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تائید نهایی9301/90/91 :

چكیده
مشاهدات و تفسیر اشكال رسوبي -ژئومورفیک رودخانهها در طول سیالبهاي شدید و پس از آن ،براي
درک بهتر مكانیسم واكنش تغییرات رودخانه ،اساسي ميباشد .از جمله پاسخهاي ژئومورفولوژیک رودخانه-
ها به سیالبهاي شدید ميتوان به گسترش كانال  ،حمل و نقل و رسوب مواد بسیار دانه درشت ،تغییرات
عرض پهنههاي فرسایشي و تراكمي  ،فرسایش ساحلي كانال و ایجاد نهشتهها و اشكال رسوبي در بستر
و حاشیه رودخانهها اشاره كرد .هدف از انجام این مطالعه ،شناسایي اشكال رسوبي و مورفولوژیک رودخانه-
هاي كوهستاني باالدست سد ایالم در پاسخ به سیالب شدیدي كه در آبانماه سال  16در استان ایالم
اتفاق افتاد ميباشد .براي نیل به این هدف ،بازدیدهاي میداني از  911سایت (هم در سطح آبراهههاي
باالدست و هم در رودخانههاي اصلي منطقه مورد مطالعه) بهمنظور جمعآوري اطالعات كیفي در فرآیندها
(به عنوان مثال انتقال رسوب ،فرسایش ساحلي) كه مسئول تغییرات مورفولوژیک است ،صورت گرفت .با
استفاده از روش توصیفي -تطبیقي ،تجزیه و تحلیل رسوبات سیالبي از طریق بررسي خصوصیات كیفي
بافت و ساختار نهشتههاي سیالبي انجام شد .انواع مختلفي از نهشتهها و رخسارههاي سیالبي بهعنوان
اثرات مشخصه سیالب شدید ایالم ثبت و با استفاده از GPSتعیین موقعیت شد .نتایج حاكي از وجود سه
نوع نهشته رسوبي(پشته قلوهسنگي ،نهشته طولي شني قلوهسنگي و نهشته جانبي شني قلوهسنگي) و یک
نوع از اشكال روساحلي(باریكه قلوهسنگي) در آبراهههاي كوهستاني و چهار نوع نهشته رسوبي(نهشته
طولي ،نهشته مورب ،نهشته مركب جانبي و نهشته دماغهاي) و یک نوع از اشكال روساحلي(پشته شني) در
رودخانههاي اصلي موردمطالعه بود .همچنین توالي خاص فضایي از اشكال رسوبي در امتداد رودخانههاي
كوهستاني پیدا شد ،بهطوريكه ابتدا تشكیالتي از پشته و باریكه قلوهسنگي ایجاد شده ،سپس این اشكال
توسط نهشتههاي طولي و جانبي در بازههاي پایینتر جایگزین شده بودند.

واژگان كلیدي :رخسارههاي سیالبي ،تغییرات مورفولوژیک ،سیالب شدید ،سد ایالم.
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مقدمه

