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ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگی خندقها در سطح مخروطافکنههای جنوبی البرز شرقی
(گرمسار -سید آباد)
مجتبی یمانی -استاد گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
ابوالقاسم گورابی -استادیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
مهران مقصودی -دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
صدیقه محبوبی -دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.

پذیرش مقاله1397/07/14 :

تائید نهایی1398/09/17 :

چكيده
قطر ذرات رسوبات سطحي با فرایندهاي غالب موثر در توسعه یافتگي و مورفولوژي سطحي لندفرمها
ارتباط تنگاتنگي دارد .این پژوهش به ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگي خندقهاي واقع در دشت-
سرهاي جنوبي البرز شرقي به روش تحليل آماري و با اندازهگيري قطر ذرات در چهار سایت مطالعاتي
حدفاصل گرمسار -سيدآباد پرداخته است .سایتها با توجه به تفاوتها و تشابهات مورفولوژي سطحي
بر روي تصاویر و بازدیدهاي ميداني انتخاب شدهاند .نمونههاي برداشتشده از بخشهاي ابتدایي ،مياني،
انتهایي و دیواره گالي ها در آزمایشگاه توزین و پس از الک ،نتایج توسط نرمافزار  GRADISTATدر
قالب نمودارها و جداول استخراج و تحليل شدهاند .عالوه بر این ،با برداشت  800نمونه از باكسهاي 5
در  5متري ،شاخص پهنشدگي و مورفومتري آنها محاسبه شد .نتایج حاصله نشان ميدهند كه بافت
سطحي رسوبات چند منشایي بوده و بيانگر تفاوت فرایندهاي موثر در طي زمان هستند( در سایت  1و 2
و  ،4سنگفرش قلوهسنگي با نام قلوهسنگ ماسهاي است به جز سایت  ،3كه ماسه قلوهسنگي است.
سایت یک و چهار ،دو منشایي محاسبه شدند .سایت  ،2سه منشایي و سایت  ،3تکمنشأ ).كجشدگي
زیاد ،جورشدگي ضعيف و كشيدگي متفاوت بيانگر آن است كه نوع و اندازه رسوب سطحي و عمقي گاليها
نتوانسته در همه سایتها به طور كامل در توسعهیافتگي آنها موثر باشد .شاید در سایت  ،4توسعهیافتگي
گليها را فقط به عامل قطر رسوب منطقه و در سایت  ،2عدم توسعهیافتگي گاليها را بتوان به این عامل
نسبت داد ولي در دو سایت دیگر یعني سایت  1و  ،3بههيچعنوان نميتوان توسعهیافتگي گاليها را تنها
به بافت و قطر رسوب منطقه نسبت داد بنابراین با توجه به تكتونيک فعال در منطقه عوامل تغيير سطح
اساس بيش از خصوصيات فيزیكي رسوبات در این مسئله تاثيرگذار بودهاند.

واژگان كليدي :گرمسار ،گرانولومتري ،مورفومتري ،فرسایش خندقي ،دشتسر.
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مقدمه

