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 چکيده

ي هاي توپوگرافيکی و الگوي سيستم شبکهعمومی بر این باور است که در مطالعه و بررسی لندفرم يعقيده

ارزیابی نمود. این توان وضعيت عملکرد تکتونيک فعال را هاي ژئومورفيک، میزهکشی، با استفاده از شاخص

 ميکروکليما، مدنظر قرار يکنندهزمين، نوع سنگ و عوامل محلی تعيين يدر صورتی است که ساختار اوليه

دهد. در این مقاله تردید قرار می هاي ژئومورفيک را موردنگيرند. در نظر گرفتن این عوامل، نتایج شاخص

کوهستانی الوند همدان  يتوده يزیرحوضه 991نقش عوامل مختلف در شاخص عدم تقارن زهکشی 

متوسط شيب، متوسط ارتفاع، مساحت  گردد. براي این منظور پارامترهاي جهت شيب غالب،بررسی می

 يها، فاصلهاصلی، مجموع طول آبراهه يهوایی آبراهه ياصلی، فاصله يسمت راست و چپ، طول آبراهه

ها مشخص گردید. با استفاده از این هاي مختلف زیرحوضهسرچشمه تا خط تقسيم آب و نوع سنگ بخش

وتحليل زهکشی و شاخص عدم تقارن محاسبه و تجزیهپارامترها، ضریب گراوليوس، نسبت کشيدگی، تراکم 

جمله بردارهایی است که  هاي وسيع شيب زیاد و متفاوت بودن جهت شيب دامنه، ازشد. در زیرحوضه

زهکشی اثر مهمی داشته باشد. کشيدگی بيشتر حوضه با تراکم زهکشی  يتواند در عدم تقارن شبکهمی

زهکشی حوضه اثر دارد. بررسی شاخص مقدار شيب در  يکم، در سنگ گرانيت، بر عدم تقارن شبکه

هایی با سنگ غالب غير از گرانيت، دال بر این است که هاي مختلف شاخص عدم تقارن در زیرحوضهکالس

راست در عدم تقارن حوضه نقش چندانی ندارد. بررسی ضریب گراوليوس دال بر  تفاوت مقدار شيب چپ و

 تر هستند.اي نزدیکهاي پایدارتر ازنظر شاخص عدم تقارن، به شکل دایرهاین است که حوضه

 الوند. مورفوليتولوژي، عدم تقارن، تکتونيک، تراکم زهکشی، باتوليت کلمات کليدی:
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 مقدمه -1

هاي توپوگرافيکی و الگوي عمومی بر این باور است که در مطالعه و بررسی لندفرم يهعقيد

هاي ژئومورفيک و در ارتباط با ساختمان ي زهکشی، با استفاده از شاخصهاي شبکهسيستم

توان وضعيت عملکرد تکتونيک فعال را ارزیابی نمود )مقصودي و همکاران، شناسی، میزمين

زمين، نوع سنگ و  يها، ساختار اوليهاست که در این نوع بررسی(. این در صورتی 9910

؛ 9911ميکروکليما مدنظر قرار نگيرند )عابدینی و همکاران،  يهکنندعوامل محلی تعيين

هاي ژئومورفيک را موردشک (. در نظر گرفتن این عوامل، کاربرد شاخص9911جعفري و براتی، 

تغييرات و مقياس  يهها، شناسایی دامنژئومورفولوژیستدهد. یکی از مسائل مهم براي قرار می

هاي کوهستانی است. ها بر دامنهفضایی تغييرپذیري فرآیندهاي ژئومورفيک و کنترل آن

هاي ها، شيبهاي مهم ژئومورفولوژي است. دامنهشکل شيب و تحول آن، جزء جنبه يمطالعه

ها و همچنين تمام عوارض مهم این اي یک منطقه، مابين رأس ارتفاعات و ته درهزاویه

نظر تأثير آن  (. عامل جهت شيب از9988گيرد )مقصودي و طاهرخانی، انداز را در برمیچشم

هاي ها و تنوع پوشش گياهی در حوضهبر بعضی از فرآیندهاي هيدرولوژیک مانند ذوب برف

صورت گرافيکی ه بهآبریز اهميت دارد. در مطالعات هيدرولوژي غالباً شيب و جهت شيب حوض

: 9910شود تا بتواند تصویر عينی از وضعيت رودخانه در اختيار قرار دهد )عليزاده، بررسی می

199.) 

