد مطالعه در کالس 2و با تغييرات کم طبقهبندي
ميشود.
جدول ( )1مقادیر شاخص  BSدر حوضه مورد مطالعه
طبقهبندي

کالس 2

Bs

Bw

Bi

نام حوضه

9/62

m41331/040

m11031/310

اسکوچاي

شکل ( )9نقشه شاخص  BSاسکوچاي

مساحت مخروط افکنه( )AFحوضه اسکوچاي
در منطقه مورد مطالعه يک مخروطافکنه شناسايي شد که مساحت آن ،هم با استفاده از رابطهاي که
توسط ادوارد و کلر ( )4310بيان شده است بهدست آمد و هم با استفاده از نرمافزار  GISمساحت مخروط-
افکنه براي تطابق با رابطهها استخراج شد.
جدول ( )2مساحت واقعی مخروطافکنه و مساحتهاي بهدست آمده از طریق رابطه ( )4و ()1
روابط
Af=3/34(Ad)0.55
Af=0/5 . (Ad)0.8

 Afبهدست آمده از طریق رابطه
2

30/33Km
00/34Km2

 Afبهدست آمده از طریق نرمافزار
2

11/93Km
11/93Km2

( Adمساحت حوضه)
2

111/ 43Km
111/43Km2

با توجه به جدول 1ميکنيم که مساحت مخروطافکنه با رابطه اول بيشتر مطابقت دارد ،زيرا اختالف
مساحت واقعي مخروط افکنه و مساحت به دست آمده از طريق روابط مذکور ،در رابطه اول 42/1 Km2و در
رابطه دوم  43/10 Km2،است .لذا ميتوان اساس را بر رابطه اول قرار داد و نتيجه گرفت که مخروطافکنه
حوضهي اسکوچاي در يک محيط فعال تکتونيکي شکل گرفته است.
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شکل مخروطافکنه
بهطور کلي از روي شکل مخروطافکنه ميتوان بهميزان تغييراتي که در فعاليتهاي تکتونيکي از قبيل ايجاد
گسل ،باال آمدگي ،خميدگي و چين خوردگي در امتداد جبهه کوهستاني اتفاق ميافتد پي برد .در مخروط-
افکنههايي که منحنيهاي ميزان آن ،بخشي از دايره را تشکيل دهد و مرکز دايره منطبق با جبهه کوهستاني
باشد ،بيانگر تأثير کمتر تکتونيک است و در حالت عکس ،در مخروطافکنههاي غيرساده که تحت تاثير
فعاليتهاي تکتونيکي بودهاند ،منحنيهاي ميزان سطح مخروطافکنه بهجاي دايره ،بخشي از يک بيضي را
تشکيل ميدهند و در فاصلهاي دور از کوهستان شکل ميگيرند (کلر و پينتر .)966 :4330 ،با اين توضيحات
و با بررسي شکل مخروط افکنه حوضهي اسکوچاي و منحنيهاي ميزان تشکيل دهنده آن ،ميتوان چنين
برداشت نمود که:
ـ مخروط افکنه اسکوچاي بهصورت متقارن گسترش نيافته و منحنيميزانهاي آن از حالت دايرهاي خارج و
حالت بيضوي پيدا کرده است .همانگونه که در شکل ( )46مشاهده ميشود ،اين کشيدگي به سمت شمال
متمايل گشته است.
ـ در ارتباط با شکل مخروط افکنه اسکوچاي ،عالوه برعامل تکتونيکي ،رودخانه کندوجانچاي از چپ حوضه
موجب گسترش مخروطافکنه به سمت شمال شده است .به طور کلي وجود گسل و وجود دو رود اصلي در
چپ حوضه موجب خميدگي مخروط به سمت شمال شده است.
ـ خميدگي و تغيير جهت رسوبگذاري در قسمت باالدست مخروط افکنه.

شکل ( )11موقعیت مخروطافکنه حوضه اسکوچاي
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شاخص شیب مخروط افکنه()SF
نمودار نمايي مربوط به رابطه شيب مخروطافکنه 4و شيب حوضه (شکل  )44و جدول مربوط به مقادير
شاخص شيب مخروط و شيب حوضه (جدول )46در ادامه آمده است.
جدول ( )9مقادیر شاخص شیب مخروطافکنه
نقاط

شیب مخروطافکنه%

شیب حوضه%

4
2
9
1
1
0
3
1
3
46

9/92
1/61
9/13
2/31
1
4/13
4/16
4/91
2/01
6/13

32/11
02/32
91/61
93/00
41/16
20/20
1/23
24/31
6/02
49/11

شکل ( )11رابطه شیب مخروطافکنه به شیب حوضه

طبق محاسبات صورت گرفته ميزان همبستگي بين شيب مخروطافکنه و شيب حوضه برابر  6/11است که
اين امر از همبستگي بااليي ميان اين دو متغير حکايت ميکند که بهنوعي نمايانگر اثر فعاليتهاي تکتونيکي
در منطقه است.

