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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

سازندهاي موجود در تشکیل اشکال زمین  وضعیت ساختمانی و ژنز

  شناسی کاربردي فصلنامه زمین
  258-265: 4 )، شماره1388( 5 سال
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شناسی مؤثّرند که عمل فرسایش و تخریب را در سطح حوضه  ریخت
 & Schumm & Brakenridge 1987, Le Pera)  کنندشروع می

Sorriso-Valvo 2000)ي شناسی حوضهي زمین ریخت. در مطالعه
شناسی آبریز سد بینالود عوامل مؤثّر بر تشکیل اشکال زمین ریخت

ها یکی از عوامل اند. مورفولوژي رودخانهگرفته مورد برّرسی قرار
باشد که اي میي شکل هندسی رسوبات رودخانه اصلی کنترل کننده

. (Rust 1978)گردند براساس دوپارامتر سدي و پیچش تعیین می
شناسی حاصل از آن ات عوامل فرسایشی و اشکال زمین ریختمطالع

 Xu)ها مفید و مؤثّر باشد  زایی رودخانه تواند در برّرسی نرخ رسوب می

et al. 2006). 
  

  شناسی منطقهزمین - 2
ي مورد مطالعه در حد منطقه وضعیت ساختمانی منطقه: -2-1

شناسی بینالود در شمال و ایران مرکزي در جنوب فاصل زون زمین
) که تحت تأثیر عوامل تکتونیکی 1380واقع شده است (درویش زاده 

  و فرسایشی قرار گرفته و شکل امروزي را به خود گرفته است.
ي مورد مطالعه گسل فشارشی شمال ترین گسل به منطقه نزدیک

رد. در راستاي آن جنوب شرقی دا -نیشابور بوده که روند شمال غربی
هاي آتشفشانی آندزیتی دار نئوژن با سنگاي گچهاي قرمز و قهوهمارن

در  نئوژن (شمال شرق) بر روي رسوبات مخروط افکنه با سن کواترنر
 ت ـوجه به وضعیـده شده است. با تـت نیشابور (جنوب غربی) رانـدش

  
  

  
 

شرکت (اقتباس از ي مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی منطقه -1تصویر 
  .با تغییر) ،1385 رضوي خراسان اي استان سهامی آب منطقه

 مالنژ در نواحیرسد که مجموعه افیولیت ساختمانی منطقه، به نظر می
، 1369آرا  اند (رزماقیانوسی ایجاد شده ي ریفتی ناشی از کشش پوسته

شدت بر روي ). از طرفی عوامل تکتونیکی به 1380زاده  درویش
ها و ها، گسلآن درزه ي هاي منطقه تأثیر گذاشته که در نتیجهسنگ
جنوب شرق ایجاد شده  -هاي زیادي با روند شمال غربخوردگیچین

فاز  ،قرار داده ترین فاز کوهزایی که منطقه را تحت تأثیراست. قدیمی
کوهزایی کرتاسه پایانی (الرامید) است. در اثر این فاز کمپرسیونی 
تشکیالت افیولیتی شمال تربت حیدریه در بخش جنوبی دشت نیشابور 

اي رانده شده است. گفتنی است عوامل ي قارهبه داخل پوسته
شناسی منطقه مؤثّر بوده تکتونیکی مذکور در ایجاد اشکال زمین ریخت

  .C)-3) (تصویر 1371است (رحیمی 
  

 لیتولوژي - 2-2

شناسی مربوط به ي آبریز مورد مطالعه با اختصاصات چینهحوضه 
هاي زههاي افیولیتی، شامل گابرو، دیاباز، گدادوران سنوزوئیک و آمیزه

طور عمده شامل چه، بهل قرهي کاو حوضه هاي افیولیتی بالشی و سنگ
اي، هاي قارهبیشتر مربوط به محیطسنگ و کنگلومراي نئوژن،  ماسه

دار هاي گچدر نزدیک محل سد در دست احداث بینالود مارن باشد.می
ي گرچه قسمت اعظم حوضه. A)-3بیشتر رخنمون دارند (تصویر 

گیرد، حور را افیولیت مالنژهاي شمال تربت حیدریه دربر میآبریز بازه
سنگ و  رن، ماسهی این حوضه عمدتاً از ماهاي شمالاما قسمت

اند، که در مقابل فرسایش مقاومت کنگلومرا با سن ائوسن تشکیل یافته
هاي . همچنین در قسمتB)-3 تصویردهند (چندانی از خود نشان نمی

