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  رودهاي كشفبررسي وضعيت ليتولوژي و مورفولوژي زيرحوضه

  مهناز جاوداني

  كارشناس ارشد ژئومورفولوژي، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ايران 

   1399/12/09:پذيرش تاريخ 1398/12/27                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

خيزي مناطق و با توجه به تاثيري كه در وضعيت سيل استالگوي شبكه زهكشي متاثر از عوامل زمين شناسي 

ت ها بسيار حائز اهميت خواهد بود. با توجه به موارد مذكور، در اين تحقيق به بررسي وضعيدارند، توجه به آن

تحليلي  -هاي توصيفي اين تحقيق بر مبناي روش رود پرداخته شده است.ليتولوژي و مورفولوژي حوضه كشف

ها ارزيابي شده زيرحوضه ،وضعيت ليتولوژيمرحله انجام شده است. در مرحله اول با استفاده  2باشد و در مي

ليل شده و در نهايت ميزان پراكنش ها در رابطه با ليتولوژي آن تحالگوي زهكشي هركدام از زيرحوضه و

به محاسبه و مقايسه  در مرحله دوم نيزخطوط گسل اصلي و فرعي هر زيرحوضه نيز محاسبه شده است. 

ها پرداخته شده است. در ادامه پس از محاسبه پارامترهاي خطي شبكه زهكشي و پارامترهاي هندسي زيرحوضه

نتايج تحقيق بيانگر  اند.زون بينالود و كپه داغ با هم مقايسه شدههاي واقع در دو پارامترهاي مذكور، زيرحوضه

شده بينالود و كپه داغ هاي دو زون زيرحوضه در متفاوت زهكشي الگوي باعث متفاوت ليتولوژياين است كه 

- ها بيانگر تفاوت آنها و پارامترها هندسي حوضههمچنين نتايج حاصل از بررسي پارمترهاي خطي آبراهه است.

 در آمده بدست مقادير ،انشعاب ضريب خطي ويژگي ميانگين بررسي درها در دو زون بينالود و كپه داغ هستند. 

 افزايش نشانگر داغ كپه هايحوضه زير در پارامتر اين تركم مقدار ولي ندادند نشان را بارزي تفاوت زون دو

 بررسي در . همچنيناست مشهود مسأله ناي بندي رتبه بررسي و بودن دندريتي با كه ه استبود بندي رده

، آورد بدست منطقه از كلي نماي يك توانمي هاحوضه زير در شكل فاكتور و ليوسيگراو ضرايب ميانگين

 تواندمي مسأله اين كه هستند برخوردار تريبيش كشيدگي ازبينالود  زون در واقع هايحوضه كه ترتيب بدين

  قرار گيرد. توجه وردم سيالب همچون موضوعاتي بررسي در

  رودليتولوژي، مورفولوژي، شبكه زهكشي، كشف كلمات كليدي:
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  مقدمه

 و ريانج انتقال هايفرآيند و محيط جانب از شده اعمال شرايط بين هماهنگي حاصل ،آبراهه يك شكل

 كه رودكشف آبريز حوضهشوند. مي محسوب عملكرد، اين حاصل نيز هاآبراهه شبكه بالطبع و است رسوب

 تداوم ظرن از و طغياني نوع سيل هيدروگراف گاهدازدي هاهآبراه بندي طبقه در است پژوهش اين موضوع

 زياد، گياهيپوشش نداشتن علت به رود. حوضه آبريز كشفشودمي محسوب دائمي تقريبا نوع از جريان

 امترهايپار بررسي لذا، آوردمي ودبوج را زيادي خسارات هرساله و شديدي است سيالبي جريانداراي 

- رودخانه يهندس پارامترهاي .شود آن به تريبيش توجه بايد كه است مسائلي از آن هايحوضه زير هندسي

 تكتونيك ب،شي ،ليتولوژي مانند ديگري هايويژگي به وابسته هايمولفه عنوان به خود زهكشي شبكه و ها

