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بریده، مئآندری و مستقیم در مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده

 قلعه در باالدست و هزارانی در پایین دست(دو بازه از رودخانه آبدانان )پشت

 

 دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافیا دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، – زمانزادهسید محمد 

 دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافیا دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، -منصور جعفربیگلو 

 دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافیا ،ژئومورفولوژیدانشجوی دکتری  -پریسا پیرانی

 دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافیا ،ئومورفولوژیژدانشجوی دکتری  -عارفه شعبانی عراقی

 رشناس ارشد هیدروژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهرانکا-فاطمه گراوند 

 
 05/02/1398نهایی:  تائید          17/05/1397پذیرش مقاله: 

 چكیده
مئآندري تقسیم بریده و ها بر اساس پارامترهاي سدي و پیچش، به انواع مستقیم، بریدهرودخانه

ها یكي از عوامل اصلي كنترل كننده شكل هندسي رسوبات است. شوند. مورفولوژي رودخانهمي

ها رودخانه دربرگیرنده رسوبات مختلفي است كه از نظر بافت و اندازه دانه و مورفولوژي پشته

یرات در هاي مختلف از نظر تغیمتفاوتند. هدف تحقیق حاضر مقایسه رسوبات پشته هاي كانال

بریده انتخابي، و هاي مستقیم، مئآندري و بریدههاي انواع كانالاندازه و بافت رسوب در پشته

این تغییرات  در باالدست  همچنین تغییرات در قسمت هاي مختلف یک پشته منفرد  و تفاوت

شت نمونه بردا 30)پشت قلعه( و پایین دست )هزاراني( رودخانه است.در این مطالعه مجموعا 

و كدبندي شدند و در آزمایشگاه به روش غربال مورد آنالیز قرار گرفتند. پس از عملیات 

هاي موردنیاز منحني GRADISTATEو  EXCELافزارهايگرانولومتري با استفاده از نرم

شدگي (، كجIσ(، جورشدگي )MZذرات ) اندازه ترسیم شد و پارامترهاي آماري از جمله متوسط

(SKI و كشیدگي )(K به روش ترسیمي و با مقیاس في به دست آمد و )قرار سهیمقا مورد 

 نیتركم میمستق وي مئآندر و نیشتریب دهیبر دهیبري هاكانال كه دهديم نشان جینتا. گرفت

 مشاهدهي رسوبي هاتفاوت. هستند دارا رودخانه گرید سمت در خود نهیقر با راي رسوب شباهت

از  رسوبات هیتغذ و آبدانان رودخانهي ادورهي هاالبیس ،ياصل انیجري هاانشعابنقش  شده

ي مئاندر كانال شده سببگاهي  كهدهد نشان مي رسوب اندازه و بافت رییتغ دري را كنار دامنه

( قلعه پشت) باالدست بازه دري كل بطور. كند منعكس را دهیبر دهیبر كانال کي یرسوبي الگو

 با ماسه به متوسط تا خوبي جورشدگ با گراول از جنوب به شمال از رسوب بافت و اندازه

 به شمال از رسوب بافت و اندازه( يهزاران) دست نییپا دربازه كنديم رییتغ فیضعي جورشدگ

 مهبه در را البیس وي انشعابي هاانیجر ریتأث كه دهدينم نشان را دست باالي الگو جنوب

 .نمود مشاهده توانيم گراول شیافزا و رسوبي الگو ختنیر

 

 .بریده، مئآندر، مستقيمرسوب، رودخانه، بریده واژگان کليدي:
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 :نویسنده مسئول E-mail: Zamanzadeh@ut.ac.ir 
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 مقدمه

اند هر گونه تالش برای های دانشمندان و مهندسینی است که دریافتهمورفولوژی رودخانه موضوع بسیاری از چالش  
پاسخ به تغییرات اعمال شده  مهندسی رودخانه باید بر اساس یک درک درست از خصوصیات مورفولوژیکی دربرگیرنده و

شناسی، شکل هندسی آبراهه و الگوی فضایی ها و مهندسان آببرای ژئومورفولوژیست(. 48، 2016، .1باشد )لینگ و ژانگ
شناسان و ( جغرافیدانان، زمین1909(. پس از دیویس )187، 1985آن مورد توجه است )چورلی و همکاران، 

ای مورد بینی پاسخ رودخانهها و پیشها، تحلیلبندیبه عنوان یک پارامتر در طبقه ها شکل کانال راژئومورفولوژیست
استفاده قرار دادند. ارتباط فرم کانال و فرایند، اساس درک ما از ژئومورفولوژی رودخانه و همچنین موضوع بسیاری از 

با استفاده از دو عامل ضریب  )1957(3من(.لئوپولد و ول586، 2005، 2ها و گزارشات بوده است )سیمون و همکارانکتاب
( 1977) 4ها را به سه نوع بریده بریده، مئآندری و مستقیم تقسیم کردند. راستمارپیچی و فاکتور عرض به عمق رودخانه

( یک 1981)6است. شوم 5های آبرفتی ارائه داد که مبتنی بر پارامتر شریانی بودنبندی جدید سیستم کانالیک طبقه
های بندی جامعی بر اساس ویژگی( طبقه1994) 7ها بر اساس طرح و نوع بار رسوبی ارائه کرد. رزگنی برای کانالبندطبقه

ها یکی از عوامل اصلی کنترل کننده شکل هندسی رسوبات ژئومورفولوژیکی رودها ارائه داده است. مورفولوژی رودخانه
ها و (. اغلب رودخانه187، 1977گردد )راست، تعیین می 9یچشو پ 8باشد که بر اساس دو پارامتر سدیای میرودخانه
 10های مستقیم نادر هستند. پیچش یا نسبت سینوسیتهکنند و کانالکانالی یک مسیر مارپیچی را دنبال می-های تکجریان

دلبخواهی گیرد، تا حدی شاخصی درمورد چگونگی انحنای یک کانال است که گرچه به گستردگی مورد استفاده قرار می
(.پارامتر سدی عبارت است از تعداد سدها 138، 2007)چارلتون، یستهای فیزیکی ناست زیرا مبتنی بر هیچکدام از تفاوت

بریده یا گیسو ها به چهار دسته: مستقیم، بریدهبر اساس دو پارامتر سدی و پیچش، رودخانه.یا جزایر در هر طول موج مئآندر
(. به طور کلی، انواع مختلفی از کانال 263-261، 1370شوند )موسوی حرمی، تقسیم می 11ینگمانند، مئآندری و آناستوموس

های مستقیم و مئآندری بریده با انرژی باال با واسطه کانالهای بریدهدر طول گرادیان انرژی وجود داردکه متشکل از کانال
های کانال مرتبط است، زیرا قدرت جریان، کنندهکنترلبا  باشند، این زنجیرههای آناستوموسینگ کم انرژی میتا کانال

