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 چکیده

سطح   یاشکال توپوگراف ینب یارتباط هماهنگ شناسی،یندر مناطق فعّال زم

برآورد  یک توانیکه م یوجود دارد، به طور یدرولوژیه هاییستمو س ینزم

انجطام داد و بطه  ینسح  زم یندهایو فرآ یکینئوتکتون هاییّتفعّال ینب یکم

هطد  از ایطن پطشوه  پرداخت.  ینتکامل چشم انداز زم یبندو مدل یینتب

بطا اسطتداده از شطاخا هطای  محالعه و شناسطایی فعالیطت هطای تکتطونیکی

ژئومورفومتری در منحقطه بیسطاران بطرای مقابلطه بطا تط ایرات احتمطالی ایطن 

 شناسطی،ینزم ی،توپطوگراف یهانقشطه شوه پط یطندر ا حرکات مطی باشطد.

 یاصطل یهطابه عنوان داده (DEM) یارتداع یو مدل رقوم یاماهواره یرتصاو

 یهامططورد اسططتداده قططرار گرفتنططد. سططاد بططا اسططتداده از شططاخا یططقتحق

شطاخا  ،(mfS) جبهطه کوهسطتان ینوسیتهکه شامل؛ شاخا س یکژئومورف

 عططدم تقططارن حو ططه لعامطط ،(fV) کططد دره بططه ارتدططا  آن ینسططبت پهنططا

(AF)رودخانه یطول یان،گراد (Sl)،  یعامل تقارن توپطوگراف (T)  و انتگطرال

 یطاانمنحقطه از نرطر م یتو طع ،(Hi) یاسطومتریه یو منحن یاسومتریه

ها بطا شطاخا یطنا یبقرار گرفت. از ترک یابیرزامورد  یکیتکتون هاییّتفعّال

 یجآمطد. نتطا دسطتبه (Lat) یکیتکتطون هطاییّترابحه شطاخا فعّال یکدیگر

 (Lat) یکیتکتطون هطاییّتشطاخا فعّال یرنشان داد کطه طبطق مقطاد یبررس

 در رده متوسط قرار دارد. یکنئوتکتون هاییّتمنحقه از لحاظ فعّال
یکی، تکتطون هطاییّتشطاخا فعّالشاخا های ژئومورفیطک، : کلمات کلیدی

 بیساران.

 

 مقدمه

 یاسمق یکشود که در  یاطالق م یکیتکتون یندهایفعال به فرا یکتکتون

ها  شکل ییرتغ ینکه ا یجاد کنندا ییشکل ها ییرتغ یندر پوسته زم یزمان

آرام پوسته  یگسستگ فعال یکاگرچه تکتون مهم هستند. یبرای جوامع انسان

 یشترب یول باند صدمه یهای انسان که امکان دارد به ساز ه است ینزم

به وجود  یناگهان یدادهایهستند رو که قادر یفعال یکیتکتون یندهایفرا

 .[1] (Keller and Pinter, 2002) ،دارند یتآوردند اهم

های ژئومتری اشکال  یشگیو یکم یابیکه ارز های مورفومتری یلتحل 

و  یکهای ژئومورف یق شاخاباشند، از طر یاندازها م و چشم ینیزم

منحقه را  یکفعال  یکتکتون ی،پارامترهای رتبه ای شبکه های زهکش

 .[2] (Guarnieri and Pirrotta, 2008)، کنند یم یبررس

 یتاباار سودمندی برای محالعه فعال  یکشاخا های ژئومورف ینهزم ینا در 

 یآنها م یلهشوند و به وس یمختلد محسوب م یدر نواح تکتونیکی های 

 یتمنحقه که در معرض فعالیک از  یخاص یدر مورد نواح یتوان اطالعات

 آرین و .کند قرار دارند، به دست آورد یحت یا یعنسبتاً سر یکیتکتون

با استداده از شاخا های در پشوهشی ، ]8[( 0831) پورکرمانی

مورفومتریک به تشری  و عیت کنونی دگر شکلی در بخ  هایی از طول 

 حدودا صدکیلومتری رودخانه قال اوزن در استان زنجان پرداخته اند.

