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 چکیده

 اب که هستند هارودخانه حاشیه در روان هایآب فرسایش مشخص اشکال از یکی آبرفتی هایپادگانه

 زمان وهوایی آب شرایط و دهنده تشکیل رسوبات نوع مورد در دقیقی اطالعات توانمی هاآن یمطالعه

 رودزاینده دس یبازه در رودزاینده رودخانه مسیر در آبرفتی پادگانه سه تحقیق این در برد پی...  و تشکیل

 و عشرو بختیاری زردکوه کوهرشته هایدامنه از رودخانه این. استگرفته قرار مطالعه مورد زمانخان پل تا

 تبصور که هاپادگانه این از بردارینمونه از پس. ریزدمی گاوخونی باتالق به اصفهان از عبور از پس

 داد اننش حاصله نتایج. گرفت صورت هاآن روی بر بندیدانه و منشایابی مطالعات و شد، انجام تصادفی

 رژیم رایطش تغییر بیانگر شرایط این. هستند متفاوت چولگی و بد جورشدگی دارای هانمونه اکثریت که

 عاتمطال. است کواترنری دوره طی در زمان گذشت با هوایی و آب شرایط در تغییر اثر در احتماالً رودخانه

 مپلکسک هایشیست به مربوط رسوبات بیشتر بررسی مورد منطقه در که داد نشان رسوبات منشایابی

 و دانگرفته منشا رودخانه مسیر در مختلف نقاط از که است آهکی هایسنگ و شهرکرد شمال دگرگونی

 جهرم زندسا با تطابق در که باشدمی ائوسن سن به هاییمیکروفسیل حاوی آهکی هایسنگ این از بخشی

 نتقلم گستره این به سد احداث از قبل رودزاینده سد پشت سازندهای از رسوبات این که باشدمی زاگرس

 .  است شده

 

 کلیدی:  واژگان

 آبرفتی پادگانه

 شناسیرسوب

 بندیدانه منحنی

 رودرودخانه زاینده

 

 مقدمه

 اطالعات توانیم رسوبات این مطالعه با که هستند کواترنری عهد از گذاشته برجای رسوبات ترینمهم از یکی آبرفتی هایپادگانه

 محور موازات به که هستند سطوحی واقع در آنها. آورد بدست هاآن تشکیل نحوه و کواترنری یدوره وقایع مورد در دقیقی
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 جنبش اًعموم. شوندمی تشکیل هارودخانه اساس سطح تغییر نتیجه در رودخانه کنونی بستر از باالتر سطح در و رودخانه دره

 اساس سطح شودمی باعث( هادشت روی در هاکوه شدن رانده) هاگودی فرونشینی و هاکوه آمدگی باال فعال، هایگسل

 در .هاسترودخانه حاشیه در روان هایآب فرسایش مشخص اشکال از یکی آبرفتی هایپادگانه. تغییرکند سریعاً هارودخانه

 فرسایش هایدوره همیشه. دانندمی مربوط فرسایش دوره یک به را رسوبگذاری و حمل  مراحل زمین، پیکرشناسی مطالعات

 ببس که دارند وجود متعددی عوامل. شودمی ختم تراکم مرحله به هاآبرفت انتقال از پس و شده آغاز کاوش یا حفر مرحله با

 عوامل، نای از یکی حداقل دخالت با فرسایش یدوره پایان از پس دیگر عبارت به: شوندمی فرسایش هایدوره تکرار و تجدید

 (. 1388)احمدی،  آیندمی وجود به فرسایش هایدوره این تکرار از آبرفتی هایپادگانه. شودمی آغاز بعدی یدوره

 ارهاش همکاران و حرمی موسوی تحقیقات به توانمی جمله آن از که گرفته صورت شناسیرسوب بحث در فراوانی مطالعات

 به( شهدم غرب جنوب) گلستان بند آبریز حوضه دستپایین طرف به ریزشوندگی نرخ و شناسیرسوب بررسی در هاآن کرد،

 وسیله به و ودهب هیدرولیکی شرایط به وابسته هادانه انتخابی نقل و حمل نیز و بستر شیب سریع کاهش که، رسیدند نتیجه این

  بررسی در همکاران و خدامی. (1382)موسوی حرمی و همکاران،  گرددمی کنترل آبریز حوضه شیب و هیدرولوژی

 نای اصلی کانال طول در  که رسیدند نتیجه این به تهران شرق جنوب التشور، رودخانه رسوبی مدل و سنگی هایرخساره

 هایهسرشاخ ورود شناسی،سنگ تغییرات از ناشی بستر شیب ناگهانی تغییرات شامل اصلی عامل 3 که دهدمی نشان حوضه

 مختلف پارامترهای طولی پیوستگی زدن هم بر و کانال کف رسوبات بافت در تغییرات باعث مکرر هایسیالب رخداد و فرعی

 رودخانه اصلی کانال در شده شناسایی ساختاری عناصر و رسوبی هایرخساره بررسی در همچنین.  است شده ذرات اندازه

 بریده رودخانه شامل حوضه، دست پایین سمت به باالدست از که گردید ارائه و تفسیر رودخانه این رسوبی هایمدل التشور،

 بار با مئاندری رودخانه ،3گراولی بار با مئاندری رودخانه ،2گراولی بار با بریده بریده رودخانه ، 1ژرفا کم و گراولی بار با بریده

 .(1386)خدامی و همکاران،  باشدمی  5ریزدانه بار با مئاندری رودخانه و  4ایماسه

 ررسیب در ایشان. پرداختند زوالچای رودخانه در ساالنه معلق بار متوسط تخمین و شناسیرسوب مطالعه به همکاران و نخعی

 دبی و االب زهکشی تراکم با متراکم هایحوضه از یکی حوضه این که رسیدند نتیجه این به حوضه کشی زه تراکم میزان و شکل

 هایررسیب. یابدمی افزایش نمایی صورت به دستپایین طرف به هادانه اندازه. است زیاد فرسایش میزان و سیل ساالنه باالی

 زا لیتولوژی تغییر و فرعی هایشاخابه ورود که داد نشان رودخانه، مسیر طول در شوندگی درشت علل مورد در شده انجام