گذارد، که به نوبه تواند حمل کند تأثیر میکند. همچنین روی نوع باری که کانال میشیب کانال و رژیم جریان را ادغام می
ها وجود دارند. برای ستانهها آای از اشکال وجود دارد، اما بین آنکند. اگرچه زنجیرهخود بستر و پایداری کانال را تعیین می

ها مئآندری ها گیسویی و در پایین آن رودخانهگیسویی وجود دارد، که در باالی آن رودخانه-مثال، یک آستانه مئآندر
هایی مئآندری و گیسویی دارند)چارلتون، هایی که به این آستانه نزدیک هستند، به طور متناوب شاخهشوند. رودخانهمی

های شود و تابعی از نسبتگذرد مربوط میشکل و نمونه آبراهه به نوع و مقدار رسوبی که از میان آن می(.138-137، 2007
شوند )ماسه و ریگ( )چورلی سنگ( است که در بار بستر و یا مواد بستری ظاهر میکل بار رسوبی )سیلت، رس، ماسه، قلوه

گذاری در رودخانه است ای نتیجه انتقال رسوب و رسوبانه(.موروفولوژی یک کانال آبرفتی رودخ212، 1985و همکاران، 
شود، گرچه به وسیله مقیاس کانال نیز تنظیم که اساساً توسط قطر و گنجایش رسوب تحویل داده شده به کانال تعیین می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Leng & zhang 

2. Simon et al 

3. Leopold & wolman 

4. Rust 

5 . Brading 

6. Schumm 

7. Rosgen 

8. Braiding 

9. Sinuosity 

10.  Sinuosity ratio 

11 . Anastomosing 
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دشت سیالبی( ای به سه گروه رسوبات داخل رودخانه، رسوبات خارج رودخانه )رسوبات رودخانه(.325، 2006، 1شود )چرچمی

شوند. رسوبات داخل رودخانه شامل رسوبات کف شده( تقسیم میهای قطعو رسوبات حد واسط )رسوبات پرکننده کانال
باشند. رسوبات کف کانال از ذرات می 2های پیچیده مئآندرهای بریده بریده، رسوبات قسمتکانال، رسوبات سدها و کانال

 .کننداست که در کف کانال برجای مانده و کنگلومرای کف کانال را درست میدرشت گراول و ماسه درشت تشکیل شده 
درشت )گراول و ماسه است( با جورشدگی نسبتاً بد است. میزان ذرات ریز های بریده بریده بیشتر دانهرسوبات سدها و کانال

اندازه ذرات تشکیل دهنده رسوبات . های مئآندری خیلی کمتر استسیلتی و رسی )رسوبات دشت سیالبی( نسبت به رودخانه
ها غالبا در مناطقی که دارای شیب باشد. این رودخانههای بریده بریده کوچکتر میهای مئآندری نسبت به رودخانهرودخانه

درشت است. سپس رسوبات پوینت  گذاری ذرات دانهترین قسمت رودخانه محل رسوبشوند. عمیقکمتری هستند، دیده می
(. 264-271، 1370گیرد )موسوی حرمی، ها، رسوبات دشت سیالبی که بیشتر سیلت و رس است قرار میاالی آنبار و در ب

( 1970)3توان به این موارد اشاره کرد. اسمیتاند میاز جمله مطالعاتی که در حیطه رودخانه و رسوبات آن انجام گرفته
های رودخانه( 2001) 4ماکاسکی. لف را مورد مقایسه قراردادهای آواری مختت با سنگرسوبات رودخانه بریده بریده پال

 دهیو بر یمئآندر م،یمستق یهابندی، منشأ و تولیدات رسوبی بررسی کرد. از نظر او کانالآناستوموسینگ را از نظر طبقه
 شرح را هاکانال نیای اصل نوع دواو . هستند نگیرودخانه آناستوموس ستمیاز س ییهابزرگتر بخش اسیمق کی در دهیبر

با استفاده از فاکتورهای بافت، اندازه دانه و ( 2007) 5.سینگ و همکارانکندیم انیب را هاآنی ریگشکل لیدل و داده
گوریت و . های شریانی و مئاندری است را مورد بررسی قراردادنددینامیک انتقال رسوب رودخانه گانا که متشکل از کانال

های چین را با استفاده از روش اندازه دانه رودخانه یورمچی با بستر گراولی در شمال تیانشان جورشدگی( 2014)6همکاران
ای مرکب از بستر های ژئومورفولوژیکی شبکه رودخانهویژگی( 2012) وگارلینگ7مشکوا .سطحی و حجمی مطالعه کردند

( 2016)8ریمو و همکاران. ه کانال بررسی کردندهای توسعسنگی و آبرفتی رودخانه مکونگ در شمال کامبوج را از نظرکنترل
ها در رسوبات بستر کانال اصلی رودخانه پی به ترتیب با توجه به توزیع اندازه دانهسیسیاین مطالعات را در مورد رودخانه می

یان سیالبی (، در بررسی گرانولومتری سه جر1383جندقی و همکاران ) .قبل و بعد از احداث سدها مورد توجه قراردادند
(، در بررسی 1386زاده و همکاران )بندی کردند. رستمیهای پررسوب مختلط و گلی طبقهها را جزو جریانحوضه زیارت آن

( 1391نیا و همکاران )تغییرات رسوب رودخانه بیدواز عامل حمل انتخابی را در کنترل ریزشوندگی مهم ارزیابی نمودند. فیض
( 1394مقدم و همکاران )قزوین بررسی کردند. رضایی-های باالدست اتوبان تهراندر آبراههپارامترهای آماری رسوب را 

 ای تحلیل کردند.های ماسهتغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب را در رابطه با تغییرات پشته
داده خواهد شد دو مقطع ها همانطور که در ادامه توضیح در این مطالعه بر اساس پارامترهای پیچش و تعداد سدها یا پشته

برداری شد و اختصاصات رسوبات کانال های مشخص شده نمونهاز رودخانه حائز سه فرم یاد شده انتخاب شد و از پشته
های سه گانه از دیدگاه ازنظر اندازه و بافت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. هدف تحقیق حاضر مقایسه رسوبات کانال

بریده انتخابی، در قسمت های های انواع مستقیم، مئآندری و بریدههای کانالفت رسوب  در پشتهتغییرات در اندازه و با
های سه نوع کانال مختلف و در آخر مختلف یک پشته منفرد است. هدف دوم بررسی  تفاوت میان این تغییرات در پشته

 انه مورد مطالعه است.ها در بازه باالدست و پایین دست رودختعیین عوامل موثر بر این تفاوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Church 