است )کلر تکتونيک از حتمالی ناشی اشدگی کجشناسایی اي برصی خشاخص عدم تقارن شا

هه ابرآسمت رن در دو اـتقد وـجوبيانگر ، 10در حدود اخص ـن شـید ادـ(. ع2002 ،9و پينتر

انگر ــبي، ین شاخصا 10تر از ان بزرگت. ميزـسااختی ـسنوزمين فعاليت م عدو صلی ا

شاخص، در  10تر از و کوچکه ـهابرآست راسمت در ساختی نوزمين ت ــیش فعاليــزافا

 (.9181، 2و گاردنر )هارست اصلی ا يههابرآمت چپ ـس

                                                           
9- Keller, Pinter 

2- Hare &  Gardner 
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شمالی توده  يروي جبههها و تحول پس( با بررسی مورفولوژیکی پرتگاه9988ایلدرمی )

هاي بندي حوضهروي منطقه براثر فاصلهکوهستانی الوند همدان  نتيجه گرفت که تحول و پس

از ( با استفاده 2099اي دیگر )زهکشی مجاور، درگذشت زمان شده است. ایشان در مطالعه

ازدور و با ایجاد ارتباط بين این اي و سنجششناسی، شواهد لرزهشواهد ژئومورفيک، زمين

شمالی الوند موردبررسی  يساخت را در دامنههاي مورفولوژیک، فعاليت زمينشواهد و لندفرم

ساختی کواترنري در هدف بررسی و مقایسه فعاليت زمين ( با9911قرارداد. جعفري و براتی )

هاي کوهستانی الوند همدان )شمال غرب ایران(، با استفاده از شاخص يههاي توددامنه

 يهوتحليل عملکرد تکتونيک پرداختند. در پژوهش حاضر، تقارن شبکژئومورفيکی، به تجزیه

ناسانه بررسی ـالوند همدان با یک دیدگاه فضایی و پدیدارش يهاي اطراف تودهزهکشی دره

هاي تکتونيکی یا معموالً عدم تقارن شبکه زهکش یک حوضه را به فعاليت. چراکه گرددمی

دهند تا شرایط ليتولوژیکی، ساختمانی و ميکرو اقليمی. جوان یا بلوغ بودن حوضه نسبت می

الوند همدان کمتر مدنظر قرارگرفته و  يآنچه در شاخص تقارن زهکشی مناطقی مثل توده

هاي رسوبی در زمان سرد قرارگيري ماگما در بين الیه يهگيرد شکل ژیزمان یا همان نحومی

هاي شدن است. این مقاله سعی دارد خصوصيات فيزیکی و تأثير عوامل محلی را در زیرحوضه

آبریز اطراف باتوليت الوند همدان، در ارتباط با شاخص تقارن زهکشی موردبررسی قرار دهد. 

وتحليل قرار ي مورفوتکتونيک مورد تجزیههاهاي زهکشی با شاخصاگرچه عدم تقارن شبکه

تواند در عدم گيرد ولی ساختمان اوليه زمين، خصوصيات ليتولوژیکی و فرسایشی نيز میمی

 تقارن حوضه نقش داشته باشند.

هاي منطقه در طول تقریبی ها و هورنفلسهاي باتوليت الوند همدان از بين شيستگرانيت

مطالعه از  مورد يه(. منطق109: 9912است )آقانباتی،  کيلومتر بيرون زده 90و عرض  10

ᵒ1/91  تاᵒ81/91  عرض شمالی وᵒ18  تاᵒ6/18 یافته و در جنوب و طول شرقی گسترش

 (. 9شده است )شکل جنوب غرب و جنوب شرق شهر همدان واقع
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 موردمطالعه ی( موقعيت منطقه1شکل )

Fig (1) The location of the study area 

 9111الوند ) يهکوهستانی است که بيشترین ارتفاع آن در قل يمنطقه یک منطقه این

الرأس الوند، حد طول شرقی است، خط ᵒ18/18شمالی و  ᵒ66/91متر( در عرض جغرافيایی 

ترین قسمت هم در جنوب غربی دهد. پستطبيعی بين تویسرکان و همدان را شکل می

 -ساختاري، این منطقه در زون ساختاري سنندجمتر ارتفاع دارد. ازنظر  9120منطقه 

اي ژرف سنگی است؛ (. الوند توده9: 2009شده است )مهاجل و همکاران،  سيرجان واقع

 يهاله هاي اطراف خود را دگرگون کرده که به آننفوذ در پوسته سنگ ها باباتوليت

وند هفت کيلومتر ها در اطراف ژرف سنگ الشود، شعاع دگرگونی سنگدگرگونی گفته می

 يههایی که بر روي ژرف سنگ الوند قرار داشته براثر فرسایش از بين رفته و توداست. الیه

هاي رسوبی ارتفاعات جنوب غربی و جنوب شرقی ژرفاسنگ رخنمون پيداکرده است. سنگ

اليگوميوسن از  يههاي آهکی شمال غرب، به دورشود. سنگکرتاسه مربوط می يبه دوره
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ميليون سال  61ها از طریق سنجش رادیومتري ن سنوزوئيک تعلق دارند. سن گرانيتدورا