فرسایش خندقی یکی از فرایندهای مهم و تهدیدکننده تعادل منابع زیست محیطی و پایداری آن به شمار میرود ،به گونهای
که این تهدید تنها محدود به ایجاد تغییرات نابهنجار در منظر زمین ،تخریب اراضی و از بین رفتن خاك و عدم امکان
فعالیتهای کشاورزی و بهرهبرداری اقتصادی از عرصههای منابع طبیعی نمیشود ،بلکه با رخداد و گسترش این نوع
فرسایش ،جاری شدن تندآبها و سیل ،جابجایی حجم قابل توجهی از رسوبات و پیامدهای ناشی از آن و در نهایت ،غیرقابل
استفاده شدن اراضی تشدید میشوند (قدوسی و همکاران .)1384 ،خندقها که در بیشتر موارد به عنوان شاخصهای
تغییرات محیطی و شاخص تغییر سطح اساس در نظر گرفته میشوند ،به لحاظ رشد سریعی که دارند ،داری اهمیت بسیارند.
توسعة خندقها گاه چنان سریع صورت میگیرد که با هیچ تدبیری نمیتوان رشد سریع آنها را کنترل کرد (خطیبی.)1390 ،
شکل سنجی یا مورفومتری بهعنوان روش و تکنیک اندازهگیری کمی شکل چ شمانداز تعریف شده ا ست .در سادهترین
حالت ،مورفومتری شناسایی اشکال زمین (لندفرمها) ازنظر اندازه؛ ارتفاع (حداکثر؛ حداقل و یا میانگین) وشیب آنها تعریف
میگردد .اندازهگیریهای کمی به ژئومورفولوژیســـتها امکان میدهد تا با مشـــاهده غیرمســـتقیم پدیدهها به مقایســـه
لندفرم های مختلف با اســـتفاده از محاســـبه پارامترهای کمی شـــاخص های ژئومورف یک بپردازند (گورابی .)1395 ،با
اندازهگیری قطرذرات در ر سوبات ناپیو سته میتوان تغییرات قطردانهها و تراکم( ن سبت در صد هر یک از دانهها) را تعیین
نمود (احمدی .)1374 ،تحلیلهای گرانولومتریک ،یکی از ابزارهای متداول در تعیین من شاء و شناخت ر سوبات به شمار
میرود که برای رســیدن به این امر ،از پارامترهای مربوب به اندازذ ذرات و همینین تحلیلهای آماری همیون میانگین،
انحراف معیار ،ک شیدگی ،چولگی و ...ا ستفاده میگردند (گانگ .)2004 ،1ذرات ر سوب دامنه و سیعی از اندازههای مختلف
ذرات را در بر میگیرند(رس تا شن درشت) و با انجام دانه سنجی رسوبات و تهیه هیستوگرام آنها میتوان به بررسی اندازه
و نوع رسوب اقدام کرد.
از آنجا که بخشهای شمالی گرمسار تحت تاثیر فرسایش خندقی قرار دارد لیکن توسعه یافتگی خندقها در یک قلمرو
حدود  30کیلومتر تفاوتهای زیادی را نشان میدهند و مشخص نیست این تفاوتهای مکانی نتیجه کدام عوامل تاثیرگذار
است.
نگاهی به نتایج پژوهشهای پژوهشگران بیانگر تاثیر نوع خاك و مقاومت افقهای آن در کنترل ابعاد ،عمق و مورفولوژی
مقطع عرضـــی خندقها دارند(پوســـن 2و همکاران .)2003 ،برخی ،فرآیندهای تراوش زیرســـطحی را عامل تعیینکننده
خصــوصــیات مورفومتری کانال خندق دانســتهاند (ولنتین 3و همکاران .)2005 ،بر اســاس این یافتهها ،نقش ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاك در افقهای سطحی و زیر سطحی در مناطق مختلف ،از عوامل ب سیار مهم در نوع فرآیند غالب
در شکلگیری رأس و توسعه کانال خندق به شمار میآید.
مندز دارت 4و همکاران ( )2007روی کانالهای ایجاد شدهی شبهجزیرهی ایبری شمالی مطالعه کردند .آنها درکل 133
کانال دائمی را با شواهدی از فر سایش خندقی به م ساحت  71/8کیلومترمربع در دامنهی شیبدار شمالی این ر شتهکوه
شناسایی کردند .نتایج این پژوهش بیانگر ارتباب بین نوع الیههای زیرین و گسترش فرسایش خندقی است.
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آ شن 1و همکاران ( )2008وقوع فر سایش خندقی را در منطقهای به و سعت  13000کیلومترمربع در جنوب شرق تانزانیا
مورد ارزیابی قراردادند .آنها نتیجه گرفتند که خندقها در تمام واحدهای چ شمانداز پراکندهاند .وقوع این خندقها با زبری
سطح ،رابطهی مثبت داشتند .در این منطقه وجود جادهها بر وقوع خندقها تأثیر داشتند.
ویا 2و همکاران ( )2008با اســتفاده از دادههای  GPSدر ناحیه خاكهای ســیاه در شــمال شــرق چین مطالعهای را برای
شناخت میزان گ سترش خندقها انجام دادند .نتایج ای شان ن شان دادند مقدار فر سایش خندقهای موقّتی و دائمی1/5 ،
برابر مقدار ر سوب از انواع دیگر فر سایش سطحی بوده و در ف صل بهار و هنگام ذوب شدن برفها ،سرعت گ سترش
خندقها افزایش مییابد (مقصودی و همکاران.)1391،
بین 3و همکارانش ( )2017به بررسی فرسایش گالیها در سنگهای توف در آفریقای جنوبی پرداختند .ایشان به این نتیجه
دست یافتند که فرسایش در منطقه با دخالتهای بشر ارتباب نزدیکی دارد و هر کجا که پوششگیاهی آسیبدیده ،فرسایش
افزایش یافته و گالیها بسیار عمیق و عریض گشتهاست.
فرناندز 4و همکارانش ( )2017کاربرد مدل  SIMWEرا برای آنالیز فرسایش گالیها در تراسهای کشاورزی در دانمارك
مورد ارزیابی قرار دادند .ایشان برای این کار نتایج این مدل را با شاخصهای هیدرولوژیکی ،بافت خاك و ساختار خاك در
تراسهای کشاورزی مقایسه کردند و به این نتیجه دستیافتند که مناطق با بیشترین فرسایش ،با جریان رسوب ،ظرفیت
انتقال و تمرکز رسوب کامال ارتباب دارد و بافت ریزدانه خاك اجازه افزایش رواناب و توسعه فرسایش خطی و تبدیل آن به
گالیها را میدهد.
در ایران ،راهی ( )1382معتقد است اکثر خندقهای استان بوشهر بر روی رسوبات کواترنر دوران چهارم با امالح زیاد ،بافت
لومی شنی در عمق و لومی سیلت در سطح با کاربری زراعی و در اقلیم بیابانی گرم ایجادشدهاند .عواملی مانند خطوب
انتقال گاز و نفت و راههای ارتباطی در توسعه آنها مؤثرند.
احمدی ( )1378بر اساس تحقیقاتی که بر روی اشکال مختلف فرسایش در سازندهای رسی و مارنی در نقاب مختلف ایران
انجام داده به این نتیجه رسیده که فرسایش خندقی بهطور عمده بر روی سازندهای نئوژن (میوسن) دارای امالح گچ و سایر
نمکهای قابلحل در آب و در پایین دامنه مارنی که شیب مالیم گردیده و یا در دشتهای مسطح که ساختار اصلی آن رس
یا مارن باشد ،ایجاد میگردد.
طباطبایی ( )1384عوامل طبیعی تأثیرگذار در بروز پدیدهی فرسایش خندقی را در اراضی جنوب شرقی شهرستان شوشتر،
وجود الیههای مارنی و گیی در سازندهای میشان و آغاجاری ،رسوبهای ریزدانه کواترنر متشکل ازذرات ریزدانه ماسه،
سیلت و رس ،پایداری کم خاك ،ساختمان ضعیف خاکدانهها ،کمبود مواد آلی ،وجود امالح گچ و آهک ،بارندگی و تبخیر
زیاد و دخالتهای انسانی تأثیرگذار در بروز پدیدهی فرسایش خندقی ،چرای مفرب دامها ،شخم اراضی در جهت شیب و
آبیاری غیراصولی در اراضی کشت آبی عنوان کرده است.
صوفی ( )1382در بررسیهایی در استان فارس نتیجه گرفت که بخش اعظم خندقهای استان فارس در اقلیم نیمهخشک
و خشک با بافت خاك عمدتاً لوم تا لوم شنی و پالن عمومی پنجهای ایجادشدهاند که عواملی مانند تخریب پوشش گیاهی،
کاربری نامناسب اراضی و احداث جاده و آبیاری غیراصولی در توسعه آنها نقش داشته و با مدیریت صحیح قابلکنترل
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هستند .صوفی ( ،)1382به نقل از پوسن 1و همکاران )2003( ،اعالم میکند که ویژگیهای شکلشناسی نظیر طول ،عرض
و عمق انواع مختلف خندقها و عوامل کنترلکننده آنها مانند پستیوبلندی ،نوع خاك ،کاربری اراضی و هیدرولوژی در
دامنه وسیعی از اقالیم بهطور سیستماتیک جمعآوری نشده است .لذا برای اینکه مدیران و کارشناسان بخش اجرایی قادر به
پیشگویی احتمال ایجاد انواع خندق در منطقه خود در صورت تغییر کاربری باشند ،به چنین اطالعات کمی نیاز دارند (زنجانی
جم و همکاران.)1392،
عیسایی ( )1382اعالم میکند که بخش اعظم فرسایش خندقی در استان گلستان در اقلیم نیمهخشک بر روی خاكهایی
با بافت لومی تا سیلتی لؤم ایجادشدهاند که با حذف جریان آب سطحی و تقویت پوشش گیاهی قابلکنترل هستند .حسین
زاده و همکاران ( )1389طبقهبندی گالیهای منطقه فیروز کال نوشهر را بر مبنای ویژگیهای مورفومتریک و با استفاده از
تکنیک آماری چند متغیره انجام دادند.
در پژوهشی محمدابراهیمی و همکاران ( )1394ارتباب عوامل مؤثر خاکی و غیرخاکی در ایجاد فرسایش خندقی خطی در
حوضه آبخیز آقامام ( )2را بررسی و فاکتورهای مؤثر آن را دستهبندی و کاوش نمودند .یمانی و عرب عامری ()1397
کاربرد آنالیز کمی پارامترهای ژئومورفومتریک حوضه آبخیز منج را در شناسایی مناطق حساس به فرسایش و نیز فرسایش
خندقی بررسی نمودند.
دورسنجی اولیه مورفولوژی لندفرمهای کوهپایههای جنوبی البرز شرقی حد فاصل ایوانکی -سمنان و تمرکز گالیها با
الگوی خاص و در مناطقی خاص در حدفاصل گرمسار -سیدآباد و مشاهدات میدانی مکمل ،ما را بر آن داشت تا در قالب
یک پژوهش ،ارتباب بافت رسوبات و توسعه یافتگی خندقهای این محدوده را به روش تحلیل آماری مورد بررسی قرار
دهیم .از آنجا که خندقهای منطقه به سرعت در حال توسعه و تعریض هستند و مهمتر آنکه از نظر مکانی تفاوتهای
زیادی نشان میدهند ،لذا این پژوهش سعی دارد با بررسی بافت رسوبات سطحی و دیواره گالیها علت این توسعهیافتگی
و تفاوتهای مکانی را در قالب چهار سایت مطالعاتی منتخب در شمالشرق گرمسار تا سید اباد بیازماید.
محدوده مورد مطالعه

منطقه موردمطالعه بر روی مخروبافکنههای جنوبی سلسله جبال البرز قرارگرفته که بهتدریج از شمال به جنوب از ارتفاع
آن کاسته شده و به کویر نمک منتهی میگردد .این منطقه دشتسرهای جنوبی البرز شرقی را شامل میشود و خندقهای
مورد بررسی ،محدودهای از گرمسار تا سمنان را در بر میگیرند ،این منطقه بواسطه قرارگرفتن در حاشیه بیابان مرکزی
ایران و در نتیجه اقلیم حاکم بر آن ،دارای اقلیم بیابانی است ،به نحوی که اختالف درجه حرارت در فصول سرد و گرم سال
بیش از  50درجه سانتیگراد است (هواشناسی گرمسار).
پوشش رسوبات سطحی برخی سایتهای منطقه اغلب متشکل از سنگ فرش بیابانی است که تقریباً تا حد زیادی رسوبات
ریزدانه زیرین را پوشاندهاند .این رسوبات ریزدانه که پالیای قدیمی منطقه راتشکیل میدادند بیشتر رس و مارن و ژیپس
هستند که رسوبات آبرفتی مخروبافکنهای در دورههای بعد روی آنها پیشروی کردهاست .رسوبات پالیا به همراه رسوبات
آبرفتی در اثر تکتونیک باال آمدهاند و در سطح کنونی منطقه قرار گرفتهاند .هر کجا هرزآبها ،رسوبات رویی را کنار زدهاند،
به راحتی رسوبات ریزدانه زیرین را فرسایش داده و خندقها گسترش یافتهاند( .شکل )1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Poesen