2.  Point bar 

3. Smith 

4. Makaske 

5.  Singhet al 

6 . Guerit et al 

7. Meshkova& Carling 

8.  Remo et al 
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 منطقه مورد مطالعه

استان ایالم و در قرار دارد، این شهرستان در  شهرستان آبداناندر محدوده  محدوده مورد بررسی در جنوب شهر آبدانان
غرب ایران واقع شده است. این محدوده از شمال به ارتفاعات کبیرکوه، از جنوب به ارتفاعات دینارکوه، از سمت غرب به 

شود. رود مهم این شهر رودخانه آبدانان گاو منتهی میضه آبریز رودخانه میمه و از سمت شرق به حوضه رودخانه سیاهحو
 شودشده و پس از طی مسیر به سمت جنوب به رود دویرج منتهی میاست که در این محدوده از سمت شمال شهر شروع 

متر در محل  800ترین ارتفاع منطقه به ترتیب کمترین و بیش(. 46-47، 1388شهر و بنا،  )مهندسین مشاور پویانقش
 (. 2های شمالی کبیرکوه است )شکل های دامنهمتر در محل قله 2310خروج رودخانه از حوضه و 

 

 هاي انتخاب شده از رودخانه آبدانانموقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه و بازه :2شكل 

 ژئومورفولوژي منطقهشناسي و موقعیت زمین

-گچساران-آسماری-پابده-گورپی-ایالم-سورگاه-سروک-در منطقه مورد مطالعه توالی رسوبی شامل سازندهای گرو
هایی (. محدوده آبدانان بخشی از سلسله جبال زاگرس است و تنها نهشته61، 1378باشد )پارسا، بختیاری می-آغاجاری

های باشند. نهشتهای میای و به میزان کمتر قارههای دریایی و کرانهشناسی محیطهای زمینرخنمون دارند که دارای ویژگی
های عهد توسط آبرفت پوشانند و خود نیزتر را میها، سازندهای بختیاری و قدیمیدار در گودیکواترنری با دگرشیبی زاویه

های موجود در ها و مسیلاثر عملکرد رودخانه (. در12و  1، 1379کانش، شوند )مهندسین مشاورر ایرانحاضر پوشیده می
شیب با کاهش سرعت و انرژی آب های فرسوده، حمل و در نواحی پست و کممنطقه، رسوبات زیادی از ارتفاعات و تپه

ای است که تراوایی خوبی دارند ولی وسعت و ضخامت درشت و ماسهکنند. رسوبات در نواحی کوهستانی، دانهرسوب می
ترین وسعت (.در حوزه آبدانان از نظر گسترش سازندها بیش38، 1372دود است )مهندسین مشاور امکو ایران، ها محآن

ها، س از آنباشند. پباشد که به ترتیب بر ارتفاعات دینارکوه و کبیرکوه منطبق میمربوط به سازند گچساران و سروک می
اند از پوشانند. سازندهای بعدی به ترتیب عبارتستانی را میکه ناودیس میان این دو توده کوهرسوبات آبرفتی هستند 

گورپی. ستون -زنگ و پابدهحسن، گورپی، عضو آهکی تلهآسماری، بختیاری، آغاجاری، پابده، ایالم، عضو آهکی امام
شان داده کبیرکوه است،ن 1:100000شناسی که برگرفته از نقشه زمین 3شناسی، سازند و لیتولوژی منطقه در شکل چینه

یابد، اگر شیلی سنگ یا کنگلومرا باشد، بار بستر رودخانه افزایش میشده است. در مورد ذرات تخریبی اگر سنگ منشاء ماسه



 1398 پاییز، 2 هشمار ،مشته سال ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 142

 
پور و مصدق، شود )اهریهای آهکی باشد بارمحلول رودخانه بیشتر میشود و اگر از سنگباشد بار معلق رودخانه زیاد می

شوند و با توجه به کوهستانی بودن و فاصله کم رودخانه العه هر سه این لیتولوژیها یافت می(. در منطقه مورد مط9، 1385
 اند، عمدتاً درشت دانه هستند. برداری قرار گرفتهاز منشا ذرات بستر که مورد نمونه

 

 ژي )ترسیم:نگارنده( سازندهاي محدوده مورد مطالعه )اقتباس از نقشه زمین شناسي كبیركوه( و نقشه ژئومورفولو :3شكل 

 های پراکنده آبرفتی، مخروطها، دشتدهد که لندفرم های منطقه بیشتر شامل تیغهنقشه ژئومورفولوژی منطقه نشان می
قلعه ماهوری است. رودخانه در منطقه پشتهای آبرفتی و اراضی تپهیافته و پادگانههای فرسایشهای کم وسعت، تیغهافکنه

ماهوری از جنس کنگلومرای بختیاری های تپههایی از ناهمواریعمدتا بر بستر آبرفتی خود جریان دارد و مسیر آن با زبانه
را نشان اند. در منطقه هزارانی نیز رودخانه چنین شرایطی تحت تأثیر قرار گرفته است که از دو طرف رودخانه را احاطه کرده

 (.3یافته آغاجاری گسترش دارند )شکل های فرسایشدهد با این تفاوت که در سمت چپ بیشتر ناهمواریمی

 هامواد و روش

شناسایی مقدماتی  GISمنطقه و نیز نرم افزار  Google Earthشناسی و تصاویر ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی، زمین
دست )منطقه هزارانی( ودخانه آبدانان یکی در باالدست )منطقه پشت قلعه( و دیگری در پایینمنطقه انجام شد و دو بازه از ر

کیلومتر از یکدیگر انتخاب شدند. این دو بازه در یک مسیر ممتد، سه شکل مورد مطالعه که از نظر مقدار  5/6با فاصله 
فاصله کمی از شکل قبلی در خود دارا بودند. سپس با  پیچش و تعداد سدها به ترتیب شریانی، مئآندری و مستقیم هستند را

برداری انجام شد. با کنار زدن قلوه سنگ و رسوبات درشت های از پیش مشخص شده نمونهبا مراجعه به منطقه از محل
دی متری حدود نیم کیلو نمونه برداشت شد. نمونه ها کدبنمیلیمتر، از هر قسمت از عمق چند سانتی 10دانه تر از اندازه 

برای نمونه های منطقه هزارانی مشخص کننده حرف  Hهای منطقه پشت قلعه و برای نمونه Pشدند به این صورت که 
برای  3STبرای مئآندری و  2MEبرای بریده بریده،  1BRها نام اختصاری باشد. برای هر یک از پشتهاول کد نمونه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Braided 

2. Meander 

3. Straight 
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( و دو A ،B ،Cها به صورت خطی از رأس شمالی تا جنوبی )پشته نمونه از 3کانال با شکل مستقیم در نظر گرفته شد. 