مطالعات انجام شده در زمینه بالیای طبیعی نشان داده که سیالب چه از نظر فراوانی و چه از نظر میزان خسارت وارده
بیشترین سهم را بر عهده دارد  .رودها در هر اندازه و وسعتی ممکن است بهعلت فرایندهای ژئومورفیک(نه فرایندهای
صرفا هیدرواقلیمی) دچار سیالبهای غیرمتعارف و غیرمعمول شوند(جاکوب و جردن .)5999،9سیالبهای شدید سبب
افزایش قدرت آبراههها ،نرخ فرسایش و رسوبگذاری در کانال رودخانهها میگردد (رادک .)5999، 5اثرات ژئومورفولوژیک
سیالب بستگی به اندازه آبراهه ،بزرگی و فرکانس واقعه سیالب (توزیع در زمان) و خواص فیزیکی کانالها ،سواحل ،و
دشت آبرفتی دارد (میلر  .)9009،3از جمله پاسخهای ژئومورفولوژیک رودخانهها به سیالبهای شدید میتوان به گسترش
کانال ،حمل و نقل و رسوب مواد بسیار دانه درشت ،تغییرات عرض پهنههای فرسایشی و تراکمی  ،فرسایش ساحلی کانال
و ایجاد نهشتهها و اشکال رسوبی در بستر و حاشیه رودخانهها اشاره کرد .در آبانماه  9301بهدنبال وقوع بارندگیهای
شدید و ناگهانی ،سه سیالب بزرگ و ویرانگر ،با دبی حداکثر لحظهای ثبتشده  539مترمکعب در ثانیه (ایستگاه گلگل)
از ششم تا هشتم آبان ماه در استان ایالم به وقوع پیوست که طی شواهد و قرائن موجود در چند دهه اخیر بیسابقه بوده
است .سیالبهای مزبور تغییرات عمدهای در مورفولوژی آبراههها و رودخانههای اصلی ایالم را سبب گردید و نهشتهها و
اشکال رسوبی متنوعی در بستر و حاشیه رودخانهها و آبراههها ایجاد نمود .از آنجایی که مطالعات خیلی کمی در این زمینه
ارائه شده بنابراین این پژوهش با هدف بررسی پاسخ رسوبی ژئومورفیک رودخانههای کوهستانی از جنبه ایجاد لندفرمهای
سیالبی در باالدست سد ایالم به واقعه سیالبهای شدید انجام شد.
در دو دهه گذشته ،هنگامیکه سیالبهای شدید فرآیندهای رودخانهای متعدد ایجاد نموده ،تعدادی از مطالعات موردی به
بررسی پاسخ مورفولوژیک رودخانهها به وقایع سیالبی پرداختهاست (بهعنوانمثال ویزگا9001 ،1و 9000؛ رادک5999،؛
کلیمک و همکاران5993 ،2؛ زیلینسکی5993 ،1؛ هاور و هابرسک5990 ،0؛ بوکاتا  5999،1؛ به نقل از لوسی.)5993، 0
مکلین و همکاران ،)9005(99مورفولوژی ،ویژگیهای رسوبی و توالی رسوبات سیالبی درشتدانه اخیر و هولوسن پایانی را
در حوضه آبریز کوچکی به مساحت 95کیلومترمربع در مناطق مرتفع شمالی انگلستان مورد بررسی قرار دادند .مطالعه
نهشتههای تختهسنگ -قلوهسنگ ،صفحات شنی و باریکههای قلوهسنگی نشان از ثبت  59واقعه سیالبی بزرگ بود که
بهجز یک مورد ،باقی وقایع مربوط به قرن هجدهم میشد .هاور و هابرسک( ،)5990به بررسی اثرات سیالب  5995بر
روی دشت سیالبی و موفولوژی دره استرالیا در رودخانههایی با سنگ بستر آبرفتی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که عالوه
بر فرسایش ساحلی در بخشهای پیچانرودی ،بستر رودخانه بهصورت محلی گسترش یافته است .همچنین ،تجزیه و
