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 1*محمد جوانبخت

 2ياط خلقيناصر خ

 3يعارف ييمحسن رضا

 دهيچک

شهرستان  يقوم در شمال شرقز قرهيآبر يهارحوضهياز ز يکيآباد ز تبارکيآبر يحوضه

داغ قرار دارد. به کپه يشناسنيباشد که در زون زميم يقوچان و در استان خراسان رضو

 يپارامترها يبر رو يمورفومتر يهااخصر شيتأث يابين پژوهش، ارزيهدف از ا يطور کل

 يرحوضهيق دو زين تحقيز است. در ايآبر يهارسوبات در حوضه يمربوط به اندازه يبافت

 يهااز شاخص يند انتخاب و برخينمايجاد ميآباد را اتبارک يرآبه که حوضهيدک و زي

و  4ر کالس دک دي يحوضهيرن اساس زيد. بر ايگرد يبندکالسه يکيمورفومتر يکم

دک ي يرحوضهيفعال بودن ز يدهندهقرار گرفت که نشان 2رابه در کالس يز يحوضهيرز

نمونه رسوب از هر  1 يشناسرسوب يپارامترها ياست. به منظور بررس يکياز لحاظ تکتون

دک ي يرحوضهيدهد که زيرسوبات نشان م يد. اندازهيها برداشت گردرحوضهيکدام از ز

دک که بر ي يرحوضهيدهد که زيج نشان ميبه دارد. نتاآريز يرحوضهيز ر ازدرشت يرسوبات
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مربوط به  يبافت يقرار گرفته، پارامترها يتردر کالس فعال يمورفومتر يهااساس شاخص

 دارد. يباالتر ياندازه

، يمورفومتر يهادک، شاخصي يرحوضهيز آباد،ز تبارکيآبر يحوضه :يديکل کلمات 

 .يبافت يپارامترها

 

  مقدمه

 يندهاير متقابل فرايثأبخصوص ت يشير حرکات فرساين همواره تحت تأثيسطح زم

ها سال باعث ونيليم ين حرکات در طيقرار گرفته است. ا يکيتولوژيو ل يکيتکتون

اد شده در واقع يرات يده است. تأثيز گرديآبر يهادر شکل حوضه ير اساسييتغ

 يهان راستا شاخصيباشند. در ايم يرونيو ب يثر درونؤم يروهاياز ن ينديبرآ

مورد نظر  يروهاين يرگذارينحوه تأث يد برايار مفيبس ياز ابزارها يکيک يمورفومتر

 يهادازهـانا چشمين يطح زمـاشکال س يکم يريگدازهـان يباشند. مورفومتريم

 (. 47: 2772، 4نتريباشد )کلر و پيم يعيطب

ز يک طرف و نياز  يکيمورفوتکتون يهاتيبا فعال يمورفومتر يهاارتباط شاخص

 يدهندهگر نشانياز طرف د يگذارتاً روند رسوبيش و نهايارتباط آنها با شدت فرسا

باشد يز ميآبر يک حوضهـي يل مورفولوژيحلـها در توع شاخصـن نيت اياهم

؛ 1 :4311، 2، بول و مک فادن2: 4931، يمهدو؛ 97: 4911، يو سلگ ي)پورکرمان

 . (1: 2741 ،5راوات؛ 1: 2749 ،1کاراتاس؛ 9: 2774، 9بوربانک و آندرسن

                                                           
1- Keller and Pinter 
2- Bull and McFadden 

3- Burbank and Anderson 
4- Karatas 

5- Rawat  
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 ياصل يشاخه يمرخ طولينمودن ن ي( جهت کم4319) 4ن بار هکياول يبرا