1
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شكل  :1محدوده مورد مطالعه

روش تحقيق

این پژوهش در چند مرحله انجام گرفت( :الف) ابتدا ،قلمرو تحقیق با توجه به گالیهای منطقه به  4سایت یا محدوده
مطالعاتی تقسیم شد .سایتها با توجه به تفاوتها و تشابهات مورفولوژی سطحی بر روی تصاویر هوایی و بازدیدهای
میدانی انتخاب شدند .این سایتها شامل  35گالی بود که در هریک از سایتها یک گالی شاخص انتخاب و مطالعات بر
روی آن انجام گرفت .از دادههای رسوبی حاصل از برداشتهای میدانی برای تعیین نوع و اندازه (مورفومتری) رسوبات
گالیها استفاده شد .در این راستا سه نمونه از ابتدا ،میانه و انتهای طول گالیهای هر سایت برداشت گردید .جهت بررسی
تغییرات عمقی گالیها و فرایندهای آن ،سه نمونه نیز از دیواره هر کدام از گالیها از  %25ابتدای دیواره % 50 ،میانه دیواره
و  %75انتهایی دیواره گالیها برداشت شد .جمعا  24نمونه که این نمونهها ،در پاکتهای مخصوص نمونهگیری و با عنوان
و شماره مشخص جمعآوری شده و به آزمایشگاه منتقل گردیدند(شکل  .)2روش تجزیهوتحلیل نیز عمدتاً بر پایه روش
تحلیلی است که طی آن متغیرهای تأثیرگذار با یکدیگر مقایسه و ارتباب آنها تحلیل شد.
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شكل  :2نمونهبرداري و مورفومتري در سطح و دیواره گاليهاي منطقه

(ب) نمونهبرداري از رسوب گاليها :در سایت یک و دو ،به دلیل درشتبودن رسوب سطحی ،در چند باکس  5در 5
متری نمونهها شمارش و تعداد  800نمونه به روش شبکهای انتخاب و مورفومتری گردید و سپس شاخص پهنشدگی برای
آنها محاسبه و نمودارهای آنها در نرمافزار اکسل رسم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند( .شکل )2
شاخصهای پهن شدگی و گرد شدگی شاخصهایی ه ستند که برای برر سی قلوه سنگها( گراول) ا ستفاده می شود .این
روش توسط  A.Cailleuxبرای پژوهشهای ژئومورفولوژی توسعه داده شدهاست.
رابطه شماره  :1شاخص پهن شدگی
 = APشاخص پهن شدگی =lقطر کوچک و = Lقطر بزرگ قلوه سنگ

AP= L+I/2E
=E

ضخامت آن میباشد.

اگر یک قلوه سنگ کامال کروی با شد ،شاخص پهن شدگی آن عدد  1خواهد بود .بنابراین شاخص پهن شدگی در قلوه
سنگهای رودخانه ای به عدد  1نزدیکتر بوده و قلوه سنگهای ساحلی شاخص بزرگتری خواهند داشت .این شاخصها در
سنگهای مختلف مقادیر متفاوتی نشان میدهند (یمانی.)1396 ،
(ج) كارهاي آزمایشگاهي :در آزمایشگاه ژئومورفولوژی ،نمونههای برداشتشده توزین و نمونههای کلوخهای کوبیده و
سپس توسط دستگاه شیکر الک شدند .نمونههای باقیمانده در هر الک ،مجددا وزن گردید و ارقام به دست آمده ،به نرم
افزار گرادی استات 1منتقل شد .نمونههای درشت نیز مورفومتری گردیدند.
(د) تجزیه و تحليل مورفومتري با استفاده از نرمافزار  :GRADISTATاز این نرمافزار برای تجزیه و تحلیل ارقام
به دست آمده استفاده گردید .و سپس نتایج به دست آمده ،تحلیل شد و جداول و نمودارها از آن استخراج گردید .در این
مرحله از ضرایب مختلف و مولفههای گرانولومتری دانهها از جمله :ضریب کو -دو -اف(شاخص جورشدگی کرومباین)،
درصد اندازه ذرات تشکیلدهنده ،یکنواختی یا جورشدگی ،میانه ،نما ،میانگین اندازذ ذرات ،کج شدگی و کشیدگی ذرات با
استفاده از روابط آماری فولک 2و وارد )1957( 3استفاده شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. GRADISTAT

1

. Folk

2

. Ward

3

ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگي خندقها در سطح...

209

شاخص هاي مورفومتري
 qdephیا شاخص كرومباین

شاخص کرومباین 1از رابطه زیر به دست می آید.
رابطه شماره :2
Qdeph=)75-25( /2

در این رابطه 25 ،اندازه ذراتی است که  25درصد رسوب را مشخص میکنند و  75 ،75درصد قطر ذرات را نشان
میدهد .بنابراین ( )75-25اندازه طولی بین دو حد  75و  25درصد رسوب است .هر چه فاکتور به دست آمده کوچکتر
باشد ،رسوب منظمتر است و هرچه این فاکتور بزرگتر باشد ،رسوب نامنظمتر است (احمدی.)1374 ،
از روی این ضریب سه نوع رسوب را میتوان مشخص نمود:
الف -اگر ضریب کو -دو -اف بین  0/8تا  1و  1/5به دست آید ،نشاندهنده سایش کم در رسوب است.
ب -اگر ضریب کو -دو -اف بین  0/4تا  0/7به دست آید ،نشاندهنده رسوب رودخانهای است.
ج -اگر ضریب کو -دو -اف بین  0/2تا 0/3به دست آید ،نشاندهنده سایش شدید در رسوب است (احمدی.)1374 ،
یكنواختي یا جورشدگي

یکنواختی یا جورشدگی بدین معنی است که ذرات تشکیل دهنده رسوب تا چه میزان از نظر اندازه یکسان یا متفاوت
میباشند .هرچه اندازه ذرات رسوب یکسانتر باشد رسوب جورشدهتر بوده یا دارای جورشدگی خوب است ،هرچه اندازه ذرات
رسوب نایکنواختتر باشد رسوب جورنشده و یا دارای جورشدگی ضعیف است .برای محاسبه جورشدگی روشهای متعددی
وجود دارد که از آن جمله می توان به روش ضریب جورشدگی تراسک ،اندیس کودفی فرانسوی ،انحراف معیار معمولی،
انحراف معیار جامع یا انحراف استاندارد اشاره کرد .در اینجا جورشدگی به روش انحراف معیار جامع محاسبه شد (فیضنیا،
.)1378
رابطه شماره :3
∅84 − ∅16 ∅95 − ∅5
+
4
6.6

= 𝐼𝐷𝑆

بر اساس مقدار انحراف معیار در رسوبات ،فولک ،جدولی را برای میزان جورشدگی ارائه داده است (جدول( )1موسوی حرمی،
.)1377
جدول  :1جورشدگي رسوبات با استفاده از روش فولک

انحراف معيار استاندارد جورشدگي
کمتر از  0/35فی
 0/0-35/5فی
 0/0-5/71فی
 0/71 -1فی
 2-1فی
 2 -4فی
بیشتر از  4فی

جورشدگی خیلی خوب
جورشدگی خوب
جورشدگی خوب  -متوسط
جورشدگی متوسط
جورشدگی ضعیف
جورشدگی خیلی ضعیف
جورشدگی فوق العاده ضعیف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. KRUMBEIN
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كجشدگي

کجشدگی ،نامتقارن بودن و تمایل منحنی دانهبندی رسوب به سمت ذرات ریز یا درشتدانه است .در منحنیهای متقارن،
مقدار کجشدگی صفر است .منحنی بعضی رسوبات به سمت چپ و مواد دانهریز متمایل شده که میزان کجشدگی ،مثبت
میشود .منحنی بعضی دیگر از رسوبات به سمت راست و مواد دانهدرشت متمایل میشود که میزان کجشدگی منفی است(
موسوی حرمی.)1377 ،
رابطه شماره :4
∅16 + ∅84 − 2∅50 ∅5 + ∅95 − 2∅50
+
) 2(∅84 − ∅16
) 2(∅95 − ∅5

