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مقدمه
لندفرمها و واکنش آنها به تغییرات محیطی از جمله مباحثی است که از دیرباز مورد توجه متخصصان علم ژئومورفولوژی
بوده است .یکی از لندفرمهایی که بهشدت از تغییرات محیطی بهویژه فرایندهای زمینساختی 1و فرسایش تأثیر میپذیرد
کانالهای آبراههایاند .تنها چند دهم درصد تغییر در شیب به آشفتگی در نظم سیستم زهکشی منجر میشود (کلر و
پینتر .)1۵۸ :1996 ،درواقع ،هدف اساسی علم تکتونیک -ژئومورفولوژی استخراج اطالعات مرتبط با تغییر شکل لندفرمها
با بهرهگیری از توپوگرافی چشماندازهاست .در کانالهای آبراههای یک ارتباط بحرانی میان نرخ باالآمدگی،
برجستگیهای محیط ،و نرخ برهنهسازی 2در منطقه وجود دارد (هوارد2261 :199۴ ،؛ هوارد و کربای .)7۳9 :19۸۳ ،به
 نویسندة مسئول

Email: myamani@ut.ac.ir
1. Tectonic
2. Denudation

 536

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،52ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن1399
پژو 

همین سبب ،تحلیل کانالهای آبراههای ،بهویژه نیمرخ طولی آبراههها ،راه مناسبی برای کشف این ارتباطات است (وهل،
.)7۴9 :199۳
گیلبرت در سال  1۸77خاطرنشان کرد که میان شیب آبراهه و فرسایش رود رابطهای مستقیم وجود دارد .هرجایی
که شیب بیشتر باشد نرخ فرسایش باالتر است (هانت .)۸2 :19۸۸ ،فرسایش واکنشی است به باالآمدگی رود که پس از
افزایش شیب رخ میدهد (هک۸۵ :196۰ ،؛ هوک.)۴۳9،1967:
پژوهشگران رودها را به دو نوع کلی تقسیم کردهاند :رودهای سنگبستری 1که در آنها نرخ فرسایش و برداشت
رسوب بیش از نهشتهگذاری آن است و رودهای آبرفتی 2که نرخ نهشتهگذاریشان بیش از نرخ فرسایش است .غالباً در
نواحی کوهستانی بهواسطة شیب و ارتفاع بیشتر رودها از نوع سنگبستریاند؛ اما به طور طبیعی میتوان هر دوی این
حالتها را در یک رود مشاهده کرد .این وضعیت از باالدست رود ،که شیب و ارتفاع بیشتری دارد ،به سمت پاییندست
رود تغییر حالت میدهد .در بخشهای باالدست میزان فرسایش رسوب بیش از نهشتهگذاری است؛ اما در بخش پایاب
نرخ رسوبگذاری عمدتاً بیشتر بوده و لذا رود در بستر آبرفتی خود جریان مییابد (ویپل و همکاران2۳ :2۰۰7 ،؛ ویپل و
توکر۵ :2۰۰2 ،؛ ویپل و همکاران.)۴9۰ :2۰۰۰ ،
بنابراین ،رودها نسبت به فرایندهای زمینساختی که به افزایش ارتفاع چشماندازها منجر میشوند و فرایندهای
فرسایشی که سعی در کاهش ارتفاع اشکال زمین دارند ،واکنش نشان میدهند .این واکنشها بهخوبی از طریق تحلیل
نیمرخ طولی رودخانهها قابل بررسی است .یکی از پارامترهای مؤثر در مطالعة وضعیت زمینساختی نواحی با استفاده از
آبراههها پارامترهای تندی و فرورفتگی ۳نیمرخ طولی است که در قالب فرمول توان برشی آبراهه ۴قابل بررسی است.
درواقع ،مطالعات تجربی توسط سایر محققان نشان داده که میان میزان تندی رودخانه با فرایندهای مربوط به باالآمدگی
رود رابطة مستقیمی وجود دارد .این ارتباط ،که با نام توان برش رود مطرح میشود ،درحقیقت ،به رابطة بین شیب آبراهه
و مساحت زهکشی رود بر پایة نمودار لگاریتمی و رگرسیون توانی میپردازد (هولبروک و شوم2۸۸ :1999 ،؛ مونتگومری
و همکاران۵۸۸ :1996 ،؛ سیدل و دیتریچ1۰۳ :199۳ ،؛ ویپل و همکاران ، 2۰ :2۰۰7 ،آمبیلی.)۳7:2۰12،
فالت ایران به دلیل قرارگیری میان صفحات زمینساختی اوراسیا و عربستان در یک موقعیت فشارشی قرار دارد (بربریان
و ییتس2۰۰ :2۰۰1 ،؛ بربریان :6۳ :1976 ،درویشزاده ۵6 :1۳7۰ ،؛ اشتوکلین .)217:197۴،این موقعیت فشارشی به ایجاد
رشتهکوههای مرتفع و گسلهای فعالی منجر شده است که در طی دورههای مختلف فعالیتهای لرزهای زیادی داشته و
سبب رخدادهای زمینلرزهای با خسارات شدید شدهاند .رشتهکوه البرز در شمال فالت ایران یکی از همین ارتفاعات است که
به واسطة وجود گسلهای جوان با پیشینة لرزهای جزو نواحی زمینساختی فعال محسوب میشود (آلن و همکاران:2۰۰۳ ،
66۰؛ آلن و همکاران 1۵:2۰۰۴ ،؛هالینگورث و همکاران2 :2۰1۰ ،؛ جکسون و همکاران.)21۵ :2۰۰2 ،
منطقة مورد مطالعه بخشی از ساختار کوهستانی البرز شرقی است و دارای گسلهای متعدد فعال است .گسلهای
رانده در این ناحیه به روی هم قرار گیری ساختار رسوبی البرز به شکل ساختمانهای رورانده منجر شدهاند که در سطح
وسیعی بخشی از ناهمواریهای منطقه را تشکیل میدهند (رحیمی .)1۳۸۵ ،طبق مطالعات سایر پژوهشگران ،گسلهای
منطقه از دیرباز فعال بودهاند و به ایجاد رخدادهای عظیم لرزهای همراه با خسارات مالی و جانی زیاد منجر گشتهاند .یکی
1. Bed Rock River
2. Alluvial River
3. Concavity and Steepness
4. Stream Power Law
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از این زمینلرزهها مربوط به رخداد لرزهای  ۸۵6میالدی دامغان است که در طی آن گسل آستانه دچار گسیختگی شد
(هالینگورث و همکاران.)16 :2۰1۰ ،
رابطة توان برشی رودخانه در قالب ارتباط میان شیب و مساحت زهکشی رود در یک نمودار لگاریتمی بر مبنای
رگرسیون توانی ،مقادیر دو پارامتر تندی ،و فرورفتگی کانال را استخراج میکند .هر دوی این پارامترها متأثر از
مجموعهای از عوامل سنگشناسی ،زمینساختی ،توپوگرافی ،و فرسایشی است که همگی در مکان قرارگیری نقاط عطف
آبراهه 1مؤثرند و قادرند در رابطه با وضعیت زمینساختی و فرسایشی نواحی اطالعات مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار
دهند .اگرچه مسئلة زمینساخت فعال ناحیة البرز شرقی و دامغان توسط محققان زیادی مطالعه و تأیید شده است (خادمی،
1۳76؛ رحیمی1۳۸۵ ،؛ قاسمی1۳69 ،؛ بربریان19۸۳ ،1976 ،؛ آلن و همکاران2۰۰۳ ،؛ جکسون و همکاران2۰۰2 ،؛
هالینگورث و همکاران2۰1۰ ،؛ ریزا و همکاران .)2۰11 ،مسئلة اصلی در این پژوهش ،عالوه بر بررسی وضعیت
زمینساختی منطقه ،نحوة واکنش لندفرمهای آبراههای به تغییرات محیطی اعم از جنس سنگ بستر ،نرخ باالآمدگی ،و
فرسایش است .بنابراین ،هدف تنها بررسی وجود یا فقدان زمینساخت فعال نیست؛ زیرا این مسئله برای ناحیة البرز از
دیرباز ثابت شده است .بلکه هدف تحلیل واکنش رودهای ناحیه برای رسیدن به نیمرخ تعادلی در مواجهه میان فرایندهای
زمینساختی با فرایندهای فرسایشی است.

