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 چکیده
ایران مرکزي  شناسی بینالود در شمال وهاي زمینفاصل زون خراسان رضوي واقع گردیده است. این منطقه در حدي آبریز بینالود در مرکز استان حوضه

هاي مؤثّر بر منطقه، از نوع اصلی و فرعی با رونـد  طور عمومی گسلدر جنوب واقع شده و تحت تأثیر عوامل تکتونیکی و فرسایشی قرار گرفته است. به
طـور  شناسی به دلیل نوع واحدهاي سنگی حاکم و رخدادهاي تکتونیکی، بهي مورد مطالعه از نظر زمین ریختباشند. منطقهجنوب شرق می - شمال غرب

صورت سابسکوئنت تشکیل گردند. همچنین، هاي اصلی بهباشد. وجود واحدهاي سنگی افیولیتی، باعث گردیده است که رودخانهعمده به شکل دشت می
و کال سیاه  حور بازهي اصلی ي آبریز بینالود شامل دو حوضهعمدتاً از نوع دندریتی است. حوضه ،شناسی، طرح زهکشیات سنگدلیل وجود خصوصیبه

حور و زیر  ي بازهشناسی شناسایی شده در حوضههاي مختلف زمین ریختباشند. پدیدهشناسی مختلفی میهاي زمین ریختبوده که هر کدام داراي پدیده
کنند، ها و فرسایش شیاري تولید میباشند. بیشترین رسوب را خندقفرسایش شیاري، واریزه و خندق می لغزش، بدلند،چه)، شامل زمین(قره ي آنحوضه

ند. شـو اي و لغزشی تولید میهاي تودهاند. بیشتر رسوبات توسط حرکتاي و لغزشی نیز تشکیل شدههاي تودهحرکت سیاه ي کالکه در حوضهصورتی در
  ي حمل آن کمک نماید.زا و نحوه تواند به شناسایی  مناطق رسوبشناسی میدر این منطقه، مطالعات زمین ریخت

  

  چه، افیولیتحور، قرهسیاه، بازهشناسی ، بینالود، کالزمین ریخت هاي کلیدي:واژه
 

 مقدمه - 1
کیلومتري جنوب غربی  75ي تقریبی ي مورد مطالعه در فاصلهمنطقه

تا    30 49 35شهرستان مشهد، در حد فاصل عرض جغرافیایی
30 54 35  و طول جغرافیایی30 1859  تا00 25 59  واقع

 حرارت شده، میانگین درجه). با مطالعات انجام 1شده است (تصویر 
ي ضهي سانتیگراد و متوسط بارندگی سالیانه در سطح حودرجه 6/10

 4/279و   1/345ترتیب برابر با  آبریز اصلی و خروجی حوضه به
خراسان رضوي  اي شرکت سهامی آب منطقهمیلیمتر برآورد شده است (

هاي نام ي اصلی بهي آبریز سد بینالود شامل دو حوضه). حوضه1385
ي  چه جزء حوضه ي قره باشد، که زیرحوضهسیاه میحور و کالبازه
جنوبی از خود نشان  - گردد و روند شمالی محسوب می حور بازه
ها نسبت به سطح دریا، مربوط  ترین نقطه در این حوضه دهند. مرتفع می

باشد، و متر می 1950به تشکیالت ائوسن بوده که داراي ارتفاع 
سیاه داراي ارتفاع حدود ي آن در محل بند انحرافی کالنقطهترین  پست

ي آبریز مورد بحث از شمال به روستاهاي متر است. حوضه 1320
آباد، از شرق به کوه سیرزار، از غرب به کوه غار و از اوارشک و حسین

که جائیاز آن شود.حور محدود میجنوب غرب به بازه جنوب و
وگرافی یک حوضه تحت تأثیر زمین بسیاري از خصوصیات فیزی

شناسی و  شناسی قرار دارند، و شناخت اشکال زمین ریختریخت
تواند در رابطه با شناسی حوضه میي زمین ریختي نقشهتهیه

مطالعات منابع آب، آبخیزداري و پخش سیالب مورد استفاده قرار 
اي ویژه شناسی از اهمیتگیرد، بنابراین مباحث مربوط به زمین ریخت

ي کننده ). از طرفی عوامل کنترل1383زاده  باشد (رستمیبرخوردار می
متفاوت بوده و در سیر تکامل این  ي شناسی یک حوضه زمین ریخت

، لذا در این (Amos 2008) یابند اشکال، فرآیندهاي غالب تغییر می
شناسی یک ي عوامل مؤثّر جهت مباحث زمین ریختراستا مطالعه
طورکلّی عواملی همچون شرایط آب و هوایی، است. به حوضه الزم
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