 دالل و شمس) شنهاد نمودي( را پSL) 2ان رودخانهيگراد -ها، شاخص طولرودخانه

 (.9: 4315، 9راک ول و همکاران ؛47: 4931 ،ياوغل

ر يتأث ير صورت گرفته است در مورد بررسياخ يهاکه در سال يز مطالعاتا يکي

ز در شمال شرق يآبر يدر چهار حوضه يشبکه زهکش يکم يهايژگيک در ويتکتون

مانند  ييهاق شاخصين تحقي(. در ا2: 4932و همکاران،  يباشد )بهرام يران ميا

 يد عدم تقارن حوضهو درص يو تراکم سلسله مراتب يشاخص انشعابات، ناهنجار

 قرار گرفته است. يز مورد بررسيآبر

ز يآبر يهادر حوضه يکيتکتون يهادگاه مختلف شاخصيکنون از دن تايهمچن

 و همکاران، ي؛ مقصود2: 4932اند )محمدزاده و همکاران، مورد مطالعه قرار گرفته

 ياندازه يرو ها برن شاخصير ايثأت ي( ول2: 4931و همکاران،  يانيو اندر 2: 4931

انتخاب  يزيده حوضه آبريگرد يق سعين تحقينشده است لذا در ا يرسوبات بررس

 ات سنگيآن مانند خصوص يمورفومتر يگذار بر روريثأت يگردد که فاکتورها

ک يآن قابل تفک ياصل يهاکانال يمشابه بوده و از طرف باًيتقر ييهوا و و آب يشناس

 يبافت يپارامترها يبر رو يمورفومتر يهاشاخصرات ييبا شند تا بتوان اثرات تغ

باد آز تبارکيآبر ين منظور حوضهيرند. بديمربوط به اندازه مورد مطالعه قرار گ

 د.يانتخاب گرد

 مورد مطالعه يمنطقه يشناسنيو زم ييايت جغرافيموقع

 5 ييايجغراف يهان طوليآباد در شمال شهرستان قوچان و بز تبارکيآبر يحوضه

و در  91° 24َ 71تاً  91° 72َ 14 ييايجغراف يهاو عرض 53° 79َ 55تاً °51 21َ

                                                           
1- Hack 

2- Stream length-gradient index 

3- Rockwell et.al., 
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 يرحوضهيز از دو زيآبر ين حوضهيا غرب شهر مشهد قرار دارد. يلومتريک 415

گر جدا بوده يکدياز  ل شده است که کامالًيرآبه تشکيدک و زي يهاکوچک تر به نام

 (. 4ه است )شکل ديو در محل اتصال آنها سد تبارک احداث گرد

 يشناسنياز زون زم ييآباد جزز تبارکي، حوضه آبريشناسنياز نقطه نظر زم

 يآن رسوبات يهان نهشتهيتر( و مهم4919شود )افشار حرب،يکپه داغ محسوب م

 يهان نهشتهيباشد و همچنين ميشين و کرتاسه پيک پسيژوراس يمربوط به دوره

( 452: 4919 باشند )افشار حرب،يم يکواترنر يجوان آن مربوط به دوره يرسوب

 (.4)شکل 

 هامواد و روش

ز يآبر يحوضه يکيمورفومتر يهاها و شاخصآباد از دادهز تبارکيآبر يدر حوضه

آن دارد استفاده  يبر رو يکيت تکتونيفعال يدرجه يداللت بر چگونگ يکه همگ

 قوچان 4:477777اس يمق با يشناسنيزم يق از نقشهين تحقيده است. در ايگرد

 ييايسازمان جغراف 4:57777 ياس توپوگرافيبا مق يها( و نقشه4919، يقائم)

ن پژوهش يکه در ا يمهم مورفومتر ي( استفاده شده است. پارامترها4991ارتش )

Smfاند شامل قرار گرفته يمورد بررس
4
, AF

2
, SL, VF

9
ن در يباشند. همچنيم ,

ده ين گردييحوضه تعريهر ز ي( براIat) 1يکيکتونت يت نسبيت شاخص فعالينها

و  يه )توپوگرافيپا يهانقشه ياز رو يرقوم يهاهيال يهياست. قابل ذکر است که کل

ن ييه تعـنسبت بArcGIS  يافزاررمـط نيحـه و سپس در مي( تهيناسـشنيزم

 د. ياشاره شده اقدام گرد يهاشاخص

                                                           
1- Index of mountain front sinuosity 

2- Asymmetric factor 

3- Ratio of valley floor width to valley height 

4- relative tectonic activity index  
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آباد )اقتباس از نقشه ز تبارکيآبر يحوضه ييايت جغرافيو موقع يشناسنيزم ينقشه (1) شکل

از  يک بعضين شماتييو تع (1333 ،يکشور، قائم يشناسنيسازمان زم قوچان 1:111111اس  يبا مق

 آن يبر رو يمورفومتر يپارامترها

نمونه از  42رسوبات  يمربوط به اندازه يبافت يپارامترهابه منظور مطالعه 

نمونه از کانال  1دک و ي يرحوضهيز ينمونه از کانال اصل 1) يرسوبات کانال اصل

ها در هر نقطه به يبردارن نمونهيد. در ايرآبه( برداشت گرديز يرحوضهيز ياصل

 25و عمق  27ک استوانه به قطر يمعادل  يحجم يشناسنيزم يلچهيکمک ب

که  ياز محلها شد که نمونه ين ارتباط سعيد که در ايگرد يمتر گودبرداريسانت

ن در هنگام برداشت، يآن دست نخورده بود برداشت گردد و همچن يبافت رسوب

ا اضافه نشده و در ضمن با توجه به انشعابات ي)درشت دانه( به نمونه کم  يرسوبات

ن کانال رودخانه و از بخش وسط آن انجام يترياز اصل يبردار، نمونهيکانال اصل

ها پس از د. نمونهيثبت گرد GPSط دستگاه ها توسق نمونهيرفت. محل دقيپذ
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دند. يگرد يبندشگاه خشک شده و به روش غربال خشک دانهيانتقال به آزما