 و دب جورشدگی با بندیدانه توزیع منحنی دارای رودخانه این رسوبات که دادند نشان همچنین. است پدیده این اصلی عوامل

 هایفعالیت بین ارتباطی رسوب، منابع بررسی به اقدام همکاران و نصرتی .(1388همکاران،  و )نخعی هستند مثبت شدگیکج

 یاییبیوشیم و طبیعی هایردیاب از استفاده تحقیق این در. کردند طالقان یحوضه زیدشت منطقه در رسوب و خاک آنزیمی

                                                            
1 Shallow gravel braided river 
2 Gravel wandering river 
3 Gravel meandering river 
4 Sandy meandering river 
5 Fine grain meandering river 
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 ارتقای و حولت باعث تواندمی بیوشیمیایی هایردیاب از استفاده که داد نشان نتایج. کردند مقایسه هم با را نتایج و بررسی مورد

 (. 1390، همکاران و نصرتی) گردد آینده در منشایابی روند تکمیل موجب و شده منشایابی

 در منشایابی روش از استفاده با رسوب تولید در هاحوضهزیر سهم تعیین عنوان تحت خود تحقیق در احمدی و خانیحکیم

 برای رسوب منابع و( فسفر و نیتروژن آلی، کربن) ژئوشیمیایی فیزیکی، خصوصیات از استفاده با ماکو در پلدشت مرگن حوضه

 و حیدری. دکردن ارزیابی مناسب رسوبات منشایابی برای را هاروش این از استفاده. کردند استفاده رسوب اصلی منابع تعیین

 تاناس در بنه تول حوضه در رسوب منشایابی از استفاده با معلق رسوب تولید در کاری واحد سهم تعیین در ،(5) همکاران

 هب مذکور آزمایش انجام و مطالعه مورد محل از برداری نمونه از پس. نمودند استفاده منشایابی برای XRF آزمایش از گلستان

 باشدمی آبخیز حوضه در معلق رسوب تولید در منشایابی برای مناسبی بسیار روش XRF روش که رسیدند نتیجه این

 (1387احمدی،  و خانی)حکیم

 رسوب ذرات اندازه که رسیدند نتیجه این به دانوب رودخانه در مانده برجای رسوبات ذرات اندازه بررسی در همکاران و 6اپرانو

 تواندیم که موادی بودن دسترس در میزان همچنین و منطقه ژئومورفولوژی و هیدرولوژیکی شرایط به بستگی رودخانه این در

 ایجاد منابع به رسوبات، منشایابی از استفاده با همکاران و 7ماکودان (.et al, 2007 Opreanu) دارد دهند، رسوب تشکیل

 رسوب مختلف منابع منشایابی، از استفاده با 8رودی .( et al, 2010Mukundan) بردند پی جنوبی پیدمونت رودخانه در رسوب

  (. Roddy, 2010کرد ) بررسی را نیوزلند خلیج به وانگاپو خلیج به به ورودی رسوب

 وبچارچ یک قالب در که باشد موثر تاریخی و شناسیزمین وقایع درک در تواندمی زمانی هاسنگ مورد در ما مطالعات البته

 هاینقشه ی،شناسچینه علم اساس و پایه. کندمی فراهم را زمینه این شناسیچینه و شناسیفسیل مطالعات که شود تنظیم زمانی

 زمان طول در هنقط یک در زمین یگذشته تغییرات بازسازی به اقدام شناسیزمین سازندهای بین ارتباط با که است شناسیزمین

  . کندمی زمینه این در زیادی بسیار کمک نیز شناسیفسیل مطالعات و ،(Nichols, 2009) گرددمی

(. Opreanu et al, 2007) شوندمی نشینته رودخانه مختلف هایبخش در دارند که اییاندازه اساس بر ایرودخانه رسوبات

 در میمه اطالعات توانمی آبرفتی، هایپادگانه مانند هارودخانه امتداد در شده نشینته رسوبات ذرات یاندازه توزیع مطالعه با

 اثرات همچنین(. Randle et al, 2006) آورد بدست...  و رسوبات کشیدگی و چولگی اندازه، شکل، ذرات، بندیدانه مورد

 را بیمناس محیط جهت این از که شده رودخانه هایکناره و بستر شکل تغییر باعث ها،رودخانه مسیر با رسوبی ذرات متقابل

 (. Nichols, 2009) کندمی فراهم( رسوبگذاری زمان) دوران آن غالب فرایندهای شناسایی و گذشته هوای و آب یمطالعه برای

 نشده انجام دروزاینده رودخانه در آبرفتی پادگانه رسوبات منشایابی مطالعات  که جای آن از شده انجام منابع بررسی به توجه با

 بنابراین. شودمی پرداخته هاآن سازنده قطعات منشایابی و آبرفتی پادگانه رسوبات پارامترهای بررسی به مقاله این در است،

 سوباتر منشا تعیین و شناسیرسوب جنبه از رودهزایند یرودخانه آبرفتی هایپادگانه رسوبات یمطالعه پژوهش این از هدف

  .باشدمی

 مواد و روش

                                                            
6 Opreanu 
7 Mukundan 
8 Roddy 
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 منطقه مورد مطالعه 

 با همطالع مورد منطقه. دارد قرار اصفهان استان و بختیاری و چهارمحال استان در مطالعه مورد ناحیه کشوری تقسیمات نظر از

 اعاتارتف و غربجنوب مرتفع و بلند ارتفاعات سری یک بین که است پستی یمنطقه کیلومترمربع 769 معادل مساحتی

 -الطان کوه -دریا سطح از متر 3145 ارتفاع به آفتاببر کوه از عبارتند غربیجنوب ارتفاعات سری. است شده واقع شرقشمال

 -پرپر کوه- مستان کوه-نوبزی کوه -متر 3450 ارتفاع به کوه داالن کوه از عبارتند شرقی شمال ارتفاعات و بهاالدین سید کوه

 موازات به  و کرده محصور را مطالعه مورد منطقه شرق جنوب -غرب شمال روند با ارتفاعات رشته دو این. بغل چشمه کوه

