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  چكيده
علت انتخاب . اي از گسل راستالغز سبزپوشان است گسل راستالغز چپ گرد كوه پهن، شاخه. شده استبس واقع  رودخانه ماسرم در مجاورت گسل كره

لغـز   بس گسلي پي سنگي بـا مكانيسـم راسـت    گسل كره. ي شكل آن است كوه پهن در منطقه مورد بررسي، مورفولوژي نامتقارن، غيرعادي و حالت گنبد
 با بس، پرتگاه ساز قرارگيري بر روي گسل پي سنگي كرهعلت ناحيه مورد مطالعه به . خورده قرار دارد جنوبي در زاگرس چين-راستگرد و با روند شمالي

 .محاسبه شدساختي  هاي ريخت زمين شاخصها، نيمرخ طولي رودخانه ماسرم،  نمودار ستوني طول درزهدر اين مقاله . العبور است و صعب هاي بلند ديواره
هاي مربوط به  كمينه زير حوضه و بيشينه ارتفاع اختالفنسبت طول به عرض و ، نسبت ارتفاع، (Vf)ف دره به ارتفاع آن نسبت پهناي كهاي  نقشههمچنين 

وجود گسل راستالغز . نيمرخ طولي رودخانه ماسرم، تغييراتي را در نسبت عمق به پهناي رودخانه نشان داد .رودخانه ماسرم و تاقديس كوه پهن تهيه شدند
در قسمت جنوب غربي كوه پهن باالآمدگي وجود دارد كه يكي از داليل آن مي تواند چرخش .  .طول مسير رودخانه دليل اين تغييرات استكوه پهن در 

د ساعتي بلوكها در اثر فعاليت گسل سبزپوشان باشد ولي اين امكان هم وجود دارد كه گسل كوه پهن قبل از چرخش بلوكهـاي ناحيـه سبزپوشـان وجـو    
نقشه نسـبت پهنـاي كـف دره بـه      مي تواند در اثر چرخش بلوكهاي ناحيه سبزپوشان،  بوجود آمده باشد) كوه پهن(د گرچه باز هم اين گسل داشته باش

ـ  ، در نزديكي رودخانه ماسرم وجود دارد، اين مسئله به دليل نزديكي به گسل كـره و بيشترين فعاليت (Vf)نشان داد كه كمترين مقدار (Vf) ارتفاع آن  س ب
ي شرقي رودخانه ماسـرم بـه    ي كناره ، در حاشيه(Uplift)ها نشان داد كه بيشترين ميزان باالآمدگي  زير حوضه )Rh(نتايج حاصل از نسبت ارتفاع . است

   .باشد بس مي علت فعاليت گسل كره
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