 يهاگرم وزن شده و به کمک روش 4/7با دقت  يرسوبات هر رده توسط ترازو

 يمربوط به اندازه يبافت ي( پارامترها4311و روابط ارائه شده توسط فولک ) يآمار

 د. يبه گردآنها محاس

 ج ينتابحث و 

آباد ز تبارکيآبر يک حوضهيمورفومتر يهابا توجه به مطالعه صورت گرفته شاخص

 باشند:ير ميبه شرح ز

 (Hi) 1يپسومتريها و انتگرال هيشاخص منحن

ز را نسبت به کل يآبر يک حوضهيارتفاعات در  يپراکندگ يپسومتريه يهايمنحن

 (.425: 4937زاده،يلدهد )عيوسعت آن حوضه نشان م

از  يک نمودار، نسبتين تعرف ممکن در يتردر ساده يپسومتريه يهايمنحن

که يدهد لذا از آنجائيش مياز ارتفاع کل حوضه نما يمساحت کل حوضه را به نسبت

ن يا .به عنوان مساحت کل در نظر گرفته شده است هارحوضهيک از زيمساحت هر 

 (. 1: 2772نتر، يکلر و پ) حاسبه استر قابل ميز يمقدار از رابطه

 (1ی )رابطه
 

ن يانگي( مHmeanدهد. )يرا نشان م يپسومتري(، انتگرال هHiن رابطه )يدر ا

ارتفاع  يدهنده( نشانHmaxارتفاع حداقل حوضه و ) يدهنده( نشانHminارتفاع، )

 ز است.يآبر يحداکثر حوضه

 

                                                           
1- Hypsometric integral 
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باشد )کلر و يـکم م يتوپوگراف يدهندهنشانن، ييپا يپسومتريزان انتگرال هيم

س يويد يشيفرسا يو چرخه يپسومترين انتگرال هي( در ضمن ب1: 2772نتر، يپ

ن يکه ا ي( لذا از آنجائ42: 2749، 4وجود دارد )هنکوک يمنطق باطبت و ارتک نسي

جوان بودن  يدهندهنشانک باشد ينزد 4است هرچه به عدد 7تا  4ن يمقدار ب

 باشد. يرتر بودن حوضه ميپ يدهندهنشانرد يفاصله بگ 4 ه از عددحوضه و هرچ

در هر  يرقوم يدر مدل ارتفاع ينقطه به طور تصادف 57ن منظور تعداد يبد

د. با توجه به يوارد گرد (4)د و سپس اطالعات در جدول يرحوضه انتخاب گرديز

معادل  به رايحوضه زريز( Hi) يپسومتريزان انتگرال هي، م(4) جدول يهاداده

 باشد.يم 1/7دک يو  93/7

 رحوضهيز هر يپسومتريه انتگرال مقدار و يارتفاع يرقوم مدل از آمده بدست يهاداده (1) جدول
Hi Hmean Hmax Hmin  

 رآبهيرحوضه زيز 4597 2417 1/4111 93/7

 دکيرحوضه يز 4574 91/2149 9/2957 1/7

هر  يبرا يپسومترياگرام هيد يستيان شاخص بيدرک بهتر ا يکه براياز آنجائ 

در  د. معموالًـيه گرديمودار تهـن نيا (2)م گردد مطابق شکل يـحوضه ترسريز

ن شاخص يشکل نمودار حالت محدب داشته و مقدار ا يکيفعال تکتون يهاحوضه

 5/7ن ين شاخص بيت متوسط مقدار ايبا فعال يهاباشد در حوضه يم 5/7شتر از يب

با  يهام دارد و در حوضهيا خط مستقيمقعر  -حالت محدب ينحنبوده و م 1/7تا 

حالت مقعر دارد  يو منحن 1/7ن شاخص کمتر از ير( مقدار ايت کم )پيفعال

دک به مراتب يرحوضه يدهد زيها نشان مداده (.49: 2771، 2و همکاران ي)الهمدون

  (.2تر است )شکل فعال يکيدگاه تکتونياز د

                                                           
1- Hancock 

2- El Hamdouni 
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 (AFز )يآبر يهشاخص عدم تقارن حوض

ز را يآبر يحوضه يزان کج شدگيتوان مياصوالً با استفاده از شاخص عدم تقارن م

 (.1: 2774نشان داد )بوربانک و آندرسن، 

 يگردد توسط رابطهيم ي( نامگذارAFشاخص عدم تقارن که بطور خالصه )

  شود:يل محاسبه ميذ

 (2ی )رابطه                          
 

 