منطقةموردمطﺎلﻌه
ارتفاعات دامغان ( 1۰1۵-۳726متر) بخشی از کمربند کوهستانی البرز شرقی است که در شمال فالت ایران قرار گرفته
است .بخشهای کوهستانی این منطقه بهواسطة فعالیت گسلهای متعدد نسبت به نواحی فروافتادة اطراف مانند حوضة
کاسپین و ایران مرکزی دچار برخاستگی شده است (جکسون و همکاران21۵ :2۰۰2 ،؛ آلن و همکاران6۵9 :2۰۰۳ ،؛
ورنانت و همکاران177 :2۰۰۴ ،؛ هالینگورث و همکاران7 :2۰1۰ ،؛ جاویدفخر و احمدیان26۵ :2۰1۸ ،؛ پوررمضانی و
برزوئی .)۴۳9:2۰17 ،گسلهایی چون آستانه ،دامغان ،شاهرود ،تزره ،چشمهعلی ،و دهمال از جمله گسلهای فعال این
ناحیهاند که در سراسر منطقه گسترده شدهاند .این ساختها اشکال متنوعی از جمله چینخوردگیها ،ناودیس و تاقدیس،
سفرههای رورانده (خادمی1۳76 ،؛ رحیمی )1۳۸۵ ،و نواحی فروافتاده همچون حوضههای واچاکیده 2یا نواحی مرتفع مانند
خمهای گسلی ۳را ایجاد کردهاند (هالینگورث و همکاران.)16 :2۰1۰ ،
به لحاظ ساختار سنگشناسی ارتفاعات کوهستانی منطقه عمدتاً از سنگهای مقاوم صخرهساز شامل دولومیت،
سنگآهک ضخیم الیه همراه با چرت و بازالت و آندزیت دورههای پیشین مربوط به ژوراسیک و کرتاسه پوشیده شدهاند.
اما قسمتهای جنوبی ،بهویژه پس از خط کنیک کوهستان ،محل شکلگیری مخروطهای آبرفتی پوشیده از رسوبات
شیل ،گنگلومرا ،ماسهسنگ ،ژیپس ،و مارن دوران نئوژن و کواترنری است (صالحی راد و علوی 1۳۵۴؛ وزیری.)1۳۸۰ ،
بستر رودها ،با توجه به محل جریانشان ،در میان سنگهای مقاوم یا سنگها و رسوبات نامقاوم به صورت سنگ
بستری یا آبرفتی متغیرند .البته ،اغلب امتداد رودهای ناحیه از هر دوی این زمینها میگذرد .در برخی نواحی مانند رود
چشمهعلی ،فعالیت گسلها به نحو بارزی بر الگوی آبراهه تأثیر گذاشته؛ به نحوی که رود در امتداد درة گسلی چشمهعلی
جریان یافته است.
1. KnickPoint
2. Pull apart-Basin
3. Restraining Bend
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ﺷکل.1

موادوروش
استعﺮاجﺷﺒکةزﻫکشﯽ

بهمنظور استخراج شبکة زهکشی ،بهویژه رودهای اصلی ناحیه ،از نقشة ارتفاعی منطقه ( )DEMبا قدرت تفیک  ۳۰متر
استفاده شد .مسئلة مورد توجه در این زمینه این است که اغلب این نقشههای ارتفاعی دارای تغییرات ناگهانی به شکل
نقطهای یا ناهمگونیهای سطحیاند که در هنگام استخراج آبراههها اغلب بهعنوان رود یا شبکههای فرعی زهکشی
توسط نرمافزارهای مختلف هیدرولوژی استخراج میشوند .به همین دلیل ،نخست باید این خطاها و نویزها از طریق
پُرکردن نقاط گسستهشده و ایجاد سطح یکنواخت 1حذف شوند .فرایند استخراج و یکنواختسازی نقشة ارتفاعی در این
پژوهش توسط نرمافزار  ArcGISو الگوریتمهای مربوط به هیدرولوژی مانند جهت جریان ،جریان تجمعی ،ردهبندی
آبراهه ،و ارزشگذاری پیکسلها از حالت رستری به وکتور انجام شد.
بهمنظور استخراج آبراههها ،از روش الگوریتم  D8برای محاسبة جهات جریان استفاده شد .در این روش ،مسیرهای
جریان هر پیکسل ،که بر روی پیکسل پایینتر با شیب کمتر میریزد ،محاسبه میشود و جهات جریان تعیین میگردد .در
این راستا ،ما در ابتدا نیازمند ایجاد یک نقشة ارتفاعی با کمترین ناپیوستگی هستیم .این روش بر روی استخراج
جریانهای مرکزی در روی درهها و کاهش جریانهای فرعی موازی تمرکز میکند (محمود و گلوئون۴1۳ :2۰12 ،؛
شهزاد و گلوئون.)2۵2 :2۰11 ،
زمﯿنﺷنﺎسﯽ1:100000منطقةموردمطﺎلﻌه
نقشة 