موازات (. روند توده گرانيتی الوند، به9988شده است )ایلدرمی، )اوایل پالئوسن( تعيين

 جنوب شرق است. –راندگی زاگرس، شمال غرب

 مواد و روش  -2

هاي توپوگرافی به کمک نقشهبراي بررسی پدیدارشناسانه وضعيت شاخص شبکه زهکشی، 

باتوليتی الوند در محل کنيک کوهستان  يههاي تودخروجی زیرحوضه يه، نقط9:10000

مطالعه، تفکيک گردید. براي تفکيک  يزیرحوضه، در محدوده 99مشخص شد. بر این اساس، 

دخانه عنوان روترین رودخانه بهزیرحوضه، طوالنی 99تر در هرکدام از هاي کوچکزیرحوضه

هاي عنوان زیرحوضهشد بههایی که به آن متصل میاصلی در نظر گرفته شد و تمام آبراهه

نيز  Bهاي کالس بعد رودخانه اصلی در زیرحوضه يتفکيک گردید. در مرحله Bکالس 

، تعيين حدود Cکالس  يعنوان زیرحوضهشد بههایی که به آن وارد میمشخص و سرشاخه

داخل  Bهاي کالس زیرحوضه مشخص گردید. زیرحوضه 991درمجموع  گردید. بر این اساس

قرار  Bهاي کالس در داخل زیرحوضه Cهاي کالس و زیرحوضه Aهاي کالس زیرحوضه

 Cمتوسط و کالس  Bوسيع، کالس  Aهاي کالس نظر وسعت زیرحوضه گيرند. ازمی

 9 يانجام شد که از شمارهاي گونهها بهگذاري زیرحوضههاي کوچک هستند. شمارهزیرحوضه

قرار دارند. بر اساس  Cو مابقی در زیر کالس  Bو در کالس  91تا  91و از  Aدر کالس  99تا 

 Arcافزار و با کمک نرم USGS در سایت اینترنتی SRTMبرگرفته از ماهواره ( 90×90) 9دم

GIs, هاي ها نقشهها برش داده شد. به کمک آنرقومی ارتفاع براي تمامی زیرحوضه يالیه

متري استخراج گردید. براي تمامی  20فاصله  شيب و جهت شيب و منحنی ميزان با

اصلی، طرف راست و چپ رودخانه تفکيک و مقدار شيب و  يها با توجه به رودخانهزیرحوضه

ورد گردید. پارامترهاي جهت شيب غالب، متوسط طور مستقل برآها نيز بهجهت شيب آن

 ياصلی، فاصله يشيب، متوسط ارتفاع، مساحت و محيط سمت راست و چپ، طول آبراهه

سرچشمه تا خط تقسيم آب برآورد  يها و فاصلهاصلی، مجموع طول آبراهه يهوایی آبراهه

                                                           
9- Digital elevation map (DEM) 
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کشيدگی، تراکم زهکشی، شاخص گردید. با استفاده از این پارامترها، ضریب گراوليوس، نسبت 

( 9هاي جدول )ها و شاخص(. پس از برآورد هرکدام از ویژگی9عدم تقارن محاسبه شد )جدول 

رده حساسيت بسيار زیاد، زیاد، متوسط، کم  1ها، در تغييراتی هرکدام از آن يبا توجه به دامنه

شناسی، هاي زميناز نقشه (. با استفاده2وتحليل شد )جدول بندي و تجزیهو خيلی کم تقسيم

کدام از  سنگ غالب، تفاوت سنگ در سمت راست و چپ، تفاوت سنگ در سر آب و پایاب هر

ها مشخص شد. اطالعات حاصل از شرایط تکتونيکی، ليتولوژي، ميکروکليما و زیرحوضه

د هاي موضوعی متعدوتحليل قرار گرفت و نقشهها مورد تجزیهخصوصيات فيزیوگرافی زیرحوضه

 ترسيم شد.

 یکیژفولورئوموهای ژشاخصمحاسبه  یه( نحو1جدول )
Tab (1) The method of estimating energy characteristics 

 اجزای شاخص فرمول نام مؤلفه

 Cc = 0.2841 × P /√A ضریب گراوليوس
A = مساحت حوضه (Km2) 

P = محيط حوضه (Km) 

 Re=2/L×√A/π نسبت کشيدگی
A =  حوضه( مساحت Km2( 

π = 3.14 

L = طول حوضه 

 Dd = L/A تراکم زهکشی
L = هامجموع طول آبراهه همه رتبه  

A = مساحت حوضه (Km2) 

 Af = (Ar / At)*100 شاخص عدم تقارن
Ar= مساحت سمت راست حوضه 

At= مساحت کل حوضه 

 الوند همدان یمطالعه در توده بندی بردارهای ژئومورفيک مورد( طبقه2جدول )
Tab (2) Classification of geomorphic vectors of Alvand mass in Hamedan 

 تراکم زهکشی نسبت کشيدگی ضریب گراوليوس جهت شيب شيب طبقه

زیاد حساسيت خيلی

(9) 
11 /21<S 991/219>Aspects>11/298 16/9>C>09/9 16/1>Re>11/9 89/9>D>01/9 

 S> 20 11/298>Aspects>81/989 09/9>C>11/2 11/9>Re>06/9 01/9>D>1/2<11/21 (2حساسيت زیاد )

 S> 11/91 81/989>Aspects>21/921 11/2>C>9/2 06/9>Re>91/2 1/2>D>1/9<20 (9حساسيت متوسط )