 
 زيرابه ييدک و ب( زيرحوضه يآباد الف: زيرحوضهتبارک يهاي هيپسومتري حوضهمنحني (2)شکل 

 لومتريز در سمت راست )کيآبر ي(: مساحت حوضهArم: )ين رابطه داريدر ا

(: کل مساحت حوضه Atباشد( و )يان رود ميد در سمت جهت جريمربع( است )د
 دهد.يومترمربع( را نشان مليز )کيآبر

آباد در ارکـز تبيآبر يهـ( حوضAFاخص عدم تقارن )ـقدار شـجه مـيدر نت

 (.2باشد )جدول يم 51/7دک معادل يو  53/7رآبه معادل يزي حوضهريز

 حوضهريدست آمده از در ارتباط با شاخص عدم تقارن در هر زه ب يهاداده (2) جدول

AF At Ar  

 رآبهيز يرحوضهيز 33/419 4/234 53/7

 دکي يهرحوضيز 121/491 3/251 51/7

Hi=7393 
Hi=731 

ا

 لف

 ب

0

0 

1 

1 

0

0 
1 

1 
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وجود آمده و در آنها ه که در عهد حاضر ب ياآبراهه يهاشتر شبکهيب يبرا

% است 57ان آب ادامه دارد و در حال تقارن هستند، عامل عدم تقارن در حدود يجر

 خصوص سنگ لف به(. الزم به ذکر است عوامل مخت3: 2774)بوربانک و آندرسن، 

حوضه  يشدگتواند در کجيافته در اثر فشار ميجهت  ياو ساختاره يشناس

( که به علت ثبات 1: 2772نتر، ي؛ کلر و پ1: 4315، 4رگذار باشد )هار و گاردنريثأت

نسبت داد به  يکيتکتون يهاتيتوان تقارن را به فعالين فاکتورها ميا يبيتقر

زان يو با کاهش م 57ک به ينزد يقدارم يکيفعال تکتون يهاکه حوضهيطور

 ن اساس احتماالًيد. بر اريگيفاصله م 57ش مقدار آن از يساش فريت و افزايفعال

 (.4باشد )شکل يرابه ميشتر از زيدک بي يرحوضهيدر ز يکيت تکتونيفعال

 (SLب رود )يان رود به شيشاخص طول جر

ل خاص از رود از يوفک پري ي( براSLا شاخص )يب رود يش -انيشاخص طول جر

 د:يف گردي( تعر4319ن بار توسط هک )يد که اوليآيدست مهر بيز يرابطه

          (3)ی رابطه
 

 

 ان روديگراد  ب رود است و يش -انياخص طول جرـ( شSL) طهـراباين در 

که در است  يا( مجموع طول کانال از محل انشعاب رود تا وسط نقطهLباشد و )يم

 شود.يآن شاخص مورد نظر محاسبه م

 يانطباق مناسب SL ( شاخص2774بوربانک و آندرسن ) يهايبا توجه به بررس

ان رود در بخش قابل يقدرت جر يان رودخانه دارد. مجموعهينسبت به قدرت جر

، چرا که قدرت است يکيدرولوژيه يرهاين متغيترياز اساس يکيآن  يدسترس

 شود.يم دستنييانتقال رسوبات به مناطق پا و حمل و بستر رود بيتخر باعث انيجر

                                                           
1- Hare and Gardner 
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شود يشتر ميب سطح آب بيتر باشد، شب بدنه رود بزرگيهرچه ش يبه طور کل

ابد ييش ميه آب افزايزان تخليب و انتقال رسوبات و ميزان تخريجه مينت و در

 (.  45  :2774و آندرسن،  )بوربانک

 يانت متر و برايگراد 95/219به به طور متوسط رآيز يحوضه ي( براSLزان)يم

 (.9باشد )شکل يانت متر ميگراد 33/975دک به طور متوسط ي يحوضه

ثر ؤن پارامتر ميرات اييدر تغ يشناسسنگ يهايژگيالزم به ذکر است نوع و

ا استحکام واحد ي ين پارامتر را به علت سستيرات اييزان تغيم باشد و معموالًيم

 يهايژگيآباد وز تبارکيآبر يکه در حوضهيد اما از آنجائينمايل مکنتر يسنگ

ش يو فرسا يکيتکتون يهانديکسان بوده است و تقابل فراي باًيه تقرياول يشناسسنگ

ده است لذا يگرد يشناسنيزم يا حذف و محدود شدن سازندهايماندن  يباعث باق

 يهاتيثر از فعالأحوضه را متريدو ز يم شده برايترس يهايرات منحنييتوان تغيم

دک نسبت به ي يحوضهريز ياد در منحنيرات زييکه تغيدانست به طور يکيتکتون

 رحوضه دارد.ين زيشتر ايب يکيت تکتونيرابه داللت بر فعاليز

 