 جریان منطقه این در مرکزی محور بصورت تقریباً رودزاینده رودخانه(. 7. )دارند قرار زاگرس هایکوهرشته امتداد در و یکدیگر

 مورد منطقه مختصات. دارد وجود فراوان هایباغ و مزارع و توجه قابل  جمعیتی با روستا زیادی تعداد آن اطراف در که دارد

 و  32°27ʹ27ʺ مختصات با زمانخان پل ،50°44ʹ11ʺ و 32°44ʹ04ʺ مختصات با رودزاینده سد: است زیر شرح به مطالعه

 (. 1 شکل) است متر 1800 تا 3160 ترتیب به گستره این در دریا سطح از کمینه و بیشینه ارتفاع و  59°50ʹ38ʺ

 روستای نزدیکی تا رودزاینده سد از که دهدمی تشکیل برشی پهنه یک را بررسی مورد منطقه اصلی بخش شناسیزمین نظر از

 آذرین و االب درجه دگرگونی هایسنگ شامل برشی پهنه این. است سیرجان – سنندج پهنه از بخشی استو تشخیص قابل هوره

 چشمی، هایسگنای میکاشیست، فلدسپاتی، -کوارتز هایشیست شامل عمدتاً  منطقه دگرگونی هایسنگ. باشدمی شده دگرشکل

 آذرین -ونیدگرگ مجموعه شده، دگرشکل دولریتی و گرانیتی هایتوده با همراه که بوده آمفیبولیت و دومیکایی هایپاراگنایس

 و االب درجه دگرگونی هایسنگ برشی، پهنه این از عبور از پس رودخانه مسیر در. دهندمی تشکیل را پهنه این دگرشکلی و

 این بر هعالو. شوندمی ظاهر کنگلومرا و سنگماسه سیلتستون، شیل، شامل رسوبی هایسنگ عوض در و نشده دیده گرانیتی

 نیز وفت بویژه پیروکالستیک هایسنگ مجموعه همراه به آندزیت و بازالت عمدتاً بیرونی آذرین هایسنگ رسوبی، هایسنگ

 و ینپای درجه دگرگونی حدودی تا هستند ژوراسیک سن به غالباً که آذرین و رسوبی مجموعه این کلی بطور. شوندمی دیده

 (.2 و 1شکل( )1384داودیان دهکردی، ) اندشده متحمل را دگرشکلی همچنین



 1394 (، تابستان18) 2: 5 محیطی فرسایش هایمجله پژوهش دانشگاه هرمزگان

 

72

 
 

 منطقه شناسی زمین : نقشه2 شکل   : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1 شکل

 

 آماری هایعامل بررسی دارد، وجود داریمعنی ارتباط ذرات منبع از فاصله میزان و رسوبات سایز بین که نکته این به توجه با

 رودخانه آبرفتی پادگانه 3 اهداف، تحقق منظور به. شد بررسی رودزاینده آبرفتی هایپادگانه در هاآن منشایابی و رسوبات

 ات باال از منظم بصورت. گرفتند قرار مطالعه مورد کیلومتر 70 تقریبی طول به زمانخان پل تا رودزاینده سد یبازه در رودزاینده

 انجمن طتوس شده پیشنهاد بردارینمونه روش در. شدند برداشت علمی اصول رعایت با رسوبات ها،پادگانه این از یک هر پایین

 سانتیمتری 20 عمق تا را رسوبات دستی بیلچه نوک با باشند تردرشت و ماسه حد در رسوبات چنانچه آمریکا، عمران مهندسی

 انجام بردارینمونه و برده فرو رسوبات باالی سانتیمتری 5 در را بیلچه باشند رس و سیلت حد در رسوبات اگر و داشته بر

 به ستهب شده برداشت رسوبات مقدار. اندشده برداشت سیالب آخرین به مربوط رسوبات که شود حاصل اطمینان تا شودمی

 یشترب بایستی شودمی برداشت که رسوباتی مقدار باشد تردرشت رسوب ذرات اندازه چه هر. بود خواهد متفاوت ذرات اندازه

 (.1388قبادی، ) باشد رسوب هایبخش کلیه نشانگر تا باشد

 روش 

 هرنمونه گرم، 2000 میزان به یکنواخت هاینمونه تهیه و آزمایشگاه در هانمونه کردن خشک و هاپادگانه از بردارینمونه از پس

 به تیدس روش بر عالوه انتخابی نمونه. شد بندیدانه خشک بصورت ذرات بودن انسجام فاقد بعلت و هاالک سری بوسیله
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 روش بین که گردید الک شیکر در دقیقه 15 مدت به و بندیدانه طبقه 12در ASTM استاندارد اساس بر و خشک صورت

 دامنه با و 9باال قابلیت اب شیکر دستگاه از بهتر، نتایج به دستیابی برای البته. نشد مشاهده محسوسی تفاوت شیکر روش و دستی

 بندیهدان هایآزمایش انجام از پس. دهدمی انجام را متفاوت سایزهای با ذرات جداسازی موثری بنحو که شد استفاده باال نوسان

 مطالعه وردم هاآن جنس و سایز شده، خشک و شسته آهکی هایالیه رفتن بین از منظور به بزرگتر ابعاد با ذرات گرانولومتری، و

 2000 تا 1000 میکرون، > 4000 ابعاد با ذرات میکروسکپی مقاطع یتهیه منظور به آمده، دست به هاینمونه بین از. گرفت قرار

 ات داده شستشو اولتراسونیک دستگاه در الکل و مقطر آب با مرحله دو در آزمایشگاه در را میکرون 4000 تا 2000 و میکرون

 70 دمای با آون در میکرون 4000 تا 2000 و میکرون 2000 تا 1000 هاینمونه سپس. شوند جدا هادانه اطراف از رسوبی مواد

 اب مقاطع. شد استفاده هاآن جنس تعیین و مورفومتری مطالعات انجام منظور به هاآن از و شد خشک ساعت 24 مدت به درجه

 امکان نپالریزا میکروسکپ از استفاده با رسوب هایدانه مطالعه گرفتند، قرار مطالعه مورد پالریزان میکروسکپ از استفاده