تحلیل آماری حاکی از اثرات مورفودینامیک سیالب  5995بود که سبب تنوع مورفولوژی دره رودخانه شده ،که تا حدی
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به جریان فوق بحرانی در طول سیالب اشاره داشت .کوچل و همکاران ،)5992( 9به بررسی پاسخ مورفولوژیک رودخانهای
در فالت آپاالچی واقع در شمال مرکزی پنسیلوانی به سیالب  5999در ایالت متحده آمریکا پرداختند .نتایج مطالعه نشان
از جداشدگی ساحلی بزرگ مقیاس ،فرسایش سنگریزه از حاشیه کانال و حمل آن به پایین دست رودخانه ،فرسایش دشت
سیالبی اصلی و رسوبات ،تخریب خاکریزهای انسانی و اتصال مجدد به کانال اصلی داشت .روسناک و همکاران،)5992(5
با مطالعه عکسهای هوایی مربوط به هفت دوره ،تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده بر یک رودخانه ماندری به طول93/5
کیلومتر واقع در اسلواکی را که ناشی از سیالبهای مکرر بود ،بررسی نموده و نتیجه گرفتند سیالبهای کوچک و مکرر
به جای تخریب سیستم رودخانه ،منجر به ثبات کانال ،فرسایش ساحل مقعر و به شکلگیری پالن قوسی پر پیچ و خم در
رودخانه میگردد .در مقابل ،دوره بازگشت کوتاه از سیلهای شدید منجر به افزایش شدت فرایندهای فرسایش ،تغییر از
پالن قوسی پر پیچ و خم به کمی شریانی ،صافشدن کانال و شکل گیری نهشتههای شنی میشود.
مگیلیگان و همکاران ،)5992( 3در پژوهشی ارتباط بین پارامترهای جریان و تاثیرات ژئومورفولوژیک سیالبهای شدید را
بررسی نمودند .نتایج آنها مجموعهای از پاسخهای ژئومورفولوژیک را به سیالب 5999که در رودخانه ساکستون آمریکا با
منشا طوفانهای گرمسیری(مدت زمان کوتاه و قدرت باال) رخ دادهبود ثبت کرد .نتایج آنها نشان داد که اگرچه این سیالب
از نظر بزرگی گسترش آبراهه ،کم و محدود بود ولی اثرات ژئومورفیک عمیقی را مانند انتقال و رسوبگذاری مواد بسیار
دانهدرشت ،فرسایش ساحلی آبراهه و رسوب مواد دانهدرشت در سراسر دشتهای سیالبی بهدنبال داشت .رضایی مقدم و
اسماعیلی( )9313در تحقیقی آثار ژئومورفولوژیک سیالب را در حوضه رئیسکال واقع در البرز شمالی بررسی نموده و نتیجه
گرفتند عوامل مربوط به آبراهه رودخانه که نقش مهمی در تغییر یا ایجاد لندفرمهای رودخانهای داشته بیشتر تحت تأثیر
لیتولوژی و تکتونیک قرار دارد .جهادی طرقی ( )9310نیز علل و آثار سیالبهای شدید را در رودخانه مادرسو در سالهای
 19و  19بررسی نمود .نتایج این پژوهش نشان داد عوامل ژئومورفولوژیک بیشترین نقش را در تشدید بزرگی این سیالبها،
شکلگیری جریانهای ویژه با دبی مخلوط در برخی قسمتهای حوضه و در نتیجه وقوع تغییرات ژئومورفیک شدید در
حوضه و چشم انداز آبرفتی داشتهاست .همانطور که اشاره شد این پژوهش با هدف بررسی پاسخ رسوبی -ژئومورفیک
رودخانههای کوهستانی ایالم از جنبه ایجاد اشکال و لندفرمهای رودخانهای در محدوده باالدست سد ایالم به واقعه سیالب
شدید سال  01انجام گرفت.
منطقه مورد مطالعه