 ( برداشت شدند. E( و نزدیک به پسکرانه ساحلی )Dنمونه نیز از محل نزدیک به رودخانه )

 GPS موقعیت جغرافیایي نقاط برداشت شده به وسیله  :1جدول 

 هزاراني قلعهپشت

ته
ش

پ
ب 

رتی
ت

 

د 
ک

ونه
نم

 

X Y ته
ش

پ
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رتی
ت
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ک

ونه
نم

 

X Y 

ده
ری

ه ب
ید

بر
 

1 PBRA N"97/21'58°32 E"84/1'26°47 

ده
ری

ه ب
ید

بر
 

1 HBRA N"02/32'56°32 E"70/31'27°47 

2 PBRB N "95/20'58°32 E"18/3'26°47 2 HBRB N"95/30'56°32 E"69/33'27°47 

3 PBRC N "77/19'58°32 E"05/4'26°47 3 HBRC N"95/29'56°32 E"18/35'27°47 

4 PBRD N "84/20'58°32 E"88/2'26°47 4 HBRD N"03/31'56°32 E"04/33'27°47 

5 PBRE N "03/21'58°32 E"50/3'26°47 5 HBRE N"98/30'56°32 E"01/34'27°47 

ي
در

ئان
 م

1 PMEA N "18/11'58°32 E"44/58'25°47 
ي

در
ئان

 م
1 HMEA N"35/22'56°32 E"16/37'27°47 

2 PMEB N "66/10'58°32 E"76/56'25°47 2 HMEB N"05/21'56°32 E"93/37'27°47 

3 PMEC N "36/8'58°32 E"10/57'25°47 3 HMEC N"74/20'56°32 E"98/39'27°47 

4 PMED N "95/10'58°32 E"27/56'25°47 4 HMED N"62/20'56°32 E"15/37'27°47 

5 PMEE N "18/10'58°32 E"93/56'25°47 5 HMEE N"50/21'56°32 E"54/38'27°47 

یم
تق

س
 م

1 PSTA N "00/60'57°32 E"80/56'25°47 

یم
تق

س
 م

1 HSTA N"60/16'56°32 E"39/54'27°47 

2 PSTB N "14/58'57°32 E"18/56'25°47 2 HSTB N"88/12'56°32 E"05/58'27°47 

3 PSTC N "23/57'57°32 E"41/55'25°47 3 HSTC N"24/9'56°32 E"54/59'27°47 

4 PSTD N "43/58'57°32 E"53/55'25°47 4 HSTD N"67/13'56°32 E"06/58'27°47 

5 PSTE N "12/58'57°32 E"81/56'25°47 5 HSTE N"90/13'56°32 E"31/56'27°47 

( که نوع پشته بریده Pنشان دهنده رسوب برداشت شده از رودخانه در در منطقه پشت قلعه است ) PBRAبرای مثال نمونه 
نمونه از سه نوع پشته مربوط  15( است و به همین ترتیب. در مجموع Aمربوط به رأس شمالی پشته ) ( و نمونهBRبریده )

مختصات محل  1نمونه به همین شیوه از منطقه هزارانی گردآوری شدند. جدول  15به رودخانه در منطقه پشت قلعه و 
 البیس کی از بعد ها قابل ذکر است که نمونهدهد. های مشخص شده را نشان میموقعیت بازه 4ها و شکل برداشت نمونه

 (.1396 نیفرورد) اند شده برداشت بود رخدادهبستر رودخانه  ی درتازگ به که
ها به آزمایشگاه، به روش کیپ نگهداری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. بعد از انتقال نمونههای زیپها در پالستیکنمونه

وزن شدند.  هاجدا و سپس نمونه هاگرفتند. در این روش مواد اضافی و شاخ و برگ و مواد زاید نمونهغربال مورد آنالیز قرار 
گرم از رسوبات وزن  100درجه سانتیگراد خشک گردیدند. سپس مقدار  40ها در آون با حرارت پس از وزن کردن، نمونه

، 250، 125، 63ها به ترتیب از ریز به درشت طر الکشد. در ادامه، نمونه های وزن شده در دستگاه شیکر غربال شدند. ق
میکرون بوده است. پس از غربال، مقدار رسوبات باقیمانده در هر الک با استفاده از ترازو وزن و در  2000و  1000، 500

راوانی نهایت درصد انواع رسوبات مشخص گردید. بعد از عملیات گرانولومتری و به دست آوردن قطر ذرات رسوب و درصد ف
های موردنیاز ترسیم شد و پارامترهای آماری از منحنی GRADISTATEو  EXCELافزارهای ذرات، با استفاده از نرم

و با  (1957)( به روش فولک و وارد K( و کشیدگی )SKIشدگی )(، کجIσ(، جورشدگی )ZMذرات )اندازه جمله متوسط 
مقیاس فی به دست آمد و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. میانگین، میانه و مد با استفاده از نمودارهای هیستوگرام و 

 منحنی توزیع عادی و نیز مثلث فولک تفسیر و سایر پارامترها به صورت جدول تحلیل شدند.
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 Google Earthهاي برداشت شده روي تصاویر موقعیت جغرافیایي نمونه :4شكل

 

هاي مورد استفاده در سمت راست: غربال، ترازو و اجزاي تفكیک شده رسوبات پس از غربال، سمت چپ: قطر الک :5شكل 

 (. 39، 1385تحقیق و نام اجزاي رسوب هر الک )ترسیم: نگارنده(، برگرفته از )اهري پور و مصدق، 

 ها و بحثیافته

گیری طول کانال و تقسیم آن بر فاصله خط نسبت سینوسیته )شاخص انحنای کانال( از طریق اندازههمانطور که گفته شد 
سینوسی و  5/1تا  1/1مستقیم، بین  1/1هایی با نسبت سینوسیته کمتر از شود. کانالمستقیم در امتداد دره محاسبه می

هایی که هر ه بریده بودن به وسیله خط میانی کانال(. برید138، 2007های مئآندری هستند )چارلتون، کانال 5/1بیش از 
صورت دارا بودن پارامترهای ه های تک کانالی و چند کانالی به ترتیب بتمسشود. سیپشته را احاطه کرده است تعریف می

کانالی با سینوسیته گردند. بر اساس این دو پارامتر چهار نوع کانال ارائه میشود: تک شریانی کمتر و بیشتر از یک تعریف می
باال )مئآندری( و چند کانالی با سینوسیته پایین )بریده بریده( بسیار رایج هستند. دو نوع دیگر بسیار نادر هستند: تک کانالی 

 (187، 1977با سینوسیته پایین )مستقیم( و چند کانالی با سینوسیته باال )آناستوموسینگ(. )راست، 
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 امترهاي شكل كانال و تعیین الگوي كانالنحوه اندازه گیري پار :2جدول 

 پشته ها گیری شده پیچشپارامترهای اندازه تعداد پشته و جریاندر بازه رودخانه (2007چارلتون، نسبت سینوسیته )
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PBR 300 276 09/1 5 پشته منفرد 
PME 500 343 49/1 1 پوینت بار 
PST 241 237 01/1 2 پشته کناری 