= 𝐼𝐾𝑆

فولک در سال  1980مقیاسی برای کجشدگی ارائه و به شرح زیر آن را طبقهبندی کرده است(جدول.)2
جدول  :2ميزان كجشدگي (فولک )1980

كجشدگي

نتیجه

1تا 0/3
 0/3تا 0/1
 0/1تا -0/1
 -0/1تا -0/3

کجشدگی شدید به سمت ذرات دانه ریز
کجشدگی به سمت ذرات ریز
تقریبا متقارن
کجشدگی به سمت ذرات دانه درشت
کجشــدگی شــدید به ســمت ذرات دانه
درشت

 -0/3تا -1

كشيدگي

کشیدگی عبارت است از اندازهگیری نوك تیزی یا کشیدگی منحنی توزیع ذرات که از نسبت جورشدگی دنباله منحنی به
جورشدگی قسمت وسط منحنی به دست آمده و با فرمول زیر محاسبه میگردد (فیضنیا.)1378 ،
رابطه شماره :5
∅95 − ∅5
) 2.44(∅75 − ∅25

= 𝑢𝐾

این فرمول توسط فولک ارائه شده و مقدار بلندی منحنی به طریقه ترسیمی بدست میآید .اگر قسمت وسط دارای جورشدگی
بهتر باشد منحنی کشیدهتر و به نام لپتوکورتیک و اگر دنباله دارای جورشدگی بهتر از قسمت وسط باشد منحنی پهنتر و
پلیکورتیک نامیده میشود .فولک( )1980مقیاسی برای طبقهبندی کشیدگی منحنیها به شرح زیر ارائه کرده است
(جدول.)3
جدول  :3انواع و ميزان كشيدگي (فولک )1980

كشيدگي

نتيجه

کمتر از 0/67
 0/67تا 0/9
 0/9تا 1/11
 1/11تا 1/5
 1/5تا 3
بیشتر از 3

خیلی پهن
پهن
متوسط
کشیده
خیلی کشیده
فوق العاده کشیده
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بحث و یافتهها
یافتههاي حاصل از گرانولومتري دانهها

با انجام کارهای آزمایشگاهی ،بر روی نمونههای برداشت شده ،از  4سایت مورد نظر ،مولفههای گرانولومتری دانهها از
جمله :جورشدگی ،میانه ،نما ،میانگین اندازذ ذرات ،کجشدگی و کشیدگی ذرات با استفاده از روابط آماری فولک و وارد ()1957
و نرمافزار آماری  GRADISTATمحاسبه شدهاند (جدول.)4
جدول  :4مولفههاي گرانولومتري گاليها

نمونه
سایت 1
سایت 2
سایت 3
سایت 4

نوع نمونه
دومنشأیی،
جورشدگی خوب
سه منشأیی،
جورشدگی متوسط
تک منشا،
جورشدگی ضعیف
دو منشایی،
جورشدگی ضعیف

نوع بافت
قلوه سنگ ماسهای
قلوه سنگ ماسهای
ماسه قلوه سنگی
قلوه سنگ ماسهای

كج شدگي
به سمت ذرات
ربزدانه
به سمت ذرات
بسیار ربزدانه
به سمت ذرات
ربزدانه
به سمت ذرات
بسیارربزدانه

كشيدگي
بسیارکشیده
بسیارکشیده
متوسط
پهن

تجزیه و تحليل آماري پراكندگي ذرات

همانطور که در جدول شماره ( )4مشاهده گردید:
سایت  :1از نظر منشا :دارای دو منشاء میباشد و جورشدگی خوبی دارد .به نظر میرسد عالوهبر منشأ رودخانهای رسوبات،
عامل تکتونیک نیز در منطقه موثر است که باید بررسی گردد .بافت رسوبات منطقه نیز ،قلوسنگ ماسهای است .کجشدگی
در رسوبات سایت  ،1به سمت ذرات ریز دانه است و ذرات در آن از نظر کشیدگی ،بسیار کشیده هستند.
سایت  :2از نظر منشاء سه منشأیی میباشد با جورشدگی متوسط .بافت رسوبات سطحی آن قلوهسنگ ماسهای است.
رسوبات این سایت از سه نوع رسوب متفاوت تشکیل یافتهاند ،رسوبات بسیار درشتدانه که از حوضه بزرگ باالدست به
منطقه منتقل شدهاند ،دوم رسوبات متوسط و مخلوطی که از حوضه نزدیک وارد منطقه شدهاند و و رسوبات سوم رسوبات
ریزدانه زیرین که مربوب به پالیای قدیمی منطقه میشوند .کجشدگی در رسوبات سایت  ،2به سمت ذرات بسیار ریزدانه
است و از نظر کشیدگی نیز بسیار کشیده میباشند.
سایت  :3از نظر مشاء :تکمنشاء محاسبه شدهاست (رسوبات دریاچهای) و جورشدگی آن ضعیف است .بافت رسوب آن
ماسه قلوهسنگی است و کج شدگی رسوبات آن به سمت ذرات ریزدانه و با کشیدگی متوسط هستند.
سایت  :4از نظر منشاء :دو منشأیی با جورشدگی ضعیف محاسبه شدهاست که یکی رسوبات درشت سطحی که حاصل
آب شستگی رسوبات ریزدانه توسط جریانها است و دیگری رسوبات ریزدانه زیرین که منشأ دریاچهای دارند .بافت رسوبات
سطحی آن قلوهسنگ ماسهای است .کجشدگی در رسوبات به سمت ذرات بسیار ریزدانه با کشیدگی پهن میباشد.
ميانگين :میانگین ذرات در ر سوبها ،به نوع منبع ر سوب ،نوع عامل حمل و شرایط ر سوبگذاری ب ستگی دارد .میانگین
ذرات ،متوسط دانههای رسوبی و شاخص شرایط انرژی را نشان میدهد .همانطور که در جدول شماره( )4مشاهده میشود،
در سایت  3میانگین قطر ذرات 0/5فی محا سبه شده و از همه سایتها کمتر ا ست و در سایت  2با  -0/5از همه بی شتر
نشانداده شدهاست.
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جدول  :5ویژگي هاي دانه سنجي گاليها

ميانگين اندازه مد 1

مد 2

مد 3

ميانه

ذرات (في)

(في)

(في)

(في)

(في)

سایت 1

-0/28

-1/5

2/5

-

-1/73

سایت 2

-0/5

-1/5

0/5

2/5

-1/9

سایت 3

0/53

0/5

-

-

0/5

سایت 4

-0/ 14

2/5

-1/5

-

-1/8

نمونه

مد :اندازه ذره که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است مد نام دارد .میزان مد در گالیهای مورد مطالعه محاسبه
شد که همانطور که در جدول شماره ( )5مشاهده میشود سایت  1و سایت  4دارای  2مد میباشند که نشاندهنده دو
منشأیی بودن رسوبات آن است .سایت  2دارای  3مد است که نشان از سه منشایی بودن رسوبات آن دارد .فقط رسوبات
سایت  3دارای یک مد هستند .در بررسیهای میدانی این موارد کامال قابل مشاهده و تفسیر است.
سایت  1و  4که دارای دو مد میباشند ،همانطور که در منطقه نیز مشاهده گردید :سایت  1دارای رسوبات درشتدانهتر در
رو و رسوبات مختلط در زیر میباشد .سایت  4نیز شامل رسوبات درشتتر در رو و رسوبات کامال ریزدانه در زیر است .در
سایت  ،2رسوبات به طور واضح از دو حوضه مختلف نشأت گرفتهاند .یک حوضه کوچک و نزدیک که رسوبات متوسطدانه
و یک حوضه بزرگ و دورتر که رسوبات بسیار درشتدانه را به منطقه منتقل کردهاست .و در زیر این رسوبات نیز ،رسوبات
ریزدانه کامال مشهود است و اینها دلیل  3مد بودن رسوب سایت  2است .سایت  3نیز همانطور که در منطقه مشاهدهگردید
و در محاسبات مشخص شد ،از یک نوع رسوب ریزدانه با مقدار بسیار اندکی ریگهای ریز که همه از یک منشأ هستند
تشکیل شده است.
ميانه :اندازه قطر دانهای که در  50درصد منحنی رسوب مشخص میگردد ،مدیان یا میانه نامیده می شود ،هر اندازه میانه
بی شتر با شد ،ر سوب در شتتر ا ست و برعکس هرچه میانه کوچکتر با شد ر سوب ریزتر ا ست .اندازه میانه برای ذرات
مختلف متفاوت است .همانطور که در جدول شماره ( )5مشاهده می شود بیشترین میانه مربوب به سایت  3است که 0/5
محاسبه شده ،ولی درسه سایت دیگر اندازه میانه تقریبا" یکسان است.
ضریب كو -دو -اف(شاخص جورشدگي كرومباین):