تحقیق حاضر در حوضه آبخیز سد ایالم در موقعیت جغرافیایی بین  46 1636تا  46 3832طول شرقی و
 33 2327تا  333854عرض شمالی واقع در شمالشرق شهرستان ایالم با مساحت  102کیلومتر مربع قرار دارد.
این حوضه آبخیز ،بین حوضههای ایالم ،شیروان چرداول ،درهشهر و چنگوله واقع شده است .سه رودخانه مهم در این
حوضه ،گلگل ،چاویز و اما میباشد که در باالدست سد ایالم واقع شده و مورد بررسی قرار گرفتند(شکل  .)9سنگهای
موجود در سطح حوضه مورد بررسی متعلق به دورانهای دوم و سوم زمینشناسی بوده و رسوبات جدید نیز بهصورت پراکنده
در سطح حوضه مشاهده میشود .اقلیم منطقه معتدل نیمهمرطوب است و میانگین بارش منطقه  220میلیمتر است .شیب
متوسط حوضه  39درصد است و انواع فرسایشها از جمله سطحی ،شیاری،آبراههای و خندقی در حوضه مشاهده میگردد.
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شكل :9موقعیت منطقه و سایتهاي مورد مطالعه

مواد و روشها

این پژوهش در چند مرحله انجام گرفته است:
استفاده از اسناد و منابع كتابخانهاي :این بخش شامل تمام منابع نوشتاری از قبیل کتابها ،مقاالت فارسی و انگلیسی
و پایاننامهها میشود که طی مراحل مختلف تحقیق استفاده شده است.
استفاده از دادههاي تصویري :در این مرحله از نقشههای زمین شناسی و توپوگرافی مربوط به منطقه ،همچنین تصاویر
 Google Earthو نرمافزارهای  Excellو  Arc GISاستفاده شد.
استفاده از دادههاي آماري :دادههایی از جمله شرایط محیطی منطقه ،آمار و ارقام مربوط به ایستگاههای هیدرومتری و
بارانسنجی که از آب منطقهای استان ایالم تهیه و برای رسم هیدروگراف سیالب و باروگراف بارش متناظر آن استفاده
شد.
گردآوري دادههاي میداني  :روش کار در این مرحله شامل مشاهده مستقیم آبراههها ،رودخانهها ،سواحل و اشکال رسوبی
ایجاد شده از سیالب در هرکدام از نواحی ذکر شده میباشد .بخش عمده این داده ها با استفاده از ابزار  GPSتعیین
موقعیت و ثبت اشکال رسوبی با دوربین عکاسی توسط محقق انجام گرفت.
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شكل :2گردآوري دادههاي میداني توسط محققان

روش كار

 999سایت در آبراههها و رودخانههای باالدست حوضه سد ایالم مورد مطالعه قرار گرفت .روش تجزیه و تحلیل در این
پژوهش توصیفی -تطبیقی میباشد ،بهگونهای که ابتدا به کمک بازدیدهای میدانی و مشاهدات بعد از سیالب ،همچنین با
استفاده از (جداول 9و 5زلینسکی ،)5993،لندفرمهای سیالبی در سایتهای مختلف آبراهه و رودخانه شناسایی گشته ،سپس
به توصیف و تحلیل آنها پرداخته شد(شکل  .)5شکل ،محل ،ابعاد و نهشتههایی از اشکال رسوبی بزرگ ثبت شد .سپس
یافتههای بهدست آمده در زمینه موردنظر با مطالعات دیگران مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته و به تفکیک در ناحیه کانال
و ناحیه روساحلی ،اشکال رسوبی یافت شده معرفی شدند .اشکال رسوبی کوچکتر(مانند ریزموجها) مورد بررسی قرار نگرفت،
به این دلیل که شکلگیری آنها با شرایط هیدرودینامیکی محلی کنترل میشد ،و عالوه بر این ،آنها در رودخانههای دانه
درشت کامال نادر بودند .مناطق نمونهبرداری به دو گروه آبراههها و رودخانهها تقسیم شدند .این تقسیمبندی الزم بود چرا
که ویژگیهای کمی و کیفی اشکال رسوبی در این دو سیستم متفاوت بود.
جدول  :9ویژگيهاي اشكال رسوبي در آبراهههاي كوهستاني (طول ،عرض ،ارتفاع) (اقتباس از زلینسكي)2113،
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جدول : 2ویژگيهاي اشكال رسوبي در رودخانههاي كوهستاني(طول ،عرض ،ارتفاع)( اقتباس از زلینسكي)2113،