ی در پشوهشی با استداده از شاخا ها (0831) ،حاجی علی بیگیهمچنین 

 وهستانی ومورفومتریک به بررسی این شاخا ها در دو واحد جبهه ک

و تحقات فراوان زیر واحدهای حو ه تهران پرداخته است  گستره کوهاایه و

به این ترتیب مشخا می گردد که پشوه  دیگری در سح  کشور و جهان. 

مورد مسائل نئوتکتونیکی با استداده از شاخا های  های تحلیلی بسیاری در

ستان کردستان و نحقه مورد محالعه در ام .مورفومتریک انجام پذیرفته است

 با مساحت بیسارانتحت عنوان منحقه  یشت یشبرگه ت بخ  جنوب غربدر 

 ینسازمان زم یشتیشت 0:011111)نقشه  مربع کیلومتر 95/880833

 یمورفومتر یها یدر بررس (.0باشد )شکل ی، واقع م ]4[ (0839 ی،شناس

شاخا  ینا یهستند. بررس یقابل بررس یوکم یدیک یدو دسته شاخا ها

منحقه از لحاظ  یکیتکتون یتکند، درخصوص و ع یها به ما کمک م

و  ی)پورکرمان. یمرا به دست آور یقیاطالعات دق یتعدم فعال یا یتفعال

آگاهی از شرایط تکتونیکی منحقه می تواند تا حدود  .]9[ (0833 ی،سلگ

 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.

 

 هبدنه اصلی مقال

 روش محالعه -0

 یاز شاخا ها یبرخ یدیک یپشوه   من محالعه شاخا ها ینما در ا

هستند، مورد محالعه قرار  یدفعال مد یککه در محالعه تکتون یارا ن یکم

 که عبارتند از: یمداده ا

عدم تقطارن  -Hi)) ،2 2یاسومتریه یها یو منحن 0یاسومتریانتگرال ه -0

 یطانگراد -mf(S ،4( 4کوههطا جبهطه ینوسطیتیس -8 ،(AF) 8یحو ه زهکش

 -f(V ،6( 6هکطد دره بطه ارتدطا  در ینسبت پهنا -9 ،(SL) 9رودخانه یطول

بطا  را شاخا ها این یج، نتاساد  ،(T) 3یعر  یتقارن توپوگراف یفاکتورها

هطا، کطج  یبطا  آمطدگ یطاانم یطرنر یگرو با اطالعات د کرده ایم یبهم ترک

فعال را  یکتکتون یاز شاخا ها یها که خود آنها گروه یچ ها و پ یشدگ

ک فعال منحقطه در یتکتون یدرجه نسب یریاندازه گ یدهند، برا یبه دست م

 ایم.نرر گرفته 

رودخانه یطول یانگراد -0 -0  

به شکل زیر  (Hack,1973) [6] ، شیب رودخانه توسط -خا طولشا

 توصید شد:
SL =(ΔH/Δl)l                                                                          (1)  

طول مجرا از با دست تا  lشیب بخشی از مجرا و  H/ΔlΔدر این رابحه 

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 

افاای  می یابد. در  SLنواحی با نرخ با  آمدگی زیاد جریان دارند، مقدار 

                                                 
1 Hypsometric Integration 
2 Hypsometric Curves 
3 Asymmetry Factor 
4 Mountain Front Sinuosity 
5 River Slop- Stream Length 
6 Vally width to Fundus 
7 Transverse Topograghic Symmetry Factor 
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اختارهایی مانند دره های حاصل حالی که وقتی جریان رودخانه به موازات س

           در  SLکاه  می یابد. میاان  SLمیاان   از گسل راستالغا صورت گیرد،

 
 

 

 
یشناس ینزم ینقشه  یمحدوده بر رو یت: موقع0شکل   

 