جنوب شرقی  - ي گچی با امتداد شمال غربیمرکزي حوضه یک الیه
 گذارد. نهشته شده است، که احتماالً در ترکیب شیمیایی آب تأثیر می

کال سیاه از افیولیت مالنژهاي شمال  ي آبریزبخش وسیعی از حوضه
هاي جنوبی منطقه حیدریه تشکیل شده است که در قسمتتربت

هاي سنگ هاي شمالی حوضه ماسهند. در قسمتگسترش بیشتري دار
قرمز به همراه کنگلومراهاي ائوسن رخنمون قرار دارد که تحت تأثیر 

  ).2تصویری قرار گرفته است (هوازدگی فیزیکی جزئ
 

  شناسی منطقهزمین ریخت -3
  چه (محور سد بینالود)ي کال قرهشناسی حوضهزمین ریخت - 1- 3

ي فصلی با چه (محل احداث سد بینالود) یک رودخانهکال قره
ي ي آبریز نسبتاً کوچک است. شیب عمومی رودخانهوسعت حوضه

درصد است و از جنوب به شمال امتداد دارد. این  1حدود  چه قره
ماهوري با ارتفاع کم و صورت تپه به شناسیمنطقه از لحاظ زمین ریخت

. واحدهاي سنگی منطقه C)-3ص است (تصویر فرسایش شیاري مشخّ
-هاي گچی و تناوبی از سیلتستون و ماسهعمدتاً از مارن با میان الیه
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حدهاي مارنی یک واحد سنگ همراه شده است. بر روي وا
طور افقی قرار گرفته کنگلومرایی ضخیم الیه، با سیمان نسبتاً سست به

-هاي کنگلومرایی و مارنی، شیباست. اختالف در میزان فرسایش الیه

هاي نسبتاً تند و بعضاً قائم ایجاد نموده است، که به علّت فرسایش 
رزه وجود ندارد. این هاي دي سیستمپذیري بسیار زیاد آن امکان مطالعه

شناسی در اکثر مناطق مارنی قابل مشاهده است. از خصوصیات سنگ
هاي دیگر واحدهاي سنگی مورد مطالعه، رسوبات عهدحاضر با آبرفت

  ها همراه است.اي و واریزهبستر رودخانه
  

 سیاهي کالشناسی حوضهزمین ریخت -3-2
 هاي بینالود سرچشمهوهسیاه از کوه سیرزار و رشته کي کالرودخانه

هاي کوهستانی این ناحیه از بیشتر قسمتشناسی، گیرد. از نظر سنگمی
کرتاسه  –هاي افیولیتی و آهک گلوبوترونکانادار به سن پالئوسن آمیزه

 تشکیل شده است. البته در قسمت پایین دست حوضه، واحدهاي
  سنگ و کنگلومراي ائوسن نیز رخنمون دارند.  ماسه

ي آن بـه  غربی دارد و شکل دره –سیاه روندي شرقیي کالهرودخان
مسـیر، رودخانـه شـکل     ي باشد. در ادامهشکل می Vت شیب زیاد، علّ

گیرد. این رودخانه در نهایت  بـه بنـد کـال    خود می گسترده و پهن به
  گردد.سیاه ختم می

گذارنــد، ي آبراهــه تــأثیر مــیاز عــواملی کــه بــر روي شــکل شــبکه
 Gilvear)باشـد دهنده و شیب حوضه مـی توپوگرافی، عوامل فرسایش

ي زهکشی این حوضه با اسـتفاده از  اي یا شبکهي آبراهه. شبکه(1999
ترسـیم    20000/1هاي هوایی و عکس 25000/1هاي توپوگرافی نقشه

بندي تورن و شده است. شکل حوضه حالت کشیده دارد و بنا به تقسیم
طـرح   (Twidale 2004)و تویدل،  (Thorne et al. 1997)همکاران 

ي است. بنـابر عقیـده   (dendritic)زهکشی این حوضه از نوع درختی 
هاي  الگوي درختی در زمین (Thorne et al. 1997)تورن و همکاران، 

شـود  شناسی یکسان و کم مقـاوم ایجـاد مـی    با شیب یکنواخت، سنگ
ایــن  (Schumm 1981). براســاس رده بنــدي شــام، D)-3(تصــویر 

باشد و چـون از شـیب   رودخانه از نظر نوع کانال منفرد با بار بستر می
ــه لیــوده  ي او ــت نم ــین تبعی ــوع  ،زم ــی (Subsequent)از ن ــد، م باش

(Twidale & Campbell 2004).  
  

