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چکیده
در اين تحقيق با هدف رسوبشناسي رودخانه جاجرود در باالدست سد لتياا  ،ابتادا باراآ ناانايي باي باا و ا يت
جغرافيايي و زميناناسي منطقه بازديد صحرايي انجام گرفت .پس از ت يين محل نمونهبردارآ ،نمونههاآ بردااته اده به
نزمايشگاه منتقل اد .از مطال ات مورفوسكوپي ذرات اين نتيجه حاصال گردياد اه ااكل ذرات در طاو رودخاناه
دستخوش تغييراتي است ه اين تغييرات از روند خاصي تب يت نمي نند .عبت اين امر ن است ه رسوبات جاجرود از
ليتولوژآمتنوعي برخوردارند و نبراهههاآ فراواني در طو محدوده به رودخانه ا افه ميگردند ،بنابراين طبي اي اسات
تغييرات فرم ذرات روند خاصي ندااته بااد .زيرا ذراتي با تر يب ايميايي و انياناسي متفاوت به رودخاناه ا اافه
مياوند ه مقاومت ،اندازه و اكل اوليه متفاوتي دارند .عالوه بر ن مسافتي را ه ذرات مطال اه ااده طاي ردهاناد،
متفاوت بوده و نتيجتا اثرات سايشي و خوردگي در ننها يكسا نخواهد بود .همچنين رودخانه جاجرود در محدوده مورد
مطال ه با ميانگين ريب پيچش  1/10و ايب متوسط  %4و وجود سدهاآ فراوا در بستر خود (پارامتر سدآ بيشاتر از
 ,)1ميانگين دبي ساليانه (119/7متر مك ب بر ثانيه در اهريور ماه و حدا ثر ن  208/6متر مك ب بر ثانيه در ارديبهشت
ماه) ,نوع بار رسوبي (فاقد بار م بق ) ,يك رودخانه بريدهبريده با بستر گراولي  -ماسهاآ است .مقدار نهشات انيهااآ
سنگين از بخش ابتداآ مسير به سمت انتهاآ مسير اهش مييابد ،بنابراين چنين به نظر ميرسد ه انيهاآ سانگين باه
دليل وز مخصوص باال ,بيشتر در بخشهاآ ابتدايي مسير رسوب نموده و به طرف انتهاآ مسير مقدار ننها اهش مييابد.
الزم به ذ ر است ه مقدار انيهاآ سنگين مغناطيسي (ا سيدهاآ نهن) از ابتدا به سمت انتها اهش مييابد ه عبت ن
جرم مخصوص باالآ ننها و رسوب بيشتر ننها در ابتداآ مسير ميبااد.
بمات بيدآ:
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Study of Sedimentology, Morphoscopy and Heavy Mineral Deposits
in Jajrud River
Borbori F1, Faiyyazi F2, Matkan A3

Abstract
In this research we aimed to study the sedimentology of Jajrud River, upstream from Latian Dam.
Initially, a field review was conducted to ascertain complete familiarity with the geographical and
geological conditions of the proposed region. After determining the sampling location, the acquired
samples were taken to the laboratory. From morphoscopic studies of the sediments, we have
determined that particles often undergo changes during the river course. Hence these changes do not
adhere to a particular process. Since Jajrud sediments enjoy diverse lithology with plenty of
channels and waterways included, therefore it is natural that particle changes do not have a
particular process. This is also due to the fact that particles with chemical composition and diverse
mineralogy possess different resistances, sizes and primary shapes. The distance that particles cover
are diverse, hence they would not remain the same due to the effects of erosion and corrosion.
Jajrud River in the proposed study limit, has a 10.1 torsion coefficient, an average incline of 4%, the
presence of abundant dams in its own bed (dam parameters more than 1), an average annual
discharge (119.7 cu.m/sec during September and a maximum 6.208 cu.m/sec during April) the type
of sedimentation (lack of suspension), and a mutilated river with a gravel-sand bed. Congruent
quantity of heavy minerals is decreased in the final stage compared to the initial stages. It seems
that heavy minerals, due to their particular high weight, are sedimented more in the initial stage and
their quantity is decreased in the final course. Additionally, the quantity of magnetic heavy minerals
(iron oxides) are decreased towards the utmost end, most likely due to the particular rust above
them as well as increased sedimentation at the initial stage.