HBR 542 532 02/1 6 پشته منفرد 
HME 649 430 5/1 1 پوینت بار 
HST 372 311 1/1 1 پشته کناری 

که قرینه آن در باالدست  PMEاز نوع مئاندری و بازه  HMEدهد بازه براساس جدول فوق نسبت سینوسیته نشان می
دهنده قرار داشتن دارد که نشان 1/1ضریب سینوسی برابر با  HSTاست در مرز بین سینوسی و مئاندری قرار دارد، بازه 

دهنده مستقیم بودن کانال در آن دارند که نشان 1/1ها ضرایبی کمتر از کانال در مرز مستقیم و سینوسی است. و سایر بازه
ها فراوانتر نسبت به سایر بازه HBRو  PBRهای ها و در نتیجه تقسیم کانال اصلی در بازهاست. تعداد پشته بازه مطالعاتی

به درستی انتخاب شده است. پس از  4ها در شکل توان گفت نوع الگوی کانال در ارتباط با پشتهاست. بر این اساس می
 تنظیم شد. 3بال نتایج به دست آمده به صورت جدول برداشت نمونه از هر بازه در منطقه و انجام آزمایش غر

 هاي مورد استفاده بر حسب میكرونتوزیع وزني رسوب مربوط به هر ایستگاه برحسب درصد درالک :3جدول 

ب
رتی

ت
 

ال
كان

 
 مجموع <63 63 125 250 500 1000 2000 كد نمونه

1 

ت
پش

عه
قل

-
ید

بر
ده

بری
 PBRA 85 10 3 5/1 1/0 3/0 1/0 100 

2 PBRB 8/76 8/11 3/2  9/6 3/1 7/0 2/0 100 

3 PBRC 7/63 5/15 6/3  7/12 1 2/2 3/1 100 

4 PBRD 6/69 4/19 7/2  6/5 1 3/1 4/0 100 

5 PBRE 73/81 63/13 7/1  73/2 04/0 03/0 14/0 100 

6 

ت
پش

عه
قل

-
ی

در
ئآن

م
 PMEA 02/70 82/15 1/3  6/9 92/0 32/0 22/0 100 

7 PMEB 9/59 78/7 41/2  69/22 48/4 83/1 91/0 100 

8 PMEC 03/71 98/18 21/3  74/5 74/5 8/0 16/0 100 

9 PMED 63/77 76/9 95/1  47/7 23/1 08/1 88/0 100 

10 PMEE 12/38 39/8 53/1  55/19 54/18 94/9 93/3 100 

11 

ت
پش

عه
قل

-
یم

ستق
م

 PSTA 02/46 12/15 75/3  75/3 11/28 57/4 41/1 100 

12 PSTB 2/60 64/2 61/0  31/20 55/9 51/4 18/2 100 

13 PSTC 46/47 82/17 73/5  8/24 44/2 12/1 63/0 100 

14 PSTD 26/79 25/4 66/0  33/5 57/3 82/3 11/3 100 

15 PSTE 13/51 18/22 01/4  42/14 85/2 78/3 63/1 100 

16 

نی
زارا

ه
-

ده
بری

ده
بری

 

HBRA 93/90 33/0 21/0  78/0 51/1 17/3 07/3 100 

17 HBRB 51/68 76/12 13/2  66/7 11/4 43/3 4/1 100 

18 HBRC 57/52 98/14 67/4  99/16 94/3 41/4 44/2 100 
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19 HBRD 78/83 43/6 24/1  52/3 16/1 23/2 64/1 100 

20 HBRE 72/53 75/9 54/2  38/15 97/7 68/5 96/4 100 

21 

نی
زارا

ه
-

ی
در

ئآن
م

 HMEA 09/83 69/2 1/1  51/6 08/3 01/2 52/1 100 

22 HMEB 99/43 8/5 72/1  74/22 36/12 18/10 21/3 100 

23 HMEC 57/0 54/3 57/3  91/77 87/6 67/5 87/1 100 

24 HMED 92/78 42/4 82/0  77/7 48/2 19/3 4/2 100 

25 HMEE 02/54 24/8 69/1  11/21 24/6 74/5 96/2 100 

26 

نی
زارا

ه
-

یم
ستق

م
 HSTA 74/88 02/1 58/0  64/3 99/1 75/1 28/2 100 

27 HSTB 35/86 45/1 07/1  11/4 19/3 94/1 89/1 100 

28 HSTC 9/51 95/8 32/1  7/5 72/9 29/12 17/10 100 

29 HSTD 56/83 49/3 04/1  58/4 3 75/2 58/1 100 

30 HSTE 11/8 97/11 49/3  17/19 81/19 46/18 99/18 100 

های برداشت شده از بستر رودخانه سهم رسوبات گراولی بیشتر است و همین امر سبب نمونه، در تمامی 3مطابق جدول 
( عمده رسوبات جزو گراول، گراول 6های مختلف )شکل ( مربوط به نمونه1954بندی مثلث فولک )فولک، شده در طبقه

رودخانه از بازه اول تا سوم رودخانه و ای گلی باشند. با این تفاوت که در رسوبات قسمت باالدست ای و گراول ماسهماسه
ای و گراول بریده، مئاندری و مستقیم به ترتیب بیشتر طبقه گراولی، گراول ماسهبرداری شده بریدههای نمونهدر پشته

اسه دهند و در دو بازه دیگر مای گلی هستند، اما در پایین دست تنها رسوبات پشته بریده بریده این الگوی را نشان میماسه
 شود که به سبب افزایش فاصله و ریزتر شدن رسوبات است.و ماسه گلی نیز دیده می

ترین درشت A(، قسمت PBR) دهیبردر باالدست )پشت قلعه( پشته بریده :شودهای مختلف چنین تغییراتی دیده میدر پشته
با  C. قسمت است ذرات را دارد زیرا رودخانه در قسمت راس پشته نسبت به انتهای آن از قدرت بیشتری برخوردار بوده

در پشته میان این دو و در مثلث هم در بین  Bها است. قسمت تفسیر ذکر شده حاوی ذرات ریزتری نسبت به سایر نمونه
ند به سبب اتو، ریزتر شده که میEکه نسبت به قسمت رو به ساحل Dخه اصلی این دو قرار دارد. اما قسمت رو به شا

تر را در این بخش بجا گذاشته و بعدها جریان ضعیفتری در آن برقرار شده ولی در هایی باشد که رسوبات درشتسیالب
به رودخانه  D( قسمت PMEسمت مقابل جریان فعال بوده و ذرات ماسه را نیز با خود آورده است. در پشته مئآندری )

اند. ابتدا و انتهای مئآندر، چون نزدیک به رودخانه برداشت شده Cو  Aنزدیک و گراول آن زیاد است، همینطور قسمت 
به سبب نزدیکی به یک کانال متروک  4با توجه به شکل  Bدورترین نقطه به مئاندر و از همه ریزتر است و نمونه  Eنمونه 