 گرفت نظر در را هامولفهاين  بايد پارامترها اين بررسي براي بنابراين ؛شوندمي محسوب گياهيپوشش و

ر، در اين با توجه به موارد مذكو .شودنمي كسب مطلوب نتيجه موارد اين گرفتن نظر در بدون كه چرا

اي هژگيپژوهش به ارزيابي تاثير عوامل زمين شناسي در وضعيت شبكه زهكشي و همچنين به بررسي وي

ي و يتولوژي محدوده مطالعاتي پرداخته شده است. در اين تحقيق به منظور بررسي لهاهندسي زيرحوضه

بينالود  وزون كپه داغ  2رود به رابطه آن با شبكه زهكشي و همچنين پارامترهاي هندسي، حوضه كشف

  تقسيم شده است و در نهايت نتايج حاصله مقايسه شده است.

- ي در سطح ايران و جهان صورت گرفته است كه از جمله آندر مورد موضوع مورد مطالعه تحقيقات مختلف

) اشاره كرد كه به بررسي تاثير عوامل مورفوتكتونيك در وضعيت 2008و همكاران ( 1توان به ماروكيانها مي

 به زهكشي شبكه واكنش) 2008( 2گارنيري و پيروتا در يونان پرداختند. پراچورا جزيره شبهشبكه زهكشي 

 به) 2011و همكاران ( 3وجكتو اند.(شمال شرق سيسيل) مورد ارزيابي قرار داده مسينا نگهت دررا  تكتونيك

 اسلوواكي شرق شمال در ليبورك حوضه زهكشي الگوي بر نئوتكتونيك و مورفوتكتونيك ثيرات بررسي

وگل ني حوضه يژژئومورفولو و مورفومتريك خصوصيات بررسي به) 2014و همكاران ( 4. گولريااندپرداخته

 فعال تكتونيك و ژئومورفولوژيك شواهد تحليل و ) به بررسي1392كرمي و همكاران (در هند پرداختند. 

- نو زمين هايفعاليت ارزيابي) به 1393شبرنگ (عابديني و  .ميانه پرداختند شهرچاي شمالي هايحوضه در

                                           
1 . Maroukian 

2 . Guarnieri & Pirrotta 

3 . Vojtko 

4 . Guleria 
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 تكتونيك تأثير به بررسي) 1395همكاران (پرداختند. جمال آبادي و  چاي مشكين آبخيز حوضه در ساخت

با توجه به موارد  هاي بار، بقيه و قلعه ميدان پرداختند.زهكشي در حوضه هايشبكه كمي هايويژگي در

 زهكشي حوضه آبريز الگوي با مورفولوژيك و ليتولوژيك واحدهاي بررسي رابطهمذكور، در اين تحقيق به 

  پرداخته شده است. رودكشف

 شرق شمال و شمال در مربع كيلومتر 16750 وسعت با رود كشف آبريز حوضهمحدوده مطالعاتي: 

شكل ( است شده كشيده مشهد شرق جنوب تا تقريبا شروع و قوچان شرق ازو واقع شده  رضوي خراسان

 متدادا شرق جنوب–غرب شمال جهت در بزنگان، مسجد، هزار داغ، كپه ارتفاعات حوضه اين شمال . در)1

ودخانه . ردهدمي تشكيل پادشاه چشمه و گرماب شاهان بينالود، ارتفاعات را آن جنوبي بخش و داشته

 شاه و پر تهپش ،علي خواجه ارتفاعات از خانهرود اين هايسرشاخه اصلي اين حوضه كشف رود نام دارد.