1- G= 0.092*455.710.85=16.73
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شکل ( )12نقشه شیب حوضه اسکوچاي

طبقهبندي شاخصها بر اساس شاخص  :LATبر اساس شاخص  latفعاليتهاي نئوتکتونيکي منطقه مورد
مطالعه را ارزيابي کرديم و که نتايج آن در جدول شماره 46آمده است.
جدول ( )11طبقهبندي شاخصهاي ژئومورفیک منطقه مورد مطالعه بر اساس شاخص lat
Iat

S/n

2

2

نام حوضه

کالس شاخصها
Bs

Vf

Af

Sl

کالس2

کالس9

کالس4

کالس2

اسکوچاي

بر اساس محاسبات صورت گرفته و ارزيابي مقادير بهدست آمده از شاخصهاي محاسبه شده بر روي
اسکوچاي و با ارزيابي مقادير بهدست آمده با جدول  2و  9حوضه مورد مطالعه فعاليت تکتونيکي بااليي دارد و
در رده  2قرار ميگيرد (جدول.)46
نتیجهگیري
تحقيق حاضر نشان ميدهد که عوامل بسيار زيادي در تحول ژئومورفولوژي بستر رودخانه و مخروطافکنه
به ويژه در حوضه اسکوچاي نقش دارند .بررسـيهاي ميداني و اسـتفاده از نقشههاي توپوگرافي و زمين-
شـناسي و همچنين منابع کتابخانهاي و بهرهگيري از شاخصهاي تعيين فعاليت تکتونيکي اطالعات
ارزشمندي را فراهم مينمايند در اينجا محاسبات صورت گرفته و مقادير بهدست آمده از شاخصهاي ژئومورفيک
و طبقهبندي ميزان آنها ،نشاندهنده فعال بودن نئوتکتونيک در حوضه بهصورت باالآمدگي و فعاليت گسلها
هستند و حوضه اسکوچاي داراي فعاليت باالي نئوتکتونيکي است و براساس طبقهبندي  LATدر کالس 2
قرار ميگيرد .براين اساس ،شواهد ژئومورفولوژيکي حاصل از فعاليت گسل و سطوح آبرفتي شکل گرفته و
تحول يافته توسط حرکات نئوتکتونيکي نشاندهنده وجود و ادامه حرکات نئوتکتونيکي فعال در دوران کواترنر
و عصر حاضر در حوضه مورد مطالعه است .در ميان شاخصهاي اندازهگيري شده شاخص  SLدر مقايسه با
ديگر شاخصها نتيجه خوبي نداشت و اين امر معلول عواملي است از قبيل واقع شدن رودخانه در دره و کم
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بودن شيب رودخانه و همين طور شيب توپوگرافي منطقه و وجود رودخانه در بستري از رسوبات دوران
کواترنري .اين عوامل همگي در ميزان شاخص  SLتأثيرگذار هستند .با بررسي نيمرخ طولي رودخانه و مقادير
محاسبه شده شاخص  ،SLتغيير ميکند و توزيع آن در همه بخشهاي منطقه يکسان نيست که اين امر
حاکي از تنوع شرايط تکتونيکي و ليتولوژيکي منطقه است .بهطور کلي با ارزيابي شاخص  SLبا استفاده از
شاخص  ،lATمنطقه در کالس 2و با تغييرات کم طبقهبندي شد .شاخص VFمحاسبه شده در نقاط مختلف
منطقه تفاوت زيادي باهم دارند که نشاندهنده اين است که ميزان فعاليت تکتونيکي و فرسايشي در همه
بخشهاي يک حوضه باهم برابر نيستند .بخشهاي شمالي حوضه داراي مقادير  VFکوچکتري هستند که
نشاندهنده فعاليت تکتونيکي بيشتر در بخشهاي شمالي منطقه مورد مطالعه هستند .در طبقهبندي حوضه با
استفاده از شاخص  ،lATمنطقه در کالس  ،9يعني بدون تغييرات ارزيابي شد که البته بهمقدار بهدست آمده،
تأثير فرسايش را هم نبايد ناديده گرفت .شاخص شکل حوضه  BSدر منطقه مورد مطالعه با استفاده از شاخص
 lATدر کالس  2يعني با ميزان تغييرات کم ،ارزيابي ميشود و شکل حوضه تقريباً کشيده است .شاخص AF