یکی از ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش نقشههای زمینشناسی در مقیاس  1:1۰۰۰۰۰ورقههای دامغان ،شاهرود ،و
معبد میباشند .نقشههای زمینشناسی بهواسطة نمایش پدیدههای زمینشناسی از جمله سنگها ،چینهها ،و گسلهای
1. Depression Less
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منطقه نقش بسیار مهمی در شناخت کلی ناحیة مورد مطالعه دارند .رویهمقرارگیری اطالعات مرتبط با آبراهههای
استخراجشده بر روی نقشههای زمینشناسی قادر است اطالعات نسبتاً کاملی در رابطه با سنگبستر رودهای مورد مطالعه
در اختیار ما قرار دهد .این اطالعات در تقسیمبندی کلی بخشهای مختلف رود ،که بر روی سنگ بستر اصلی در نواحی
کوهستانی یا بر روی دشتهای آبرفتی جریان دارند ،مفید است .همچنین ،این نقشهها بهواسطة نمایش کامل مکان
گسلهای اصلی ناحیه و نمایش سازوکار آنها بهویژه در قالب گزارشهای پشت نقشههای زمینشناسی ،اطالعات
سودمندی در ارتباط با چینهشناسی متأثر از خطوط گسلی در منطقه یا نواحی که گسل به قطع رودخانه منجر شده یا
مناطقی که رود در مسیر درههای گسلی جریان مییابد ،در اختیار ما قرار میدهد .همة تحلیلهای انجامشده دربارة
پارامترهای تندی ،فرورفتگی ،و بازده فرسایشی در رابطه با واکنش تعادلی رودها نسبت به تغییرات تکتونیکی -فرسایشی
بر پایة اطالعات سنگشناسی ،چینهشناسی ،و تکتونیکی نقشههای زمینشناسی منطقه امکانپذیر شده است.
مدلتوانبﺮﺷﯽآبﺮاﻫه)(SPL

1

برش کانال نتیجة توانایی رود در حمل رسوبات بیش از ظرفیت تولید رسوب در نواحی باالدست است (سیدل و دیتریچ،
 .)2۴ :199۳در رودهای سنگبستری وضعیت انتقال رسوب عموماً بیش از عرضة آن است .درواقع ،میزان برش رود
توسط مقاومت سنگبستر رود نسبت به تنش برشی تحمیلشده بر جریان کنترل میشود .و از آنجا که دبی تابعی است از
مساحت زهکشی ،میتوانیم در معادالت به جای دبی  Qاز مساحت حوضة زهکشی رود  Aاستفاده کنیم:
dz
 k* Am* S n
dt

()1

در این رابطه نسبت  dzبه  dtتغییر ارتفاع مجرا در گذر زمان را نشان میدهد و میتواند تغییر ارتفاع کانال و در نتیجه
شیب کانال را تعیین کند K .بازده فرسایشی و  Aمساحت حوضة زهکشی رود و  Sشیب کانال است .پارامترهای m,n

نیز ثابتهای تجربیاند (اشنایدر و ویپل12۵۰ :2۰۰۰ ،؛ ویپل و توکر.)2 :2۰۰2 ،
هر گونه تغییر در سنگشناسی ،گسلخوردگی ،یا اقلیم ناحیه در نظم زهکشی ردههای آبراههای تأثیر میگذارد .این
بینظمیها در نیمرخ طولی رودخانه به شکل نقاط عطف خود را نشان خواهد داد .درواقع ،نقاط عطف نقاطی هستند که
در واکنش به تغییرات محیطی ایجاد میشوند .در یک رودخانه در حالت انتقالی بین حالت باالآمدگی کم و زیاد مقادیر
تندی و فرورفتگی رود تغییر خواهد کرد (فهر و همکاران۳ :2۰۰9 ،؛ لو و شانگ1629 :2۰1۵ ،؛ ماد و همکاران:2۰1۸ ،
۳۴؛ دانگ و همکاران.)1۴۵ :2۰17 ،
زمینشناسی متضاد یا وجود گسل میتواند رودها را در حالتهای تعادلی جدیدی قرار دهد .در گذر این ارتباط رابطة
 1به شکل زیر تکمیل میشود:
()2

dz
U  E  K * A m * S n
dt

در این رابطه  Uعبارت است از نرخ باالآمدگی 2در اثر تغییر سطح اساس و  Eعبارت است از نرخ فرسایش رود.
بنابراین ،بهمنظور تحلیل چشماندازها بر مبنای رخدادهای فرسایشی و زمینساختی مؤثر بر آنها رابطة  ۳به شکل
خالصه برای تحلیل نیمرخ طولی کانالها اعم از سنگبستری یا آبرفتی استفاده خواهد شد (لو و شانگ.)16۳۰ :2۰1۵ ،

1. Stream Power Law
2. Uplift Rate
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m
) (
U
S e  ( )1/ n A n
K

()۳

رابطة  ۳به صورت قانون توان برشی رودخانه به شکل رابطة  ۴ساده میشود .این رابطه درحقیقت تأثیر مستقیم شیب
کانال و حوضة زهکشی را در تغییرات ایجادشده بر روی نیمرخ طولی رودخانه نشان میدهد (میلیاریس26 :2۰۰1 ،؛ الگیو
و دیوی2 :2۰۰۳ ،؛ مونتگومری و همکاران۵۸۸ :1996 ،؛ شهزاد و گلوئون.)2۵۳ :2۰11 ،
S  K s A θ