یافتهها و بحث
 -9بررسي ویژگيهاي هیدرولوژیک واقعه سیالب

در جهت نیل به اهداف پژوهش و تعیین پاسخ ژئومورفیک رودخانههای کوهستانی باالدست سد ایالم به سیالبهای
شدید ،نمودارهای هیدروگراف واقعه سیالب شدید و باروگراف بارش متناظر آن بهصورت ذیل ترسیم و مورد بررسی
قرار گرفت.
این سیالب از ساعت  0صبح مورخه ششم آبانماه شروع و تا ساعت  0صبح روز هشتم آبانماه ادامه داشت .در طول
این سیالب ،در زیرحوضه گلگل سه دبی پیک به ترتیب  539 ، 01و  931مترمکعب بر ثانیه ثبت شد ،ولی در
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زیرحوضههای چاویز و اما تنها یک دبی پیک(به ترتیب 919و  21مترمکعب بر ثانیه) ثبت شده است که دلیل این امر
به گفته کارشناسان شرکت آب منطقهای استان ایالم تخریب ایستگاه هیدرومتری در این رودخانهها در اثر سیالب
شدید هفتم آبانماه گزارش شده است .بههمین خاطر فقط هیدروگراف این سیالب در رودخانه گل گل ترسیم
گردید(شکل .)3همچنین باروگراف بارش متناظر این واقعه سیالب در طول سه روز در شکل ( )1نشان داده شده است
که در سه بازه زمانی از 2 : 39تا ساعت  99صبح روز ششم  9: 39 ،تا  95: 39روز هفتم و ساعت  51تا  9: 39روز
هشتم آبان ماه سال  01رخ داده است.
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شكل :3نمودار هیدروگراف سیالب در تاریخ  8 ، 6و  7آبانماه در زیرحوضه گلگل
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شكل : 6نمودار باروگراف سیالب در تاریخ  8 ، 6و  7آبانماه

 -2اشكال رسوبي و فرآیندهاي موجود در آبراهههاي كوهستاني:
 -9-2ناحیه

كانال9

بسیاری از اثرات رسوبات در آبراهههای کوهستانی در داخل کانال متمرکز شده است که عبارتند از:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- channel zone

9

89

پاسخ رسوبي  -ژئومورفیک رودخانههاي كوهستاني...

پشته قلوهسنگي 9فراوانترین نوع نهشته در بازههای باالدست آبراهه بود .کاهش شیب و سرعت جریان در مناطق
گسترش کانال ،منجر به تشکیل پشته قلوهسنگی میگردد( .شکل  .)2نهشتههایی از مواد دانه درشت در اوج سیالب در
مناطقی با توان جریان پایینتر بین مسیرهای جریان اصلی قرار میگیرد .در طول کاهش سرعت سیالب ،پشتههای
قلوهسنگی ایجاد شده کانال را به شاخههای متعدد تقسیم کرده بود .نهشتههای مشابهی نیز در پایین دست رانش زمین در
نزدیکی کانال مشاهده شد .واریزههای درشت دانه از زمینلغزشها ،نقل و انتقاالت رودخانهای در مسافتهای کوتاه هستند
که بهصورت پشتههایی نهشته شدهاند(اشمیت .)9009،5با اینحال ،این نهشتهها از اشکال کناری هستند(در ارتباط با ساحل
کانال) ،در حالیکه پشته قلوهسنگی همیشه در بخش مرکزی از کانالهای سیالبی واقع شده است.
نهشته طولي شني قلوهسنگي 3در بازههای پایینتر آّبراهه قرارداشتند .این اشکال که در بستر کانال واقع بودند بهطور
مشخصی کشیده میباشند .این نهشتهها با رشد متوالی رسوبات به صفحات شنی و قلوهسنگی هموار که به ساحل کانال
متصلند تکامل مییابند.
نهشتهجانبي شني قلوهسنگي 6در بازههایی با کمی خمیدگی از کانالهای آبراهه (شکل  )1تشکیل شده بود .نهشتهها
بهطور متناوب ،نزدیک به هر دو ساحل ایجاد شدهاند .میانگین اندازه دانه از مواد سطحی اغلب در پایین دست آبراهه کاهش
یافته است .گاهی اوقات ،شن ماسهای در قسمتهای انتهایی آن یافت شد.

شكل :6پشته قلوه سنگي در مصب آبراهه چاویز به رودخانه اصلي(منبع :نگارندگان)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- boulder mound

9

- Schmidt

5

- Gravel–boulder longitudinal bar

3

- Gravel–boulder side bar

1
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شكل  :6نهشتههاي جانبي ایجاد شده در آبراهه گلگل با خمیدگي كم (منبع :نگارندگان)
 -2-2ناحیه رو ساحلي

9

باریكه قلوهسنگي 5شامل پشتهای از مواد دانه درشت بود که بالفاصله باالتر از تاج ساحل در منطقهای با شیب باال در
زمان اوج سیالب تشکیل شده بود .باریکه حاوی انواع زیادی قلوهسنگ بود (شکل .)0باریکه قلوهسنگی میتواند بهعنوان
اشکال رسوبی نشانگر پدیده سیالبی شدید در محیطهای کوهستانی محسوب شود.