دک و ي يرحوضهيآباد الف: زز تبارکيآبر يب رود حوضهيان رود به شيشاخص طول جر (3)شکل 

 رآبهيز يرحوضهيب: ز

 

ا

 لف
 ب
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 (Smfکوهستان ) يجبههي تهيزنويشاخص س

ه ر بيز يباشد که توسط رابطهيچ و خم کوهستان ميپ يکنندهن شاخص مشخصيا

 د.يآيدست م

 (4ی )رابطه
 

 کوهستان ي( طول جبههLmfيته پيشاني کوهستاني، )ز( سينوSmfدر اين رابطه )

 باشد. مي کوهستان يجبهه( طول مستقيم Lsدر محل برخورد کوهستان و دشت و )

 يشيفرسا يروهاين نيانعکاس توازن ب يبرا يکوهستان شاخص يشانيته پيزنويس

گر يدارند و از طرف د يتيزنويجاد ساختمان سيل به ايک طرف تماياست که از 

 يشانيم در پيک خط مستقيجاد يل به اياست که تما ين ساختيزم يروهاين

 (.9: 4311، 4؛ بول1: 4311ن، کوهستان را دارند )بول و مک فاد

هستند  ين ساخت فعال و باال آمدگيکه همراه با زم يکوهستان يهادر جبهه

زان باال يکه م يک است، در حاليک نزدين بوده و به عدد يي( پاSmfزان شاخص )يم

جاد يباعث حفر و ا يشيفرسا يندهايا متوقف شود، فرايابد و يکاهش  يآمدگ

 (.3: 4311، 2؛ کلر1: 4311ند )بول و مک فادن، گرديم ينوسيساختمان س

و به  يار ماهوارهيمختلف و تصاو يهادست آمده از نقشهه با توجه به اطالعات ب

 رحوضهيمقطع در هر ز 47( در 4شکل ک يبه طور شماتم شده )يترس يهاکمک نقشه

ز نظر که ا ييهاته جبهه کوهستان در حوضهيزنوين پارامتر محاسبه شد. سيزان ايم

 از کاهش ين مقدار حاکيتر از او اعداد بزرگ است 4/4فعال هستند کمتر از  يکيتکتون

(. 42 :4311و کلر،  5: 4315است )راک ول و همکاران،  يکيتکتون يهاتيشدت فعال

                                                           
1- Bull  
2- Keller  
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 53/7معادل  دکي يحوضهريو ز 11/7رآبه معادل يز يرحوضهين پارامتر در زيمقدار ا

 (.9)جدول است دکي يرحوضهيز ترفعال کيتکتون يدهندهکه نشان شدمحاسبه 

 رحوضهيته جبهه کوهستان در هر زيزنويشاخص س يدست آمده براه ب يهاداده (3) جدول

Smf Ls Lmf  

 رآبهيز يرحوضهيز 412/9 1/9 11/7

 دکي يرحوضهيز 591/4 1/2 53/7

 (VFکف به ارتفاع دره ) يشاخص نسبت پهنا

 اشد.بمير قابل محاسبه يز ين شاخص از رابطهيا

 (5ی )رابطه
 

 فوق: يبا توجه به رابطه

(Vfw( ،عرض کف دره )ELD( ،ارتفاع سمت چپ دره )ErD ارتفاع سمت )

پهن و با  يهادره ي( براVfمقدار ) باشد.يارتفاع کف دره م (ESC)راست دره و 

 يهادره يو برا (يکيتونت تکين بودن فعاليي)پا ر باال بودهيمقاد ياد دارايز يگستردگ

V و  باشد )بوربانکيم (يکيت تکتوني)باال بودن فعال ر کميمقاد يشکل دارا

مقطع با  1ن منظور يبد (.49: 2779، 4لوا و همکارانيس ؛47: 2774آندرسن، 

 ل مربوطهيرحوضه انتخاب و پروفيگر در هر زيکديلومتر فاصله از يک 4فواصل حداقل 

دست ه ر بيسپس متوسط مقاد (1)شکل  (5: 4331، 2رراه رزيد )راميم گرديترس

دست ه ج بين پارامتر در نظر گرفته شد. بر اساس نتايمحاسبه مقدار ا يآمده برا

 يرحوضهيتر از زبه مراتب فعال يکياز نظر تکتون (29/7) دکي يرحوضهيآمده ز

 . (1)جدول  باشديم( 11/7)رابه يز

                                                           
1- Silva et al., 

2- Ramírez-Herrera 



 

 

 

 