()۴
1

2

در این رابطه  Ɵعبارت است از مقدار فررفتگی و  KSNعبارت است از مقدار تندی رود.
در مرحلة بعد ،برای محاسبة قدرت رودخانه ،مقادیر پارامترهای تندی و فرورفتگی از طریق نیمرخ طولی رودخانههای
محدودة مورد نظر محاسبه شد .به این منظور ،نمودار لگاریتمی بین شیب و مساحت رودخانه استخراج شد .درواقع ،رابطة
 ۴یک رگرسیون تواندار محسوب میشود که در آن فرورفتگی ،شیب خط رگرسیون و تندی ،عرض از مبدأ آن است
(وانگ و همکاران.)1۵۰:2۰17،
logS    logA  logKs

()۵

این مسئله به شکل عمومی پذیرفته شده است که هر چه قدر لندفرمها شیبدارتر باشند با نواحیای که دچار
باالآمدگی زمینساختی شدهاند روابط مستقیمی دارند .سیستمهای رودخانهای انطباق خوبی با فرایندهای زمینساختی
جهت ارائة اطالعات مفید در رابطه با نرخ باالآمدگی در چشماندازها ارائه میدهند .درواقع ،میتوان گفت مقدار تندی رود
که به شیب تند آبراهه بستگی دارد کسری از مقدار باالآمدگی است .بنابراین ،در حالت عمومی توقع داریم اگر مقدار
تندی در نیمرخ طولی رود کم باشد ،نرخ باالآمدگی کم است و اگر مقدار تندی زیاد باشد ،نرخ باالآمدگی باالست .البته
باید به عوامل دیگر نیز در تفسیرهایمان توجه کنیم (نیکولسون و همکاران۵9۸ :2۰1۳ ،؛ واسیالکیس و همکاران،
.)19 :2۰۰7
ضﺮیببﺎزدهﻓﺮسﺎیشﯽ3

پارامتر بازده فرسایشی  ،Kکه در فرمولهای باال به آن اشاره شده است ،بهعنوان کسری از حجمی است که تحت نام
بقایای حاصل از فرسایش از محیط خارج شده است .نرخ فرسایش  Eدرواقع عبارت است از نسبت بین حجم مادة
فرسایشیافته به حجم عامل فرسایشدهنده که به از دست رفتن رسوب منجر میشود .اما آن حجمی که عالوه بر
فرسایش کامالً از محیط خارج شده است بازده فرسایشی معرفی میشود.
پارامتر بازده فرسایشی شاخصی است که خیلی خوب استاندارد نشده است .اما مونتگومری و همکاران ( )1996نشان
دادند که این ضریب در نواحی مختلف متفاوت است .فاکتورهای متفاوتی بر روی مقادیر  Kتأثیر میگذارد که شامل
مقاومت سنگ ،مواد سنگبستر ،عرض کانال ،دبی ،و فراوانی مواد آواری است .بنابراین K ،تابعی است از شار رسوبی .در
نواحیای که به طور نسبی زمینشناسی واحدی دارند ،شاخص  Kغالباً بهعنوان یک پارامتر ثابت به لحاظ فضایی و
مکانی مدلسازی میشود .با درنظرگرفتن شاخص ثابت  Kدر مدل پاسخ چشمانداز به رخدادهای باالآمدگی ،فرض مطلق
بر این است که تنها شاخص شیب  Sمتغیر است و میتواند خود را نسبت به تغییرات باالآمدگی تنظیم کند .اگرچه سایر

1. Concavity
2. Steepness
3. Erosion Coefficient
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شاخصهایی که  Kرا کنترل میکنند ،در طول تحول چشمانداز (کوهستان) تعدیل مییابند .مثالً ،باالآمدگی  Uبه
افزایش ارتفاع منجر میشود و این امر سبب افزایش بارشهای اوروگرافیک در نواحی کوهستانی میگردد که احتماالً
همة این موارد به افزایش پارامتر  Kمنجر میشود .عالوه بر این ،کانالها ممکن است در پاسخ به تغییر سطح اساس در
اثر باالآمدگی محدود شود یا میزان آبرفت تولیدیشان افزایش یابد که به تغییر شار رسوبی و افزایش بازده فرسایشی
منجر میشود (ویپل و همکاران26 :2۰۰7 ،؛ اشنایدر و ویپل.)12۵2 :2۰۰۰ ،
با توجه به ارتباط میان پارامترهای تندی ،بازده فرسایشی و شیب رود با مقدار باالآمدگی در ناحیه میتوان با توجه به
فرمول زیر مقادیر بازده فرسایشی را محاسبه کرد (شهزاد و همکاران.)1۸ :2۰۰9 ،
()6

U  ksn n * K

استوک و مونتگومری ( ،)1999ویپل و همکاران ( ،)2۰۰7اسکالر و دیتریچ ( ،)199۸و اشنایدر و ویپل ()2۰۰۰
مقادیر ثابت  nو  mرا با توجه به مطالعات تجربی بهعملآمده در نواحی مختلف به ترتیب  n=1و  m=0.4محاسبه
کردهاند (کربای .)۴1۵ :2۰۰1 ،مقادیر این ثابتهای هیدرولوژیکی به فرایندهای فرسایشی ،شیب کانال ،برجستگیهای
توپوگرافیک ،و ویژگیهای مورفولوژیک حوضهها بستگی دارد؛ اما در معادالت معموالً مقادیر ثابت یادشده ،که با
مطالعات تجربی و ازمایشگاهی استخراج شدهاند ،استفاده خواهند شد .اگر مطابق با رابطة  6میزان تندی رود را تابعی از
باالآمدگی بدانیم ،برای محاسبة نرخ بازده فرسایشی به دانستن مقدار باالآمدگی  Uنیاز داریم .دی جمور و همکاران
( )2۰1۰و آنتونی و همکاران ( )2۰۰6با استفاده از روشهای مرتبط با تغییرات نقاط جیپیاس و مشاهدات گرانشی
پوستة زمین و مدلسازی تغییرات آنها و رسوبشناسی ،نرخ باالآمدگی در البرز را به طور متوسط در حدود  1تا 2
میلیمتر 1 -در سال محاسبه کردهاند (آنتونی و همکاران۳21 :2۰۰6 ،؛ دیجمور.)1299 :2۰1۰ ،