Keywords:
Sedimentology, Jajrud River, Waterways

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1- MA in Geology, Tarbiat Moallem University, Tehran
2- Department of Geology, Tarbiat Moallem University, Tehran
3- Department of Remote Sensing & GIS, Shahid Beheshti University, Tehran

پژوهش هاآ فرسايش محيطي –اماره ،3پاييز 1390

108

مقدمه
امروزه با از بين رفتن جنگلها ،گسترش شهرها و احداث بزرگراههاا ،فرااا خ كاا  ،رااببده و راببشنااا
بسيار مبرد تبجه متخصصين قرار گرفته اات .به و ژه در حبزه آبر زي كه داراي اازههاي آب اات ا ا نكه طرح
احداث ا ن اازهها مبرد نظر م باشد ،ضرورت دارد قبل از احاداث نناين ااازهها

مطالعاات دقييا از نظار

راببشناا  ،ميزان راببده اازندها و آبخيزداري منطيه صبرت گيرد تا با ضر ب اطمينان بيشتري مبادرت به
ااكت ا نگبنه اازهها بر روي رودكانهها گردد.
احداث اد لتيان در اال  1342آغاز شد و در اال  1346مبرد بهرهبرداري قارار گرفات .باا تبجاه باه ا نكاه
رودكانه جاجرود تأمين كننده بخش از آب شرب و نيروي برق تهران اات ،مطالعه راببشنااا  ،هيادرولبيي و
ميزان تبليد رابب آن اهميت كاص دارد .به همين دليل مطالعات دقيقتر و فشردهتري در كليه زمينههاي مارتب
به و ژه مسائل راببشناا با د انجام گيرد .به كصبص در شرا

كنبن مسأله راببات در پشات در هاههاي

تحتان اد لتيان با تبجه به عمر مفيد 110االه آن نمبدي هشدار دهنده دارد.
-1موقعيت جغرافيايي ومشخصات محدوده مورد مطالعه
حبزه آبر ز جاجرود به مختصات جغرافياا

 51  22تاا  51  51طابل شامال و  35  45تاا 36  5

عرض شرق داراي واعت  710كيلبمتر مربع (تا اد لتيان) اات (نيشاه1مبقعيات حابزه جااجرود نسابت باه
شهرهاي اطراف) .ا ن حبزه آبر ز از امت شمال و غرب به حبزه آبر ز كرج ،از امت شمال شرق به حبزه آبر ز
الر ،از امت جنبب به حبزه آبر ز ا بانك و از امت جنبب غرب به حبزه آبر از اابليان محادود ما گاردد.
همهنين متشكل از  7ز ر حبزه به نامهاي لبار  ،افجه ،كند ،امامه ،فشم ،ميگبن و آهار م باشد .رودكانه جاجرود
در شمال شرق تهران با روند شمال غرب -جنبب شرق جر ان داشته و باه در اناه ااد لتياان ما ر ازد .شايب
متبا آن در حدود  %4و حداقل دب متبا االيانه آن 119/7متر مكعب بر ثانيه در شهر بر مااه و حاداك ر آن
 208/6متر مكعب بر ثانيه در ارد بهشت ماه اات.
ميانگين بارندگ

ا ن منطيه در حدود  500ميل متر ببده كه در بخشهاي باالدات و پائين داات حابزه باين

 418تا  700ميل متر در اال متغير اات.
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نقشه اماره -1موق يت حوزه جاجرود نسبت به اهرهاآ اطراف

-2زمين شناسي و تکتونيك منطقه مورد مطالعه
در منطيه مبرد مطالعه بر اثر عملكرد فازهاي كبهزا

الراميد ,پيرنه اي و پااادنين گسلهاي متعاددي پد اد آماده

اات (درو خ زاده .)1370 ,گسلها به علت متفاوت ببدن نحابه عملكارد نيروهاا و نامتجااند بابدن ااازندهاي
مختلف (نيشه -2نيشه زمين شناا منطيه) در منطيه داراي روندهاي متفاوت هستند و بيشتر آنها از نبع فشاري و
راندگ هستند (مهرپب ان .)1379 ,گسلهاي اصل كه درامتداد شرق  -غرب و شمال غرب  -جنبب شرق كشايده
شدهاند عبارتند از :گسل مشا-فشم ,گسل شمال تهران ,گسل د ز ن -دربندار .بر اااس نيشههاي تكتبنيك ا ران
(تبا نببي )1355 ،منطيه مبرد مطالعه در زون البرز آذربا جان قرار م گيرد .براي بررا هاي راابب شنااا ,
نمبنهها از ز ر حبزهها و مسير اص ل رودكاناه برداشات شاده و پاد از آمااده ااازي ,مطالعاات داناه اانج ,
مبرفباكبپ و آناليز اندازه ذرات بر روي آنها صبرت گرفته اات كاه نتاا آ آن در اداماه آماده ااات .هادف از
نمبنهبرداريها مطالعه نحبه تغييرات رابب در بستر جاجرود اات.
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نقشه اماره -2نقشه زمين اناسي منطقه

 -3روش مطالعه
در ا ن تحييق ،ابتدا براي آشنا

كل با وضعيت جغرافيا

و زمينشناا منطيه بازد د صاحرا

انجاام گرفات.

