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دیگری در سح کشور و جهان .به این ترتیب مشخا می گردد که پشوه
های تحلیلی بسیاری در مورد مسائل نئوتکتونیکی با استداده از شاخا های
مورفومتریک انجام پذیرفته است .منحقه مورد محالعه در استان کردستان و
در بخ جنوب غرب برگه تیش تیش تحت عنوان منحقه بیساران با مساحت
 880833/95کیلومتر مربع (نقشه  0:011111تیشتیش سازمان زمین

چکیده
در مناطق فعّال زمینشناسی ،ارتباط هماهنگی بین اشکال توپوگرافی سطح
زمین و سیستمهای هیدرولوژی وجود دارد ،به طوری که میتوان یک برآورد
کمی بین فعّالیّتهای نئوتکتونیکی و فرآیندهای سح زمین انجطام داد و بطه
تبیین و مدلبندی تکامل چشم انداز زمین پرداخت .هطد از ایطن پطشوه
محالعه و شناسطایی فعالیطت هطای تکتطونیکی بطا اسطتداده از شطاخا هطای
ژئومورفومتری در منحقطه بیسطاران بطرای مقابلطه بطا تط ایرات احتمطالی ایطن
حرکات مطی باشطد .در ایطن پطشوه نقشطههای توپطوگرافی ،زمینشناسطی،
تصاویر ماهوارهای و مدل رقومی ارتداعی ( )DEMبه عنوان دادههطای اصطلی
تحقیططق مططورد اسططتداده قططرار گرفتنططد .سططاد بططا اسططتداده از شططاخاهای
ژئومورفیک که شامل؛ شاخا سینوسیته جبهطه کوهسطتان ( ،)Smfشطاخا
نسططبت پهنططای کططد دره بططه ارتدططا آن ( ،)Vfعام طل عططدم تقططارن حو ططه
(،)AFگرادیان طولی رودخانه ( ،)Slعامل تقارن توپطوگرافی ( )Tو انتگطرال
هیاسومتری و منحنی هیاسطومتری ( ،)Hiو طعیت منحقطه از نرطر میطاان
فعّالیّتهای تکتونیکی مورد ارزیابی قرار گرفت .از ترکیب ایطن شطاخاها بطا
یکدیگر رابحه شطاخا فعّالیّتهطای تکتطونیکی ( )Latبهدسطت آمطد .نتطایج
بررسی نشان داد کطه طبطق مقطادیر شطاخا فعّالیّتهطای تکتطونیکی ()Lat
منحقه از لحاظ فعّالیّتهای نئوتکتونیک در رده متوسط قرار دارد.
کلمات کلیدی :شاخا های ژئومورفیطک ،شطاخا فعّالیّتهطای تکتطونیکی،
بیساران.

شناسی ، [4] )0839 ،واقع می باشد (شکل .)0در بررسی های مورفومتری
دو دسته شاخا های کیدی وکمی قابل بررسی هستند .بررسی این شاخا
ها به ما کمک می کند ،درخصوص و عیت تکتونیکی منحقه از لحاظ
فعالیت یا عدم فعالیت اطالعات دقیقی را به دست آوریم( .پورکرمانی و
سلگی .[9] )0833 ،آگاهی از شرایط تکتونیکی منحقه می تواند تا حدود
زیادی از خسارت جانی و مالی زمین لرزه کاسته و در کاه خسارات ناشی
از بالیای طبیعی دیگر نریر حرکات دامنه ای ( لغاش ها و ریاش ها ) مؤار
واقع شود.
بدنه اصلی مقاله
 -0روش محالعه
من محالعه شاخا های کیدی برخی از شاخا های
ما در این پشوه
کمی را نیا که در محالعه تکتونیک فعال مدید هستند ،مورد محالعه قرار
داده ایم که عبارتند از:
2
0
 -0انتگرال هیاسومتری و منحنی های هیاسومتری ) -2 ،)Hiعدم تقطارن
حو ه زهکشی -8 ،(AF) 8سینوسطیتی جبهطه کوههطا -4 ،(Smf) 4گرادیطان
طولی رودخانه -9 ،(SL) 9نسبت پهنای کطد دره بطه ارتدطا دره-6 ،(Vf) 6
فاکتورهای تقارن توپوگرافی عر ی ،)T( 3ساد ،نتایج این شاخا ها را بطا
هم ترکیب کرده ایم و با اطالعات دیگر نریطر میطاان بطا آمطدگی هطا ،کطج
شدگی ها و پیچ ها که خود آنها گروهی از شاخا های تکتونیک فعال را
به دست می دهند ،برای اندازه گیری درجه نسبی تکتونیک فعال منحقطه در
نرر گرفته ایم.
 -0 -0گرادیان طولی رودخانه
شاخا طول -شیب رودخانه توسط  [6] (Hack,1973) ،به شکل زیر
توصید شد:

مقدمه
تکتونیک فعال به فرایندهای تکتونیکی اطالق می شود که در یک مقیاس
زمانی در پوسته زمین تغییر شکل هایی ایجاد کنند که این تغییر شکل ها
برای جوامع انسانی مهم هستند .اگرچه تکتونیک فعال گسستگی آرام پوسته
زمین است که امکان دارد به ساز ه های انسانی صدمه باند ولی بیشتر
فرایندهای تکتونیکی فعالی که قادر هستند رویدادهای ناگهانی به وجود
آوردند اهمیت دارند.[1] )Keller and Pinter, 2002( ،
تحلیل های مورفومتری که ارزیابی کمی ویشگی های ژئومتری اشکال
زمینی و چشم اندازها می باشند ،از طریق شاخا های ژئومورفیک و
پارامترهای رتبه ای شبکه های زهکشی ،تکتونیک فعال یک منحقه را
بررسی می کنند.[2] )Guarnieri and Pirrotta, 2008( ،
در این زمینه شاخا های ژئومورفیک اباار سودمندی برای محالعه فعالیت
های تکتونیکی در نواحی مختلد محسوب می شوند و به وسیله آنها می
توان اطالعاتی در مورد نواحی خاصی از یک منحقه که در معرض فعالیت
تکتونیکی نسبتاً سریع یا حتی کند قرار دارند ،به دست آورد .آرین و
پورکرمانی ( ،[8] )0831در پشوهشی با استداده از شاخا های
مورفومتریک به تشری و عیت کنونی دگر شکلی در بخ هایی از طول
حدودا صدکیلومتری رودخانه قال اوزن در استان زنجان پرداخته اند.
همچنین حاجی علی بیگی )0831( ،در پشوهشی با استداده از شاخا های
مورفومتریک به بررسی این شاخا ها در دو واحد جبهه کوهستانی و
گستره کوهاایه و زیر واحدهای حو ه تهران پرداخته است و تحقات فراوان

)(1
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Hypsometric Integration
Hypsometric Curves
3 Asymmetry Factor
4 Mountain Front Sinuosity
5 River Slop- Stream Length
6 Vally width to Fundus
7 Transverse Topograghic Symmetry Factor
2
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SL =(ΔH/Δl)l

در این رابحه  ΔH/Δlشیب بخشی از مجرا و  lطول مجرا از با دست تا
نقحه ای که برای آن شاخا محاسبه می شود است .این شاخا برای
ارزیابی زمین ساخت فعال مدید است .زمانی که رودخانه ها و آبراهه ها در
نواحی با نرخ با آمدگی زیاد جریان دارند ،مقدار  SLافاای می یابد .در
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حالی که وقتی جریان رودخانه به موازات ساختارهایی مانند دره های حاصل
از گسل راستالغا صورت گیرد ،میاان  SLکاه می یابد .میاان  SLدر

شکل : 8پراکندگی آنومالی های شاخا گرادیان طولی رودخانه()SL
 -2 -0فاکتور توپوگرافی عر ی)(T

محاسبه این شاخا روشی برای ارزیابی یک رودخانه درون حو ه و
تغییرات میاان نامتقارنی در بخ های مختلد دره است .خط میانی حو ه
جایی است که رودخانه به صورت متقارن نسبت به دره قرار گرفته است و با
توجه به طویل ترین محور حو ه رسم می شود .برای هر بخ از رودخانه
از فرمول زیر استداده می شود .عامل تقارن توپوگرافی عر ی ) (Tاست.
)(2
شکل  :0موقعیت محدوده بر روی نقشه ی زمین شناسی