 دريافت زا پس و گيردمي سرچشمه قوچان شهرستان در بينالود و مسجد هزار هايكوه رشته در واقع جهان

 ،دمشه دشت از عبور از پس رودكشف رودخانه. شودمي جاري شرق به غرب جهت در متعدد هايشاخه

 و شودمي )دربند آق( تنگ دره وارد مزدوران روستاي جنوب در و نموده قطع را سرخس – مشهد جاده

 تجن ودخانهر و پيونددمي هريرود به تركمنستان كشور مرز در خاتون پل بنام محلي در آن از خروج از پس

   .دهدمي تشكيل را
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  : نقشه موقعيت حوضه مورد مطالعه1شكل 

  

  هامواد و روش

 ين شناسيهاي زمهاي تحقيق شامل نقشهباشد. دادهتحليلي مي–هاي توصيفي اين تحقيق بر مبناي روش

نظور تهيه به م ARCGISباشد. ابزارهاي تحقيق نيز شامل مي 1:50000هاي توپوگرافي و نقشه 1:100000

ق شد. اين تحقيبابه منظور انجام محاسبه و تهيه نمودارهاي الزم مي SPSSهاي نهايي و ها و خروجينقشه

  از دو مرحله تشكيل شده است كه در ادامه به تشريح مراحل كار پرداخته شده است:

 30تفاعي ومي اراز مدل رق در اين مرحله ابتدا با استفادهبررسي رابطه بين ليتولوژي و شبكه زهكشي:  .1

 1:100000هاي زمين شناسي هاي مورد مطالعه استخراج شده است. سپس با استفاده از نقشهمتر، حوضه

ها ضهزيرحو ها ارزيابي شده است. در ادامه الگوي زهكشي هركدام ازمنطقه، وضعيت ليتولوژي زيرحوضه

حوضه ر زيرن پراكنش خطوط گسل اصلي و فرعي هدر رابطه با ليتولوژي آن تحليل شده و در نهايت ميزا

  نيز محاسبه شده است.
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ه ه محاسبدر اين مرحله بها: . بررسي پارامترهاي خطي شبكه زهكشي و پارامترهاي هندسي زيرحوضه2

. پرداخته شده است هاو مقايسه پارامترهاي خطي شبكه زهكشي و پارامترهاي هندسي زيرحوضه

مترهاي باشد. پاراهاي حوضه ميآبراههطول شامل نسبت انشعاب و مجموع پارامترهاي خطي مورد نظر 

ر د باشد.هندسي نيز شامل مساحت، محيط، نسبت انشعاب، ضريب گراويليوس و ضريب شكل حوضه مي

 م مقايسهغ با ههاي واقع در دو زون بينالود و كپه داادامه پس از محاسبه پارامترهاي مذكور، زيرحوضه

  اند.شده

  

  ث و نتايجبح

ر كشف كشي ددر اين تحقيق به منظور بررسي تاثير عوامل ليتولوژي و ژئومورفولوژي در الگوي شبكه زه

ا هم بو سپس  كپه داغ به صورت جدا گانه محاسبهبينالود و رود، پارارمترهاي مورد نظر براي دو حوضه 

  ها پرداخته شده است:مقايسه شده كه در ادامه به تشريح آن

اصل از ارزيابي رابطه حنتايج  1در جدول : هاآبراهه و شناسي زمين وضعيت با رابطه در دو زون مقايسه-

 ابست. وضعيت زمين شناسي و الگوي شبكه زهكشي در دو حوضه بينالود و كپه داغ نشان داده شده ا

 هم با امالك زون دواين  در زهكشي الگوي كه دريافت توانمي جدول، اين در هاحوضه هايويژگي مقايسه

 شيل الودبين هايحوضه در كه طوريه ب، است متفاوت زون دو هر در ليتولوژي كه چنان هم .دارد تفاوت

 داغ كپه ونز در كه حالي در ،است پارالل هاحوضه اين در غالب زهكشي الگوي و غالب ليتولوژي ،فيليتي

 و وشهگ راست آن از بعد و دندريتي بغال الگوي و هستند دولوميتي و آهكي هايسنگ غالب، ليتولوژي