ضریب کرومباین ،برای گالیهای منطقه مورد مطالعه ،محاسبه گردید که به صورت جدول زیر ارائه میگردد .جدول ()6
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جدول  :6ضریب كرومباین گاليهاي مورد مطالعه

نمونه

()75-25

)75-25(/2

نوع رسوب

سایت 1

0/4

0/2

سایش شدید

سایت 2

0/61

0/3

سایش شدید

سایت 3

1/86

0/93

رسوب نامنظم با سایش کم

سایت 4

1/835

0/92

رسوب نامنظم با سایش کم

جدول  :7ضریب كرومباین دیواره گاليهاي مورد مطالعه

نمونه

()75-25

)75-25(/2

نوع رسوب

سایت 1

0/42

0/21

سایش شدید

سایت 2

4/43

2/2

سایش شدید

سایت 3

3

1/5

رسوب نامنظم با سایش کم

سایت 4

-0/3

-0/15

سایش شدید

همانطور که در جدول مشاهده میشود :ضریب کرومباین در سایت شماره ،0/21 ،1و در سایتشماره  2/2 ،2است که
نشاندهنده سایش شدید در رسوبات این دو سایت میباشد .ضریب کرومباین در سایت  1/5 ،3است که آنها نشاندهنده
رسوب نامنظم با سایش کم میباشد .ضریب کرومباین در سایت  -1/5 ،4است که نشاندهنده سایش شدید رسوبات
است.
درصد اندازه ذرات تشكيلدهنده الیهها:

آزمایشهای انجام شده نشان میدهد بافت سطحی غالب نمونههای مورد آزمایش ،گراولی است(جدول  8و  .)9همانطور
که در جدول آمده است ،بیشترین میانگین قطر رسوب مربوب به سایت  3و کمترین آن مربوب به سایت  2میباشد.
بیشتر بافت رسوبات سطحی در سایتها قلوهسنگی (گراول) است .سایت  85/5 ،1درصدقلوه سنگ ،سایت  72/3 ،2درصد
قلوه سنگ و سایت  4با  61/7درصد قلوه سنگ ،درشتترین رسوبات سطحی را دارا میباشند (البته با توجه به اینکه غیر
از رسوبات مورفومتری شده سطحی ،فقط سایت  2دارای تختهسنگها و قطعات بزرگ سنگی نیز بود) .پس از آن دانههای
ریزتر به اندازه ماسه هستند که در سایت 13/5 ،1درصد در سایت  26/2 ،2درصد و در سایت 37/6 ،4درصد رسوبات را
تشکیل میدهند .
سایت  3از این نظر متفاوت از بقیه سایتها است .زیرا در این سایت بیشترین میزان ذرات را با  83/2درصد رسوبات ریز
دانه تشکیل میدهد و رسوبات درشت قلوهسنگی در آن کمتر از بقیه سایتها مشاهده میشود .در همه سایتها میزان
سیلت (گل) بسیار ناچیز است .دلیل تفاوت در رسوبات سطحی سایتها را میتوان اینگونه عنوان نمود ،در سایت  ،1به
دلیل باال آمدگی گسل گرمسار رسوبات ابتدای مخروبافکنه گرمسار افزایش ارتفاع یافته و مخروبافکنههای کوچکتر اما
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پرشیبتر و درشتدانهای را در منطقه تشکیل دادهاند .علت درشتدانه بودن این رسوبات ،باال آمدگی ابتدای مخروبافکنه
گرمسار است که شامل رسوبات درشتدانهتری بودهاست که این رسوبات در دیواره گالیها و سطح سایت  1کامال یکسان
و شبیه به هم دیده میشوند.
در سایت  ،2درشت بودن رسوبات به دلیل دو حوضهای بودن رسوبات سطحی است .حوضه بزرگتر ،که رسوبات درشتتری
را با خود به سطح منطقه حمل کرده و حوضه کوچکتر ،که رسوبات متوسط دانه مخروبافکنه باالدست خود را به منطقه
حمل نموده است .در سایت  ،3رسوبات پالیای قدیمی مشاهده میشود که بسیار ریزدانه بوده و مشتمل بر نمک و ژیپس
هستند.
در سایت  4نیز رسوبات سطحی درشتدانه که سنگفرش بیابانی را تشکیل میدهد حاصل اثر باد و جریانهای آبی است که
رسوبات ریزدانه را حمل نموده و رسوبات درشتدانه در سطح باقی ماندهاست .ولی در زیر رسوبات سطحی ،ذرات کامال
ریزدانه و انحالل پذیر ژیپس و نمک وجود دارد اما در دیواره گالیها به دلیل حمل رسوبات از حوضه باالدست ،الیهبندی
از رسوبات مختلف ریز و درشت نیز مشاهده میگردد که حاصل رسوبگذاری جریانها در زمانهای مختلف است.

شكل :3سمت چپ :رسوبات ریزدانه دریاچه اي زیرین تصویر سمت راست :رسوبات باالیي دیواره گاليها
جدول  :9درصد اندازه ذرات گاليهاي مورد مطالعه

جدول  :8درصد اندازه ذرات دیواره گاليهاي مورد مطالعه

نمونه

قلوهسنگ

ماسه

سيلت

نمونه

قلوهسنگ

ماسه

سيلت

سایت 1

71/6

26/7

1/7

سایت 1

85/5

13/5

1

سایت 2

36/4

61/8

1/9

سایت 2

72/3

26/2

1/6

سایت 3

24/5

73/3

2/2

سایت 3

15/1

83/2

1/7

سایت 4

75/6

23/8

0/6

سایت 4

61/7

37/6

0/6

از نظر بافت رسوب در دیواره گالیها ،سایتهای مورد نظر متفاوتتر هستند .میزان قلوهسنگها در دیواره گالیهای دو
سایت  1و  4بیشتر از بقیه است در حالی که رسوبات ریزدانه دیواره گالیهای  2و  3فراوانتر است.
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در بیشتر سایتها میزان گل در رسوب سطحی بسیار ناچیز محاسبه شده است (به جز سایت  3که کامال از رسوبات ریزدانه
تشکیل شدهاست) .ولی از این نظر دیواره سایت  3باز هم بیشترین میزان رسوبات گلی را دارا بودهاست .که در مشاهدات
میدانی نیز الیهای از رسوبات گلی سخت شده که رسوبات دریاچهای پالیای قدیمی را تشکیل میدهند مشاهده گردید که
این رسوبات به مرور در اثر حرکات تکتونیکی گسل گرمسار و گسلهای موازی آن (سرخهکلوت) باال آمدهاند( .شکل)3
درصد رسوب سطح گالي ها

درصد رسوب دیواره گالي ها
80

100
80

60

60
40

40

20
0
سایت4

سایت3
گل

سایت2
ماسه قلوه

سایت 1

20
0
سایت 4

سایت 3
گل

سایت 2
ماسه

سایت 1

قلوه

شكل :4راست :اندازه ذرات تشكيل دهنده دیواره گاليها چپ :اندازه ذرات تشكيل دهنده گاليها
جورشدگي1

از روی فاکتور جورشدگی میتوان به نوع و مکانیسم رسوبگذاری و ویژگیهای جریان پیبرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. sorting

1
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شكل  : 5ميزان جورشدگي ،كجشدگي ،كشيدگي رسوبات سطحي و دیواره گاليها