( تقریبا از PSTسمت چپ آن و نزدیکتر به رودخانه است، رسوبات ریزتری دارد. پشته مستقیم ) که در Dنسبت به نمونه 
که در ابتدای پشته قرار دارد ریزترین  Aدهد. نمونه های قبلی را نشان نمیلحاظ توزیع اندازه رسوبات نظم موجود در پشته

داشت نمونه دور از ساحل باشد، همچنین وجود ذرات این گروه است و درصد باالی ماسه ممکن است به علت محل بر
های پایین ها را برهم زده است. در نمونهکه به سبب نزدیکی به رودخانه است اندکی نظم نمونه Eمقادیری گل در نمونه 

ترین، و پس به لحاظ نزدیکی به رودخانه درشت Dو  Aبه این صورت است که  HBRبریده دست )هزارانی(، پشته بریده
شبیه است زیرا  Eتر از بقیه است و به نمونه در انتهای پشته ریزدانه C قرار دارد که پشته میانی است. نمونه Bاین دو از 

باشد. پشته رسد که عامل حمل ماسه میمی Cبه صورت ضعیفتری به Eگذرد و پس از یک شاخه فرعی از سمت راست می
دهد با این تفاوت که عبور یک شاخه ضعیف از وسط دشت را نشان می مئآندری تا حد زیادی خصوصیات مئآندر باالدستی

 Eبسیار متفاوتند و نمونه  Cو  Aبریده نزدیک کرده است. در نتیجه نمونه سیالبی خصوصیات پشته را به حالت بریده
 Eنسبت به  Cنزدیک به رودخانه و عمدتا گراولی، و گراول  Dو  A ،Bرفت. در پشته مستقیم، تر از آنچه انتظار میدرشت

 (.6)شکل   بخاطر نزدیکی به رودخانه هفت برابر است
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 اي منطقههاي مختلف رودخانهنمودار مثلث فولک با سه رأس گراول، ماسه و گل ترسیم شده براي پشته :6شكل 

دهنده جور ، تعدد مراکز تجمع در هیستوگرام )مدها( نشاندهدهیستوگرام فراوانی نسبی اندازه ذرات را نشان می هیستوگرام:
بنابراین اگر هیستوگرامی دارای دو مد باشد ممکن است رسوب از دو منشاء . ها استنبودن رسوبات و نیز تعدد منشا آن

دهد های مختلف را به تفکیک نشان میهیستوگرام پشته 7 شکل(. 57-1370،59 حرمی،موسوی) سرچشمه گرفته باشد
ها منحنی توزیع درصد فراوانی آورده شده که از متصل کردن نقطه وسط نمودارها بدست که در گوشه باال سمت راست آن

یا چند مد  ها در کنار یک مد گراولی یکمدال نیست و همه نمونهها یونی یک از نمونه شود که هیچمشاهده می. آیدمی
قلعه نمودارهای منطقه پشت .دهندهای دیگر نمودار از جمله ماسه متوسط دانه و بعضاً ماسه بسیار درشت نشان میدر بخش

بریده به لحاظ درصد پایین گل دهند. رسوبات کانال بریدهسه مد در گراول، ماسه بسیار درشت، ماسه متوسط نشان می
 تری دارندرسوبات کانال مستقیم جورشدگی پاییندهند و جورشدگی بیشتری نشان می
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 هاي مختلف هر پشتههیستوگرام و منحني توزیع عادي ذرات براي نمونه :7شكل 

. در منطقه یک مد در گراول و یک مد گسترده در قسمت ریزدانه وجود دارد Eهمچنین در کانال مئآندری در قسمت 
بریده که شبیه به کانال مشابه باالدست خود است )با این تفاوت که جورشدگی دست )هزارانی( جز در کانال بریدهپایین

مد از گراول به ماسه کانال مئآندری Cشود. درقسمت های باالدست دیده نمیبیشتری نشان میدهد(، روند هیستوگرام
های دو کانال مد به رسوبات ریزدانه منتقل شده است. دو مد داشتن در پشته Eمتوسط و در کانال مستقیم در قسمت 

در کانال  Cها )غیر از نمونه یک از نمونهدهند که ذرات در هیچهای توزیع درصد فراوانی نشان میمنحنیمحسوس است. 
ای فاصله دارد و به صورت زنگولهمئاندری هزارانی( از توزیعی یکنواخت برخوردار نیست و بنابراین شکل منحنی با توزیع 

دانه کشیده شده است. شدگی شده است. دنباله منحنی به سمت رسوبات ریزنامتقارن درآمده است و به یک سمت دچار کج
دهنده پراکندگی ذرات و جورشدگی پایین اکثر شدگی بیشتری دارند که نشانها کشیدگی کمتر و پهناز طرفی منحنی 

 هاست.نمونه
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شوند و شیب آن جورشدگی رسوبات را نشان این منحنی از روی درصد تجمعی رسوبات رسم می فراواني تجمعي: منحني

دهد. منحنی با شیب زیاد نشان از انحراف معیار کمتر و جورشدگی بهتر رسوب است و بالعکس. همچنین اگر ذرات از می
(. حالتی که 64-66، 1370حرمی، شود )موسویایجاد می های مختلف قرار گیرند، شکستگی در منحنینظر اندازه در گروه

نامند و مربوط به خواهد شد که شکل آن را سهمی یا پارابولیک می Xدرصد ذرات درشت بیشتر باشد منحنی موازی محور 
ر محیطی است مانند رودخانه که برای مدت کمی انرژی زیاد بوده و رسوبات جورشدگی کمی دارند و حالتی که منحنی د

نامند یعنی انرژی بصورت پیوسته باال بوده و رسوبات به خوبی یک بخش از رسوب دارای شیب تند باشد را لگاریتمی می
های مورد های فراوانی تجمعی مربوط به کانالمنحنی 8(. شکل 63-64، 1385اند )اهری پور و مصدق، جورشدگی یافته

دهد. همچنین تمام نمودارها دو الی سه شکستگی دارند. در شان میمطالعه است که هر دو نوع سهمی و لگاریتمی را ن
بریده با قرینه خود در بخش دیگر رودخانه مشابهت دارد، تنها های مختلف یک پشته بریدههای قسمتاینجا نیز منحنی

قلعه بیانگر ی منطقه پشتبریده هزارانی شده است. کانال مئاندرها سبب افزایش شیب منحنی در کانال بریدهفراوانی ریزدانه
نشان از جورشدگی بیشتر دارد و سه جامعه  Cانرژی بیشتر محیط با جورشدگی بدتر و در منطقه هزارانی بخصوص در نمونه 