 كپه زون رد كه طوريه ب دارند، بارزي هايتفاوت نيز تكتونيكي وضعيت نظر از زون اين دو .است ترليس

 زون در لذا، است ننمايا تريكم تراكم با بينالود در مسأله اين كهصورتي در ها تراكم زيادي دارد،گسل داغ

  .خورد مي چشم به ترمك گوشه راست الگوهاي بينالود
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  مقايسه ليتولوژي و رابطه آن با الگوي زهكشي در دو حوضه بينالود و كپه داغ: 1جدول 

  الگوي زهكشي غالب  ليتولوژي غالب  زيرحوضه  حوضه

مساحت 

ليتولوژي 

  (درصد)

  گسل

  فرعي  اصلي

ود
نال

بي
  

 دهانه

  اخلمد

  73  داربستي  ايتوده روشن نخودي آهك سنگ
-  13  

  18  دندريتي  مطبق روشن نخودي آهك گسن

  موشنگ

  81  ارالل دنديتيپ-پارالل  مشهد) فيليت( فيليتي شيل

-  14  
  مطبق روشن نخودي آهك سنگ

 بافت دندريتي

  درشت
10  

  مشهد) فيليت( فيليتي شيل  گلمكان
 درصد دربخش شمال و پارالل

  كمي دندريتي
95  -  -  

  7  7  86  پارالل ساب و پارالل  )مشهد فيليت( فيليتي شيل  آسياب سر

  -  1  91  پارالل  مشهد) فيليت( فيليتي شيل  گلستان

  4  3  87  دندريتي پارالل_پارالل  )مشهد فيليت( فيليتي شيل  كرتيان

اغ
ه د

كپ
  

امامزاده 

  رادكان

  45  دندريتي  روشن نخودي آهك دولوميت، سنگ
1  4  

  27  ازيدندريتي و مو  اي + سازند شوريجهقهوه تا قرمز شيل

 بند

  ساروج

  34  دندريتي  آهك سنگ و دولوميت

9  12  
  19  دندريتي  مارن و ميكريتي آهك سنگ

  16  گوشه راست  قرمز سنگ ماسه و شيل

  13  گوشه و پارالل راست  قرمز سنگ ماسه و شيل

  اندرخ

  30  دندريتي  روشن نخودي آهك دولوميت، سنگ

9  40  
  21  ي و راست گوشدندريت  ميكريتي آهك سنگ

  19  دندريتي و راست گوش  قرمز سنگ ماسه و شيل

  18  دندريتي  روشن نخودي آهك دولوميت، سنگ

  نسا ماه

  32  دندريتي  روشن نخودي آهك دولوميت، سنگ

  31  دندريتي  قرمز سنگ ماسه و سنگ الي  14  3

  17  دندريتي  آبرفتي پادگانه و تراس

 امامزاده

  يميام

  74  دندريتي و پارالل  قرمز سنگ ماسه و شيل
10  -  

  8  دندريتي  روشن خاكستري آهك سنگ

  

هاي آبريز كه متاثر از هاي حوضهيكي از ويژگي :بينالودزون هاي زيرحوضه پارامترهاي خطيبررسي -

هاي آبراههنقشه رتبه بندي  2در شكل  ها است.حوضه پارامترهاي خطيوضعيت زمين شناسي مناطق است، 

نيز  2در جدول  هاي واقع در زون بينالود با استفاده از روش استراهلر نشان داده شده است.زيرحوضه
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-كمنشان داده شده است كه بر اساس آن،  هاي واقع در زون بينالودهاي زيرحوضهمشخصات كمي آبراهه

 يك درباشد. مي گلمكان آبريز حوضه به مربوط كه است 25/3 با هازيرحوضه اين در انشعاب ضريب ترين

  .است بينالود از تركم بسيار داغ كپه در هاو تعداد رتبه انشعاب نسبت ميانگين كلي ديد

  

 