( )Daمسافت از خط میانی حو ه زهکشی تا خط میانی کمربند مئاندر فعال
است و ) (Ddمسافت از خط میانی حو ه تا مرز حو ه می باشد .برای یک
حو ه کامال متقارن  ،T=0با افاای عدم تقارن T ،افاای یافته و به مقدار
 0نادیک می شود .مقادیر  Tبرای قحعات مختلد دره ها محاسبه می شود
که معر مهاجرت ترجیحی رودها در جهت عمود بر محور حو ه زهکشی
هستند .این تحلیل برای الگوهای زهکشی دندریتی بسیار مناسب است زیرا
بررسی دره های انشعابی ،به خوبی ارزیابی دره اصلی به منرور اندازه گیری
مقادیر بارگتر  Tمیسر است آنگاه تحلیل آماری می تواند برای تخمین
جهت غالب مهاجرت رودخانه مورد استداده قرار گیرد (شکل .)4درحو ه
مورد بررس ی نرخ فعالیت تکتونیک نسبی متوسط می باشد البته این شاخا
برای  9نقحه محاسبه شده است و ساد نتیجه به صورت میانگین لحاظ
شده است (جدول.)0

مناطق فعال تکتونیکی زیاد است. [7] (Keller and pinter,1996) ،
شاخا  SLبه ساختمان سنگ شناسی هم بسیار حساس است .بنابراین در
مکان هایی که جند سنگها مقاوم می گردد ،میاان  SLافاای می یابد و
در مکان هایی که سنگهای نامقاوم وجود دارند ،مقادیر  SLکاه می یابد.
شاخا  SLدر مکان هایی که تکتونیک فعال از نرخ با یی برخوردار است،
به طور ویشه ای با می باشد و از طریق تشخیا آنومالی های این شاخا
می توان میاان فعالیت های تکتونیکی را در فواصل چند صد کیلومتری
بررسی کرد .در طی محالعه  SLبرای حو ه مورد نرر کالس تکتونیکی
حو ه  8می باشد (شکل .)2البته در برخی مناطق نیا شاهد آنومالی هایی
هستیم که در شکل  8نمای داده شده اند (شکل.)8

شکل :4پراکندگی شاخا فاکتورتوپوگرافی عر ی()T

شکل :2پراکندگی میاان شاخا گرادیان طولی رودخانه()SL
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جدول : 0محاسبه شاخا  Tبرای حو ه بیساران
Basin name
T
Class
0.54

2

 -4 -0نشانگر نسبت پهنای دره به ارتدا دره ) (Vf

نسبت پهنای کد دره به ارتدا ) (Vfبه صوت ذیل بیان شده است:
])Vf =2Vfw/[(Eld-Esc) + (Erd-Esc
)(4
 Vfنسبت پهنای کد دره به ارتدا آن Vfw ،پهنای کد درهErd ,Eld ،

Beysaran

)T<.3=low Activity(3), 3<T<.6=Moderate Activity(2
)T>.6=High Activity(1

ارتدا دیواره های چپ و راست دره نسبت به هم و  Escارتدا کد دره است.
این شاخا برای بررسی میاان فعالیت نیروهای زمین ساختی در منحقه
استداده شده است .بدون شک مورفولوژی دره ها متداوت است بحوری که
بعضی دره ها  Vشکل هستند و بعضی که عمدتا در پای کوه قرار دارند
دارای کد پهن می باشند و بنابراین نسبت پهنای دره ها به ارتدا دیوارها
متداوت خواهد بود و نسبت پهنای دره به ارتدا آن را معمو در فاصله
معینی از جبهه کوهستان (معمو یک کیلومتر از جبهه کوهستان به طر
با دست رودخانه) اندازه می گیرند .این شاخا معمو نشان می دهد که
آیا رودخانه به حدر بستر خود می پردازد و یا اینکه عمدتا فرسای به
صورت جانبی به طر ارتداعات و دامنه های حاشیه رودخانه انجام می
گیرد .شاخا  Vfبرای دره های پهن و گسترده نسبتا زیاد است و برای دره
های جوان و بی شکل نسبتا کم می باشد ).(Keller and Pinter,1996
زیاد بودن شاخا  Vfنشان دهنده با آمدگی کم کوهستان است در حالی
که کم بودن این مقدار منعکد کننده دره های عمیق است که در آن
رودخانه ها به عمل حدر بستر خود می پردازند و معمو همراه با با آمدگی
تکتونیکی می باشد.[7] Keller & Pinter, 1996 ،این شاخا در حو ه
بیساران برای  01نقحه مورد محاسبه قرار گرفته و ساد نتیجه کلی از
میانگین این نتایج بدست آمده .نرخ این شاخا در حو ه مورد نرر متوسط
می باشد (جدول – 8شکل.)6