از نظر میزان جورشدگی همانطور که در شکل شماره ( )5مشاهده میگردد .در سایت  1جورشدگی رسوبات سطحی خوب
محاسبه شده است و همانگونه که در مشاهدات میدانی نیز بررسی شد این سایت از رسوبات یک دست درشتدانه و
مخروبافکنهای تشکیل شده است.
در سایت  ،2جورشدگی متوسط است که باز هم در این سایت ،در مشاهدات میدانی رسوبات درشتدانهتر سطحی کامال
مشخص بود و در واقع از رسوبات بسیار درشت بههمراه رسوبات درشت به صورت یکدست در سطح با ضخامت زیاد تشکیل
شده بود که در زیر این رسوبات ضخیم ،رسوبات ریزدانه مشاهده گردید .و سایت  3و 4هر دو دارای جورشدگی ضعیف
هستند .که در مشاهدات میدانی نیز مخلوب بودن رسوبات متنوع در آن ها به خوبی قابل مشاهده بود.
در مورد جورشدگی رسوب در دیواره گالیها همانطور که در شکل ( )5نیز مشاهده می شود ،در بیشتر سایتها ،یعنی سایت
 2 ،1و  ،3جورشدگی ضعیفی در رسوبات آن وجود دارد و در مشاهدات میدانی نیز مخلوب بودن رسوبات ریز و درشت در
دیواره این گالیها کامال نمایان بود .در سایت  4نیز میزان جورشدگی رسوبات دیواره متوسط است.

ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگي خندقها در سطح...

217

كجشدگي1

میزان کجشدگی در گالیهای موردمطالعه محاسبه گردید و با توجه به اینکه بیشتر بافت رسوبات گالیها گراولی است،
اغلب دارای کجشدگی به سمت ذرات ریزدانه میباشند .در سایت  ،1رسوبات به سمت ذرات بسیار ریزدانه میل دارند .در
سایت  ،2نیز کجشدگی ذرات زیاد و به سمت ذرات بسیار ریزدانه است .سایت  ،3کجشدگی به سمت ذرات ریزدانه و سایت
 ،4نیز کجشدگی به سمت ذرات بسیار ریزدانه میل دارد .که این نوع کج شدگی نشان از تغییر ناگهانی شیب مخصوصا بعد
از خط گسل است که رسوبات به طور ناگهانی به سمت ذرات ریزدانه تغییر میکنند.
در مورد کج شدگی در ر سوبات دیواره گالیها ،سایت ،1کج شدگی زیاد و به سمت ذرات ب سیار ریزدانه ا ست .سایت ،2
کج شدگی زیاد و به سمت ذرات ریزدانه ،سایت  ،3متقارن است و سایت  ،4کج شدگی زیاد و به سمت ذرات بسیار ریزدانه
است (شکل .)5
كشيدگي2

میزان کشیدگی در رسوب گالیهای موردمطالعه محاسبه و به صورت جدول زیر ارائه گردید:
کشیدگی منحنی ،اطالعات زیادی در رابطه با جورشدگی و اندازه دانهها میدهد که این اطالعات برای تعبیر و تفسیر محیط
رسوبی و همینین فرایندهای رسوبگذاری از اهمیت خاصی برخوردار است .بیشتر اختالفات در منحنیها در رابطه با دنباله
آنهاست که این خود نشان دهنده مقدار ذرات دانهریز یا درشت در رسوبات میباشد.
همانگونه که در جدول نیز مشاهده میشود ،کشیدگی در سایت  -0/89 ،1است که رسوبات بسیار پهن محاسبه شدهاست
که نشان از گسترش در پوشش سطحی زمین دارد که فرسایش را در منطقه سخت مینماید .در سایت 2/26 ،2است که
رسوبات بسیار کشیدهاند که نشان از دینامیک جریانهای قدیمی آرام در منطقه دارد که رسوب در جهت جریان کشیدگی
مییابد .در سایت  1/048 ،3که کشیدگی متوسط است و در سایت  0/71 ،4و رسوبات پهن در نظر گرفته شدهاند که همان
پوشش سطحی رسوبات را توجیهپذیر است .از این نظر تفاوت کامل در سایتها مشاهده میشود (شکل .)5
2.5
2
1.5

نمونه
سایت 1

كشيدگي كجشدگي جورشدگي
-0/89

0/49

1/17

1

0.5
0
سایت4

سایت2

سایت3

سایت 1

-0.5
-1

سایت 2

2/26

2/17

0/95

سایت 3

1/048

0/11

1/46

سایت 4

0/71

1/98

1/1

-1.5
جور شدگی

کج شدگی

کشیدگی

شكل  : 6ميزان جورشدگي و كجشدگي و كشيدگي رسوبات گاليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. skew

1

. kurtosis

2
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4
3

نمونه

2
1

سایت 1

0
سایت3

سایت4

سایت 1

سایت2

سایت 2

0/38

0/13

1/7

-3

سایت 3

0/59

0/04

1/7

-5

سایت 4

-3/9

2/43

0/71

-4

جور شدگی

3/35

2/03

1/04

-1
-2

کج شدگی

کشیدگی کـــــج -جورشدگی
شدگی

کشیدگی

شكل  : 7ميزان كشيدگي ،جورشدگي و كجشدگي رسوبات دیواره گاليها

تفاوت رسوبات بر اساس اندازهدانهها

با تعیین درصد ذرات با قطرهای مختلف میتوان رسوب را نامگذاری کرد .یکی از روشهای متداول برای نامگذاری رسوبات
روش فولک( )1954میباشد که در این زمینه دو مثلث وجود دارد (موسوی حرمی.)1377 ،
با توجه به نتایج حاصله از آنالیزهای آزمایشگاهی و نرمافزار  ،Gradistatبافت رسوبات بهصورت زیر مشخص گردید
(شکل .)13
همانطور که در شکل ( )7مشاهده میشود ،رسوبات سطحی درسایت  1گراولی هستند با نام قلوهسنگ ماسهای .سایت 2
قلوهسنگ ماسهای .سایت  3ماسه قلوهسنگی و سایت  4نیز قلوهسنگ ماسهای هستند .رسوبات سطحی اغلب درشتدانه
با پوشش سنگفرشی است به غیر از بخشهایی از سایتها که اغلب یا به دلیل آبشستگی یا به دلیل عوامل انسانی
پوشش سطحی سنگفرش از بین رفته است ،بقیه سطح سایتها از سنگ فرش پوشیده شده است .در دیواره گالیها هم
قلوهسنگ ماسهای و ماسه قلوهسنگی هستند (شکل .)8

شكل  : 8انداره دانه رسوبات سطحي گاليها )سمت چپ) و دیواره گاليها(سمت راست) به روش فولک
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مورفومتري قلوهسنگها و محاسبه ضریب پهنشدگي

در سایت یک و دو ،به دلیل درشتبودن رسوب سطحی ،در چند باکس  5در  5متری ،تعداد  800نمونه به روش شبکهای
انتخاب و مورفومتری گردید .عالوه برآن دانههای درشتتر از  2سانتیمتر در رسوبات نمونهبرداری شده نیز مورفومتری شد.
که نتایج به صورت نمودارهای زیر تهیه و مورد مقایسه قرار گرفت.
AP= L+I/2E
رابطه شماره  : 6شاخص پهن شدگی
 = APشاخص پهن شدگی =lقطر کوچک و = Lقطر بزرگ قلوه سنگ  =Eضخامت آن میباشد.
همانگونه که در شکل  9مشاهده میشود :در ابتدا و میانه سطحی سایت یک ،سایش و پهنشدگی کمتری در رسوبات
گالی نسبت به انتهای همان گالی مشاهده میگردد .و همانطور که میدانیم ،هر چه شاخص پهنشدگی به یک نزدیکتر
باشد ،پهنشدگی و سایش در رسوب بیشتر است .در انتهای گالی سایت یک %56 ،رسوبات دارای سایش و پهنشدگی
هستند که نسبت به همه سایت ها بیشتر است و شاید آن هم به دلیل وجود رسوبات حوضه بزرگ باالیی آن باشد که بعد
توسط نئوتکتونیک باال آمدهاند.