 Mass movements and)اي و لغزشی هاي تودهحرکت - 1- 2- 3

slumping): سیاه ي آبریز کالحوضهاي و لغزشی در هاي تودهحرکت
ها، تنوع هاي زیادي ایجاد گردیده است. شیب زیاد دامنهبه نسبت

 شمارها بهشناسی از عوامل اصلی و مؤثّر این  حرکتواحدهاي زمین
ي  کال سیاه تأثیر که در حوضه ،(Dorren et al. 2004) آیندمی

گذارند، گذارند. از دیگر عواملی که بر روي این حرکات تأثیر می

زدگی و  ها، ناشی از یخي سنگگی اولیهتوان به سطوح شکست می
هاي سخت که فرسایش بخش نرم زیرین، آزاد شدگی قطعات یا بلوك

طرف پایین دامنه حرکت دار به هاي شیباثر گرانش بر روي دامنه در
ها در این حوضه وجود شکستگی .F)-3اند، اشاره کرد (تصویر نموده

اي و هاي تودهفرعی و اصلی عامل تأثیرگذار در حرکت هايو گسل
لغزشی است، که در واحدهاي افیولیتی فراوان است. لذا غالب این 

  باشد. میحرکات مربوط به واحدهاي افیولیتی 
 
شناسی واریزه از دیگر اشکال زمین ریخت :(Talus) واریزه - 2- 2- 3

ان، برودت دما در فراوانی قابل شناسائی است. گرما و خشکی تابست
سیاه باعث ي کالهاي شمالی حوضهزمستان و مرتفع بودن بخش

ها شکسته شده گردیده که در اثر فرآیندهاي هوازدگی قطعاتی از سنگ
هایی با شیب بیشتر سقوط کند. تداوم این و به فرم آزاد بر روي دامنه

ا ههاي سنگی را در قسمت پایین دامنهاي از واریزهعمل مجموعه
 .E)-3انباشته نموده است (تصویر 

 
  حوري بازهشناسی حوضه زمین ریخت  - 3- 3

هاي بینالود از سرخ و غار در کوههاي یالحور از کوهي بازهرودخانه
 جنوب غرب حوضه، سرچشمه گرفته است. این حوضه ابتدا در جهت 

  

 
 

قتباس از اهاي آبریز سد بینالود (شناسی حوضهي زمیننقشه -2تصویر 
  .با تغییر) ،1385 خراسان اي شرکت سهامی آب منطقه
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با شیب  (Ec2)هاي کنگلومرایی : نمایی از الیهBدر محل مخزن سد بینالود (دید به سمت شمال غرب).  (Em2)دار هاي گچنمایی از مارن - A- 3تصویر 
ي مخزن سد بینالود (دید به سمت غرب). شیاري، محدوده: نمایی از فرسایش C(دید به سمت شمال غرب).  (Em2)هاي مارنی تقریباً افقی بر روي الیه

Dي کال سیاهها و طرح زهشکی حوضه: کانالEها) و اند (فلشها که در پایین دامنه جمع شدههایی از پریدوتیت: واریزهFهاي : حرکات ریزشی و بلوك
 ها)، (دید به سمت غرب).جداشده از واحد افیولتیی مقاوم (فلش

E F 

 A 

Em2 

20 m 

C 

Ec2 

Em2 

B 

 جهت جریان 
  راهنما

 مرز حوضه

  آبراهه

  محل خروجی حوضه
D 1km 
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غربی و سپس شمالی جنوبی امتداد داشته که بند انحرافی  –شرقی 
گردد. ي تمرکز حوضه احداث میدر انتهاي آن یعنی نقطه حور بازه

هاي افیولیتی، ها، آمیزهبراساس مطالعات انجام شده، بیشتر قسمت
ست حوضه و کرتاسه) در باالد –هاي گلوبوترونکانادار (پالئوسن آهک

سنگ قرمز در  سنگ، مارن، کنگلومرا و ماسه واحدهاي توف سبز، ماسه
ي که رودخانه دلیل این و محل بند حوضه رخنمون دارند. بهپایین دست 

 هايجزء رودخانه ،نمایدي زمین تبعیت میاز شیب اولیه حور بازه
(Subsequent) گرددمیبندي طبقه(Twidale & Campbell 1993) 