 ی،گردشدگ مانند ذرات این مورفومتری خصوصیات. سازدمی فراهم بیناکولر خالف بر را هاسنگ و هاکانی دقیق شناسایی

 مورد است 10تصاویر آنالیز افزار نرم یک که  ImageJ ver 1.46 افزارنرم توسط...  و مساحت محیط، کرویت، جورشدگی،

 سوبیر هایمحیط بندیطبقه برای اساسی ابزار یک عنوان به دانه اندازه تحلیل و تجزیه. گرفت قرار محاسبه و گیریاندازه

 هتج. است پرزحمت فرآیند یک حال، این با داد، انجام توانمی هانمونه از بسیاری برای را آماری محاسبات. شودمی محسوب

 این. شد استفاده Excel افزارنرم تحت Gradistat.V 8 گسترده صفحه برنامه از هانمونه شناسیشکل پارامترهای برخی تعیین

 بندیدانه و الک مانند گیری،اندازه استاندارد هایروش از یک هر از استفاده با هادانه اندازه سریع تحلیل و تجزیه منظور به برنامه

 جملهاز گرافیکی هایخروجی از وسیعی طیف تولید غیراستاندارد و استاندارد هایداده پذیرش با و است شده تهیه لیزری

 در) هندسی و حسابی آمارهای سایر و چولگی جورشدگی، مد، میانگین،. کندمی بندیدانه منحنی و خاک مثلث فرکانس،

  .شد محاسبه برنامه این از استفاده با( فی واحدهای در) لگاریتمی و( متریک واحدهای

 لندترینب روی از هادانه بندیطبقه. شوندمی دیده مترسانتی چندین تا میکرون چند قطر از مختلف هایاندازه در رسوبی هایدانه

 شده ارائه (Wentworth, 1922( و ونتورث )Udden, 1914اودون ) توسط بار اولین برای که گیردمی صورت هاآن قطر

 است بعدی ترکوچک درجه حد از تربزرگ برابر دو درجه هر حد آن، در که است لگاریتمی مقیاس یک ونتورث مقیاس. است

 (. 1383موسوی حرمی، )

 نمودار 3 شکل که شد ترسیم مجزا بطور پادگانه هر برای رسوبات بندیدانه منحنی آزمایشگاه، در بندیدانه انجام از پس

 محورهای روی بر منحنی بصورت رسوب یک هایدانه اندازه توزیع. است شده آورده نمونه عنوان به 1 شماره پادگانه بندیدانه

 هاطول محور روی و هاالک از شده رد ذرات وزنی درصد هاعرض محور روی. شودمی داده نشان لگاریتمینیمه مختصات

 هایاندازه تغییرات حدود باشد، کمتر بندیدانه منحنی شیب قدر هر. شودمی آورده هاالک شماره یا و میلیمتر به ذرات اندازه

 (. 1388)قبادی،  ترندیکنواخت رسوب هایدانه باشد، بیشتر بندیدانه منحنی شیب قدر هر و است بیشتر رسوب

                                                            
9 Octagon 
10 Image Processing  Analysis 
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 1 شماره پادگانه بندی دانه نمودار : 3 شکل

 ها )نتایج( یافته

سبت پادگانه آخرین و ترقدیمی پادگانه اولین میدانی بازدید به توجه با شدیم ترجوان آبرفتی هایپادگانه سایر به ن  محل که با

 و دگرگونی نوع از قطعات اکثریت ،1 یشککماره یپادگانه در همچنین. اسککت شککده داده نشککان 4 شکککل در هاپادگانه دقیق

شت ست دانهدر صله با. ا سوبات منبع محل از  گرفتن فا سوبات و شده ترکوچک ذرات سایز ر شتدانه ر  یدهد ندرت به در

شت پس ،(Ortigosa et al, 1988) شوندمی شی 1 شماره یپادگانه در ذرات بودن در سوبات بودن محلی از نا ست ر  در. ا

سطی و نازک هایالیه 2 یشماره یپادگانه سه حد در ذرات از متو شاهده ما  بوده رودخانه آرامش مواقع به مربوط که شد م

 ایاسهم رسوبات میانی بخش دارد، متوسطی تا ریز رسوبات زیرین بخش: شده تشکیل بخش سه از 3 شماره یپادگانه. است

 یدهندهاننش که دارد بد جورشدگی با ریز و درشت قطعات از تنوعی با سیالبی و دانهدرشت رسوباتی باالدست بخش و دارد

 (. 5 شکل) است آب یبوسیله مواد این حمل

 
 هابرداشت نمونه یهاو محل یاصل یرودخانه تیموقع -4شکل
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 3پادگانه شماره  2پادگانه شماره  1پادگانه شماره 

 برداریهای نمونهها و محلپادگانه: 5شکل 

 

 یزانپالر میکروسکپ توسط و گردید تهیه نازک مقطع و برداشت نمونه عنوان به آهکی سنگ قطعه 4 ،1 یشماره یپادگانه از

 داد اننش مطالعات. شد انجام نسبی سنجیسن هاآن در موجود هایمیکروفسیل اساس بر سپس  و  گرفت، قرار بررسی مورد

 کرتاسه آهکی سازندهای به مربوط که هستند اوربیتولینا و اوربیتولینیده میکروفسیل حاوی آهکی سنگ قطعات این از تا دو که

 اسپاریتی یتکلس  توسط که هستند فراوان هایشکاف و درز دارای منطقه بر حاکم تکتونیکی تاثیر تحت هاسنگ این. باشندمی

 دقیق سن و گونه دقیق طور به تواننمی بنابراین اندداده دست از حدی تا را خود اصلی ساختار آن هایمیکروفسیل و اندشده پر

 بردارینمونه محل باالدست در هاآهک این دقیق مکان( 2 شکل) شهرکرد شناسیزمین ینقشه به توجه با. داد تشخیص را هاآن

 حاوی بررسی، مورد  آهکی سنگ قطعه هاینمونه  از یکی. میباشد بردشاه و سودجان گزی، تنگ کوهرنگ، هایمکان در