 واقع در زون بينالودهاي هاي زيرحوضه: نقشه رتبه بندي آبراهه2شكل 

 زون بينالودهاي واقع در زيرحوضههاي : مشخصات كمي آبراهه2جدول 

 مساحت  زيرحوضه
2km 

تعداد 

  1رتبه 

تعداد 

  2رتبه 

تعداد 

  3رتبه 

تعداد 

  4رتبه 

نسبت 

  انشعاب

طول كل 

  )kmآبراهه (

باالترين 

  درجه

  3  07/85  25/5  -  1  6  27  43/130  اخلمند

  4  99/202  08/4  1  4  16  68  51/283  موشنگ

  3  15/29  25/3  -  1  2  9  17/47  گلمكان

  4  09/144  83/3  1  2  8  44  6/203  سرآسياب

  3  50/53  75/5  -  1  2  19  26/74  نگلستا

  4  28/107  03/4  1  2  5  38  69/139  كرتيان
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ي واقع در هانقشه رتبه بندي آبراهه 3در شكل  :كپه داغزون  هاي بررسي پارامترهاي خطي زيرحوضه-

مذكور  هايهاي زيرحوضهمشخصات كمي آبراههنيز  3زون كپه داغ نشان داده شده و همچنين در جدول 

ن ضريب داراي باالتري 24/4ماه با ضريب انشعاب ، زيرحوضه 3نشان داده شده است. بر اساس جدول 

ب انشعاب ترين ميزان ضري، داراي كم98/2با ضريب  رادكان زادهامامانشعاب است، همچنين زيرحوضه 

ساحت و مترين يشكيلومترمربع، داري ب 24/611همچنين از نظر مساحت نيز، زيرحوضه اندرخ با  است.

  ترين مساحت است.كيلومترمربع داراي كم 3/213با  ميامي امامزادهزيرحوضه 

  

  

 كپه داغواقع در زون هاي هاي زيرحوضه: نقشه رتبه بندي آبراهه3شكل 
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 هاي واقع در زون كپه داغهاي زيرحوضه: مشخصات كمي آبراهه3جدول 

مساحت   زيرحوضه
2km 

تعداد 

  1رتبه 

تعداد 

  2ه رتب

تعداد 

  3رتبه 

تعداد 

  4رتبه 

تعداد 

  5رتبه 

نسبت 

  انشعاب

طول كل 

آبراهه 

)km(  

باالترين 

  درجه

 زادهامام

  رادكان

44/248  64  16  5  4  1  93/2  31/183  5  

  5  02/358  57/3  1  2  6  23  125  82/501  ساروج بند

  5  59/461  58/3  1  3  9  37  156  24/611  اندرخ

  4  78/230  24/4  -  1  4  17  76  91/273  نسا ماه

  4  29/164  98/3  -  1  3  13  60  30/213  ميامي امامزاده

اي هزيرحوضهمشخصات هندسي  4در جدول  :هاي زون بينالودبررسي پارامترهاي هندسي زيرحوضه-

ي هارحوضهين زيبنشان داده شده است. ارزيابي نتايج حاصله بيانگر اين است كه در  واقع در زون بينالود

ه زيرحوضه كرتيان بكيلومتر در كيلومترمربع، مربوط  77/0الود، باالترين تراكم زهكشي با واقع در زون بين

وضه گلمكان كيلومتر در كيلومترمربع، مربوط به زيرح 62/0زهكشي نيز با ترين تراكماست، همچنين كم

، داراي 04/2باشد. ارزيابي ضريب گراويليوس نيز بيانگر اين است كه زيرحوضه گلستان با ضريب مي

- راي كم، دا39/1خيزي را دارد و زيرحوضه موشنگ با ضريب ترين خطر سيلباالترين ضريب است و كم

گر اين ز بيانخيزي را دارد. به عالوه ارزيابي ضريب شكل حوضه نيترين ضريب است و باالترين خطر سيل

- راي پاييندا 09/0ان با داراي باالترين ضريب است و زيرحوضه گلست 26/0است كه زيرحوضه موشنگ با 