...  121 

 
 حوضهريکف به ارتفاع دره در هر ز يشاخص نسبت پهنا يرادست آمده به ب يهاداده (4) جدول

Vf ErD ESC ELD Vfw  

 رآبهيز يرحوضهيز 125/425 2795 4177 2477 11/7

 دکي يحوضهريز 15 4357 4117 4117 29/7

 Iatها براساس شاخص شاخص يبندطبقه

ت يفعالن ييارائه شده و تع يهاق پارامتريبه منظور تلف يتاکنون مطالعات مختلف

ز توسط افراد مختلف صورت گرفته است )به عنوان يآبر يهادر حوضه يکيتکتون

از مطالعات  ي( در بعض9: 2779لوا و همکاران، ي؛ س2: 4311مثال بول و مک فادن، 

ت ينها مختلف صورت گرفته و در يپارامترها يبرا يفراوان يم نمودارهايترس

 (. معموال44ً: 4315)راک ول و همکاران، ده است يارائه گرد يکيتکتون يبندکالس

 يهادر حوضه يکيژئوموفولوژ ياندازهات با استفاده از چشميها در نهان روشيدر ا

صورت  يبندو مناظر موجود شواهد الزم ارائه و جمع ز و در ارتباط با ارتفاعاتيآبر

و  ؛ آزور2: 4315همکاران،  و ؛ راک ول44: 4311رد )بول و مک فادن، يگيم

 (.  42: 2771، 2و همکاران نيو مول9: 2772، 4همکاران

 

 

 

 

 

در  دو مقطع  (Vfwکف دره به ارتفاع دره) ي( نسبت به پهناVfت شاخص)يش وضعينما (4)شکل 

 رآبهيز يحوضهرياز ز يدک و ب: مقطعي يرحوضهياز ز يآباد الف: مقطعز تبارکيآبر ياز حوضه

                                                           
1- Azor et al., 

2- Molin et al., 

ا

 لف
ا ب

 لف
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 يت نسبيز از شاخص فعاليآبر يهابهتر حوضه يابين اساس به منظور ارزيبر ا

ن طبقه ي(. در ا2: 2771، و همکاران يگردد )الهمدوني( استفاده مIat) يکيتکتون

اند شده يبندطبقه 9و  2، 4کالس  9در  AFو   SL, Vf, Smf يهاشاخص يبند

ند باشيرا دارا م يکيت تکتونين فعاليکمتر 9ت و کالس ين فعاليباالتر 4که کالس 

 (.5)جدول 

 (2113 و همکاران، ي)الهمدون AFو  SL, Vf, Smf  ،BSيهاشاخص يبندطبقه (5)جدول 

 هاشاخص 1کالس  2کالس  3کالس 

 SL اديرات زييزات تغيم رات کمييزان تغيم راتييبدون تغ

15>AF-50 7-15<AF-50 AF-50>15 AF 

VF>1 VF: 0/5-1 VF<0/5 VF 

Smf>1/5 Smf: 1/1-1/5 Smf<1/1 Smf 

H<0/4 H:0/5-0/4 H>0/5 H 

( S/nک )يژئومورفون يهامختلف شاخص يهان کالسيانگيتوسط م Iatشاخص 

شوند يم ميکالس تقس 1( به S/nر بدست آمده از )يد و براساس مقاديآيبدست م

، کالس يکينئوتکتون يار بااليت بسيبا فعال 4، کالس Iat يبندمي(. در تقس1)جدول 

با  1متوسط و کالس  يکيت نئوتکتونيبا فعال 9باال، کالس  يکينئوتکتون تيبا فعال 2

 گردند.يفعال مشخص م يکم يکيت نئوتکتونيفعال

 Iatشاخص  يطبقه بند( 6)  جدول

 S/n يساختنيت زميفعال رده

 4-5/4 باال يليخ 4

 5/4-2 باال 2

 2-5/2 متوسط 9

 >5/2 نيپائ 1
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آباد در دو ز تبارکيآبر يحوضه يکيت تکتونيفعال Iatبراساس شاخص 

( ارائه 1ج آن درجدول )يقرار گرفته که نتا يرابه مورد بررسيدک و زي يرحوضهيز

 شده است.