 (1حساسيت کم )
11/91>S> 

68/90 
21 /921>Aspects>62/11 9/2>C>69/9 91/2>Re>68/9 1/9>D>11/0 

 S 62/11>Aspects>11/20 69/9>C>968/9 68/9>Re>11/0 11/0>D>21/0<868/90 (1کم )حساسيت خيلی
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 بحث و نتایج -3 

ها در ها جنس سنگ غالب دامنهیکی از عوامل محلی مؤثر بر شاخص عدم تقارن زیرحوضه

 2ها بررسی گردید )شکل هاي کوهستانی است؛ بدین منظور ابتدا وضعيت سنگ زیرحوضهدره

درصد( و کمترین وسعت  1/91گابرو )-منطقه از سنگ کردیریت(. بيشترین وسعت 9و جدول 

 درصد( است. 61/0گابرو ) -گابرو و کردیریت-شيست-از دو گروه گرانيت

 
 شناسی الوند همدانزمين ی( نقشه2شکل )

Fig (2) Geological map of Hamedan Alvand 

 های الوند همدان با توجه به نوع سنگ( توزیع زیرحوضه3جدول )
Tab (3) Distribution of sub-Hamedan according to the type of stone 

% Number Lithology % Number Lithology 
61/0 9 Granite- Schist- Gabbro 8/1 91 Granite 

1/9 1 Granite- Cordierite- Schist 01/2 9 Schist 

8/2 1 Cordierite- granite- Gabbro 8/2 1 Cordierite 

2/99 96 Quaternary sedimentary- Schist 2/1 6 Granite-Schist 

6/1 8 Granite- Quaternary sedimentary 8/2 1 Granite- Gabbro 

1/99 20 Cordierite- Quaternary sedimentary 01/2 9 Schist- Cordierite 

8/1 1 Granite- Quaternary sedimentary- Schist 61/0 9 Cordierite- Gabbro 

1/1 91 Granite- Quaternary sedimentary- Cordierite 1/91 22 Cordierite- granite 

2/6 1 Granite- Quaternary sedimentary- Cordierite- 

Schist 
1/9 2 Quaternary sedimentary 
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گيرد ضرایب اولين موضوعی که در ارتباط با عدم تقارن شبکه زهکشی موردبررسی قرار می

ها در ارتباط ، ضریب گراوليوس و نسبت انشعاب( زیرحوضه، شيبمورفومتري )ضریب کشيدگی

ها هایی که سنگ غالب آنبا جنس غالب سنگ است. بررسی ضریب کشيدگی زیرحوضه

ها است و در گروهی قرار گونه زیرحوضهگرانيت است حاکی از نسبت کشيدگی خيلی کم این

ها، نسبت کشيدگی کمتري هاي واقع در سایر سنگزیرحوضهگيرند که نسبت به بقيه می

ها تداعی ها نيز شکلی نزدیک به دایره را براي آندارند. بررسی ضریب گراوليوس این زیرحوضه

شاخص عدم  يها، متوسط تا کم است. مقایسهگونه زیرحوضهکند. تراکم زهکشی در اینمی

انيت، دال بر این است که بهترین شاخص مرتبط تقارن با پارامترهاي ژئومورفيک، در سنگ گر

هاي ناپایدار ازنظر تقارن اي که اکثر زیرحوضهگونهبا عدم تقارن، نسبت کشيدگی است؛ به

هاي نامتقارن نسبت به سایر زهکشی، کشيدگی کمی دارند و نسبت کشيدگی زیرحوضه

درصد از  81اکم زهکشی نيز نظر تر ها(. ازاز زیرحوضه %10ها خيلی کم تا کم است )زیرحوضه

ها تراکم زهکشی خيلی کم تا کم دارند. به عبارتی تراکم زهکشی بسيار کم تا کم آن

هایی با نسبت کشيدگی خيلی کم تا کم، عدم تقارن شبکه زهکشی را مورد تأیيد قرار زیرحوضه

 دهد.می

توان ها میحوضهتواند بر شيب سطوح ارضی اثر گذارد. با توجه به سنگ زیرليتولوژي می

هاي نگار شيب تندتري نسبت به نسار دارند و چنين نتيجه گرفت که در سنگ گرانيتی دامنه

 هاي نسار است.هاي دگرگونی، شيب دامنه نگار کندتر شيب دامنههایی با سنگدر دامنه

: 9911اي کامل داشته باشد یک است )عليزاده، اي که شکل دایرهضریب گراوليوس حوضه

اي داشته باشند تا کشيده. متوسط رسد زیرحوضه هاي متقارن شکل دایره(. به نظر می118

برآورد گردید، در مقابل  91/9هاي پایدار ازنظر شاخص عدم تقارن ضریب گراوليوس زیرحوضه

است که کامالً شکل نزدیک به دایره را براي  61/2هاي نسبتاً پایدار این بردار در زیرحوضه