 ترين ضريب است.
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 هاي واقع در زون بينالود: مشخصات هندسي زيرحوضه4جدول 

  زيرحوضه
  مساحت 

2km 

  محيط 

km 

تراكم 

زهكشي 
2km/km 

ضريب 

  گراويليوس

  ضريب

  شكل 

  14/0  72/1  65/0  73/69  43/130  اخلمند

  26/0  39/1  72/0  77/82  51/283  موشنگ

  12/0  84/1  62/0  80/44  17/47  گلمكان

  19/0  53/1  71/0  25/77  6/203  سرآسياب

  09/0  04/2  72/0  24/62  26/74  گلستان

  24/0  41/1  77/0  26/59  69/139  كرتيان

  

اي هزيرحوضهمشخصات هندسي  5در جدول  :هاي زون كپه داغبررسي پارامترهاي هندسي زيرحوضه-

ي هارحوضهين زيدر بايج حاصله بيانگر اين است كه نت نشان داده شده است. ارزيابي واقع در زون بينالود

 ماه نساه زيرحوضه بكيلومتر در كيلومترمربع، مربوط  84/0، باالترين تراكم زهكشي با كپه داغواقع در زون 

 بند ساروجوضه كيلومتر در كيلومترمربع، مربوط به زيرح 71/0زهكشي نيز با ترين تراكماست، همچنين كم

، داراي 67/1با ضريب  بندساروجي ضريب گراويليوس نيز بيانگر اين است كه زيرحوضه باشد. ارزيابمي

-اراي كم، د35/1با ضريب  ماه نساخيزي را دارد و زيرحوضه ترين خطر سيلباالترين ضريب است و كم

ين گر از بيانخيزي را دارد. به عالوه ارزيابي ضريب شكل حوضه نيترين ضريب است و باالترين خطر سيل

داراي  09/0با بندساروج داراي باالترين ضريب است و زيرحوضه  26/0با  اه نسااست كه زيرحوضه م

 ترين ضريب است.پايين
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 هاي واقع در زون كپه داغ: مشخصات هندسي زيرحوضه4جدول 

  زيرحوضه
  مساحت

 2km 

  محيط

 km 

تراكم 

زهكشي 
2km/km 

ضريب 

  گراويليوس

  ضريب

  شكل 

  19/0  54/1  74/0  09/86  44/248  رادكان زادهامام

  15/0  67/1  71/0  39/132  82/501  ساروج بند

  21/0  48/1  76/0  10/130  24/611  اندرخ

  29/0  35/1  84/0  95/78  91/273  نسا ماه

  26/0  38/1  77/0  56/71  30/213  ميامي امامزاده

رامترهاي خطي و بررسي پا: ينالود و كپه داغبهاي مقايسه پارامترهاي خطي و هندسي زيرحوضه-

 ايعمده ربسيا فاختالها بيانگر اين است كه در بين آن ها در زون هاي بينالود و كپه داغهندسي زيرحوضه

 يخط هايويژگي ءجز كه انشعاب نسبت ويژگي دراست.  مالحظه جزئي اختالفات ولي شودنمي ديده

 تركم دبينالو زون هايحوضه به بتنس داغ كپه زون در واقع هايحوضه آندر ميانگين ،شودمي محسوب

  ).4(شكل  است

  

  بينالود و كپه داغهاي : مقايسه نسبت انشعاب زيرحوضه4شكل 
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 داغ كپه يهانمونه در ميانگين مقدار ،شودمي محسوب خطي هايويژگي جزء كه زهكشي تراكم پارامتر در

 .است بستهوا نيز ارتفاع و گياهيپوشش به ليتولوژي نوع بر عالوه مسأله اين كه )5(شكل  است تربيش

  

  

  هاي بينالود و كپه داغزيرحوضه تراكم زهكشي: مقايسه 5شكل 

  