 يهاج حاصل از شاخصيها و محاسبات انجام گرفته و نتايبا توجه به بررس

ل صورت گرفته بر يه و تحليآباد و با تجزتبارک يرودخانه يمحاسبه شده بر رو

دک به مراتب نسبت به يز يآبر يحوضهري( ز1( و )1ساس اطالعات جداول )ا

 شتر دارد.يب يکيت تکتونيرآبه فعاليز زيآبر يحوضهريز

 Iatآباد براساس شاخص ز تبارکيآبر يک حوضهيژئومورف يهاشاخص يبندطبقه (7)جدول 

Iat H Smf Vf Af SL 
 

 رآبهيز يرحوضهيز 2کالس  2کالس  2کالس 4کالس  9کالس  11/4

 دکي يرحوضهيز 4کالس  2کالس  4کالس  4کالس  4کالس  2/4

 د بر اندازهيکأآباد با تز تبارکيآبر يحوضه يبافت يپارامترها يبررس

 يهاها و رخسارهطيمح ص رسوبات دريتشخ يتوان برايها را مز اندازه دانهيآنال

 يندهايفرآ يرا درباره يديج مفيتواند نتاين خود ميکار برد که اه مختلف ب

 .ار ما قرار بدهديان در اختيو نوع جر يرسوبگذار

، يهوازدگ يندهاي، فرآأسنگ منش يهايژگيها در رسوبات به ودانه يع اندازهيتوز

 ايدارد )ابومار يآنها در هنگام انتقال و حمل و نقل بستگ يانتخاب يش و جورشدگيسا

 (.9: 2773، 4و همکاران

دک و يز يآبر يرحوضهيز تبارک در دو زيآبر يحوضه يشناسوبمطالعات رس

 يـدف بررسـبا ه يشناسوبـته است. مطالعات رسـقرار گرف يـرآبه مورد بررسيز

                                                           
1- Aboumaria et al., 
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ق انجام يروش عنوان شده در بخش روش تحقبهمربوط به اندازه   يرسوب يپارامترها

 د. يگرد

، يذرات مورد بررساندازه  ياست که برا يضرور يشناسمطالعات رسوب در

ن و يانگين منظور از دو پارامتر ميها مشخص گردد بدک از نمونهيهر يبرا يمتوسط

 انه استفاده شده است.يم

ل يرد. به دليگيدرصد قرار م 57 ينقطه در يتجمع يمنحن يرو انه دريمقدار م

 ا نامتقارن منعکسيکج شده  يهايمنحن يدرصد 57انه در نقطه يم يريقرارگ

زان يبه هر م ياس فيباشد. در مقيمتوسط اندازه ذرات در کل رسوب نم يهکنند

 يشود )موسوير متذرات دانه درشت يتر شوند اندازهن کوچکيانگيانه و ميکه م

 ين برايانگيانه و ميصورت گرفته متوسط م يهاي(. بر اساس بررس4919،يحرم

 -1/2و  -2/9دک ي يرحوضهيز يو برا يف -1/7و  - 1/4ب يرآبه به ترتيرحوضه زيز

 (.1باشد )جدول يم يف

که  ييندهايو فرآ يط رسوبيف محير و توصيتفس يبرا ياز کج شدگ يبه طور کل

عبارت است از نامتقارن بودن  يشود. کج شدگيباعث حمل و نقل شده استفاده م

، يحرم يگردد )موسو يع رسوبات مشخص ميتوز يله منحنيوسه ع ذرات که بيتوز

 ييهايمنحن در يصفر است ول يمتقارن مقدار کج شدگ يهاي(. در منحن55: 4919

ل باشد مثبت و يزتر متمايا به طرف رسوبات دانه ريکه دنباله آنها به طرف راست 

 ياست. برا يتر باشد منفا رسوبات دانه درشتيبه طرف چپ  يمنحن ياگر دنباله

( استفاده شده 4311، 4امع )فولکج يميترس ين پارامتر از کج شدگيا يريگاندازه

و  15/7رآبه يز يرحوضهيدر ز يزان کج شدگيدهد که ميها نشان مياست. بررس

 (.1باشد )جدول يم -5/7دک ي يحوضهريدر ز

                                                           
1- Folk  
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گر وابسته بوده به يکدياصوالً به  يدگيکش و يجورشدگ ير پارامترهايمقاد