محاسبه شده براي منطقه نشاندهنده عدم تقارن منطقه مورد مطالعه است .با ارزيابي مقادير بهدست آمده
توسط شاخص  LATمنطقه از نظر تکتونيکي فعال است .اما ميزان فعاليتهاي تکتونيکي در سمت راست
حوضه بيشتر از سمت چپ حوضه ارزيابي ميشود .مـقدار شاخص  AFمخروطافکنه با ميزان متوسطي که
بـهدست آمده است؛ نشانگر کجشدگي تکتونيکي حوضه است .با بررسي ارتباط بين وسعت مخروط افکنه با
فعاليتهاي تکتونيکي ،مشخص شد که مخروطافکنه منطقه مورد مطالعه در يک محدوده فعال تکتونيکي
تشکيل شده است .در منطقه مورد مطالعه با توجه به شکل منحني ميزانها و تمايل مخروط افکنه به سمت
شمال ميتوان گفت که منطقه تحت تأثير فعاليتهاي تکتونيکي است .بسياري از عواملي که شيب رودخانه را
تحت تأثير قرار ميدهند ،شيب مخروط افکنهها را نيز متأثر ميسازند .با توجه به محاسبات انجام شده و نمودار
نمايي مربوط به آن ،مي توان گفت شيب حوضه و شيب مخروط رابطه مستقيم با يکديگر دارند بهطوري که
مقدار همبستگي بين اين دو متغير  6/11درصد است که اين ميزان همبستگي بااليي است و بهنوعي نشان-
دهنده تأثير حرکات تکتونيکي در منطقه است .تغييرات در نيمرخ طولي رودخانه ،عدم تقارن رودخانه اصلي،
عدم تقارن شبکه زهکشي ،طول بيشتر رودخانهها در سمت چپ رودخانه اصلي ،تغييرات ميزان عمق و پهناي
بستر رودخانه ،شکل و شيب مخروطافکنه ،همگي حاکي از ادامه فعاليتهاي نئوتکتونيکي در منطقه مورد
مطالعه هستند.

فصلنامه هيدروژئومورفولوژی ،سال اول ،شماره  ،4بهار 9312

41

منابع
ـ اسماعيلي ،رضا؛ متولي ،صدرالدين؛ حسينزاده ،محمدمهدي ( ،)4934بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی

رودخانه واز؛ البرز شمالی استان مازندران ،پژوهشهاي ژئومورفولوژي کمي ،شماره  ،9صص .464-444
ـ تقيان ،عليرضا ( ،)4911تحلیل سیستمهاي شکلزاي کواترنري در دامنههاي کرکس ،رساله دکتري .دانشگاه تهران،
دانشکده جغرافيا.
ـ خيام ،مقصود؛ مختاري کشکي ،داود ( ،)4912ارزیابی عملکرد فعالیتهاي تکتونیکی براساس مرفولوژي مخروط-

افکنهها (مورد نمونه :مخروطافکنههاي دامنه شمالی میشوداغ) ،پژوهشهاي جغرافيايي ،شماره  ،11صص .4-46
ـ رجبي ،معصومه؛روستايي ،شهرام؛ مقاميمقيم ،غالمرضا (،)4911تحلیل فعالیتهاي نئوتکتونیکی در دامنههاي

جنوبی ارتفاعات آالداغ در جنوبشرق ایران ،جغرافيا و توسعه ،شماره ،1صص .434-433
ـ رسولي ،علياکبر ( ،)4903بررسی ژئومورفولوژي دامنههاي شمالغرب سهند حوضه اسکوچاي ،پاياننامه دوره
کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم انساني،دانشگاه تبريز.
ـ رضاييمقدم ،محمدحسين؛ احمدي ،محمد ( ،)4911تحلیل ژئومورفولوژي کمّی الگوي زهکشی شبکه آبراههاي به