که الگوي  ،(Thorne et al. 1997) تورن و همکاراني بنا بر عقیده .
شناسی نسبتاً  هاي داراي شیب یکنواخت، با سنگدرختی را در زمین

واحدهاي سست همانند واحدهاي  اند، در منطقهکم مقاوم نسبت داده
رح دهند، که باعث ایجاد طمارنی که گستردگی زیادي را نشان می

 .A)-4زهکشی درختی گردیده است (تصویر 
  
  فرسایش شیاري -1- 3- 3

شناسی است که روي  هاي زمین ریختفرسایش شیاري از پدیده
گردد. هاي کم مقاوم تشکیل میي کانالهاي سست و در دیوارهدامنه
هاي سنگی سست و کم مقاوم توان وجود واحداین پدیده را می دلیل

-ها و همچنین دامنهي کانالي دیوارهدهنده تشکیلمانند گل و مارن که 

ها، بیشترین مقدار ها است، نسبت داد. شیارها در بین دیگر فرسایش
-کنند. بهها حمل میرسوبات را از باالدست به سمت پایین دست دامنه

حجم رسوب انتقال  درصد 30که این مقدار ممکن است بیش از طوري
از  .(Gilvear 1999, Garcin et al. 2005)دهد یافته را تشکیل می

توان وجود رسوبات دالیل مهم رسوبزایی و حمل زیاد رسوب را می
سست همانند مارن و رسوبات عهد حاضر و همچنین رویش محدود 

هاي نزدیک ویژه در قسمتهاي حوضه بهگیاهی دانست. در اکثر بخش
 .B)-4(تصویر طور کامل مشهود است این پدیده به حور بازهبه بند 

  
 (Gully)خندق -3-3-2

ها  مؤثّر بوده که در زیـر  ي خندقبعضی از عوامل در ایجاد و توسعه
هـا  خنـدق  هاي سـنگی، ) حساسیت واحد1گیرند: مورد بحث قرار می

معموالً در واحدهایی که داراي مقاومـت کـم و انحـالل پـذیري زیـاد      
کـه در اثـر انحـالل،    رود انـد. لـذا احتمـال آن مـی    باشند، ایجـاد شـده  

ي ي آبراهـه راهروهاي زیرزمینی ایجاد شـده و بـه تـدریج بـا توسـعه     
هـا تشـکیل شـده    زیرزمینی، سقف آن ریزش کرده و در نهایت خندق

، با توجه به سنگ شناسی منطقه واحدهایی حور بازهي باشند. در حوضه
کــه داراي خصوصــیات فــوق را داشــته باشــند هماننــد مــارن، رس و 

پذیر مانند رسوبات تبخیري، گسـترش   هاي انحاللیهین وجود الهمچن

گردنـد.  زیادي دارد، لذا از عوامل مؤثّر در تشکیل خندق محسوب مـی 
) همچنین نبود یا کمبود پوشـش گیـاهی در منطقـه از عوامـل مـؤثّر      2

گـردد. مطالعـات دي ونتـه و    فرسایش و تشکیل خندق محسوب مـی 
د    در حوضـه  (De Vente et al. 2005) همکـاران  هـاي مشـابه مؤیـ

دهد که . مطالعات اخیر نشان میC)-4باشد (تصویر اظهارات فوق می
-فرسایش خندقی نقش مهمی بـه عنـوان منشـأ و تولیـد رسـوب، بـه      

خصوص در مناطق خشک و بیابانی داشته و در اثر توسعه، بـه عنـوان   
 .Poesen et al)نمایـد کانالی براي انتقال آب و رسوب نیز عمـل مـی  

 .De Vente et al)ي دي ونتـه و همکـاران   بنـا بـه عقیـده   . (2003

توانند بخش قابل توجهی از رسوبات تولیدي یک ها میخندق ،(2005
-ي زمـین ریخـت  که این پدیده حوضه را فراهم آورند. با توجه به این

ي مورد بحث گسترش زیادي دارد، لذا در نواحی میانی حوضه شناسی
-توان تصور نمود که بیشترین بار رسوبی حوضه را تولید می چنین می

  نماید.
 