  ، Discocyclina sp ، Nummulite sp ، Nummulite Discocyclina، Operculina sp ، Rotalia spهایمیکروفسیل

Biloculina sp و Actinocyclina sp جهرم سازند پایین قسمت معادل ظاهراً و باشندمی میانی -زیرین ائوسن معرف که بود 

 ،Glomalveolina sp ، Biloculina sp ، Orbitolites sp، Miliolids spهایمیکروفسیل حاوی دیگر ینمونه. باشدمی

Textularia sp  و Flosculina alveolina هامیکروفسیل این بین از که باشدمی Actinocyclina (6 شکل)، میکروفسیل 

 و بوده بایومیکرایت سنگ دو هر. باشدمی فارس در جهرم سازند باالیی بخش با معادل که است باالیی و میانی ائوسن شاخص

 شناسیزمین ینقشه و فوق مطالعات به توجه با. است شده داده نشان EO اختصاری عالمت با شهرکرد شناسیزمین ینقشه در

 .باشدمی کوهرنگ و گزیتنگ به متعلق رسوب هاینمونه این منطقه،
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 PPL یعینور طب متر،یلیم 8/0 دید دانیم یپهنا ،یتیکرایم نهیزم کیدر  نایکلینوسیو اکت نایلوکولیب لیکروفسیم شینما :6شکل 

 

 شماره ادگانهپ در موجود) هادلریت از بخشی و گرانیتی گنایسی، آمفیبولیتی، شیستی، هایدانه که داد نشان هانمونه هایبررسی

 گرگونهد تشکیالت از رسوبات این نقل و حمل فرسایش، حاصل شوندمی دیده رودزاینده مختلف هایپادگانه رسوبات در که( 1

 گابرو و بازالتی) مافیک آذرین سنگی قطعات وجود. باشدمی( 1377؛ شبانیان بروجنی، 1384داودیان دهکردی، ) شهرکرد شمال

 ساختاری زون در( هرمز سری احتماالً) قدیمی آذرین تشکیالت به مربوط 1 شماره پادگانه در بویژه( شده سرپانتینی پریدوتیت تا

 شهرکرد شمال آتشفشانی تشکیالت به مربوط 3 شماره پادگانه در توف و بازالت ولکانیک، هایسنگ کهحالی در. است زاگرس

 هایدانه یا و باشد دگرگونی تشکیالت در موجود کوارتزی لنزهای تواندمی کوارتزی هایدانه(. 1387امامی کلیشادی، ) باشدمی

 هنهپ سازندهای در موجود رسوبی هایچرت از یا و باشد گنایس و نیتگرا مثل آذرین و دگرگونی هایسنگ کوارتزی درشت

 1 شماره یپادگانه در که شد مشخص  ،(1 جدول) میکرون > 4000 ابعاد با هاینمونه بررسی با. باشند زاگرس ساختاری

 به مربوط ذرات درصد ترینبیش 2 یشماره یپادگانه ودر باشدمی گرانیت و آهک شیست، به مربوط ذرات درصد ترینبیش

 آهک شیست، گرانیت، به مربوط ذرات درصد ترینبیش 3 یشماره یپادگانه در. باشدمی گرانیت و آمفیبولیت آهک، شیست،

 اینکه علت که داشت اذعان توانمی دارند زیادی بسیار گسترش منطقه در شیستی هایسنگ اینکه به توجه با. است آمفیبولیت و

 .باشد می آنها ترکم فرسایشی مقاومت است، کمتر دانه درشت رسوبات در آنها فراوانی

 شناسیزمین ینقشه بررسی همراه به شده، ارائه 2 و 1 جداول در که همانطور ،(7 شکل) هانمونه میکروسکپی مقاطع یمطالعه با

 و گرانیت آهک، شیست، به مربوط ذرات درصد ترینبیش 1 شماره یپادگانه در که شد مشخص مطالعه، مورد یمحدوده

 و گرانیت و سنگ ماسه ولکانیک، آهک، شیست، به مربوط ذرات درصد ترینبیش 2 شماره یپادگانه در. باشدمی گنایس

 ذرات درصد ترینبیش بوده، بررسی مورد یپادگانه ترینجوان که ،3 شماره یپادگانه در. باشدمی( کمتری میزان به) گنایس

 وحسط در و پادگانه سه هر در شده انجام هایبردارینمونه در که است ذکر قابل باشدمی ولکانیک و آهک شیست، به مربوط

 فراوانی درصد 2000-4000 اندازه در و داشته غلبه آهک رسوبات بر شیستی هایدانه میزان 1000-2000 سایز در مختلف،

 .باشدمی تربیش آهکی هایدانه
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 میکرون 40000تا  2000میکرون و  2000تا 1000های با ابعاد مقاطع میکروسکپی نمونه :7شکل 

 

 هر هادانه اندازه و دارد حمل انرژی میزان و منطقه دسترس در مواد به بستگی عموماً هارودخانه حوالی در رسوبی ذرات اندازه

 بودن محلی از ناشی بررسی مورد منطقه در دانهدرشت رسوبات فراوانی(.  7 شکل) شودمی ریزتر بیاید دستپایین سمت به چه

 نهریزدا رسوبات شدن نشینته و است شده واقع کوه مجاورت در بررسی مورد محل که گرفت نتیجه توانمی و بوده ذرات

  .Opreanu et al, 2007)) است آب ساکن تقریباً حالت یا رسوبات حمل در محیط انرژی کاهش از ناشی

 
 (Opreanu et al, 2007ی بین اندازه ذرات درشت با میزان فاصله از منبع ذرات ): رابطه7شکل 
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 شده در ابعاد میکرودرصد ذرات محاسبه :1جدول 

 درصد ذرات سایز)میکرون( نمونه پادگانه

ه 
گان

پاد
1 

A1-1 1000-2000 2، بازالت 6، دلریت 6، فیلیت 2آمفیبولیت ، 10، گنایس 11، آهک10، گرانیت 38شیست ،