 بينالود يهاحوضه در ضريب اين ميانگين مقدار كه شودمي مالحظه ،ليوسيگراو ضريب پارامتر بررسي در

 بخش اين رد كشيده هايحوضه كه است آن كننده تاييد مساله اين و )6(شكل  دارند 1تري از فاصله بيش

   .شودمي ديده تربيش
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  هاي بينالود و كپه داغزيرحوضه ضريب گراويليوس: مقايسه 6شكل 

 

 تركم دبينالو زون هاي حوضه دركه مقادير ضريب شكل  شودمي مالحظه ،شكل ضريب پارامتر بررسي در

 تاكيد اغد كپه در انتخابي هايحوضه به نسبت هاحوضه اين كشيدگي بر نيز مسأله اين كه )7(شكل  است

 .كندمي

  

 

  هاي بينالود و كپه داغزيرحوضه شكل: مقايسه ضريب 7شكل 

  



  جاوداني                      

140 

 

  گيرينتيجه

ايج فت. نتهاي كشف رود مورد ارزيابي قرار گردر اين تحقيق وضعيت ليتولوژي و مورفولوژي زيرحوضه

 بارزي هستند. لوژيليتو تفاوتداراي  بينالود و اغد كپه زون دو هايحوضهها بيانگر اين است كه زيرارزيابي

 لگويا وفور شاهد داغ كپه زون در كه شده زون دو در متفاوت زهكشي الگوي باعث متفاوت ليتولوژي

 در تغيير و دانيممي مرتبط ليتولوژي به را زهكشي الگوي بودن دندريتي كه هستيم گوشه راست و دندريتي

 رود كشف غدا كپه زون ناحيه در هاگسله فراواني به را ترليس گاها و شهگو راست نوع به زهكشي الگوي

 هستند شابهيم وضعيت در ارتفاع و شيب نظر از شده انتخاب هايحوضه اينكه به توجه با. دهيممي ارتباط

 تند شيب لتبدي و شيب مولفه بنابراين است، مساله اين مويد رود، كشف حوضهارتفاع و شيب  هاينقشه و

- مي رد اينجا در كنندمي عنوان پارالل زهكشي الگوي نوع ايجاد عامل را آن منابع از بسياري در كه آرام هب

ارمترهاي خطي . همچنين نتايج حاصل از بررسي پگرددمي قلمداد موثر عامل بعنوان ليتولوژي عامل و شود

 سيبرر در. غ هستندبينالود و كپه دا ها در دو زونبيانگر تفاوت آن هاها و پارامترها هندسي حوضهآبراهه

 ولي ندنداد نشان را بارزي تفاوت زون دو در آمده بدست مقادير ،انشعاب ضريب خطي ويژگي ميانگين

 بودن دندريتي اب كه ه استبود بندي رده افزايش نشانگر داغ كپه هايحوضه زير در پارامتر اين تركم مقدار

 شكل كتورفا و گراوليوس ضرايب ميانگين بررسي در . همچنيناست دمشهو مسأله اين بندي رتبه بررسي و

 زون رد واقع هايحوضه كه ترتيب بدين، آورد بدست منطقه از كلي نماي يك توانمي هاحوضه زير در

 سيالب چونهم موضوعاتي بررسي در تواندمي مسأله اين كه هستند برخوردار تريبيش كشيدگي ازبينالود 

  گيرد. قرار توجه مورد

  

  منابع

، بررسي )1395( يممر ي،زهرا؛ رباط سرپوش ي،فاتح ي؛محمدعل ي،جواد؛ زنگنه اسد آبادي،جمال .1

ه و قلع يعبار، بق هاي: حوضهموردي مطالعه( زهكشي هايهاي كمي شبكهتأثير تكتونيك در ويژگي

- 87، صص 4ه ، شمار4سال  ي،كم يژئورفولوژ يها-)، پژوهشينالوددر دامنه رشته كوه ب يدانم
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