شكل  : 9شاخص پهنشدگي در رسوب سطحي گاليهاي مطالعه شده
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پس از آن ابتدای گالی سایت دو با  ،%44پهن شدگی و سایش بیشتری را تجربه کرده است .و همانطور که در بررسیهای
میدانی نیز مشاهده شد ،رسوبات سایت دو از دو حوضه مجزا نشأت میگیرند .یک حوضه بزرگ و یک حوضه کوچک.
رسوباتی که از حوضه بزرگ نشأت گرفتهاند و فاصله بیشتری حمل شدهاند ،سایش و پهنشدگی بیشتری را متحمل گشتهاند
و این مورد کامال در مورفومتری و تحلیل رسوبات قابل مشاهدهاست.
پس از آن هم رسوبات میانه و انتهای سایت دو پهنشدهتر هستند که دلیل آن نیز همان دو حوضهای بودن این سایت
است .رسوبات ابتدا و میانه سطحی گالی  3و همینین رسوبات میانه سطحی گالی  ،4بسیار ریزدانه بودند و رسوبات درشتتر
در آن به حدی کم بود که نیاز به مرفومتری نبود .در بقیه سایتها نیز پهن شدگی به نسبت کمتر محاسبه شدهاست (شکل
.)9

شكل  :10شاخص پهنشدگي در رسوب دیواره گاليهاي مطالعه شده
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بیشترین پهنشدگی و سایش در دیواره گالیها ،مربوب به دیواره گالی  2با  %57است که آن هم به دلیل دو حوضهای
بودن این سایت ،رسوباتی که از حوضه بزرگ منتقل شدهاند ،سایش و پهنشدگی بیشتری را تجربهکردهاند.
پس از آن رسوبات انتهای دیواره گالی  3با  ،%47سایش بیشتری داشتهاست و پهن شدهترند .در ابتدا و میانه دیواره گالی
 ،3همان گونه که در مشاهدات میدانی نیز بررسی شد ،رسوبات کامال گلی و ریزدانه بودند .در بقیه سایتها ،رسوبات تقریبا
پهنشدگی و سایش کمتری را متحمل شدهاند که نشان از جریانهای پر انرژی و پر رسوب در منطقه دارند (شکل .)9
ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگي گاليها

همانطور که در محاسبات قسمتهایی قبلی ذکر شد و در بررسیهای میدانی نیز مشاهده گردید :در سایت  ،1رسوبات
قلوهسنگی متوسط ،در سطح منطقه بهصورت سنگفرش قرارگرفتهاست و رسوبات آن در سطح از جورشدگی خوبی برخوردار
است (شکل  .)11در دیواره این گالیها نیز رسوبات تقریبا درشت هستند که با مقدار اندکی رسوبات ریزتر همراهند .همه
این شرایط در ابتدای سایت ،شرایط مساعدی را برای تشکیل گالیها فراهم نکردهاست .در این سایت با توجه به اندازهگیری
و مورفومتری عمق و طول گالیها در مقطعهای مختلف ،مشاهده گردید که در ابتدای سایت تا میانه آن ،گالیها بسیار
کمعمق و کمعرض هستند ،ولی در انتهای سایت ،به طور ناگهانی گالیها عمیق و عریض گشتهاند و وجود دیواره قائم در
انتهای این گالیها که رسوبات را به صورت عمودی بریدهاست ،فعالیت گسل در منطقه را تأیید میکند .پس در این سایت
توسعهیافتگی گالیها بههیچ عنوان با قطر رسوبات منطقه ارتباب خاصی ندارد .زیرا اگر ارتباب داشت باید در ابتدا تا میانه
سایت نیز تغییری در عمق و عرض گالیها مشاهده میشد.
در سایت  ،2شرایط رسوب سطحی تقریبا شبیه به سایت  1است ،رسوبات درشت و متوسط قلوهسنگی با جورشدگی متوسط
(شکل  ،)11با این تفاوت که در بررسیهای میدانی این نتیجه حاصل گردید که این رسوبات از دو حوضه متفاوت منشأ
گرفتهاند .یک حوضه بزرگ و دورتر که رسوبات بسیار درشتدانه در اندازه قلوهسنگهای بسیار بزرگ تا تختهسنگها را به
منطقه حمل کردهاست و حوضهای کوچکتر و نزدیک که رسوبات قلوهسنگی ریزتری را به منطقه آوردهاند (این حوضه های
کوچک از باالآمدگی رسوبات مخروبافکنهای باالدستی در اثر گسل ایجاد شدهاند و رسوبات آن قلوهسنگهای متوسط را
تشکیل میدهند ولی حوضه بزرگتر و دورتر رسوبات درشت حاصل از فرسایش فیزیکی سازندهای البرز را به منطقه منتقل
نمودهاست) .این رسوبات بسیار درشت و متوسط سراسر منطقه را پوشش دادهاند ،به طوری که هرزآبها در مقایسه با سایر
عوامل نتوانستهاند بر این عامل غلبه کرده و عمق و عرض خاصی پیدا کنند .در زیر این رسوبات ضخیم و درشت سطحی،
رسوبات ریزدانه پالیای گذشته مشاهدهگردید ولی به دلیل پوشش درشت رسوبات سطحی ،این رسوبات ریزدانه در گسترش
گالیها تأثیری نداشتهاند و گالیها بسیار کمعمق و کمعرض باقیماندهاند .بیشترین عمق آنها  1متر و بیشترین عرض آنها
 3/5متر اندازهگیری شد.
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شكل  :11رسوب سطحي در  4سایت مورد مطالعه

شكل  :12نمونهاي از گاليها

در سایت  ،3شرایط کامال متفاوت است .در این سایت ،در سطح منطقه مورد مطالعه ،پوشش سنگفرشی یکدستی مشاهده
نشد بلکه رسوبات سطحی بسیار ریزدانه به همراه مقدار اندکی قلوهسنگ بودند (میزان قلوهسنگ در هر باکس  0/5در 0/5
متری در سطح منطقه ،حدود  12-10قلوه ریز با قطر زیر  2سانتی متر محاسبه شد) .و همانطور که در نتایج گرادیاستات
در قسمتهای قبل آمدهاست ،پوشش سطحی این سایت ماسه قلوهسنگی است (شکل  )11با جورشدگی ضعیف رسوب
سطحی و همینین جورشدگی ضعیف در دیواره گالیها .ولی در بقیه سایتها ،رسوب سطحی ،قلوهسنگ ماسهای است .در
سایت  ،3میزان رسوب ریزدانه و گلی در دیواره گالی بیشتر از سایر سایتها بود و این عوامل با هم شرایط را برای توسعه
یافتگی شدید گالیها فراهم کردهاست .در اندازهگیریهای میدانی ،گالیهای این سایت ،بیشترین عرض و عمق نسبت به
همه چهار سایت مشاهده و اندازهگیری گردید (عمق  24متر و عرض  95/5متر) .پس در سایت  ،3قطر و اندازه رسوبات با
توسعهیافتگی گالیها در ارتباب بود .در این سایت عالوهبر تأثیر رسوب ،بهنظر میرسد عوامل تکتونیکی در توسعهیافتگی
گالیها بسیار موثر بودهاست ،زیرا گالیهای سایت  3نسبت به کل منطقه مورد مطالعه به طرز عجیبی عمیق و عریض
گشتهاند و وجود دیواره گسلی در قسمت پایینی سایت موردنظر نیز میتواند موید همین امر است که باید بهطور جداگانه در
پژوهشهای بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
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در سایت  ،4رسوبات سطحی کامال پوشیده از قلوهسنگهای متوسط تا ریزدانه است و همانطور که در نتایج نرمافزار
گرادیاستات نیز آمد ،نوع رسوب سطحی آن قلوهسنگ ماسهای است و منطقه کامال پوشیده از این سنگفرش قلوهسنگی
است (شکل  .) 11در زیر این پوشش سطحی ،رسوبات بسیار ریزدانه پالیای گذشته وجود دارد که هر جا به خاطر هرزآبها
یا عوامل انسانی ،سنگفرش قلوه سنگی از بین رفته است ،به راحتی رسوبات ریزدانه زیرین فرسایش داده شده و گالیها
گسترش یافتهاند .در سایت  ،4در قسمت شرقی سایت ،به دلیل وجود عوامل انسانی از جمله پساب کارخانهها و معادن و
احداث جاده ،گالیها بسیار عمیق شدهاند ولی در بقیه قسمتهای منطقه ،گالیها به نسبت مشخص و شبیه به هم عمق و
عرض یافتهاند .در این سایت نیز توسعهیافتگی گالیها با رسوب منطقه ارتباب نزدیکی دارد .با توجه به بررسیها نوع و
اندازه رسوب سطحی و عمقی گالیها نتوانسته در همه سایتها به طور مشخص در توسعهیافتگی گالیها موثر باشد و
توسعه یافتگی گالی ها را باید به یک عامل ثانویه که همان نئوتکتونیک است مرتبط دانست .بنابراین با توجه به تکتونیک
فعال در منطقه و وجود گسلهای فعال نظیر گسل شمالی گرمسار و ارتباب ساز وکار آن نشان میدهد که عوامل تغییر
سطح اساس بیش از خصوصیات فیزیکی رسوبات در این مسئله تاثیرگذار بودهاند.
نتيجهگيري