کمک زاویه برخورد آنها در زیر حوضه سریاس ،استان کرمانشاه ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،شماره  ،14صص
.31-11
ـ روستايي ،شهرام؛ رجبي ،معصومه؛ زمرديان ،محمدجعفر؛ مقاميمقيم ،غالمرضا ( ،)4910نقش فعالیتهاي تکتونیکی

در شکلگیري و گسترش مخروطافکنههاي دامنههاي جنوبی آالداغ ،جغرافيا و توسعه ،شماره  ،49صص -493
.410
ـ سليماني ،شهريار ( ،)4933رهـنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان با نگرشی بر مقدمات

دیرینهشناسی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات موسسه بينالملي زلزله شناسي و مهندسي زلزله.
ـ کرمي ،فريبا ( ،)4911ارزیابی ژئومورفیک فعالیتهاي تکتونیکی در حوضه زهکشی سعیدآبادچاي ،پژوهشهاي
جغرافياي طبيعي ،شماره  ،03صص .12-03
ـ مختاري کشکي ،داود ( ،)4911کاربرد شاخصهاي ریختسنجی در تعیین میزان فعالیت گسلها ،مورد نمونه :گسل
شمالي ميشو ،علوم زمين ،شماره  ،13صص.19-36

بررسی نقش عوامل مؤثر در تحول ژئومورفولوژی مخروطافکنه و بستر حوضه اسکوچای

45

 تأثیر نئوتکتونیک بر مخروطافکنه رود حاجیعرب،)4934(  مجتبي، نرگس؛ يماني، مهران؛ ابراهيمخاني،ـ مقصودي

.13-460 ،99  شماره، انجمن جغرافياي ايران،(دشت قزوین) با بررسی دادههاي مورفومتري و رسوبشناسی
 شواهد مورفولوژیکی و،)4934(  وحيد، محمدرضا؛ محمدنژاد، مهران؛ قاسمي، مجتبي؛ مقصودي،ـ يماني

،2  شماره، پژوهشهاي جغرافياي طبيعي،مورفومتریکی تأثیر تکتونیکی فعال بر مخروطافکنههاي شمال دامغان
.4-41 صص
- Beaty, C.B, (1961), Topographic effect of fulting of Daeth Vally, California. Annals of
American of Geographeres.
- Burbank, D.W., Anderson, R.S, (2001), Tectonic Geomorphology, Blackwell Science.
- Garsia-tortosa, F.J., Alfaro, P., Galindo-Zaldivar, J., Gilbert, Lopez- Garrido A.C., Sanz de
Galdeano. C., Urena, M., (2008), Geomorphologic Evdemce of the Avtive Baza Fault
(Betic Cordillera, South Spain), Geomorphology, 97, PP. 374-391.
- Hamdouni, R.E., Irigaray, C. Fernandaz, T., Chacon, T., Keller, E.A., (2008), Assessment of
Relative Active Tectonic, South West Border of the Sierra Nevada (Southern Spain),
Geomorphology, 96, pp. 150-173.
- Harvey, A.M. (2002), The role of base level change in the dissection of alluvial fans) case
studies from southest Spain and Nevada, Geomorphology. Vol 45, PP. 67-87.
- Keller, E.A. & Pinter, N., (1996), Active tectonics, earthquake, uplift and landscape,
Prentice Hall Publication, London.
- Li, Youli. Yang, Jingchun. Tan, Lihua. Duan, Fengian. (1999), Impact of tectonics on
alluvial landforms in Hexi corridor, Northwest China, Geomorphology Vol 28. 299-308.
- Ramirez- Herrera, M.T. (1998), Geomorphic assessment of active tectonics in the Acambay
graben, Mexican Volcanic belt, Earth surface processes and land forms. Vol.23, PP. 317322.
- Robustelli, Gaetani, Francesco Muto, Fabio Scarciglia, Vincenzo Spina, Salvatore Critelli, (2005),
Eustatic and Tectonic control on Late Quaternary alluvial fans along the Tyrrhenian
sea coast of Calabria ( South Italy),Quaternary Science Reviews. (QSR), Vol .24, PP.
2101-2119.
- Viseras, Ceasar. Marlel Calvache, Juses M. Soria, Juan Fernandez, (2003), Differential
Features of alluvial fans controlled by tectonic of ecstatic accommodation space.
Example from the Betic Cordillera, Spain, Geomorphology, Vol. 50, PP. 181-202
- Yong, J.C. (1985), Geomorphology (in Chinese), High Education press. Beijing.