پد از تعيين محل نمبنهبرداري ،نمبنههاي برداشته شده به آزما شگاه منتيل شد .مطالعه راببشناا نمبنهها باا
ااتفاده از روشهاي كار ارائه شده تبا معتمد ( ،)1374ارزان ( )1374و تاكر ( )1998انجام شاده و نمبدارهااي
دانهبندي و مبرفباكبپ مرببط به آنها رام گرد د .اپد با ااتفاده از نمبدارهاي دانهبنادي پارامترهااي آمااري
كآشدگ  ،انحراف معيار ،جبرشدگ و ميانگين نمبنهها بدات آمد .جهت تعيين نبع كانيهاي انگين با ااتفاده از
داتگاه د سكاتبر و محلبل برومبفبرم كانيهاي انگين جدا شده و مبرد بررا قرار گرفتاهاناد .ااپد باا كما
مطالعات راببشناا و همهنين بازد دهاي صحرا

انجام شده از منطيه ،نبع رودكانه تعيين گرد د.

 -4رسوبشناسي
تغييرات اندازه ذرات در رودكانه ها

با بستر گراول در ط نند اال اكير نظرات ز ادي را به كبد جلب كارده

اات .بر اااس اظهارات را د ( )1999طبل پيباتگ راابب

كا از فاكتبرهااي مهما ااات كاه در آهنا

ر زشبندگ به طرف پا ين دات رودكانه اثر دارد .به عالوه ا ن پد ده متأثر از نابع باار راابب  ,زماين اااكت
حبزه ,تغييرات شيب كانال و هيدرولي

رودكانه م باشد (نيل از مبابي حرم .)1380 ,

مطالعات انجام شده نشان م دهد كه راببات بستر رودكانه جاجرود همگ داراي درصد بااال

از ذرات در

حد گراول ببده و نمبدارهاي دانهبندي آنها به شكل پل مدال م باشند .نمبدارهاي دانهبندي نمبنههاا باا مييااس
ميليمتري به گبنه اي اات كه معرف حمل رابب در كانالهاي رودكانهاي و محي پر انريي اات (نمبدارهاي -1
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 3تا ( )3-21فتح  .)1379 ,پارامترهاي آماري نمبنهها در جدول ( )3-1آمده اات.
 -1-4پارامترهای آماری
پارامترهاي آماري كه براي راببات محاابه گرد ده ااات عبارتناد از مياناه ( ،)Mzماد ( ،)Mdانحاراف معياار
ترايم جامع ( ,)δ1كآ شدگ ترايم جامع ( )Skiو كشيدگ
مذكبر از فرمبلها و مييااها ارائه شده تبا فبل

ا نب تيازي (  .)Kgباراي تعياين پارامترهااي

( )1974ااتفاده شده اات.
جدو ( :)1پارامترهاآ نمارآ

پارامترهای آماری

D
-0/26

N
-1/5

P
-0/3

G1
-0/9

M1
-1

F
-2/6

B
0/83

G2
-0/81

H
-0/03

δ1

1

1/38

1

0/9

0/81

1/6

1

1/1

1

Ski

2/2

1/55

3/3

5/23

6/8

0/81

5/2

1/71

2/2

KG

0/38

0/28

-3/27

-1/58

-1/37

0/32

-2/04

0/47

0/84

Md

-2

-1/57

-2

0

-3/75

-4/1

-3/5

-0/75

-1/2

Mz

ادامه جدو 2-1
پارامترهای
آماری

B3

C1

C2

K

B4

L

E

B2

A

MZ

-1/08

-1/01

-0/18

0/00

-1/26

-0/16

-0/32

-0/033

-0/16

δ1

2/05

1

1/08

1/5

1/91

1/12

1/07

1/1

1

Ski

0/81

7/05

2/69

2/25

0/77

2/73

2/93

2/37

2/08

KG

0/43

-1/63

4/2

0/48

0/68

4/09

2/04

0/47

4/01

Md

-1/25

-3/75

-1/75

-1/25

-1/25

-2

-2

-1/5

-1/5

 -2-4مورفوسکوپی

جهت بررا شكل ذرات رابب در رودكانه جاجرود گراولهاي كف بستر نمبنههاي  D ,L ,E ,F ,H ,K ,Nانتخاب
و مبرد مطالعه قرار گرفتند .در ا ن ذرات ابتدا اقطار بلند ,متبا وكبتاه تبا كبليد اندازهگيري شده و اپد با
محاابه نسبتهاي قطر كبتاه به متبا ) (S/Iو متبا به بلند) (I/Lفرم ذرات تعيين شده اات (نمبدارهااي 22-2
تا  )28-2نتا آ بدات آمده از محاابات فبق در جدول ( )2-2آمده اات.
جدو ( :)2-2درصد ذرات در نمونههاآ انتخابي براآ مورفوسكوپي