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

رودآستﺎنه با طول حدود  ۴۴/96کیلومتر از سرچشمه در ارتفاع  21۳۵متری بر روی زمینهای مقاوم مربوط به دورة
ژوراسیک شامل دولومیت ،سنگآهک ضخیم الیه همراه با چرت و در بخشهای میانی از سنگهای ماسهای همراه با
کلسیم و کنگلومرای دورة پالئوژن جریان دارد .در ارتفاع حدود  16۰2متری ،این رود توسط شاخهای از گسل آستانه دچار
گسلخوردگی شده است .بخش دیگر این رود تا مصب در ارتفاع  1۳۴۳متری از رسوبات جوان کواترنری و نئوژن شامل
کنگلومرای چندمنشأ نهچندان مقاوم ،ماسهسنگ منفصل ،سیلت ،و رس تشکیل شده است .در این ناحیه در ارتفاع 1۴6۸
متری ،شاخهای از گسل آستانه که امتداد آن به سمت شرق ،بهعنوان گسل تزره شناخته میشود ،این بخش از رود را نیز
دچار گسلخوردگی کرده است .گسل آستانه بهواسطة قطع رسوبات کواترنری در مسیر خود یک گسل جوان کواترنری
محسوب میشود (بربریان.)2۵۴ :1976 ،
مقادیر تندی) )ksو فرورفتگی( )Ɵنیمرخ طولی رود آستانه از سراب تا پایاب بهخوبی با شرایط سنگشناسی و
زمینساختی ارتباط برقرار کرده است .اگر بخش ابتدایی رود را ،که در زمینهای مقاوم ژوراسیک و پالئوژن جریان پیدا
کرده ،رود سنگبستری درنظر بگیریم ،مقادیر پارامترها در ارتباط با سنگشناسی و گسلخوردگی رود ارزشهای باالیی را
نشان میدهد (مقادیر تندی برابر با  12۰/21و مقادیر فرورفتگی برابر با میزان  .)۰/۳این امر میتواند ناشی از عملکرد
گسل آستانه در امتداد رود و باالآمدگی آن و درنهایت افزایش میزان شیب و ارتفاع رود باشد .افزایش ارتفاعی ناشی از
باالآمدگی به باالرفتن مقدار شیب رود منجر شده که در نتیجة آن قدرت برشی و فرسایشی رود باال میرود .مقدار بازده
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فرسایشی محاسبهشده برای این بخش از رود به میزان  ۴/1×1۰-3است .اما در بخش جنوبی تا مصب ،که رود از
زمینهای نامقاوم و منفصل کواترنری میگذرد ،مقادیر مربوط به پارامترهای تندی و فرورفتگی ارزشهای کمتری نسبت
به باالدست رود نشان میدهند (مقدار تندی برابر است با  ۵6/۰6و مقدار فرورفتگی برابر است با  .)۰/1البته ،مقدار پارامتر
تندی اگرچه نسبت به باالدست رود کمتر است ،وجود باالآمدگی فعال در این بخش را نیز تأیید میکند .به این ترتیب که
سنگشناسی نامقاوم باعث شده به دنبال باالآمدگی رود در نتیجة گسلخوردگی ،افزایش شیب ،و ارتفاع به شکل افزایش
مقدار فرسایش نسبت به تغییرات زمینساختی واکنش نشان دهد .در این بخش به دنبال تغییر سطح اساس در اثر
باالآمدگی و به دنبال افزایش توان برشی رود در بستر نامقاوم ،حجم آبرفت تولیدی باال رفته که به تغییر شار رسوبی و
افزایش بازده فرسایشی منجر میشود .بیشتربودن مقدار بازده فرسایشی بخش پاییندست با میزان ۸/9× 1۰-3این مسئله
را نشان میدهد.
ونتواندارنﻤودارلگﺎریتﻤﯽﺷﯿبومسﺎثکدرﺷکل2

مقﺎدیﺮتنديوﻓﺮورﻓتگﯽبﺮگﺮﻓتهﺷدهازمﻌﺎدلةرگﺮسﯿ

ﺟدول.1

مﻌﺎدالترگﺮسﯿونتوانداربعﺶﻫﺎيبﺎالدسکوپﺎیﯿندسکرودآستﺎنهبﺮگﺮﻓتهﺷدهازنﻤودارلگﺎریتﻤﯽﺷﯿبو

مسﺎثک(ﺷکل)2
بخش باالدست رود Y=120.21X0.3
بخش پاییندست رود Y=56/06X0.1

ﺷکل.2نﯿﻤﺮ ﻃولﯽرودآستﺎنه(نﻤودارﻫﺎيکوچکدربعﺶبﺎاليﻫﺮبعﺶازرودنسﺒکبﯿنﺷﯿبومسﺎثکلگﺎریتﻤﯽرا
دﻫدکهنقﺎطپﺮاکندگﯽﺷﯿبومسﺎثکوخطرگﺮسﯿونتوانداراسک)


نشﺎنمﯽ
پﺎیﯿندسکرودونﺮ 

مقﺎدیﺮبﺎزدهﻓﺮسﺎیشﯽرودآستﺎنهبﺎاستفﺎدهازمقﺎدیﺮتنديبعﺶﻫﺎيبﺎالدسکو

ﺟدول.2محﺎسﺒة
بﺎالآمدگﯽالﺒﺮز

محﺎسﺒةنﺮ

n

بﺎزدهﻓﺮسﺎیشﯽبﺎاستفﺎدهازﻓﺮمولU=Ksn ×K:6
-3

×1

-1

2 =120.21 k = 4.1×10
2-1=56.06-1×k= 8.9×10-3



رودچشﻤه لﯽ نیز در حدود  ۳6/62کیلومتر طول دارد .بخش اعظمی از آبراهه در بخشهای ابتدایی رود ،که از