بندي ضریب گراوليوس در این مقاله، به دهد. طبقهمتقارن، مورد تأیيد قرار میزیرحوضه هاي 

 تر باشد دال بر کشيدگی بيشتر حوضه است.این صورت بوده که هر چه به کالس یک نزدیک
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بررسی نسبت انشعاب در زیرحوضه ها دال بر این است که در زیرحوضه با شيب بسيار زیاد، 

هاي ها در کالسهکشی حوضه نامتقارن است. تراکم آبراههز يهتراکم زهکشی کم و شبک

ها در زیرحوضه يهدهد ولی مقایسمختلف شاخص عدم تقارن، تفاوت چندانی نشان نمی

ها تراکم زهکشی هاي مختلف حاکی از آن است که با افزایش ناپایداري در زیرحوضهکالس

 کمتر شده است.

نظر ليتولوژي غالب به این شرح  ها اززیرحوضه زهکشی يهتقارن شبکوتحليل تجزیه

هاي ها، درصد بيشتري از زیرحوضهاست؛ سنگ گرانيت: باکم شدن وسعت زیرحوضه

توان اند. هرچند با زیادشدن وسعت نمیشدهنظر شبکه در سنگ گرانيت واقع نامتقارن از

الً در سنگ زیرحوضه کام 11مجموع  سنگ واحدي براي زیرحوضه در نظر گرفت ولی در

 زیرحوضه در دامنه شمال شرقی(. 10اند )شدهگرانيت واقع

با سنگ غالب گرانيت، زیرحوضه نامتقارن ازنظر  Aي کالس زیرحوضه 1از مجموع 

عدم تقارن )نسبتاً پایدار(  2درصد( در کالس  22زیرحوضه ) 9شبکه زهکشی وجود ندارد. 

هاي نسبتاً ناپایدار در شد؛ همه زیرحوضه)پایدار( ارزیابی  9درصد بقيه در کالس  18و 

توان گفت که سنگ گرانيت باعث متمایل اند؛ بنابراین میشمال شرقی قرارگرفته يدامنه

 (.1هاي وسيع شده است )شکل شدن حوضه به تقارن شبکه زهکشی در زیرحوضه

درصد(  1/91در سنگ گرانيت قرار دارند که سه زیرحوضه ) Bکالس هفت زیرحوضه از 

اند. شدهیا ناپایدار( در دامنه شمال شرقی واقع 9زهکشی )کالس  يهنظر شبک نامتقارن از

شمال شرقی و جنوب  يهاي این گروه در کالس نسبتاً پایدار بين دامنهتوزیع زیرحوضه

این رده، یکی در شمال شرقی و دیگري اي که از دو زیرحوضه گونهغربی همگن است؛ به

زهکشی  ينظر شبکه هاي متقارن ازدرصد زیرحوضه 1/91شده است. در جنوب غربی واقع

 اند.شدهشمال شرقی واقع يهدر دامن

هاي این درصد زیرحوضه 96زیرحوضه، گرانيت است؛ از  28سنگ غالب  Cدر کالس 

 9یا نامتقارن قرار دارند،  9زهکشی در کالس  يکالس که ازنظر شاخص عدم تقارن شبکه
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درصد  91اند. شدهشمال شرقی واقع يجنوب غربی و بقيه در دامنه يدرصد در دامنه

ها در یا نسبتاً پایدار هستند که بيش از نيمی از آن 2هاي این مجموعه در کالس زیرحوضه

هاي هاي نسبتاً پایدار در دامنهشمال شرقی قرار دارند؛ یعنی توزیع زیرحوضه يدامنه

درصد بقيه در کالس پایدار بوده که  11شمال شرقی و جنوب غربی تقریباً یکسان است. 

مقياس با هاي کوچکشمال شرقی قرار دارند. در زیرحوضه يها در دامنهدرصد از آن 91

 زهکش متقارن است تا نامتقارن. يهبکسنگ گرانيت، تمایل حوضه به ش

 
 های الوند همدان( وضعيت شاخص عدم تقارن در زیرحوضه4شکل )

Fig (4) Status of asymmetry index in Alvand sub-basins of Hamedan 

هاي جنوب غربی هاي شمال شرقی بيشتر از دامنهشيب سطحی اوليه باتوليت در دامنه

که بخش طوريهاي شمال شرقی شده بهبيشتر گرانيت در دامنهبوده و باعث رخنمون 

هاي که در دامنههاي شمال شرقی از این نوع سنگ است؛ درصورتیتري از دامنهوسيع

 (.1جنوب غربی شيب کمتر باتوليت باعث پوشش غالب سنگ دگرگونی شده است )شکل 
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 همدان( 111111/1شناسی زمين یشناسی الوند همدان )نقشه( مقطع زمين5شکل )

Fig (5) Alvand Geology profile of Hamedan (Geology Map of 100000/1 Hamedan) 