شكل :8باریكه قلوهسنگي در آبراهه گلگل(منبع :نگارندگان)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Overbank zone

9

- boulder berm

5
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 -3اشكال رسوبي و فرآیندهاي ایجاد شده از رودخانههاي اصلي
 -9-3ناحیه كانال:

نهشته طولي در بخش مرکزی از کانال رودخانه شکل گرفته بود .پالن قوسی آنها کشیده ،بیضی و یا لوزی شکل
است (شکل  .)1این نهشتهها هم بهصورت واحد و هم بهصورت مرکب یافت شدند .نهشته مرکب 9شامل قلوهسنگهای
متعلق به گروهی از اشکال بزرگ بوده  ،درحالیکه فرمهای کوچک از نوع واحد شامل مواد کوچک(سنگریزه) میباشند.
نهشتههای طولی واحد کم و هموار میباشند .روکشهایی از شن و ماسه محلی در قسمت های انتهایی و میانی آنها
یافت شد که نشان میدهد در مرحله انتهایی سیالب نهشته شدهاند .بدون شک ،نهشتههای طولی نقش مهمی در روند
انشعابی شدن رودخانه بازی میکنند .آنها پیوسته در نوسان بوده و بزرگ میشوند ،و ترکیب نهشتهها منجر به رشد
کانال جدید میگردد .نهشتههای مرکب احتماال از اشکال واحد ،در مراحل پایانی سیالب توسعه یافتهاند .واضح است
که نهشته طولی نشان دهنده مشخصهترین اشکال بزرگ رسوبی بسیاری از رودخانه ها با بستر شنی انشعابی میباشد.

شكل :7نهشته طولي واحد كه جریان را به دو كانال برابر تقسیم كرده است (منبع :نگارندگان)

نهشته مورب 5فراوانترین و مشخصترین اشکال بزرگ از گروه نهشتههای جانبی میباشد .نهشته مورب عموما در
بازههایی از کانال رودخانه یافت شد که با خمیدگی کم مشخص شده بودند .آنها متناوبا نزدیک به هر دو ساحل کانال،
بالفاصله پایین دست خمیدگیهای مالیم وجود دارند(شکل  .)0نمونههای زیادی از این نهشته در پیچهای تند رودخانه
گلگل مشاهده شد (شکل .)99

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Compound bar

9

- diagonal bar

5
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شكل :1طرح اولیه رودخانه سینوسي با نهشته مورب(منبع :زلینسكي)2113،

شكل :91نهشته مورب در رودخانه گلگل(منبع :نگارندگان)

نهشته مركب جانبي 9نوع دوم از نهشته متمایز در گروه اشکال بزرگ جانبی است .این نهشته بزرگ مقیاس در مناطق
گسترش کانال وجود داشت .این نوع نهشته در رودخانههایی که متمایل به منشعب شدن دارند مورد توجه قرار گرفتهاند.
چنین وضعیتی (تقسیم بندی به چند شاخه) در بخشهای پایینتر رودخانههای مورد مطالعه موجود بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Side compound bar

9
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نهشته دماغهاي 9از اشکال جانبی دیگر میباشد .این نهشته از دیگر نهشتههای جانبی بهسبب موقعیت در رودخانه،
مورفولوژی و حالت انباشت متمایز میشود .نهشته دماغهای در پیچهای تند ایجاد شده بود (شکل.)99

شكل :99نهشته دماغهاي در یک پیچ تند از رودخانه چاویز(منبع :نگارندگان)
 -2-3ناحیه روساحلي

پشته شني 5در پایینترین تراس ،نزدیک به ساحل کانال تشکیل شده بود .گاهی اوقات تشکیل آن ناشی از افزایش
مجموعهای از ساقه درختان در حال رشد در امتداد کانال رودخانه است .فراوانترین و توسعه یافتهترین این نوع نهشته در
قسمتهایی مشاهده شد که مسیر رودخانه بسیار سینوسی شده بود(شکل  .)95در مقایسه با باریکه قلوهسنگی در آبراهههای
کوهستانی ،پشتههای شنی در مجاورت کانالهای رودخانه کمتر و حاوی رسوبات کوچکتری (شن) بودند.