نواحی کوهستانی میگذرد ،بر بستری از سنگهای عظیم آهکی ضخیم الیه همراه با چرت و فسیل آمونیت مربوط به
دورة ژوراسیک جاری است .در ارتفاع  ۳162متری ،این رود توسط بخشی از گسل رورانده مجن دچار گسلخوردگی شده
است .بخش دوم رود تا دهانه در بستری از رسوبات گنگلومرای نئوژن و سنگهای منفصل ماسهسنگی ،سیلت ،و رس
دورة کواترنری جریان دارد .البته ،در این ناحیه شاخهای از زون گسلی چشمهعلی کامالً در امتداد رود کشیده شده است؛
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به نحوی که رود در این بخش در داخل یک درة گسلی جریان پیدا کرده است (این گسل در شکل  ۳با خط قرمز نشان
داده شده است).
در بخش ابتدایی رود بهواسطة مقاومت سنگها همراه با باالآمدگی ناشی از گسلخوردگی مقادیر پارامتر تندی رود
به میزان  1۴۰/1۰و مقادیر فرورفتگی در حدود  ۰/۰1است .مقدار بازده فرسایشی رود نیز  ۳/۵×1۰-3محاسبه شده است.
در حالی که در بخش دوم ،که بستر رود از نوع آبرفتی است ،مقدار تندی  ۸۸/66و مقدار فرورفتگی  ۰/۰۳است .در این
بخش ،بهواسطة سستی بستر رودخانه ،هنگام افزایش شیب ناشی از باالآمدگی و به دنبال آن باالرفتن توان برشی
رودخانه ،حجم بار رسوبی تولیدشده افزایش پیدا کرده و با افزایش شار رسوبی نرخ بازده فرسایشی در این بخش از رود
چشمهعلی نسبت به بخش باالدست بیشتر شده است .مقادیر بیشتر بازده فرسایشی معادل  ۵/6×1۰-3در بخش دوم رود
نسبت به بخش اول بهخوبی ارتباط مستقیم میان بازده فرسایشی و شار رسوبی در رودها را نشان میدهد.
سﯿونتواندارنﻤودارلگﺎریتﻤﯽﺷﯿبومسﺎثکدرﺷکل3

مقﺎدیﺮتنديوﻓﺮورﻓتگﯽبﺮگﺮﻓتهﺷدهازمﻌﺎدلةرگﺮ

ﺟدول.3

لﯽبﺮگﺮﻓتهﺷدهازنﻤودارلگﺎریتﻤﯽﺷﯿبو

مﻌﺎدالترگﺮسﯿونتوانداربعﺶﻫﺎيبﺎالدسکوپﺎیﯿندسکرودچشﻤه

مسﺎثک(ﺷکل)3
بخش باالدست رود Y=140.10X0.01
بخش پاییندست رود Y=88.86X0.03

ﺷکل.3نﯿﻤﺮ ﻃولﯽرودسﺮچشﻤه
پﺎیﯿندسکرودونﺮ 

مقﺎدیﺮبﺎزدهﻓﺮسﺎیشﯽرودسﺮچشﻤهبﺎاستفﺎدهازمقﺎدیﺮتنديبعﺶﻫﺎيبﺎالدسکو

ﺟدول.4محﺎسﺒة
بﺎالآمدگﯽالﺒﺮز

محﺎسﺒةنﺮ

n

بﺎزدهﻓﺮسﺎیشﯽبﺎاستفﺎدهازﻓﺮمولU=Ksn ×K:6
-3

×1

-1

2 =140.10 k =3.5×10
2-1=88.66-1×k=5.6×10-3



رودتپﺎل نیز در بخش شرقی منطقة مورد مطالعه قرار دارد و از ارتفاعات کوه تپال سرچشمه میگیرد .بخش شمالی
این رود از سرچشمه در بستری از سنگهای مقاوم بازالتی همراه با الوای اسپیلیتی کرتاسه و سنگ آهک ضخیمالیة
ژوراسیک جریان دارد .در ارتفاعات 1996متری تا 1۴9۵متری چندین سطح از زون گسلی شاهرود این بخش را تحت
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تأثیر قرار داده است .اما بخش جنوبی این رود در زمینهای کشاورزی پوشیدهشده توسط خاک حاصلخیز دوران اخیر قرار
گرفته و در ارتفاع 1179متری شاخهای از گسل دهمال بخشی از این رود را تحتتأثیر قرار داده است .مقادیر پارامترهای
تندی و فروافتادگی در بخش شمالی رود ،که در سنگبستر جریان دارد ،به ترتیب  11۴/۵۸و  ۰/2۰است .مقدار بازده
فرسایشی در این ناحیه  ۴/۳×1۰-3در پاسخ به فرایندهای باالآمدگی و افزایش شیب رودخانه است .اما در بخش جنوبی،
بهویژه در مقادیر تندی رود ،به طور ناگهانی تغییر کاهشی رخ میدهد و به حدود  1۵/۵6میرسد .دلیل این است که به
طور کلی حضور انسان و فعالیتهای کشاورزی عملکرد طبیعی رود را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده حجم زیادی از
رسوبات نه به صورت طبیعی ،بلکه بهواسطة فعالیتهای انسانی از محیط خارج شوند .سرعت فرایندهای زمینساختی ،که
به باالآمدگی رود منجر میشود ،نسبت به فعالیتهای انسانی که باعث خروج رسوبات و خاک از محیط شده کندتر است.
بنابراین ،مقدار شاخص تندی در این ناحیه به طور ناگهانی کاهش مییابد و در مقابل حجم بازده فرسایشی متأثر از
فعالیتهای انسانی و نه فرایندهای مرتبط با توان برشی رود افزایش پیدا کرده است .بازده فرسایشی در این ناحیه به
میزان  ،۳/2×1۰-2که نهتنها از مقدار بازده فرسایشی بخش شمالی رود تپال بیشتر است ،بلکه از میزان بازده فرسایشی دو
رود مورد بررسی دیگر نیز بیشتر است .علت این امر ،عالوه بر تعامل عوامل مختلف سنگشناسی ،گسلی ،و تغییرات
ارتفاعی ،عامل انسانی است که بهعنوان یک محرک خارجی فرایندها را شدت بخشیده است.
رگﺮسﯿونتواندارنﻤودارلگﺎریتﻤﯽﺷﯿبومسﺎثکدرﺷکل4

مقﺎدیﺮتنديوﻓﺮورﻓتگﯽبﺮگﺮﻓتهﺷدهازمﻌﺎدلة

ﺟدول.5

مﻌﺎدالترگﺮسﯿونتوانداربعﺶﻫﺎيبﺎالدسکوپﺎیﯿندسکرودتپﺎلبﺮگﺮﻓتهﺷدهازنﻤودارلگﺎریتﻤﯽﺷﯿبو

مسﺎثک(ﺷکل)4
بخش باالدست رود Y=114.58X0.20
بخش پاییندست رود Y=15.56X0.03

ﺷکل.4نﯿﻤﺮ ﻃولﯽرودتپﺎل
مقﺎدیﺮبﺎزدهﻓﺮسﺎیشﯽرودتپﺎلبﺎاستفﺎدهازمقﺎدیﺮتنديبعﺶﻫﺎيبﺎالدسکوپﺎیﯿندسکرودونﺮ 