 -8 -0منحنی هیاسومتری و انتگرال هیاسومتری ()Hi

این منحنی ها پراکندگی ارتداعات را در بخشی از پهنای یک حو ه
زهکشی به کل وسعت حو ه را تشری می کند .یک خصوصیت مهم
منحنی های هیاسومتری آن است که حو ه های زهک با ابعاد مختلد را
می توان با یکدیگر مقایسه نمود .یک راه ساده برای تشخیا منحنی
هیاسومتریک برای یک حو ه زهکشی ،محاسبه انتگرال هیاسومتریک می
باشد .انتگرال مساحت زیر منحنی هیاسومتری می تواند نشانگر شکل
منحنی و میاان فعالیت های منحقه باشد .یک راه برای محاسبه انتگرال
هیاسومتری از یک منحنی ،استداده از رابحه زیر است:
Hi= Hint –Hmin/Hmax –Hmin

)(3

که در آن  ،Hiمیاان انتگرال محاسبه شده است Hint .ارتدا میانگین است.
 Hminنشانگر ارتدا حداقل حو ه و  Hmaxنشانگر ارتدا حداکثر حو ه
است .مقاد یر با ی انتگرال هیاسومتری بر این د لت دارد که اکثر
توپوگرافی منحقه نسبت به ارتدا میانگین بلندتر است ،مقادیر متوسط و کم
انتگرال تشری کننده و عیت معمولی حو ه های زهک عادی هستند ،به
طور کل ،بررسی داده های هیاسومتری نشان می دهد که چه مناطقی
دارای پتانسیل بیشتری از لحاظ تکتونیکی بوده و چه مناطقی از نرر فعالیت
تکتونیکی دارای پتانسیل کمتری می باشند .محاسبه منحنی های
هیاسومتری و انتگرال ها اغلب توسط مدل های ارتداعی دیجیتالی ()DEM
به دست می آید .بررسی های صورت گرفته نشان دهنده حالت بلوغ در
توپوگرافی حو ه است (جدول( ،)2شکل.)9

class
2
2
2
3
3
2
1
2
1
2
2

جدول : 2محاسبه شاخا منحنی هیاسومتری و انتگرال هیاسومتری()Hi
Basin
Hint Hmin
Hmax
Hi
Tectonic
name
)(m
)(m
)(m
class
2

0.44

2934

1205

1983

Beysaran

)Hi<.4=low Activity(3), .4<Hi<.5=Moderate Activity(2
)Hi>.5=High Activity(1

جدول :8محاسبه شاخا  Vfبرای حو ه بیساران
)Vfw(m) Eld(m) Erd(m) Esc(m
Vf
195
2468
2530
2260
0.81
157
2395
2383
2137
0.62
205
2070
2125
1725
0.55
300
2048
1928
1710
1.07
500
1940
2145
1645
1.25
275
1858
1823
1488
0.78
156
1810
1850
1438
0.39
269
1675
1890
1347
0.61
100
1758
1855
1595
0.47
120
2262
2230
2065
0.66
0.72

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ave

)Vf < 0.5= High Activity(1), 0.5<Vf < 1 =Moderate Activity(2
)Vf >1 =Low Activity(3
1.20

1.00
0.80
0.60

h/H

0.40
0.20
0.00
0.00

0.20

0.40

a/A

0.60

0.80

1.00

شکل  :9منحنی هیاسومتری حو ه بیساران
شکل :6پراکندگی شاخا نسبت پهنای کد دره به ارتدا دره )(Vf
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جدول : 9جدول محاسبه شاخا ))Smf
)(Mountain Front Sinuosity ) (Smf

 -9 -0نشانگر عدم تقارن حو ه آبریا )(AF

شاخا عدم تقارن حو ه زهکشی ( )AFکج شدگی جانبی حو ه را نسبت
به مسیر اصلی رودخانه اش در اار نیروهای تکتونیکی نشان می دهد هندسه
شبکه های رود می تواند به چند صورت توصید گردد .هم به صورت کمی و
هم به صورت کیدی جایی که زهکشی در حضور تکتونیک فعال توسعه می
یابد  ،ش بکه غالبا دارای الگو و هندسه وا حی است .عامل عدم تقارن برای
نمایان ساختن کج شدگی تکتونیکی در مقیاس حو ه زهکشی یا مساحت
های بارگتر ،به صورت ذیل توسعه یافته است :
)(5