شكل :92پشته شني در مجاورت ساحل رودخانه(منبع :نگارندگان)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Point bar

9

- Gravel levee

5
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در شکل( )93نقشه توزیع اشکال رسوبی رودخانه در سرشاخهها و رودخانههای اصلی تهیه شده است .همانطور که مشاهده
میشود ابتدا در سرشاخهها تشکیالتی از پشته و باریکه قلوهسنگی ایجاد شده سپس این اشکال توسط نهشتههای طولی
و نهشتههای جانبی در بازههای پایینتر جایگزین شدهاند .بدیهی است که هرچه به سمت پایین دست رودخانه میآییم
اندازه تشکیل دهنده اشکال رسوبی از قلوهسنگ به شن و در نهایت به ماسه کاهش مییابد.

شكل :93نقشه توزیع اشكال رودخانهاي در سطح حوضه مورد مطالعه

 -6سنگ شناسي رسوبات
 -9-6رخساره هاي سنگي در آبراهههاي كوهستاني

از ویژگیهای اساسی آبرفت آبراهه این است که که نوع رخسارههای سنگی آن بهقدری ضعیف است که وابسته به شکل
منبع رسوبی میباشد .به طور کلی ،ویژگیهای این رسوبات شامل اندازه دانه درشت  ،بسترهای عدسی شکل و ساختار
تودهای مورب میباشد(شکل  .)91این مطالعه نشان داد که اینها همه بسترهای قلوهسنگی  -شنی ضخیمتر از یک متر
میباشند .تختهسنگهای بزرگ با آثار سایش بهصورت غیرقابل انکاری ثابت میکند حمل و نقل شدید مواد تختهسنگ به
اندازه جریان سیل آسا بستگی دارد.
 -2-6رخسارههاي سنگي در رودخانههاي كوهستاني

تمامی نهشتههای طولی مشتق شده از رودخانه های اصلی مورد مطالعه نشان دهنده یک مجموعه از رخسارههای سنگی
میباشد .بستر شنی تختهسنگی تخریبی با ساختار تودهای فراوانترین رخساره مشتق شده از نهشتهها میباشد .در بسترهای
تودهای دانهها معموال به خوبی روی هم قرار گرفته و ساختار مورب دارند .بسترهای شنی با طبقه ماسهای به صورت افقی
پوشیده شده بودند که در ارتباط با مرحله پایانی سیالب میباشد .رخسارههای سنگی در نهشتههای مرکب جانبی بهوضوح
از نهشتههایی که در باال ذکر شد متفاوت بودند .هر نهشته شامل چند بستر شنی -تختهسنگی با ویژگی طبقه بندی مورب
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بزرگ مقیاس بود .میانگین ضخامت بسترهای نواری دانه درشت 9تا  9/2متر بود .بنابراین ،این مقدار میتواند به عنوان
میانگین نسبت رسوبگذاری در سیالبهای بزرگ از رخساره کانال در مناطق با رسوبگذاری مطلوب ارزیابی شود.