ﺟدول.6محﺎسﺒة
بﺎالآمدگﯽالﺒﺮز

محﺎسﺒةنﺮ

n

بﺎزدهﻓﺮسﺎیشﯽبﺎاستفﺎدهازﻓﺮمولU=Ksn ×K:6
-3

×1

-1

2 =114.58 k = 4.3×10
2-1=15.58×k= 3.2×10-2
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تحلﯿلنتﺎیج
رودها در برابر رخدادهای تکتونیکی و فرسایشی دچار تغییراتی میشوند؛ این تغییرات در قالب ناهنجاریهایی در نیمرخ
طولی رود دیده میشود .نمایندة این ناهنجاریها میتواند نقاط عطف به صورت آشفتگیهای کوچک یا تغییر شیب
نیمرخ به حالتهای محدب (افزایش پارامتر تندی) و مقعر (افزایش پارامتر فرورفتگی) باشد .براساس فرضیههای مرتبط با
پارامتر تندی ،اگر یک رخداد تکتونیکی به باالآمدگی و افزایش شیب یک ناحیه منجر شود (چیزی شبیه به شروع چرخة
جوانی مجدد در مدل دیویس) ،در واکنش به این تغییر ،رود قدرت فرسایشی بیشتری مییابد .این افزایش قدرت
فرسایشی رود درواقع واکنشی است که رودخانه به باالآمدگی تکتونیکی نشان میدهد.
از آنجا که رودها درنهایت تمایل دارند به نیمرخ تعادلی خود برسند ،پس از باالآمدگی ناشی از رخدادهای تکتونیکی،
شروع به حفر و برش عمیق بستر خود میکنند .نتیجة این امر تولید بار رسوبی به شکل آبرفتی است که هم در
سنگبستر هم در بستر آبرفتی دیده میشود .این حفر بستر به تولید رسوب و افزایش شاررسوبی منجر میشود که نتیجة
آن افزایش نرخ بازده فرسایشی در محیط است .بازده فرسایشی مقدار رسوبی است که تحت تأثیر فرسایش رودخانه از
محیط خارج میشود .بنابراین ،با افزایش قدرت فرسایش رود ،رود به نیمرخ تعادلی خود نزدیکتر میشود که نتیجة آن
افزایش پارامتر فرورفتگی در نیمرخ طولی رودخانه است.
البته ،یکی دیگر از پارامترهای مؤثر در واکنش تعادلی رودها به تغییرات فرسایشی و تکتونیکی چینهشناسی و
ساختمان سنگشناسی ناحیه است .هر چقدر که سازندهای تشکیلدهندة بستر رود مقاومت کمتری از خود نشان دهند،
با افزایش قدرت فرسایشی رود ،رسوبات بیشتری تولید میکنند که نتیجة آن باالرفتن شار رسوبی و بازده فرسایشی است.
چنین رودهایی هرچند تحتتأثیر رخدادهای تکتونیکی و افزایش شیب و ارتفاع ناشی از آن قرار میگیرند ،زمان واکنش یا
پاسخ آنها به تغییرات ایجادشده برای رسیدن به حالت تعادلی سریعتر است.
در مثال این پژوهش رودهای آستانه و سرچشمه در قسمت باالدست خود از روی سنگ بسترهای مقاوم ،که نیمرخ
صخرهساز ناحیه را تشکیل میدهند ،میگذرند .همچنین ،در این مناطق تحتتأثیر فعالیت گسلها ،باالآمدگی در نیمرخ
طولی رودها ایجاد شده که در قالب افزایش نرخ پارامتر تندی خود را نشان میدهد .این افزایش نرخ پارامتر تندی در
رودهای آستانه ( )12۰/21و چشمهعلی ( )1۴۰/1۰به افزایش قدرت فرسایشی رود و افزایش شار رسوبی و تولید مقادیر
باالیی از پارامتر بازده فرسایشی منجر شده است .بازده فرسایشی برای باالدست رود آستانه به مقدار ( )۴/1×1۰-3و برای
باالدست رود سرچشمه به مقدار ( )۳/۵×1۰-3است .اکنون اگر باالدست این دو رود را با پاییندست آنها مقایسه کنیم،
متوجه تغییراتی در نحوة واکنش تعادلی رود میشویم .در قسمت پاییندست ،هر دو رود بر روی رسوبات کممقاومت
جریان دارند ،اما از طرف دیگر ،فعالیت مرتبط با گسلهای این بخش نیز به باالآمدگی این قسمتها منجر شده است.
مقادیر تندی این دو رود به ترتیب رود آستانه ( )۵6/۰6و رود چشمهعلی ( )۸۸/66است .این مقادیر هرچند نسبت به
باالدست رود ارزشهای کمتری را نشان میدهند ،هنوز هم بیانگر باالآمدگی نیمرخ طولی رودخانهها میباشند .علت
کمتر بودنشان نسبت به باالدست رود ،جنس سازندهای زمینشناسی سستتر بهعنوان یک عامل ثانویه است که به
سریعترشدن پاسخ رودخانه به تغییر ایجادشده برای رسیدن به حالت تعادلی منجر میشود .بنابراین ،بهواسطة سستی
-3

سازندها شار رسوبی و نرخ بازده فرسایشی در این بخشها به ترتیب در رود آستانه ( )۸/9× 1۰-3و در رود چشمهعلی (
 )۵/6×1۰است که مقادیر بیشتری را نسبت به باالدست این رودها نشان میدهد.
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همچنین ،باید به سایر عوامل از جمله عوامل انسانی نیز در نحوة پاسخ تعادلی رودها به تغییرات اشاره کرد .مثال این
مسئله در پژوهش حاضر رود تپال است .در باالدست رود تپال بر اثر حرکات گسلها در زون گسلی شاهرود و حرکات
-3

