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  چکیده

هاي هیپسومتري و هیپسومتري بی بعد، تحلیل فرسایش و شبکه زهکشی و محاسبه و ترسیم منحنی شیب،  شکل،  با محاسبه عواملی نظیر سطح،  

در محیط سیسـتم اطالعـات جغرافیـائی، حالـت      هاي فرعیخصوصیات فیزیوگرافی حوزه. انجام گرفته استآبخیز الدیز ي رسوبگذاري در حوزه

-میانرود و سیاه جنگل، به عنوان حوزه ي ارتفاعات زیرحوزه. دهدسعدآباد را نشان می ي تعادل بین وسعت مناطق کوهستانی و دشت در زیرحوزه

دهد که وسـعت  زیرحوزه ها نشان می هاي هیپسومتریکشکل، شیب و منحنی مقایسه وسعت، . هایی جوان، شدیداً در معرض فرسایش قرار دارند

اي جـوان و فعـال محسـوب    به طور کلّی حوزه آبخیز الدیز حوزه. ها بیشتر استي میانرود نسبت به سایر زیرحوزهو شدت فرسایش در زیرحوزه

  .ر نیستبیش از دو سوم سطح آن را مناطق کوهستانی در معرض فرسایش، تشکیل می دهد و حالت تعادل در آن برقرا. شودمی

  

.مناطق کوهستانی سیستم اطالعات جغرافیائی، ،منحنی هیپسومتري ،فیزیوگرافی حوزه: واژه هاي کلیدي
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Abstract
In order to analyze the erosion and sedimentation areas of the Ladiz drainage basin,  factors  such as level, 
shape, slope, drainage network and constructed  hypsometric and undimensional hypsometric curves have 
been taken into account. Physiographical properties of subordinate drainage basins obtained from
Geographical Information System (GIS) indicate that the extent of mountains and plains of the Saadabad
drainage basin are in equilibrium. The Mianrud and Siahjangal subordinate drainage basins are in an elevated 
youth stage, therefore highly exposed to erosion. Comparison of the extent, shape, slope and hypsometric 
curves of subordinate drainage basins indicate a greater extent and more severe erosion of the Mianrud area 
than of others.
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