شكل  :96تختهسنگهاي بزرگ با ساختار مورب(منبع :نگارندگان)
نتیجهگیري

این مطالعه با هدف شناسایی اشکال رسوبی و مورفولوژیک رودخانههای کوهستانی باالدست سد ایالم در پاسخ به سیالب
شدید سال  9301استان ایالم انجام گرفت .برای دستیابی به این هدف ،بازدیدهای میدانی از  999سایت در سطح آبراههها
و رودخانههای باالدست سد ایالم بهمنظور جمعآوری اطالعات کیفی در فرآیندها که مسئول تغییرات مورفولوژیک است،
صورت گرفت .با استفاده از روش توصیفی -تطبیقی ،تجزیه و تحلیل رسوبات سیالبی از طریق بررسی خصوصیات کیفی
بافت و ساختار نهشتههای سیالبی انجام شد .نتایج نشان داد در باالدست رودخانهها ،تنها فرسایش صورت گرفته در حالیکه
فرآیندهای رسوبی در پاییندست رودخانه انجام شده است .توالی فضایی نسبتا منظمی از فرآیندها و اشکال رسوبی در
امتداد رودخانههای کوهستانی وجود داشت .بهگونهای که ابتدا تشکیالتی از پشته قلوهسنگی و باریکه قلوهسنگی ایجاد
شده ،سپس این اشکال توسط نهشتههای طولی و نهشتههای جانبی در بازههای پایینتر جایگزین شده بودند .این با نظر
زلینسکی( )5993مطابقت دارد که معتقد بود انرژی جریان (که اصوال توسط شیب کانال تعیین میشود) عامل اصلی
کنترلکننده این جانشینی است .یک پدیده مشخص در رودخانههای اصلی و آبراههها وجود داشت ،بهگونهای که منطقه
افزایش رسوب همواره به دنبال منطقه فرسایشی قرار داشت .عالوه بر این ،نسبت رسوب رودخانه متناسب با شدت فرسایش
باالدست رودخانه بود .بافت و ساختار آبرفت رودخانههای کوهستانی رابطه بسیار ضعیفی با نوع شکل منبع رسوبی نشان
میداد .بهطور کلی نهشتهها با ویژگیهای اندازه دانه درشت (بستر قلوه سنگی غالب بر بستر شنی) مشاهده فراوان بافت
تخریبی ،بسترهای عدسی شکل و ساختار مورب وجود داشتند .تمامی بسترهای شنی تختهسنگی ضخیمتر از یک متر را
میتوان به عنوان نهشتههای به دست آمده از جاری شدن سیالب شدید محسوب نمود .توالی منظمی از غلبه یک نوع
نهشته در سایتهای مورد مطالعه مشاهده نشد .نوع نهشته بستگی به مورفولوژی کانالهای محلی داشت .از سوی دیگر،
مورفولوژی کانال نیز بهطور عمده توسط فعالیتهای انسانی در بلندمدت (کاشت نهال ،احداث جادهها ،ساخت و ساز) کنترل
میشد .بهطور کلی در بازههای مستقیم رودخانه ،نهشتههای طولی ،در بازههایی با خمیدگی کم ،نهشتههای مورب و در

9316  پاییز،2  شماره، سال ششم،پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي

87

 فراوانترین نوع نهشته رودخانههای اصلی توسط.بازههایی با خمیدگی زیاد و تند نهشتههای دماغهای تشکیل شده بود
 رخسارههای، او ادعا کرد که به لحاظ کیفی.) است9009(9  این مطابق با نظر بریرلی.یک طیف رخساره سنگی نشان داده شد
 رایجترین رخساره. بلکه به شدت به شرایط هیدرودینامیکی محلی مربوط میشود،سنگی وابسته به نوع فرم منبع نیستند
.سنگی بهصورت تختهسنگها و شنهای تخریبی با ساختار مورب بود که در بسترهای ورقهای مانند مرتب شده بودند
منابع

 علل و آثار ژئومورفیک سیالبهای شدید(کاتاستروفیک) رودخانه مادرسو (سال های.)9310( . مهناز، جهادی طرقی
. دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.)19  و19
 البرز:  بررسی آثار ژئومورفولوژیکی سیالب در حوضه رئیسکال.)9313( . رضا، محمدحسین؛ اسماعیلی، رضایی مقدم
.9-91  صص. شماره چهارم. دوره نهم. فصلنامه مدرس علوم انسانی.شمالی
. دادههای هیدرمتری مربوط به حوضه مورد مطالعه، شرکت آب منطقهای استان ایالم
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