زیرحوضه  1هاي دامنه جنوب غربی از گروه شيست است؛ از سنگ بيشتر زیرحوضه

جنوب غربی قرار دارد؛ فقط یک زیرحوضه در  يمورد در دامنه 8واقع در این نوع سنگ 

نظر شاخص عدم تقارن زهکشی ناپایدار است. بررسی  شده که ازشمال شرقی واقع يدامنه

پراکندگی این نوع سنگ در شاخص عدم تقارن حاکی از آن است که این نوع سنگ 

شمال  يدر دامنه Bگرایش به پایداري دارد و فقط دو زیرحوضه، یک زیرحوضه در کالس 

 غربی، ناپایدار هستند. جنوب يدر دامنه Cشرقی و دیگري در کالس 

که ازنظر شاخص عدم تقارن  Aهاي کالس در زیرحوضهکردیریت  -گرانيت توزیع سنگ

هاي جنوبی و سمت چپ اي است که گرانيت بيشتر قسمتگونهشده بهناپایدار شناخته

صورت متمرکز در قسمت شمال و سمت راست حوضه حوضه را در برگرفته و کردیریت به

صورت موازي، مرز بين گرانيت و بعد از گذشتن از سنگ گرانيتی، به است و رودخانه

تواند ناشی از این چيدمان ليتولوژیکی نماید. عدم تقارن این حوضه میکردیریت را طی می

باشد. مقدار و جهت شيب چپ و راست این زیرحوضه تقریباً وضعيت همگنی دارد. عدم 

ها، قابل توجيه است. چراکه بخش با این توزیع نوع سنگ 21 يهشمار يهتقارن زیرحوض

درصد کردیریت است که در طرف راست  1/98سنگ این حوضه گرانيت و فقط  يعمده

شده است. تفاوت سنگ در سمت چپ و راست و انطباق رودخانه با مرز بين دو  متمرکز

 (.6تأثير نبوده است )شکل سنگ در عدم تقارن این حوضه بی
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 های چپ و راست رودخانه و اثر آن بر عدم تقارن زهکشی حوضه( تفاوت سنگ در کناره6کل )ش

Fig (6) The difference between the rock on the left and right sides of the river and its effect on the 

asymmetry of the basin drainage 

ي آن ازنظر شاخص زیرحوضه 9 گرانيت است که-زیرحوضه کردیریت 1سنگ غالب 

شمال شرقی است؛  يها در دامنهعدم تقارن در وضعيت ناپایدار قرار دارند؛ دو مورد از آن

 يهاست. دو زیرحوض Bهاي کالس و دیگري در زیرحوضه Aهاي کالس یکی در زیرحوضه

جنوب غربی، ازنظر شاخص عدم تقارن وضعيت نسبتاً  يدیگر این نوع سنگ در دامنه

ها توزیع سنگ در دو طرف دره متفاوت است؛ انطباق پایدار دارند. در این زیرحوضه

 يرودخانه با مرز سنگ در عدم تقارن زهکشی حوضه اثرگذار بوده است. سنگ زیرحوضه

رد؛ توزیع زهکش ناپایداري دا يهگرانيت است و شبک -کردیریت Cدر کالس  902

صورت دو قطعه جدا از هم در طرف راست حوضه در دو قسمت سر آب و  کردیریت به

 (.1پایاب )شمال و جنوب( حوضه است )شکل 
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 زهکشی ی( تفاوت سنگ در سرچشمه و پایاب حوضه و اثر آن بر عدم تقارن حوضه7شکل )

Fig (7) The difference between the rock at the source and the bottom of the basin and its effect on the 

asymmetry of the drainage basin 

رسوبات کواترنري )با غلبه –شمال شرقی گرانيت يهدامن يهیک زیرحوض سنگ

 گرانيت( است که ازنظر شاخص عدم تقارن، ناپایدار برآورد شده است.

 -، شرقی996 يرسوبات کواترنري جریان رودخانه در زیرحوضه -سنگ شيست در

مجاور قرار  ياصلی( و تحت تأثير فرسایش قهقرایی حوضه يغربی است )عمود بر رودخانه

جنوبی و متأثر از فرسایش جانبی  -شمالی 19 يدارد و جهت جریان رودخانه در زیرحوضه

 يهقهقرایی و جانبی باعث نامتقارن شدن شبک مجاور است؛ به عبارتی فرسایش يهحوض

ها شيست ها شده است؛ نوع سنگ غالب بخش سر آب این زیرحوضهزهکش این زیرحوضه

اصلی، باعث کم  يو در پایاب رسوبات کواترنري است. جریان جنوب به شمال رودخانه

 (.8و نامتقارن شدن آن شده است. )شکل  996 يشدن وسعت سمت راست زیرحوضه
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 ( تفاوت نوع سنگ و جهت جریان رودخانه در ارتباط با عدم تقارن زهکشی حوضه8شکل )