تر مشاهده دهيصورت کش ، نمودار رسوبات بهيزان جورشدگيش ميکه با افزايطور

 برابر يجورشدگ يکاهش عدد يبرحسب ف ياز نقطه نظر مقدار يعنيشود يم

تر بودن اندازههم يدهندهن پارمترها نشانياست. هر دو ا يدگيکش يعدد شيافزا

زان هم اندازه يتر باشد مط ثابتيمح يط انرژيهر چه شرا رسوبات است و معموالً

با بار بستر  يهادر رودخانه ست. الزم به ذکر است معموالًشتر ايز بيبودن رسوبات ن

جاد يکاذب ا يغربال، جورشدگ ييابتدا يهال تجمع رسوبات در کفهيبه دل يگراول

استفاده کرد  يدگيها از پارامتر کشن رودخانهيگردد و لذا بهتر است در ايم

و  يشدگزان پارامتر جورين اساس ميا( بر 1: 4911)جوانبخت و همکاران، 

 4و  3/2دک ي يرحوضهيو ز 15/7و 2/2ب يرابه به ترتيز يرحوضهيدر ز يدگيکش

 (.1باشد )جدول يم

توان عنوان نمود که يحوضه مريهر ز يدست آمده براه ر بيبا توجه به مقاد

باشد يرابه ميز يرحوضهيتر از زدک درشتيحوضه ريرسوبات در ز يمتوسط اندازه

 يرحوضهيدک نسبت به زي يرحوضهيشتر حاکم بر زيب يانرژ يدهندهکه نشان

بودن متوسط  يدهد با توجه به گراولينشان م يباشد. مقدار کج شدگيرابه ميز

اند بوده يمنحن يز عامل نامتقارنير يهادک گراوليرحوضه يرسوبات در ز ياندازه

اند که نموده جاديرا ا ينامتقارن يارابه رسوبات ماسهيرحوضه زيکه در ز يدر حال

رابه يدک نسبت به زي يرحوضهيتر اندازه رسوبات در زتمتوسط درش يدهندهنشان

دک به ي يرحوضهيرسوبات در ز يدگيان است. کشيدر زمان افت شدت جر يحت

رات کمتر شدت ييتغ يدهندهرابه است که نشانيز يرحوضهيشتر از زيمراتب ب

که  ييهاتوان عنوان داشت در حوضهيا مدک است. در انتهي يحوضهريان در زيجر

ر ـيصورت ثابت بودن سا د درـتر دارننييدر کالس پا يمورفومتر يهاصـشاخ

اندازه آنها به علت باالتر بودن شدت  يبافت يپارامترها احتماالً ريمتغ يپارامترها
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ن ان، رسوبات درشتر را نشايدنبال آن باال رفتن شدت جرک و بهيتکتون يهاتيفعال

 دهند.   يم

ر در ين مقاديهر نمونه و متوسط ا يمربوط به اندازه برا يبافت ير پارامترهايمقاد (3)جدول 

 رحوضهيهر ز

 يکج شدگ انهيم انگبنيم يزينوک ت يجورشدگ )متر( فاصله

 دکي رآبهيز دکي رآبهيز دکي رآبهيز دکي رآبهيز دکي رآبهيز دکي رآبهيز

4577 4577 2/4 2/9 72/4 1/7 2/4- 3/2- 4- 3/9- 1/7 4/2- 

9777 9777 2 9 4 3/7 4- 2/2- 4/4- 1/9- 1/7 4- 

1577 1577 2/2 3/2 15/7 4 1/7- 9/2- 2/4- 1/9- 15/7 5/7- 

1777 1777 9/2 1/2 19/7 4/4 1/7- 1/2- 1/4- 2/9- 1/7 9/7 

1577 1577 5/2 2/2 1/7 9/4 1/7- 1/2- 2/2- 9- 9/7 4 

3777 3777 1/2 5/4 15/7 5/4 5/7- 1/2- 1/2- 5/2- 2/7 2 

- - 4/2 5/2 11/7 4/4 2/4- 5/2- 1/4- 9/9- 11/7 75/7- 

 يريگجهينت

ز يآبر يحوضه يکيت مورفومتريوضع يابيدر پژوهش صورت گرفته جهت ارز

شهرستان قوچان  يشمال شرقرابه( يدک و زيآن ) يرحوضهيدو زآباد در تبارک

ر يق مقاديبا استفاده از تلف شد. يريگن اندازهدر آ يمورفومتر يهاپارامتر

حوضه  يکيتکتون يت نسبيز مقدار فعالين حوضه آبريا ياشاره شده برا يپارامترها

دک در کالس ي يحوضهرين اساس زيد. بر ايمحاسبه گرد Iatتحت عنوان شاخص 

ت يالباال بودن فع يدهندهقرار گرفتند که نشان 2رابه در کالس يز يرحوضهيو ز 4

 ير پارامترهايثأرابه است. به منظور تيدک نسبت به زي يرحوضهيز يکيتکتون

حوضه برداشت و  ينمونه رسوب از کانال اصل 1اندازه رسوبات  يبر رو يکيمورفومتر

انه و يدک مي يحوضهريج نشان داد زيد. نتايگرد يبندبه روش غربال خشک دانه

رابه دارد که ينسبت به ز يشتريب يدگيتر، کشيمنف يشدگن درشتر، کجيانگيم
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توان يرابه است. در انتها ميرحوضه نسبت به زين زيشتر ايب يط انرژياز شرا يحاک

نشان از  يکيمورفومتر ير پارامترهايآباد مقادتبارک يعنوان داشت که در حوضه

رابه است که يزدک نسبت به يحوضه ريک در زيتکتون يت هايباال بودن شدت فعال

را نشان  يمربوط به اندازه، رسوبات درشتر ير حوضه، پارامترهاين زيده در اباعث ش

 ان آب از آن نهشته شده است. يش سرعت حرکت جريدهند که به علت افزا
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