 2سنگ ، ماسه2سیلت استون 

 3، دلومیت5، ولکانیک 17، گرانیت 17، گنایس 2، ماسه سنگ 35، شیست 22آهک  2000-4000

A1-6 1000-2000  9، گنایس 3، دلریت 9، کوارتز 37، شیست 3، بیوتیت 14، آمفیبولیت 11، آهک 6ولکانیک ،

 6هماتیت ،9ماسه سنگ 

، 7، گنایس 3، شیل 25، شیست 2، سیلت استون 3، گابرو 17، ماسه سنگ 7، ولکانیک 25آهک  2000-4000

 2، کوارتز8گرانیت 

A1-7 1000-2000  2، کوارتز 8، ولکانیک 2، دلریت 32، شیست 2، اوژیت 6، گرانیت 16، گنایس 32آهک 

 2، ماسه سنگ6، گنایس 2، آمفیبولیت 12کوارتز ، 25، گرانیت 29، آهک 24شیست  2000-4000

ه 
گان

پاد
2

 

A3-1-

a 
 6، گرانیت 13، ولکانیک 6، سیلت استون34، شیست 6، دلریت 6، ماسه سنگ 16آهک  1000-2000

، مرمر 19، گرانیت 21، آهک 6، ولکانیک 2، گرانیت 10، شیست 34، ماسه سنگ 3آمفیبولیت  2000-4000

5 

A3-1-

b 
 10، گنایس 2، ماسه سنگ 2، گرانیت 25، شیست 24، آهک 6، دلریت 2، مرمر 29ولکانیک  1000-2000

، آمفیبولیت 22، آهک 12، ولکانیک 14، گنایس 6، شیل 15، ماسه سنگ 26، شیست 3گرانیت  2000-4000

2 

A3-2 1000-2000  3، چرت 3 ، دلریت13، ولکانیک 7، کوارتز 23، آهک 3، گرانیت 33، شیست 3آمفیبولیت ،

 3، گنایس 7ماسه سنگ 

، 4، گرانیت 4، دلریت 8، ماسه سنگ 2، مرمر 6، گنایس 10، کوارتز 22، شیست 35آهک  2000-4000

 8ولکانیک 

A3-3 1000-2000  هماتیت 11، ماسه سنگ 6، کوارتز 25، شیست 17، آهک 14، گنایس 17، ولکانیک 8گرانیت ،

3 

 7، آمفیبولیت 4، کوارتزیت 24، آهک 4، ماسه سنگ 13، گرانیت 13ولکانیک ، 33شیست  2000-4000

ه 
گان

پاد
3

 

A4-1 1000-2000  5، آهک 5، دلریت 8، گرانیت 37، شیست 3، گنایس 29، ولکانیک 3، ماسه سنگ 3کوارتز ،

 5، آمفیبولیت 3متاتوف 

، 7، ماسه سنگ 6، گنایس 7آمفیبولیت ، 6، آهک 4، بازالت 29، ولکانیک 1، گابرو 24گرانیت  2000-4000

 4، پریدوتیت 1، شیست 3، دلریت 6سیلت استون 

A4-2-

a 
 اندازه گیری نشده 1000-2000

 اندازه گیری نشده 2000-4000

A4-2-

b 
 7، سیلت استون 14، شیست 14، کوارتز36، ولکانیک 29آهک  1000-2000

 اندازه گیری نشده 2000-4000
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A4-3 1000-2000  2، کوارتز 8، دلریت 6، گرانیت 2، ماسه سنگ 2، میلونیت 20، شیست 8، آهک 43ولکانیک ،

 2، سیلت استون 6گنایس 

، 26، شیست 13، ماسه سنگ 11، آهک 4، دلریت 1، کاتاکالز 37، ولکانیک 6گرانیت  2000-4000

 1آمفیبولیت 

 

 شده در ابعاد ماکرودرصد ذرات محاسبه :2جدول 

 درصد ذرات سایز)میکرون( نهنمو پادگانه

ه 
گان

پاد
1

 

A1-1 4000 <  1، اپیدوت 1، ماسه سنگ 2، گنایس 3، کوارتز 8، آمفیبولیت 21، گرانیت 23، آهک 42شیست 

A1-6 4000 <  1، کنگلومرا 2، گنایس 6، آمفیبولیت 7، کوارتز 8، گرانیت 33، آهک 44شیست 

A1-7 4000 <  1، ماسه سنگ 4، کوارتز 4، گنایس 7، آمفیبولیت 11گرانیت  ،30، آهک 43شیست 

ه 
گان

پاد
2

 

A3-1-

a 
4000 < 

، 1، توف 1، کنگلومرا 1، بازالت 8، آهک 9، کوارتز 12، گرانیت 20، آمفیبولیت 43شیست  

 1دلریت 

A3-1-

b 
 2، بازالت 2، گنایس 7، آمفیبولیت 7، کوارتز 12، گرانیت 34، آهک 37شیست  > 4000

A3-2 4000 <  2، بازالت 2، ماسه سنگ 5، گرانیت 7، کوارتز 9، آمفیبولیت 35، آهک 40شیست 

A3-3 4000 < 
، 1، بازالت 4، گنایس 4، ماسه سنگ 7، آمفیبولیت 7، گرانیت 13، کوارتز 27، شیست 37آهک 

 1لیمونیت 

ه 
گان

پاد
3

 

A4-1 4000 <  2، ماسه سنگ 3، توف 10آهک  ،12، کوارتز 20، شیست 23، آمفیبولیت 30گرانیت 

A4-2-

a 
4000 < 

، توف 5، کوارتز 5، بازالت 10، آمفیبولیت 10، گنایس 10، ماسه سنگ 19، شیست 33گرانیت 

 5، هماتیت 5

A4-2-

b 
 اندازه گیری نشده > 4000

A4-3 4000 < 
، 3، گنایس 4، ماسه سنگ 8، کوارتز 11، آمفیبولیت 12، آهک 14، گرانیت 48شیست 

 1آمفیبولیت 

 

  ی: بنددانه از حاصل ذرات هایویژگی و آماری هایعامل بررسی

 بررسی با. است شده آورده 3 شماره جدول در( باشدمی 11فولک روش به ذرات اندازه محاسبه) آماری هایعامل مقادیر