Fig (8) The difference between rock type and river flow direction in relation to basin drainage 

asymmetry 

رسوبات کواترنري است  ـکردیریت مطالعه،  مورد يهدر منطقزیرحوضه  91نوع سنگ 

شمال شرقی قرار دارد.  يمورد در دامنه 9جنوب غربی و  يمورد در دامنه 99که 

شمال شرقی و جنوب غربی ازنظر شاخص  يهاي واقع در این نوع سنگ در دامنهزیرحوضه

هاي این نوع سنگ، عدم تقارن، وضعيت نسبتاً پایدار و پایداري دارند. در همه زیرحوضه

ت در سرچشمه و رسوبات کواترنري در پایاب است؛ به علت قرارگيري کردیریت بر کردیری

تر بودن آن نسبت به اطراف، فرسایش غالب آن از نوع اصلی باتوليت و مرتفع يروي توده

طرف و وضعيتی که فرسایش جانبی یک قهقرایی است. تسلط فرسایش قهقرایی از

ها هایی که رودخانهخصوص در زیرحوضهند )بههاي مجاور در رسوبات کواترنري دارحوضه

اصلی، در  يرونده رودخانهاصلی جریان دارد( یا غلبه فرسایش پيش يموازات رودخانهبه

تر و عمود بر جریان اصلی جاري است، هاي کوچکهایی که رودخانه در زیرحوضهزیرحوضه

 است. زهکشی نامتقارن نشان داده ينظر شبکه منجر به ایجاد شرایطی شده که حوضه را از

نظر ضرایب مورفومتریک و تقارن شبکه به این شرح است؛ در  ها ازوضعيت زیرحوضه

، ناپایدار )بسيار فعال( 99 يهشمار يه، شاخص عدم تقارن حوضAهاي کالس زیرحوضه
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کالس خود، زیاد هاي همزیرحوضه يهبرآورد گردید. شيب این زیرحوضه، نسبت به بقي

تواند پتانسيل خوبی براي فرسایش فراهم نماید. ازنظر زاویه ارتفاع خورشيدي، است که می

اي که تفاوت در گونهطرف این زیرحوضه، کامالً عکس طرف دیگر است بهجهت شيب یک

شد. در تواند یکی از عوامل اثرگذار بر چنين وضعيتی بازاویه ارتفاع خورشيدي می

نظر زاویه ارتفاع  ، دو زیرحوضه که جهت شيب دو طرف رودخانه ازAهاي کالس زیرحوضه

ناپایدار ازنظر  يهعنوان حوضخورشيدي کامالً متضاد هم هستند یکی با شيب زیاد به

نسبتاً ناپایدار معرفی شد.  يعنوان حوضهشاخص عدم تقارن و دیگري با شيب نسبتاً زیاد به

نيز که شيب  9ي ا تفاوت جهت شيب در دو طرف رودخانه در زیرحوضه شمارهدر ارتباط ب

(. به 1نسبتاً زیادي دارد وضعيت شاخص عدم تقارن نسبتاً پایدار برآورد شده است )شکل 

 يهجمله بردارهاي مؤثر در شبک عبارتی شيب زیاد و متفاوت بودن جهت شيب دامنه از

هاي ژئومورفيک در . بررسی شاخصهاي وسيع استزهکش نامتقارن زیرحوضه

 يحاکی از آن است که شيب دو طرف رودخانه در همه Bهاي کالس زیرحوضه

هاي نسبتاً زهکشی بسيار زیاد است و در زیرحوضه يههاي نامتقارن ازنظر شبکزیرحوضه

، 21، 21، 22، 91هاي شماره پایدار و پایدار، شيب دو طرف رودخانه متوسط است. حوضه

زیرحوضه در مقابل فرسایش  1هاي نامتقارن هستند؛ شيب عنوان حوضهبه 28 و 21

نظر  هاي نامتقارن و ناپایدار ازحساسيت بسيار زیادي دارد. این ویژگی با ویژگی زیرحوضه

دیگر اینکه جهت شيب چپ و راست  يههمخوانی دارد. نکت Aزهکشی در کالس  يشبکه

رشيدي قرینه یکدیگرند. بدین معنا که جهت شيب در زیرحوضه، ازنظر زاویه ارتفاع خو 1

که جهت زهکشی تأثيري چندانی ندارد. درصورتی يهچهار زیرحوضه در عدم تقارن شبک

تواند در عدم تقارن ( مخالف یکدیگر بوده و می21و  21زیرحوضه دیگر ) 2شيب در 

نظر  هاي ناپایدار اززهکشی اثرگذار باشد. بررسی نسبت کشيدگی زیرحوضه يشبکه

تواند بر تقارن یا عدم تقارن حوضه شاخص عدم تقارن دال بر این است که کشيدگی نمی

هاي نامتقارن به وضعيت کشيدگی بيشتر است. سه اثر گذارد؛ هرچند تمایل زیرحوضه

 يزیرحوضه 9که از صورتی دارند. درشکلی کامالً کشيده  28و  21، 22زیرحوضه 

کشيدگی ضعيف دارد.  21 ياند و زیرحوضهنسبتاً کشيده 21،91هاي مانده حوضهباقی



 
 901-928  ، صص9911بهار ، ششم، سال 22 يدروژئومورفولوژي، شمارهيه

Hydrogeomorphology, Vol.6, No.22, Spring 2020, pp (109-128) 

 

تواند ناشی از فعاليت تکتونيکی باشد. ضریب بيفورکاسيون پنج کشيدگی حوضه می

اي بودن شکل حوضه است که دال بر این زیرحوضه یک بوده است که نشان دهند دایره

اي الوند، مغایرتی با شکل دایره يهاي متوسط در تودهنکته است که عدم تقارن زیرحوضه

 حوضه منتج از ضریب بيفورکاسيون ندارد.