.  (Keller and pinter,1996) [7] ، مناطق فعال تکتونیکی زیاد است

به ساختمان سنگ شناسی هم بسیار حساس است. بنابراین در   SLشاخا 

افاای  می یابد و  SLمکان هایی که جند سنگها مقاوم می گردد، میاان 

 کاه  می یابد. SLدر مکان هایی که سنگهای نامقاوم وجود دارند، مقادیر 

در مکان هایی که تکتونیک فعال از نرخ با یی برخوردار است،  SLشاخا 

ویشه ای با  می باشد و از طریق تشخیا آنومالی های این شاخا به طور 

می توان میاان فعالیت های تکتونیکی را در فواصل چند صد کیلومتری 

کالس تکتونیکی  مورد نرربرای حو ه  SLدر طی محالعه  .بررسی کرد

(. البته در برخی مناطق نیا شاهد آنومالی هایی 2)شکلمی باشد  8حو ه 

 (.8نمای  داده شده اند )شکل 8شکل  هستیم که در

 

 
 (SL)رودخانه یطول یانشاخا گراد یاانم ی: پراکندگ2شکل

 
 (SL)رودخانه یطول یانشاخا گراد آنومالی های ی: پراکندگ 8شکل

 

 (T)عر ی توپوگرافی فاکتور   -2 -0

محاسبه این شاخا روشی برای ارزیابی یک رودخانه درون حو ه و 

نامتقارنی در بخ  های مختلد دره است. خط میانی حو ه تغییرات میاان 

با  جایی است که رودخانه به صورت متقارن نسبت به دره قرار گرفته است و

توجه به طویل ترین محور حو ه رسم می شود. برای هر بخ  از رودخانه 

 .است (T)عامل تقارن توپوگرافی عر ی  .ول زیر استداده می شوداز فرم
T=Da/Dd                                                                                  (2) 

(aD ) مسافت از خط میانی حو ه زهکشی تا خط میانی کمربند مئاندر فعال

برای یک  مسافت از خط میانی حو ه تا مرز حو ه می باشد.  d(D( است و

 به مقدار افاای  یافته و  T، با افاای  عدم تقارن،T=0حو ه کامال متقارن 

برای قحعات مختلد دره ها محاسبه می شود T نادیک می شود. مقادیر  0

که معر  مهاجرت ترجیحی رودها در جهت عمود بر محور حو ه زهکشی 

مناسب است زیرا  این تحلیل برای الگوهای زهکشی دندریتی بسیار هستند.

اصلی به منرور اندازه گیری بررسی دره های انشعابی، به خوبی ارزیابی دره 

میسر است آنگاه تحلیل آماری می تواند برای تخمین  T مقادیر بارگتر

 حو هدر (.4)شکل جهت غالب مهاجرت رودخانه مورد استداده قرار گیرد

البته این شاخا  متوسط می باشد ی نرخ فعالیت تکتونیک نسبیمورد بررس

نقحه محاسبه شده است و ساد نتیجه به صورت میانگین لحاظ  9برای 

 (.0)جدول است شده
 

 
 (T)یعر  یشاخا فاکتورتوپوگراف ی: پراکندگ4شکل
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 حو ه بیساران یبرا T: محاسبه شاخا  0جدول

Class T Basin name 

2 0.54 Beysaran 

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

 

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

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 

را منحنی های هیاسومتری آن است که حو ه های زهک  با ابعاد مختلد 

یک راه ساده برای تشخیا منحنی . می توان با یکدیگر مقایسه نمود

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 

 از یک منحنی، استداده از رابحه زیر است:  هیاسومتری
Hi= Hint –Hmin/Hmax –Hmin                                              (3) 