بریده را مشاهده های هزارانی مئآندری و بریدهتوان شباهت بین منحنیکامال مشخص در منحنی پیداست. همچنین می
وجود یک انشعاب از جریان اصلی که مئآندر را قطع کرده و روی بافت رسوب تأثیر گذاشته،  به سببCکرد تنها نمونه 

قلعه های کانال مستقیم پشتهای مستقیم دو منطقه از این نظر شکلی متفاوت دارند. نمونهتفاوت ایجاد کرده است. کانال
های رو به خشکی و انتهایی کانال ریزتر در قسمتشیب مالیمی دارند اما در کانال مستقیم منطقه هزارانی فراوانی ذرات 

دارد که احتماالً  Cذرات ریزتری نسبت به  Eتر و به حالت لگاریتمی نزدیک کرده است. با این وجود شکل نمودار را پرشیب
 در تغذیه ذرات ریز است. Eتر شدن ذرات و نیز نقش دامنه کناری به رودخانه و درشت Cبه سبب نزدیکی 
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 منحني تجمعي اندازه و درصد وزن ذرات بر حسب مقیاس حسابي :8شكل 

ی کم صورت به را پارامترها نیا توانیم...  وی جورشدگ رسوبات، اندازه رامونیپ شده ارائه فاتیتوص نمودنی کم منظور به
 .ها استنمونه انیموجود م یهاو تفاوت هاشباهت صیتشخ یبرا یترمناسب اریها نشان داد که معآن ریتفس با

ها، به منظور بررسی بیشتر و تعیین جورشدگی و فراوانی ها پس از تعیین اندازه آنبرای ارزشیابی نمونهپارامترهاي آماري: 
ای شدگی و کشیدگی به دو روش ترسیمی و لحظهتوان از پارامترهای آماری نظیر میانگین، جور شدگی، کجاندازه ذرات می

شود. که از روی هیستوگرام و مثلث فولک قابل تشخیص کرد. متوسط اندازه ذرات با میانگین، میانه و مد بیان میاستفاده 
دهنده نامتجانس است. جورشدگی رسوبات که عبارتست از اینکه ذرات تا چه اندازه به هم نزدیک هستند وکج شدگی نشان

شود. کشیدگی نیز در مورد اندازه و جورشدگی منحنی مشخص می تواند با توجه به دنبالهبودن توزیع ذرات است که می
 ها است.این پارامترها بهمراه تفسیر آن 4دهد. جدول برای تفسیر محیط رسوبی اطالعات می

 ها(بر اساس مقیاس في و تفسیر آن1957، پارامترهاي آماري رسوب به روش ترسیمي )فولک و وارد :4جدول 

 کد نمونه
 میانگین

(�̅�) 
تفسیر متوسط 

 اندازه دانه

جور 

 شدگي

(σ) 

تفسیریکنواختی 
 اندازه دانه

كج 

 شدگي

SK 

تفسیردنباله منحنی 
به سمت ریز + یا 

 -درشت

 كشیدگي
K 

تفسیر پهنی یا 
نوک تیزی 

 منحنی

PBRA 41/1- کشیده 35/1 بسمت ریزدانه 23/0 خوب 50/0 گروال بسیار ریز 

PBRB 18/1- خیلی کشیده 22/2 بسمت ریزدانهخیلی 52/0 متوسط 89/0 گروال بسیار ریز 

PBRC 63/0- کشیده 19/1 بسمت ریزدانهخیلی 63/0 بد یا ضعیف 30/1 بسیار درشتماسه 

PBRD 10/1- خیلی کشیده 57/1 بسمت ریزدانهخیلی 49/0 متوسط 91/0 گراول بسیار ریز 

PBRE 
 کشیده 28/1 بسمت ریزدانه 28/0 متوسط خوب 53/0 گراول بسیار ریز -34/1

PMEA 06/1- خیلی کشیده 52/1 بسمت ریزدانهخیلی 53/0 متوسط 95/0 گراول بسیار ریز 

PMEB 43/0- خیلی پهن 65/0 بسمت ریزدانهخیلی 66/0 بد یا ضعیف 51/1 بسیار درشتماسه 

PMEC 13/1- خیلی کشیده 55/1 بسمت ریزدانهخیلی 48/0 متوسط 86/0 گراول بسیار ریز 

PMED 17/1- خیلی کشیده 35/2 بسمت ریزدانهخیلی 59/0 متوسط 92/0 گراول بسیار ریز 

PMEE 80/0 خیلی پهن 63/0 بسمت درشت دانه -12/0 بد یا ضعیف 99/1 ماسه درشت 

PSTA 24/0- خیلی پهن 63/0 بسمت ریزدانهخیلی 46/0 بد یا ضعیف 49/1 بسیار درشتماسه 

PSTB 29/0- پهن 69/0 بسمت ریزدانهخیلی 71/0 بد یا ضعیف 47/1 بسیار درشتماسه 

PSTC 33/0- خیلی پهن 61/0 بسمت ریزدانهخیلی 48/0 بد یا ضعیف 38/1 بسیار درشتماسه 

PSTD 81/0- بینهایت کشیده 53/3 بسمت ریزدانهخیلی 73/0 بد یا ضعیف 46/1 بسیار درشتماسه 

PSTE 42/0- متوسط کشیده 06/1 بسمت ریزدانهخیلی 61/0 ضعیفبد یا  55/1 بسیار درشتماسه 

HBRA 45/1- بینهایت کشیده 97/3 بسمت ریزدانهخیلی 41/0 متوسط 1 گراول بسیار ریز 
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HBRB 65/0- خیلی کشیده 75/1 بسمت ریزدانهخیلی 69/0 بد یا ضعیف 45/1 بسیار درشتماسه 

HBRC 35/0- پهن 81/0 بسمت ریزدانهخیلی 65/0 بد یا ضعیف 65/1 بسیار درشتماسه 

HBRD 39/1- خیلی کشیده 72/2 بسمت ریزدانهخیلی 38/0 متوسط 81/0 گراول بسیار ریز 

HBRE 15/1 پهن 77/0 بسمت ریزدانهخیلی 70/0 بد یا ضعیف 90/1 بسیار درشتماسه 

HMEA 29/1 کشیدهبینهایت  04/3 بسمت ریزدانهخیلی 52/0 متوسط 96/0 گراول بسیار ریز 

HMEB 43/0 خیلی پهن 67/0 بسمت ریزدانه 52/0 ضعیف 97/1 ماسه درشت 

HMEC 54/1 خیلی کشیده 04/2 متقارن 09/0 متوسط 70/0 ماسه متوسط 

HMED 79/0 بینهایت کشیده 31/3 بسمت ریزدانهخیلی 72/0 ضعیف 43/1 بسیار درشتماسه 

HMEE 28/0 پهن 74/0 بسمت ریزدانهخیلی 68/0 ضعیف 75/1 بسیار درشتماسه 

HSTA 44/1- بینهایت کشیده 24/3 بسمت ریزدانهخیلی 39/0 متوسط 87/0 گراول بسیار ریز 

HSTB 42/1- بینهایت کشیده 24/3 بسمت ریزدانهخیلی 39/0 متوسط 89/0 گراول بسیار ریز 

HSTC 26/0 پهن 76/0 بسمت ریزدانهخیلی 77/0 بد یاضعیفخیلی 51/2 ماسه درشت 

HSTD 36/1- بینهایت کشیده 23/3 بسمت ریزدانهخیلی 45/0 متوسط 95/0 گراول بسیار ریز 

HSTE 15/2 کشیده 32/1 متقارن 004/0 بد یاضعیفخیلی 50/2 ماسه ریز 

 گیرينتیجه

از نظر پارامترهای  میو مستق یمئآندر ده،یبری دو مقطع رودخانه آبدانان به ترتیب در سه الگوی بریدههابا مقایسه پشته
 آماری رسوب نتایج زیر به دست آمد:

 به جورشده متوسط و خوب ولاگر از بیترت به رسوب بافت پشته، جنوب به ازشمال قلعه درپشت :دهیبردهیبر کانال (1

 ذرات و ردیگیم قرار شستشو مورد رودخانه هیوسل به طرف دو از پشته کهدلیل  نیا به است ریمتغ بدی جورشدگ با ماسه

 گراول به متوسط گراول از ساحل، به رو طرف به رودخانه به رو سمت از و. شوندیم داده رسوب پشتهی انتها در زدانهیر

 بجا و زیر ذرات بردن در را ساحل به رو طرفی دائم ریغ و ترفیضع انیجر ریتأث که ابدییم رییتغ شده جور خوب نسبتاً

 از رسوب بافت و اندازهی هزاران دهیبردهیبر کانال از شدهی بردار نمونه پشته در. دهدیم نشان تردرشت ذرات گذاشتن

 با گراول از متشکل را کسانی یالگو کی( یفرع کانال به رو) غرب به( یاصل کانال به رو) شرق از و جنوب به شمال

ی الگوا یک ب، خود نام هم و دست باال کانال به نسبت که دهدیم نشان فیضعی جورشدگ با ماسه تا متوسطی جورشدگ

 طرف در انیجر نجایا در گرچه. است ریتأث تحتی دائم انیجر توسط پشته طرف دو رایز. شباهت بیشتری دارد دهیبردهیبر

 . است داده شستشو شتریب را زیر ذرات و تریقو کانال به رو

 و انحراف ریمس دری ریگ قرار سبب بهی وجنوبی شمالبخش  در قلعه پشت منطقه بار نتیپو پشته: یمئآندر کانال (2

، آب ازی دور سبب بهی انیم قسمت در و است متوسطی جورشدگ بای گراول بافتی دارا، آبتوسط  شتریبشسته شدگی 

 با تکرارشده زینی عرض صورت به اندازه و بافتی الگو نیهم بایتقر و شودیم لیتبد فیضعی جورشدگ با ماسه به بافت

 درشت ذرات. داردی فیضعی جورشدگ رسوب بافت درشت، و زیر ذرات وجود سبب بهی البیس دشت قسمت که تفاوت نیا

 آن نبود صورت در که کرده قطع رای البیس دشت، البیسوقوع  زمان در که هستندی انشعاب ریمس حاصل قسمت نیا در

ی الگو با قسمت نیای رسوبی الگو امر نیا از نظر صرف. باشند داشته مناسبی جورشدگ با دانه زیری بافت ستیبایم ذرات

 قرار دست باال مئآندر از شتریبی چشیپ بامئآندری هزارانی  ،کانالدست نییپادر قسمت . داردی همخوان مئـآندر کی یرسوب
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 رای البیس دشت، البیسوقوع  زمان در یقو امای فرع انیجر کی خود دست باالی همتا همانند زین مئاندر نیدرا. دارد

 به شتریب رسوب بافت و اندازهی الگو کهی حد تا قرارداده ریتأث تحت بشدت را رسوباتی الگو امر نیهم و کرده قطع

 با گراول از رییتغ و دارد وجود رسوبات در نظم جنوب به ازشمال. مئآندر کی یالگو تا شده کینزد دهیبردهیبری هاکانال

ی شستشو زین و کانالی انتها در دانه زیر ذرات حضور لحاظ به فیضعی جورشدگ با زیر و درشت ماسه به متوسطی جورشدگ

 و طرف دو در اردرشتیبس ماسه بصورت رییتغ زین ساحل سمت به کانال سمت از. شودیم دهید سمت دو از کانالی انتها

 دارند. یفیضعی جورشدگی همگ که است وسط در درشت ماسه

 درشت اریبس ماسه آن ذرات اندازه نیانگیم که دارد میمستق کوتاه ریمس کی کانال قلعه پشت درمنطقه: میمستق کانال (3

 وی اصل انیجر شدن ترفیضع ریتأث الگو نیا. است فیضعی جورشدگی دارا شده برداشت نقاط تمام در رسوب بافت و

ی هایبررس به توجه با را لیس قوع و هنگام دری کنار دامنهاز  دانه زیری ذرات شستشو ازی ناش دانه زیر رسوبات هیتغذ

 تا متوسطی جورشدگ با گراول جنوب به شمال ازی هزاران منطقه میمستق کانال در رسوبی الگو. دهدیم نشانی دانیم

 تحت زتریر ماسهی نیگزیجا با اما الگو نیهم زین ساحلسمت  به رودخانه از و است فیضعی لیخی جورشدگ با درشت ماسه

 . داردیی هاشباهت باالدست میمستق کانال با نظر نیا از کهی دیده میشود کنار دامنه بهی کینزد و رودخانه ازی دور ریتأث

ای رودخانه آبدانان و تغذیه های دورههایی از جریان اصلی، سیالبهای رسوبی مشاهده شده به سبب وجود انشعابتفاوت
هزارانی در  از آمده دست بهی هان تغییرات در نمونهرسوبات دامنه کناری رودخانه در تغییر بافت و اندازه رسوب است که ای

ی کل بطورمشهود است.  یآن به سبب رسوبات دامنه کنار میمستق کانال در وی فرع اناتیجر وجود سبب بهی مئآندر کانال
خوب تا متوسط به ماسه با  ی)پشت قلعه( اندازه و بافت رسوب از شمال به جنوب از گراول با جورشدگ باالدست بازه در

باالدست را  یالگواندازه و بافت رسوب از شمال به جنوب  )هزارانی( دست نییپا بازه در و .کندیم رییتغ فیضع یجورشدگ
مشاهده  توانیگراول م شیرسوب و افزا یالگو ختنیرا در بهم ر البیو س یانشعاب یهاانیجر ریکه تأث دهدینشان نم

 .نمود
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