 
 آبریز ی( جهت شيب سطوح ارضی دو طرف رودخانه در ارتباط با عدم تقارن زهکشی حوضه9شکل )

Fig (9) The slope of the land surface on both sides of the river in connection with the drainage 

asymmetry of the basin area 

زیرحوضه در کالس ناپایدار  C ،29زیرحوضه کالس  81نظر شاخص عدم تقارن از  از

آن شيب بسيار زیاد و حساس در مقابل فرسایش دارد.  يقرار دارند که فقط یک زیرحوضه

اند شيب کم تا نسبتاً شدههایی که از این نظر ناپایدار شناختهکه اکثر زیرحوضهدرصورتی

کمی دارند. جهت شيب سه زیرحوضه، ازنظر زاویه ارتفاع خورشيدي، عکس یکدیگرند. 
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ها، تقریباً قرینه زیرحوضه ياصلی در بقيه يکه جهت شيب در دو طرف رودخانهدرصورتی

 يها، عدم تقارن شبکهدهد که باکم وسعت شدن زیرحوضههم هست. این نکته نشان می

ها و مقدار شيب دامنه تواند ناشی از تأثيرگذاري عوامل محلی مثل جهتزهکش آن نمی

 هاي نامتقارن، کامالًطرف زیرحوضهباشد. ازنظر زاویه ارتفاع خورشيدي، جهت شيب یک

تواند از عواملی ارتفاع خورشيدي می ياي که تفاوت در زاویهگونهعکس طرف دیگر است به

 زهکش نقش داشته است. يدر نظر گرفته شود که در نامتقارنی شبکه

   گيرینتيجه -4

شمال شرقی  يهاي دامنهژیزمان باتوليت الوند همدان باعث شده که سنگ غالب زیرحوضه

هاي جنوب غربی هستند. برونزدهاي تر از دامنهها نامتقارناز گرانيت باشد؛ این زیرحوضه

هاي شمال شرقی و جنوب غربی دال بر این است که شکل هاي دامنهگرانيتی در زیرحوضه

هاي جنوب غربی در عمق بيشتري قرار دارد و سطح آن توسط ژیزمان باتوليت در دامنه

 شده پوشيده است. شدت دگرگونبههاي شيست

هاي آبریز ها و حتی مرز حوضهآید که شبکه آبراههآمده چنين برمیعملهاي بهاز بررسی

اند و شکل هاي متبلور الوند بيش از هر چيز از سطح رخ یا شکستگی تبعيت کردهدر سنگ

رقی شده است و همين شمال ش يژیزمان باتوليت الوند باعث رخنمون بيشتر گرانيت، در دامنه

چنين برآورد شود که فعاليت تکتونيکی هاي مورفوتکتونيکی اینعامل باعث شده که در بررسی

هاي هاي جنوب غربی است. در بررسی شاخصهاي شمال شرقی بيشتر از دامنهدامنه

رسی مورفوتکتونيکی نواحی پلوتونيکی نباید اثرگذاري شکل ژیزمان نادیده گرفته شود. نتایج بر

هاي شمال شرقی نسبت به جنوب تر دامنههاي مورفوتکتونيکی دال بر تکتونيک فعالشاخص

هاي هاي شمال شرقی نسبت به دامنهکه در کل دامنه(. درصورتی2099غربی است )ایلدرمی، 

تري دارند. عالوه بر جنوب غربی، در مقابل عناصر اقليمی و بخصوص بارش، زمان پاسخ طوالنی

هاي جنوب غربی متر بيشتر از دامنه 200هاي شمال شرقی کوهستان دامنه يع جبههآن ارتفا

هاي شمال شرقی و جنوب غربی دال بر این هاي دامنهاست. برونزدهاي گرانيتی در زیرحوضه
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هاي جنوب غربی در عمق بيشتري قرار دارد و سطح است که شکل ژیزمان باتوليت در دامنه

اثر فرسایش در حال از بين رفتن  شده پوشيده که برشدت دگرگونبههاي آن توسط شيست

تر کوهستان باعث هاي شمال شرقی شيب تند باتوليت و سينوزیته مرتفعهست. در دامنه

زهکشی شده است.  يمجموع باعث عدم تقارن شبکه رخنمون شدید گرانيت شده است که در

قارن زهکشی انعکاسی از عوامل تکتونيکی، توان چنين نتيجه گرفت که شاخص تمجموع می در

 ليتولوژیکی، ميکرو اقليمی و جهت شيب سطوح ارضی است.
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