ارتدا  میانگین است.  Hint، میاان انتگرال محاسبه شده است. Hi که در آن

Hmin  نشانگر ارتدا  حداقل حو ه وHmax  نشانگر ارتدا  حداکثر حو ه

یر با ی انتگرال هیاسومتری بر این د لت دارد که اکثر است. مقاد

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 

که چه مناطقی  طور کل، بررسی داده های هیاسومتری نشان می دهد

بیشتری از لحاظ تکتونیکی بوده و چه مناطقی از نرر فعالیت دارای پتانسیل 

تکتونیکی دارای پتانسیل کمتری می باشند. محاسبه منحنی های 

 (DEM)هیاسومتری و انتگرال ها اغلب توسط مدل های ارتداعی دیجیتالی 

حالت بلوغ در صورت گرفته نشان دهنده  یها یبررس. به دست می آید

 (.9، )شکل(2حو ه است )جدول توپوگرافی

 
 (Hi)یاسومتریو انتگرال ه یاسومتریه ی: محاسبه شاخا منحن 2جدول

Tectonic 

class 

Hi Hmax 

(m) 

Hmin 

(m) 

Hint

(m) 

Basin 

name 

2 0.44 2934 1205 1983 Beysaran 

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

Hi>.5=High Activity(1) 

 

 
 : منحنی هیاسومتری حو ه بیساران9شکل 

 

 

 f(V ( ارتدا  دره به دره پهنای نسبت نشانگر -4 -0

 :به صوت ذیل بیان شده است f(V(نسبت پهنای کد دره به ارتدا  
(4)                                              )]scE-rd(E ) +scE-ld/[(Efw=2V fV 

 fV ارتدا  آن، نسبت پهنای کد دره به  fwV پهنای کد دره ،ld ,Erd E 

ارتدا  کد دره است.  scEراست دره نسبت به هم و  ارتدا  دیواره های چپ و

این شاخا برای بررسی میاان فعالیت نیروهای زمین ساختی در منحقه 

استداده شده است. بدون شک مورفولوژی دره ها متداوت است بحوری که 

بعضی که عمدتا در پای کوه قرار دارند  شکل هستند و Vبعضی دره ها 

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  

ازه می گیرند. این شاخا معمو  نشان می دهد که با دست رودخانه( اند

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 

برای دره های پهن و گسترده نسبتا زیاد است و برای دره  fVگیرد. شاخا 

 .(Keller and Pinter,1996) نسبتا کم می باشدهای جوان و بی شکل 

نشان دهنده با آمدگی کم کوهستان است در حالی  fVزیاد بودن شاخا 

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 

این شاخا در حو ه Keller & Pinter, 1996 [7]. ،شدبا تکتونیکی می

نقحه مورد محاسبه قرار گرفته و ساد نتیجه کلی از  01بیساران برای 

مورد نرر متوسط شاخا در حو ه  ینا نرخمیانگین این نتایج بدست آمده. 

 (.6شکل – 8)جدول می باشد

 
 برای حو ه بیساران fV: محاسبه شاخا 8جدول

No (m)fwV (m)ldE (m)rdE (m)scE fV class 

1 195 2468 2530 2260 0.81 2 

2 157 2395 2383 2137 0.62 2 

3 205 2070 2125 1725 0.55 2 

4 300 2048 1928 1710 1.07 3 

5 500 1940 2145 1645 1.25 3 

6 275 1858 1823 1488 0.78 2 

7 156 1810 1850 1438 0.39 1 

8 269 1675 1890 1347 0.61 2 

9 100 1758 1855 1595 0.47 1 

10 120 2262 2230 2065 0.66 2 

Ave   0.72 2 

Vf < 0.5= High Activity(1), 0.5<Vf < 1 =Moderate Activity(2) 

Vf >1 =Low Activity(3) 

 

 

 
 f(V( : پراکندگی شاخا نسبت پهنای کد دره به ارتدا  دره6شکل
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 (AF) آبریا حو ه تقارن عدم نشانگر -9 -0

کج شدگی جانبی حو ه را نسبت  (AF)شاخا عدم تقارن حو ه زهکشی 

هندسه  ر نیروهای تکتونیکی  نشان می دهدبه مسیر اصلی رودخانه اش در اا

 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 

بکه غالبا دارای الگو و هندسه وا حی است. عامل عدم تقارن برای یابد ، ش

نمایان ساختن کج شدگی تکتونیکی در مقیاس حو ه زهکشی یا مساحت 

 های بارگتر، به صورت ذیل توسعه یافته است :
(5)                                                                    )t/Ar AF = 100(A 