ناشی از آن نرخ پارامتر تندی ( )11۴/۵۸است و این امر به افزایش قدرت فرسایشی رودخانه و نرخ بازده فرسایش (

 )۴/۳×1۰در این بخش از رود تپال منجر شده است .اما در بخش پاییندست رود یک تغییر ناگهانی به کاهش بسیار زیاد
پارامتر تندی ( )1۵/۵6و افزایش بسیار زیاد بازده فرسایشی (مقدار رسوب تولیدشده و حملشده) ( )۳/2×1۰-2منجر شده
است .این تغییر به شکل یک شکستگی در نیمرخ طولی رود دیده میشود .مطالعات تکمیلی نشان میدهد که این بخش
از رود تپال بر روی زمینهای کشاورزی جریان یافته است و ،همانطور که میدانیم ،بخشی از خاک کشاورزی در اثر
اعمال انسانی دچار فرسایش میشود که این امر در افزایش ناگهانی شار رسوبی و بازده فرسایشی رود تپال در بخش
پاییندست بسیار مؤثر بوده است .بنابراین ،همة رسوب تولیدشده در پی تغییر رفتار رود تپال برای رسیدن به نیمرخ تعادلی
در برابر رخدادهای تکتونیکی نبوده ،بلکه فعالیتهای انسانی نیز به برهمخوردن نظم طبیعی و افزایش نرخ بازده
فرسایشی (مقدار رسوب تولید و جابهجاشده) بخش پاییندست رود منجر شده است که نتیجة آن ایجاد یک ناهنجاری
میان بخش باالدست و پاییندست رود است.
ﻓﺮسﺎیشﯽرودﻫﺎيآستﺎنه،چشﻤه لﯽ،وتپﺎل

ﺟدول.7ﺟﻤعمقﺎدیﺮپﺎرامتﺮﻫﺎيتندي،ﻓﺮورﻓتگﯽ،وبﺎزده

نﺎمرودخﺎنه
آستانه
چشمهعلی
تپال

ﺷﺎخصتندي
176/27
22۸/76
1۳۰/1۴

ﺷﺎخصﻓﺮورﻓتگﯽ
۰/۴7
۰/۰۴
۰/2۳

بﺎزدهﻓﺮسﺎیشﯽ
1/۳×1۰-2
9/1×1۰-۳
۳6/۳×1۰-۳

نتﯿجهگﯿﺮي

پارامترهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتاند از پارامتر تندی ،فرورفتگی ،و بازده فرسایشی .روشهای محاسبة این
پارامترها مبتنی بر مقادیر شیب و مساحت حوضه در هر بخش از رودخانه است که مبتنی بر اعداد و نمودارهای لگاریتمی
و رگرسیون تواندار است .شیب خط رگرسیون شاخص فرورفتگی و عرض از مبدأ شاخص یا پارامتر تندی است.
لگاریتمها اعداد را در مقیاسی قرار میدهند که برای ما قابل درک باشد .بنابراین ،نمودار لگاریتمی این امکان را میدهد
که بدون داشتن نرخ باالآمدگی یا فرسایش مقدار تندی و فرورفتگی رودهای یک منطقه را محاسبه کنیم .از طرف دیگر،
در این پژوهش ما همچنان از نرخ باالآمدگی  Uبهره بردیم تا به کمک مقدار تندی نرخ بازده فرسایشی  Kرا نیز
بهعنوان یک پارامتر دیگر در نشاندادن وضعیت تکتونیکی منطقه و واکنش تعادلی رودها به آن مورد استفاده قرار دهیم.
درواقع ،در این روش فرض بر این است که هر چقدر ناحیهای پُرشیبتر باشد نرخ باالآمدگی بیشتری را متحمل شده
است و چون شیب یک پارامتر اولیه برای محاسبة فرورفتگی و تندی است ،افزایش تندی بیانگر افزایش شیب و افزایش
شیب نشاندهندة وجود افزایش ارتفاع ناشی از باالآمدگی تکتونیکی است .به این ترتیب ،این پارامترها برای تحلیل
منطقه بهکار برده شدهاند.
نتایج حاصل از بررسی سه رود اصلی منطقه نشان میدهد که رسیدن به نیمرخ تعادلی در هر رود به مجموعهای از
عوامل باالآمدگی نسبت به سطح اساس ،فرسایشی ،و سنگشناسی بستگی دارد .گسلخوردگی با فراز باالدست آبراهه به
افزایش ارتفاع و شیب کانال رود منجر میشود و فرسایش در پاسخ به این تغییر در محیط رودخانه رخ میدهد .فرایندهای
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باالآمدگی به افزایش توان برشی رودخانهها در نتیجة افزایش شیب کانال منجر میشود که این امر حجم رسوب
تولیدشده در رود را افزایش میدهد .هر چقدر مقدار باالآمدگی بیشتر باشد میزان تولید رسوبات آبرفتی نیز بیشتر میشود
و به دنبال آن نرخ بازده فرسایشی یعنی مقدار رسوب خارجشده از محیط باال میرود .حال اگر باالآمدگی رخداده همراه با
سنگبستر کم مقاوم باشد ،حجم بار رسوبی تولیدشده بیشتر از حالت قبلی است .زیرا سنگبستر نامقاوم زمینة مناسبی
برای فعالیت گستردة رود فراهم میکند .البته ،عوامل انسانی مانند وضعیت رود تپال در بخش جنوبی در قالب فعالیتهای
کشاورزی میتواند سبب افزایش ناگهانی رسوب تولیدی در نتیجة فرسایش شدید رودخانه شود .در چنین حالتی مقدار
رسوب تولیدشده ناشی از فرسایش خاک از مقدار رسوب تولیدشده ناشی از برش رودخانه بسیار بیشتر است و نرخ
باالآمدگی را تحتتأثیر قرار میدهد.
در پایان میتوان چنین گفت که یکی از مزایای مهم این روش این است که امکان بررسی هر دو عامل زمینساخت
و فرسایش را به طور همزمان در تحول زمین شکلهای آبراههای در اختیار پژوهشگر قرار میدهد .این امر برخالف سایر
پارامترهای زمینساختی قبلی است که عمدتاً تکبُعدی بوده یا فقط در شرایط سنگشناسی مشابه قابل بررسی بودند و به
عوامل فرسایشی در آنها توجه چندانی نمیشد.
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