 :رسیدیم ذیل نتایج به آماری هایعامل

 با A 3-1-a  نمونه به مربوط ریزترین و فی 817/2 مقدار با A 1-6  نمونه به مربوط قطر تریندرشت: ذرات متوسط .1

 .باشدمی فی 092/0 مقدار

                                                            
11 Folk 
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 بد نوع از از اکثرا هانمونه جورشدگی  و.است شده بندیتقسیم بد بسیار تا خوب بسیار از جورشدگی: جورشدگی .2

موسوی ) باشد متفاوت منشاهای سنگ وجود علت به توانمی جورشدگی بودن ضعیف علت. . است( فی 2تا 1)

 شیست، آهک، گرانیت، نظیر منشا سنگ نوع از ایگسترده تنوع  نیز مطالعه مورد رسوبات در که( 1383حرمی، 

  .خوردمی چشم به...  و دولریت آمفیبولیت،

 منحنی دنباله بنابراین و دارند دانه درشت ذرات سمت به فولک مقیاس در مثبت شدگیکج هانمونه اغلب: شدگیکج .3

 مقادیر(. 1388قبادی، ) است ایرودخانه رسوبات هایویژگی از موضوع این که باشد،می ریز ذرات سمت به

 .باشدمی( 3 شماره پادگانه) A4-3 و A4-2-b هاینمونه به مربوط متقارن شدگیکج

 هایقطر از نماینده یک معموالً میانگین گیریاندازه برای. رسوب در ذرات اندازه متوسط حد از است عبارت میانگین .4

 این از و شودمی انتخاب (D84) بزرگ قطرهای از یکی و (D50) متوسط قطرهای از نماینده یک ،(D16) کوچک

 یکسانی روند میانگین نظر از هانمونه شده داده نشان نیز 3 جدول در که همانگونه. گیرندمی میانگین نماینده سه

  .است رسوب حمل روند در تغییر  و آب سرعت در تغییر از نشان که ندارند

 بد جورشدگی دارای شده برداشت نمونه 3 هر 1 شماره پادگانه در شودمی مشاهده 4 شماره جدول در که همانطور .5

 سبتن حمل مناطق بودن محلی از ناشی ذرات بودن درشت. هستند کشیده تا متوسط کشیدگی و دانهدرشت ذرات و

 یدهندهیلتشک رسوبات نوع با کامل تطابق در که داشته اختیار در حمل برای کمی فرصت زیرا است گذاریرسوب به

  (. Ortigosa et al, 1988) است 1 شماره پادگانه

 تفاوت دهندهنشان امر این که شودمی مشاهده ریزدانه و دانهدرشت ذرات با هاییالیه از تناوبی 2 شماره پادگانه در .6

 . دارد پادگانه رسوبات منشا در تفاوت همچنین و آب حرکت سرعت در

 حمل -2 فرسایش، -1 گیرد قرار حالت سه تاثیر تحت است ممکن آب سرعت به نسبت خود اندازه به بسته ذره هر .7

 را رسوب ذره نقل و حمل توان آب گیردمی صورت گذاریرسوب که جایی در بنابراین. گذاریرسوب-3 و  نقل و

 نهشته ریزتری ذرات باشد کمتر آب سرعت چه هر نتیجه در باشدمی آب سرعت کاهش آن اصلی علت که ندارد

 (. 4 شماره جدول) گردندمی

 رژیم در متعادل شرایط یدهندهنشان امر این که بوده متقارن چولگی نظر از فوقانی هایالیه 3 شماره پادگانه در .8

 تگف توانمی شرایط این به توجه با پس. هستند دانهدرشت و ریزدانه ذرات دارای پایین هایالیه و است رودخانه

 شماره جدول) است داشته وجود تعادل دوره آن از بعد و بوده حاکم محیطی نامساعد شرایط ابتدا منطقه این در که

4 .) 

 به روش فولک های آماریعامل: نتایج 3جدول 

 عامل آماری
 Mode 3 Mode 2 Mode 1 چولگی  جورشدگی میانه میانگین 

 شماره نمونه

A 1-1 836/1- 06/2- 93/1 291/0 24/3- 24/2- 243/1- 

A 1-6 817/2- 046/3- 69/1 24/0 24/1- 24/2- 24/3- 
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A 1-7 89/1- 023/2- 72/1 187/0 24/3- 24/2- 24/1- 

A 3-1-a 092/0 58/0 62/1 368/0- 24/2- 747/0 74/1 

A 3-1-b 48/1- 002/2- 581/2 29/0 24/2- 747/0 74/1 

A 3-2 178/1 94/0 45/1 124/0 73/2 74/1 74/0 

A 3-3 196/2- 198/2- 49/1 166/0 243/2- 243/1- 243/3- 

A 4-1 99/0- 04/2- 68/2 471/0 73/2 24/1- 24/2- 

A 4-2-a 152/0 63/0 774/3 075/0- 24/0- 73/3 73/2 

A4-2-b 113/2 913/1 827/0 28/0 747/0 73/2 74/1 

A 4-3 598/1- 2/2- 167/2 422/0 74/1 24/0- 24/1- 

 

 

 شناسی در مناطق مورد مطالعهها و پارامترهای رسوبمحل برداشت نمونه :4جدول 

 محل برداشت نمونه  جورشدگی چولگی کشیدگی بافت
شماره 

 نمونه

 متوسط ای گلیگراول ماسه
زیاد به سمت ذرات 

 دانهدرشت
 A 1-1 1پادگانه شمارهارتفاع پایین  بد

 کشیده قلوه سنگ
زیاد به سمت ذرات 

 دانهدرشت
 A 1-6 1قسمت میانی به باال شماره بد

 متوسط ایشن ماسه
به سمت ذرات 

 دانهدرشت
 A 1-7 1قسمت پایین دست پادگانه شماره بد

 A 3-1-a 2پادگانه شماره  aدست قسمت پایین بد دانهبه سمت ذرات ریز پهن ایشن ماسه

 بسیارپهن ایشن ماسه
به سمت ذرات 

 دانهدرشت
 A 3-1-b 2پادگانه شماره  bدست قسمت پایین بسیار بد

 A 3-2 2قسمت میانی پادگانه شماره  بد دانهبه سمت ذرات ریز کشیده ی شنیماسه

 متوسط قلوه سنگ
زیاد به سمت ذرات 

 دانهدرشت
 A 3-3 2قسمت باالیی پادگانه شماره  بد

 پهن ای گلیگراول ماسه
زیاد به سمت ذرات 

 دانهدرشت
 A 4-1 3دست پادگانه شمارهقسمت پایین بسیار بد

 DA-4-1 A 4-2-aقسمت باالتر از نمونه  بسیار بد دانهبه سمت ذرات ریز بسیارپهن ای گلیگراول ماسه