AF حو ه،  عامل عدم تقارنrA  مساحت حو ه در سمت راست آبراهه به

مساحت کل حو ه است. چنانچه حو ه ای  tAطر  پایین دست حو ه و 

تحت شرایط اابت، بدون کج شدگی و یا انحرا  اندک تحول یابد ، مقدار 

AF  کج  91است و مقادیر بیشتر و یا کمتر از  91مساوی و یا نادیک

  را مشخا می سازد. از نرر فعالیت های تکتونیکی شدگی و با انحرا

50>15  AF-7  .و فعال را نشان می دهد 0کالس<AF-50<15 باشد

و فعالیت متوسط آن حو ه را بیان می کند. توقد فعالیت و آرام   2کالس

 است.AF-50<7 که  تکتونیکی زمانی مشخا می شود

 (Hamdouni et al.,2007)[8]. 
نرخ فعالیت آن با  می شاخا در حو ه مورد نرر،  ینبا توجه به محاسبه ا

 (.4)جدولباشد 

 
 (AF)ی: شاخا عدم تقارن حو ه زهکش4جدول

S
u

b
 

b
as

in
s  

Ar 

(Km) 

 

At 

(Km) 

 

AF 

 

Tectonic 

class 

 

AF-50 

B
ey
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n
 

 

66640.5 

 

 

331377.5 

 

20.11% 

 

 

1 

 

-29.89 

 

AF-50<7=Low Activity(3), 7<AF-50<15=Moderate 

Activity(2) AF-50>15=High Activity(1) 

 

 (mfS) کوهستان پیشانی وخم چم نشانگر -6 -0

 سینویسته پیشانی کوهستان به صورت زیر تعرید شده است.
(6)                                                                              s/Lmf=LmfS 

mf S  ،سینوسیته پیشانی کوهستانmfL  طول پیشانی کوهستان در طول

طول خط مستقیم پیشانی   sL انحناهای مشخا در دامنه آن و کوهاایه و

کوهستان است. این شاخا نشانگر توازن بین نیروهای فرسایشی مایل به 

نیروهای تکتونیکی مایل به ایجاد  بریدن دهانه ها در پیشانی کوهستان و

یک گسل فعال محدود کننده پیشانی های مستقیم کوهستانی منحبق بر 

 رشته می باشد. پیشانی های کوهستانی مرتبط با تکتونیک فعال و

اگر نرخ هستند.  mfSدارای مقادیر پایین  با آمدگی نسبتا مستقیم بوده و

فرآیند های فرسایشی سبب تراشیده  با آمدگی کاه  یافته یا متوقد شود،

 اینافاای  می یابد.  mfS شدن هرچه بیشتر پیشانی کوهستان شده و
 یداراشاخا بر روی دو قسمت از این حو ه مورد محالعه قرار گرفت که 

 یچکم و پ یو با آمدگ یادز ی بوده و نشان دهنده فرسا 8یکیکالس تکتون

 (.3و شکل 9باشد )جدول یم حو ه ینا و خم دار شدن جبهه کوهستان در

 

 
 

 (mfS( : جدول محاسبه شاخا 9جدول

(Mountain Front Sinuosity ) (Smf) 

Tectonic 

class 
mfS (m)sL (m)mfL Beysaran No 

3 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) 

 

 
 (mfS)کوهستان یشانی: شاخا نشانگرچم و خم پ6شکل

                                                       

 بحث بر روی نتایج

ارائه شده،  .[8] (Hamdouni, 2007) ،در این محالعه از روشی که توسط

برای ارزیابی زمین ساخت فعال نسبی در حو ه مورد محالعه استداده شده 

شدند، به شاخا های مختلد زمین ریختی که برای حو ه محاسبه  است.