Tectonic
class
3

Smf

)Ls(m

)Lmf(m

Beysaran

No

1.54

4859.2

7494.5

5

5

3

4.01

4999.8

20068.3

5

6

)Smf<1.1=High Activity(1), 1.1<Smf<1.5=Moderate Activity(2
)Smf>1.5=Low Activity(3

)AF = 100(Ar /At

 AFعامل عدم تقارن حو ه Ar ،مساحت حو ه در سمت راست آبراهه به
طر پایین دست حو ه و  Atمساحت کل حو ه است .چنانچه حو ه ای
تحت شرایط اابت ،بدون کج شدگی و یا انحرا اندک تحول یابد  ،مقدار
 AFمساوی و یا نادیک  91است و مقادیر بیشتر و یا کمتر از  91کج
شدگی و با انحرا را مشخا می سازد .از نرر فعالیت های تکتونیکی
 AF- 50>15کالس 0و فعال را نشان می دهد 7<AF-50<15 .باشد
کالس 2و فعالیت متوسط آن حو ه را بیان می کند .توقد فعالیت و آرام
تکتونیکی زمانی مشخا می شود که  AF-50<7است.
(Hamdouni et al.,2007)[8].

با توجه به محاسبه این شاخا در حو ه مورد نرر ،نرخ فعالیت آن با می
باشد (جدول.)4
جدول :4شاخا عدم تقارن حو ه زهکشی()AF

Sub
basins

-29.89

1

20.11%

331377.5

66640.5

Beysaran

AF-50

Tectonic
class

AF

At
)(Km

Ar
)(Km

شکل :6شاخا نشانگرچم و خم پیشانی کوهستان()Smf

بحث بر روی نتایج
در این محالعه از روشی که توسط .[8] (Hamdouni, 2007) ،ارائه شده،
برای ارزیابی زمین ساخت فعال نسبی در حو ه مورد محالعه استداده شده
است .شاخا های مختلد زمین ریختی که برای حو ه محاسبه شدند ،به
سه رده تقسیم شدند ،که رده  8فعالیت پایین ،رده  2فعالیت متوسط و رده
 0فعالیت با را نشان می دهد .شاخا زمین ساخت فعال نسبی ( )Latبا
میانگین گیری از رده های شاخا های زمین ریختی در هر زیرحو ه ،
( )s/nمحاسبه و خود به چهار رده تقسیم شد  ،که رده  0فعالیت زمین
ساختی خیلی با با میاان  s/nبین  0تا  ،0/9رده  2فعالیت زمین ساختی
با با  s/nبین  0/9تا  ،2رده  8فعالیت زمین ساختی متوسط با  s/nبین 2
تا  ،2/9و رده  4فعالیت زمین ساختی پایین با  s/nبیشتر از  2/9را نشان
می دهد .در این محالعه با استداده از شاخا زمین ساخت فعال نسبی
( ،)Latارزیابی نسبی فعالیت های تکتونیکی در ناحیه بیساران انجام شد.
برای برآورد شاخا ( ، )Latش شاخا مورفومتری که قبال ذکر گردیده
در حو ه مورد محالعه محاسبه شدند (جدول  .)6بر پایه این جدول حو ه
مورد محالعه بر اساس فعالیت به صورت زیر رده بندی می شود.
در این زیرحو ه ،شاخا های SLو  Smfدارای فعالیت تکتونیکی پایین می
باشند ،اما  Vf،Tو  Hiدارای فعالیت تکتونیکی متوسط می باشند و  AFکه
نشان دهنده کج شدگی زیاد حو ه نسبت به مسیر اصلی رود است ،دارای
فعالیت با بوده ،در کل نرخ فعالیت تکتونیکی در این زیر حو ه متوسط
می باشد.