از آنجا که فرسایش خندقی یکی از فرایندهای مهم و تهدیدکننده تعادل منابع زیست محیطی و پایداری آن به شمار میرود،
در این تحقیق که در چهار سایت مطالعاتی در منطقه گرمسار تا سیدآباد انجام گرفت به مطالعه آنها پرداختهشد 24 ،نمونه
از گالیهای منطقه برداشت شد و در آزمایشگاه وزن گردید و سپس توسط دستگاه شیکر الک شد و نتایج آن به نرمافزار
گرادیاستات منتقل گردید و نتایج حاصل گردید .بافت رسوب سطحی در اغلب سایتها مشتمل بر قلوهسنگ بود بغییر از
سایت  3که رسوبات ریزدانه بیشتری را در برداشت .سایت  1و  4که دارای دو منشأ میباشند ،همانطور که در منطقه نیز
مشاهده گردید :سایت  1شامل رسوبات مخروبافکنهای هستند .سایت  4نیز شامل رسوبات درشتتر در رو و رسوبات کامال
ریزدانه در زیر است .در سایت  ،2رسوبات به طور واضح از دو حوضه مختلف نشأت گرفتهاند .یک حوضه کوچک و نزدیک
که رسوبات متوسطدانه را آورده و یک حوضه بزرگ و دورتر که رسوبات بسیار درشتدانه را به منطقه منتقل کردهاست .و
در زیر این رسوبات نیز ،رسوبات ریزدانه کامال مشهود است و اینها دلیل  3منشأ بودن رسوب سایت  2است .سایت  3نیز
همانطور که در منطقه بررسی گردید ،از یک نوع رسوب ریزدانه با مقدار بسیار اندکی ریگهای ریز که همه از یک منشأ
هستند تشکیل شده است.
همه سایتها دارای کج شدگی رسوب به سمت ذرات ریزدانه یا بسیار ریزدانه هستند که نشان از تغییر ناگهانی در شیب
منطقه دارد و ضریب کرومباین نیز نشان از سایش شدید رسوب در سایت یک و دو و چهار دارد ولی سایت  3با سایش
بسیار کم محاسبه شده است .جورشدگی در رسوب سطحی سایت  ،1خوب محاسبه شده که نشان از یکدست بودن رسوب
سطحی منطقه که رسوب مخروبافکنهای است ،دارد ولی در بقیه سایتها ،جورشدگی یا ضعیف است یا متوسط .در دیواره
گالیها نیز اغلب جورشدگی ضعیف برآورد شده است .کشیدگی در رسوب سطحی سایت  1و ،2بسیار کشیده ،در سایت ،3
متوسط و در سایت  4پهن محاسبه شده است .کشیدگی در دیواره گالیهای  2و  3و  4بسیار پهن ولی در دیواره سایت ،1
بسیار کشیده محاسبهشدهاست .در مورد شاخص پهنشدگی نیز انتهای گالی سایت یک ،بیشترین سایش و پهنشدگی را
در رسوب سطحی نسبت به همه سایتها دارد و شاید آن هم به دلیل وجود رسوبات حوضه بزرگ باالیی آن باشد که بعدها
توسط تکتونیک باال آمدهاند .بعد از آن هم سایت دو قرار دارد .بیشترین پهنشدگی و سایش در دیواره گالیها هم ،مربوب
به دیواره گالی  2است که آن هم به دلیل دو حوضهای بودن این سایت ،رسوباتی که از حوضه بزرگ منتقل شدهاند ،سایش
و پهنشدگی بیشتری را تجربهکردهاند.
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همه این تفاوتها و ناهماهنگی در جورشدگی ،کجشدگی و کشیدگی را میتوان نشان از جریانهای نامنظم و پراکنده و
پرانرژی و کمانرژی دانست که در منطقه ،در طول دورههای مختلف بر روی پالیای ریزدانه زیرین ،جریان داشتهاست و
همینین تأثیر تکتونیک و باالآمدگیهای مقطعی یا دائمی در منطقه که شواهد آن به خوبی در سایتهای مختلف نمایان
بود .در انتهای سایت  ،1پرتگاه گسلی به ارتفاع  10متر اندازهگیری شد و درسایت  3نیز تنها قسمت میانی مخروبافکنه در
اثر تکتونیک باال آمده و باعث ایجاد گالهایی در سطح این مخروب و تنها در قسمتی از آن شدهاست .جریانهای پرانرژی،
رسوبات مختلط درشت و ریز را برجا گذاشته و جریانهای کمانرژی ،رسوبات ریز دانه را .و همه این شواهد در دیواره گالیها
قابل بررسی است .در زیر رسوبات سطحی نیز ،رسوبات دریاچهای بسیار ریزدانه پالیای گذشته وجود دارد که در برخی
سایتها از جمله سایت  ،3به خوبی مشاهده میشود.
بیشتر پژوهشهایی که راجع به خندق انجام شدهاست بیشتر با بررسی عوامل خاکی یا غیرخاکی خندقها ،فاکتورهای موثر
در ایجاد خندقها را بررسی و طبقهبندی کردهاند ،به طور مثال :عیسایی ( )1382بخش اعظم فرسایش خندقی در استان
گلستان بر روی خاكهایی با بافت لومی تا سیلتی لؤم میداند که با حذف جریان آب سطحی و تقویت پوشش گیاهی
قابلکنترل هستند .حسین زاده و همکاران ( )1389طبقهبندی گالیهای منطقه فیروز کال نوشهر را بر مبنای ویژگیهای
مورفومتریک و با استفاده از تکنیک آماری چند متغیره انجام دادند .و در پژوهشی دیگر محمدابراهیمی و همکاران ()1394
ارتباب عوامل مؤثر خاکی و غیرخاکی در ایجاد فرسایش خندقی خطی در حوزه آبخیز آق امام ( )2را بررسی و فاکتورهای
مؤثر آن را دستهبندی و کاوش نمودند .ولی در پژوهش حاضر که در منطقه گرمسار تا سیدآباد بر روی خندقها انجام
گرفت ،سعی شد به صورت تحلیلی ارتباب بافت رسوبات و توسعه یافتگی خندقها را بررسی و تحلیل نماید و فقط به بررسی
دادهها و دستهبندی آنها اکتفا نگردید .و این نتایج حاصلشد که ،نوع و اندازه رسوب سطحی و عمقی گالیها نتوانسته در
همه سایتها به طور کامل در توسعهیافتگی گالیها موثر باشد .شاید در سایت  ،4توسعهیافتگی را فقط به عامل قطر رسوب
منطقه و در سایت  ،2عدم توسعهیافتگی گالیها را بتوان به این عامل نسبت داد ولی در دو سایت دیگر یعنی سایت  1و ،3
بههیچعنوان نمیتوان توسعهیافتگی گالیها را تنها به بافت و قطر رسوب منطقه نسبت داد بنابراین با توجه به تکتونیک
فعال منطقه و وجود گسلهای فعال نظیر گسل شمالی گرمسار و ارتباب ساز وکار آن نشان میدهد که عوامل تغییر سطح
اساس بیش از خصوصیات فیزیکی رسوبات در این مسئله تاثیرگذار بودهاند که باید در این راستا بررسیهای بیشتری صورت
گیرد.
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