  (Talus)واریزه  -3- 3- 3

بسیار  حور بازهي آبریز واریزه از جمله اشکالی است که در حوضه
ي مورد بحث شود. در طی مطالعات انجام شده در حوضهمشاهده می

-دما به) اختالف 1ي زیر در تشیکل واریزه مؤثّرند: عوامل مشروحه

هاي سخت و حساس به ) توالی میان الیه2در فصل زمستان، ویژه
هاي منطقه که باعث ایجاد فرسایش تفریقی فرسایش در افیولیت

طرف پائین سقوط کرده  در نهایت واحدهاي سنگی مقاوم به گردیده و
) وجود شیب نسبتاً زیاد در برخی 3نماید، ها را میو تشکیل واریزه
 .C)-4کند (تصویر به سقوط قطعات جدا شده میمناطق که کمک 

 
 (Land Slide)زمین لغزش  -3-3-4

لغزش فرآیند ترکیبی از اثرات متقابل بـین عناصـر مختلـف از قبیـل     
جنس ذرات، توپوگرافی عوارض زمین، رطوبت، پوشش گیاهی و غیره 

هـاي  ي بـارش این پدیده نتیجه .(Alcantara-Ayala 2004)باشد می
هـاي گرمسـیري و معتدلـه و    (از نظر زمـان و مقـدار) در اقلـیم   شدید 

هاي خشک و بیابانی است که در ها در اقلیمحرکت مواد در روي دامنه
 ,Niemann et al. 2001)گردد اثر عمل آب و نیروي وزن ایجاد می

Jakob & Weatherly 2003).  دلیـل   ي مـورد مطالعـه بـه   در منطقـه
د پوشش گیاهی، واحدهاي سنگی سست هاي شدید فصلی، کمبوبارش

ي لغزش به وفور تشکیل شده اسـت، کـه از ایـن    و کم مقاومت پدیده
ز حوضـه اشـاره   ي بزرگ و کمـانی در مرکـ  لغزهتوان به زمینمیان  می

هـا و رطوبـت   ي کانالدلیل واحدهاي سست دیواره نمود. این پدیده به
  .E)-4 ناشی از وجود رودخانه ایجاد گردیده است (تصویر
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  حور ي آبریز بازه ي هیدروگرافی حوضه شبکه :A -4تصویر 
Bها) هاي منطقه (فلش : اشکالی از فرساش شیاري در مارن.  
Cحور، فلش بخش فوقانی خندق ي آبریز بازه: تشکیل خندق در حوضه

 به سمت شرق). دهد (دیدرا نشان می
Dعلّت توالی واحدهاي سخت آهکی و نرم مارنی در : واریزه به

  حور (دید به سمت جنوب).ي بازهحوضه
Eلغزه بزرگ با مقطع کمانی شکل در حوضه (دید به سمت : زمین

 شمال شرق).

 مرز حوضه

  آبراهه

  محل خروجی حوضه
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 گیري  نتیجه - 4
 بینالود به درحوضه ع  ي آبریز سدت سنگدلیل تنوهاي شناسی، فعالی

هاي  تکتونیکی، آب و هواي خشک و نیمه خشک و وجود باران
لغزش،  شناسی زیادي همانند زمین هاي زمین ریخت فصلی، پدیده

  اي ایجاد شده است. هاي توده فرسایش شیاري، واریزه، خندق و حرکت
 اي پهن و گسترده بوده، در  صورت دره به حور بازهي  رودخانه

جنوبی خود به  –ي کال سیاه ابتدا در مسیر شمالی  رودخانه که صورتی
اي پهن به خود  غربی شکل دره –بوده و در مسیر شرقی  Vشکل 

 گیرد. می

 بینالود عمدتاً از نوع درختی  ي زهکشی حوضه طرح شبکه هاي سد
سست همانند  ي گسترش واحدهاي کم مقاومت و باشند و در نتیجه می

ویژه  ها و کنگلومرا با سیمان سست و به سنگ واحدهاي مارنی، ماسه
 اند.  هاي افیولیتی تشکیل شده آمیزه

 شناسی خندق و شیارها بیشترین میزان  هاي زمین ریخت پدیده
 نمایند. می حور بازهي آبریز  رسوب را وارد حوضه

 با استفاده از مطالعات زمین گردد  در نهایت پیشنهاد می
، مناطق رسوبزا را شناسایی نموده و توان شناسی انجام شده می ریخت

گردد،  ي سد حمل می با برآورد حجم رسوب ایجاد شده که به دریاچه
 راهکارهایی براي جلوگیري از رسوبزایی و حمل رسوب ارائه نمود.

  
  تشکّر و قدردانی 

شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، گروه  از گروه زمین
همچنین شرکت مهندسین مشاور آب شناسی واحد شاهرود و  زمین

  گردد.  پوي تشکّر و قدردانی می
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