فعالیت متوسط و رده  2فعالیت پایین، رده  8سه رده تقسیم شدند، که رده 

با   (Lat) دهد. شاخا زمین ساخت فعال نسبی فعالیت با  را نشان می 0

میانگین گیری از رده های شاخا های زمین ریختی در هر زیرحو ه ، 

(s/n)  فعالیت زمین  0محاسبه و خود به چهار رده تقسیم شد ، که رده

فعالیت زمین ساختی  2، رده 9/0تا  0بین   s/nساختی خیلی با  با میاان 

 2بین  s/nفعالیت زمین ساختی متوسط با  8، رده 2تا  9/0بین   s/nبا  با 

را نشان  9/2بیشتر از   s/nفعالیت زمین ساختی پایین با  4، و رده 9/2تا 

در این محالعه با استداده از شاخا زمین ساخت فعال نسبی  می دهد.

(Lat) انجام شد.  بیساران، ارزیابی نسبی فعالیت های تکتونیکی در ناحیه

، ش  شاخا مورفومتری که قبال ذکر گردیده ( Lat)برای برآورد شاخا 

ل حو ه بر پایه این جدو .(6)جدول  حو ه مورد محالعه محاسبه شدنددر 

 د.الیت به صورت زیر رده بندی می شوفع اساسمورد محالعه بر 

 یم یینپا یکیتکتون یتفعال یدارا mfSو  SLیشاخا ها یرحو ه،ز یندر ا

که  AFباشند و  یمتوسط م یکیتکتون یتفعال یدارا Hi و  T،fVباشند، اما 

 یرود است، دارا یاصل یرحو ه نسبت به مس یادز ینشان دهنده کج شدگ

 سطحو ه متو یرز یندر ا یکیتکتون یتبا  بوده، در کل نرخ فعال یتفعال

 باشد. یم
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حو ه در  یساخت فعال نسب ینشاخا زم یبند یم: تقس 6جدول  

 بیساران
 

Lat 

 

 

s/n 

 

 

Smf 
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3 

 

2.1 
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2 

 

2 

 

1 

 

3 

B
ey

sa
ra

n
 

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) 

 

 و دست آورد علمی صنعتی گیرینتیجه

دارای فعالیت تکتونیکی پطایین مطی  mfSو  SLدر این زیرحو ه،شاخا های

نشان دهنده نرخ با  آمطدگی کطم بطوده و فرآینطدهای  mfSکه مقدار  باشند،

 Hi  و  T،fVامطا  فرسایشی سبب تراشیده شده پیشانی کوهستان شطده انطد،

که بصورت میانگین  fVکه مقدار  دارای فعالیت تکتونیکی متوسط می باشند

 و نقحه بدست آمده نشان دهنده دره ای با عمطق متوسطط مطی باشطد 01از 

که نشان دهنطده  AF نشان دهنده حالت بلوغ در توپوگرافی بوده و Hiمقدار 

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 

خت سازه هطای مهطم در ایطن ناحیطه توصطیه نمطی گطردد. زیطرا در نقطاط سا

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 

 م ناحیه باعث تشدید آن شده است.اقلی

 

 فهرست عالئم 

 rA (2km)مساحت حو ه در سمت راست آبراهه 

 tA (2km)مساحت کل حو ه 

 aD (m) مسافت از خط میانی حو ه تا آبراهه

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

 rdE (m)ارتدا  دیواره راست دره 

 ldE (m) دره چپ یوارهارتدا  د

 scE (m)دره  کدارتدا  

 Hint (m) ارتدا  میانگین

 Hmin (m) حداقلارتدا  

 Hmax (m) حداکثرارتدا  

 ΔH (m)اختال  ارتدا  

 mfL (m)طول پیشانی کوهستان 

 SL (m)کوهستان  یشانیپخط مستقیم طول 

 ΔL (m)طول بین دو نقحه 

 fwV (m)پهنای کد دره 

  هازیرنویس

 a فعال

 d جهت

 f قعر

 fw عرض قعر

 ld سمت چپ

 mf پیشانی کوهستان

 r راست

 rd سمت راست

 sc با ی کد

 s مستقیم

 t کل
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