AF-50<7=Low Activity(3), 7<AF-50<15=Moderate
)Activity(2) AF-50>15=High Activity(1

 -6 -0نشانگر چم وخم پیشانی کوهستان ()Smf
سینویسته پیشانی کوهستان به صورت زیر تعرید شده است.
)(6

Smf=Lmf/Ls

 Smfسینوسیته پیشانی کوهستان Lmf ،طول پیشانی کوهستان در طول
کوهاایه و انحناهای مشخا در دامنه آن و  Lsطول خط مستقیم پیشانی
کوهستان است .این شاخا نشانگر توازن بین نیروهای فرسایشی مایل به
بریدن دهانه ها در پیشانی کوهستان و نیروهای تکتونیکی مایل به ایجاد
پیشانی های مستقیم کوهستانی منحبق بر یک گسل فعال محدود کننده
رشته می باشد .پیشانی های کوهستانی مرتبط با تکتونیک فعال و
با آمدگی نسبتا مستقیم بوده و دارای مقادیر پایین  Smfهستند .اگر نرخ
با آمدگی کاه یافته یا متوقد شود ،فرآیند های فرسایشی سبب تراشیده
شدن هرچه بیشتر پیشانی کوهستان شده و  Smfافاای می یابد .این
شاخا بر روی دو قسمت از این حو ه مورد محالعه قرار گرفت که دارای
کالس تکتونیکی 8بوده و نشان دهنده فرسای زیاد و با آمدگی کم و پیچ
و خم دار شدن جبهه کوهستان در این حو ه می باشد (جدول 9و شکل.)3
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جدول  : 6تقسیم بندی شاخا زمین ساخت فعال نسبی در حو ه
بیساران
Basin
name

3

2.1

3

2

2

2

1

3

Beysaran

Lat

s/n

Smf

Hi

Vf

T

AF

SL

پیشانی کوهستان
راست
سمت راست
با ی کد
مستقیم
کل

در این زیرحو ه،شاخا های SLو  Smfدارای فعالیت تکتونیکی پطایین مطی
باشند ،که مقدار  Smfنشان دهنده نرخ با آمطدگی کطم بطوده و فرآینطدهای
فرسایشی سبب تراشیده شده پیشانی کوهستان شطده انطد ،امطا  Vf،Tو Hi
دارای فعالیت تکتونیکی متوسط می باشند که مقدار  Vfکه بصورت میانگین
از  01نقحه بدست آمده نشان دهنده دره ای با عمطق متوسطط مطی باشطد و
مقدار  Hiنشان دهنده حالت بلوغ در توپوگرافی بوده و  AFکه نشان دهنطده
کج شدگی زیاد حو ه نسبت به مسیر اصطلی رود اسطت ،دارای فعالیطت بطا
بوده ،در کل نرخ فعالیت تکتونیکی در این زیر حو ه متوسط می باشطد .امطا
با این وجود زندگی جمعیت ساکن در این ناحیه نیطا مخطاطره آمیطا بطوده و
ساخت سازه هطای مهطم در ایطن ناحیطه توصطیه نمطی گطردد .زیطرا در نقطاط
روستایی این ناحیه پدیده ران زمین ،نشت سازه ها ،جطا بطه جطا شطدن چطا
ههای آب ،شکستگی و جابه جایی در مسیر جاده و شکا برداشتن دیوارهطا
خساراتی را به وجود آورده که شرایط توپوگرافی کوهستانی بطا شطیب تنطد و
اقلیم ناحیه باعث تشدید آن شده است.
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فهرست عالئم
مساحت حو ه در سمت راست آبراهه ()km2

Ar

مساحت کل حو ه ()km2

At

مسافت از خط میانی حو ه تا آبراهه ()m

Da

مسافت از خط میانی حو ه تا مرز حو ه ()m

Dd

ارتدا دیواره راست دره ()m

Erd

ارتدا دیواره چپ دره ()m

Eld

ارتدا کد دره ()m

Esc

ارتدا میانگین ()m

Hint

ارتدا حداقل ()m

Hmin

ارتدا حداکثر ()m

Hmax

ارتدا ()m

ΔH
Lmf
LS
ΔL
Vfw

زیرنویسها
a
d
f
fw
ld
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نتیجهگیری و دست آورد علمی صنعتی

فعال
جهت
قعر
عرض قعر
سمت چپ

r

مراجع

)1<s/n<1.5=Very high(1), 1.5<s/n<2=High(2
)2<s/n<2.5=Moderate(3), s/n>2.5=Low(4

اختال
طول پیشانی کوهستان ()m
طول خط مستقیم پیشانی کوهستان ()m
طول بین دو نقحه ()m
پهنای کد دره ()m

mf