ماسه تا حدودی 

 گراولی
 D A 4-2-a A4-2-bقسمت باالتر از نمونه   متوسط متقارن متوسط
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 گیریو نتیجهبحث 
 ردیدگ مشخص زمانخان پل تا رودزاینده سد محدوده در رودزاینده رودخانه روی بر مطالعه مورد آبرفتی پادگانه سه بررسی در

 نقاط از هک است آهکی هایسنگ و شهرکرد شمال دگرگونی کمپلکس هایشیست به متعلق آنها در رسوبی بار اعظم بخش که

 به متعلق دارمیکروفسیل آهکی قطعات این از بخشی شناسی،فسیل مطالعات اساس بر. اندگرفته منشا رودخانه مسیر در مختلف

 رودزایند سرچشمه و رودزاینده سد دست باال از زاگرس زون سازندهای از رسوبات این که باشدمی ائوسن سن با جهرم سازند

 .است شده منتقل منطقه این به

 حمل مناطق بودن محلی از ناشی 1 شماره پادگانه در ذرات بودن درشت دادکه نشان بندیدانه هایبررسی از حاصله نتایج

 در تفاوت گربیان 2 شماره آبرفتی پادگانه در ریزدانه و دانهدرشت ذرات با هاییالیه تناوب. است گذاریرسوب به نسبت

 در تعادل علت به 3 شماره پادگانه در فوقانی هایالیه. دارد پادگانه رسوبات منشا در تفاوت همچنین و آب حرکت سرعت

 هامونهن اکثریت کهآنجایی از. باشندمی دانهدرشت و ریزدانه ذرات زیرین هایالیه و هستند متقارن چولگی دارای رودخانه رژیم

 شرایط در رتغیی اثر در احتماالً رودخانه رژیم شرایط تغییر بیانگر شرایط این. هستند متفاوت چولگی و بد جورشدگی دارای

 رنظ با که است شده منطقه در هاپادگانه این تشکیل باعث و باشدمی کواترنری دوره طی در زمان گذشت با هوایی و آب

 رودخانه یآب بیالن خوردن هم بر حاصل یا اقلیمی تغییرات معلول تواندمی رودزاینده آبرفتی هایتراس نمود بیان که رامشت

   . دارد مطابقت باشد ،(1371)رامشت،  است رودزاینده توسط کارون هایسرشاخه آمدن در اسارت به از ناشی خود که

  منابعفهرست 

 ص.  688، انتشارات دانشگاه تهران ،یآب، فرسایش اولجلد  ،ژئومورفولوژی کاربردی .1388ح.،  ،احمدی .1

شناسی و اکتشافات معدنی های کاربردی سازمان زمینهای آبرفتی کواترنری، مرکز پژوهش. پادگانه1390احمدی، س.،  .2

 ص. 3 65شناسی کواترنری، مجله علوم زمین و معدن، شماره کشور، گروه زمین

ها در سی های پترولوژیکی با تاکید بر پهنه های دگرسانی و ارزیابی آثار زیست محیطی آنبرر .1387 .،ن ،کلیشادی امامی .3

 . دانشگاه اصفهانشناسی، دانشکده زمین ،رساله دکتری ،سرزمین آتشفشانی شمال شهرکرد

عه موردی: ها در تولید رسوب با استفاده از منشایابی )مطالحوضه. تعیین سهم زیر1387خانی، ش.، احمدی، ح.، حکیم .4

 ص. 12منابع طبیعی،  نامهمرگن پلدشت، ماکو(. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد پانزدهم، شماره اول، ویژه حوضه

. تعیین سهم واحدهای کاری در تولید رسوب معلق با استفاده 1392نژاد، ع.، خرمالی، ف.، بابانژاد، م.، حیدری، ک.، نجفی .5

های فرسایش محیطی، سال سوم، شماره لعه موردی: آبخیز تول بنه استان گلستان(. پژوهشاز روش منشایابی رسوب )مطا

 . 38- 27یازدهم، ص 

های سنگی و مدل رسوبی رودخانه . تجزیه رخساره1386خدامی، م.، محبوبی، ا.، موسوی حرمی، ر.، فیض نیا، س.،  .6

 .124-110، ص  63شماره التشور، جنوب خاور تهران، مجله علوم زمین، سال شانزدهم، 

 بد متقارن متوسط ایشن ماسه
قسمت فوقانی پادگانه بخش زیرین 

 3پادگانه شماره 
A 4-3 
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Abstract  

Alluvial terraces are a form of fluvial erosion of the river studied this 

formation created detailed information about the kinds of sediments 

forming and weather conditions. Three alluvial Terraces were studied in 

pathway of Zayandeh-Rood River. The river starts from Bakhtiayri 

Zardkoh mountain and after through Esfahan city ends to Gawkhony 

lake. The terraces were randomized sampled, and then were performed 

granulometery test and the source identification on the sediments. The 

results showed that the majority of samples have poor sorting and 

different skewness. The conditions probably display the variation in river 

regime with climate changes during Quaternary period. The source 

identification has showed that much of sediments are schist fragments 

from the northern Shahrekord metamorphic complex and limestone. The 

sediments have originated from different locations in pathway of the 

river. Some of the limestone fragments have microfossil with Eocene age 

probably correlated with the Jahrom formation in Zagros Zone. The 

limestone sediments are been transported to the study area from the 

formations which are situated before Zayande-Rood dam. 
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