نام نمونه

تعداد نمونهها

فرم ديسکي%

فرم تيغهای%

فرم ميلهای%

فرم هم بعد%

N

20

15

45

10

30

K

10

10

20

20

50

H

24

4

75

16

4

F

24

21

58

16

4

E

24

29/1

62/5

4/1

0

L

24

38

41/6

20

0

D

11

18/2

45/4

18/2

18/2
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با تبجه به جدول ( )2 -2به نظر م راد كه فرم ذرات در طبل رودكانه داتخبش تغييراتا ااات كاه روناد
كاص ندارند .به طبر كل فرم دانهها در هنگام حمل و نيل دنار تغييرات م گردد كه ا ان تغييارات باه تركياب
شيميا  ,كان شناا  ,اندازه ذرات و شكل اوليه ،مسافت حمل شده و ميزان اا خ و كبردگ دانهها بستگ دارد
(مبابي حرم  .)1367 ,با تبجه به ا نكه راببات جاجرود از ليتبلابيي متنابع بركابردار ااات و آبراهاههاي
ز ادي در محدوده مبرد مطالعه به رودكانه اضافه م شبند ،طبيع اات كه تغييرات مبجابد در فارم ذرات روناد
كاص نداشته باشد .نرا كه با وجبد آبراهههاي متعدد ،ذرات با تركيب شيميا

و كان شناا متفاوت به رودكانه

اضافه م گردند كه مياومت ،اندازه و شكل اوليه متفاوت دارند .عالوه بر آن مسافت را كه ذرات مطالعه شاده طا
كردهاند متفاوت ببده و نتيجتا اثرات اا ش و كبردگ در آنها كسان نخباهد ببد.
در ز ر نمبدارهاي دانهبندي نمبنهها با ميياس ميليمتري آورده شده اات (شكل آنها معرف حمال راابب در
كانالهاي رودكانهاي و محي پر انريي اات).
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نمودار  -18-2نمودار تجم ي

نمودار  -19-2نمودار تجم ي

نمودار  -20-2نمودار تجم ي
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نمودار  -21-2نمودار تجم ي

B

A

B

A

D

C

D

C

نمودار  -23-2تغييرات مورفوسكوپي ذرات رسوبي

نمودار  -22-2تغييرات مورفوسكوپي ذرات رسوبي

B

A

B

A

D

C

D

C

نمودار  -25-2تغييرات مورفوسكوپي ذرات رسوبي

نمودار  -24-2تغييرات مورفوسكوپي ذرات رسوبي

Morphoscopy-E

Morphoscopy-K

0.66

A

B

I/L

D

D

C

I/L

C

0

B

A

0

0

0.66

0.66

0

0.66
S/I

S/I

نمودار  -26-2تغييرات مورفوسكوپي ذرات رسوبي

نمودار  -27-2تغييرات مورفوسكوپي ذرات رسوبي
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B

A

D

C

نمودار  -28-2تغييرات مورفوسكوپي ذرات رسوبي

هم بعد = B

دیسکی = A

میلهاي = D

تیغهاي = C

نمودارهاآ تغييرات مورفوسكوپي ذرات

 -3-4مطالعه کانیهای سنگین

راببات رودكانهاي اغلب داراي ارزش اقتصادي م باشند و عمبما حااوي كانيهااي اانگين و باا ارزش هساتند
(كان هاي انگين به كان ها

گفته م شبد كه جرم مخصبص آنها بيشتر از  2/89گرم بر اانتيمتر مكعاب باشاد

(ارزان  .)1381 ،هدف از مشخص كردن كانيهاي انگين رااببات جااجرود نياز پا باردن باه كانيهااي اانگين
اقتصادي در ا ن راببات و منشأ آنها اات .جهت بررا كانيهاي انگين ,رااببات داناه ر از (ز ار ماخ )60از
نمبنههاي ( Kابتداي مسير)( L ،وا مسير) و ( Dانتهاي مسير) انتخاب شده اات .مكانيسم عمل باد ن صابرت
اات كه محلبل برومبفبرم ابب م شبد كه كانيهاي انگين (با وزن مخصابص بيشاتر از  )2/95 g/cm3تهنشاين
شده و كانيهاي اب

به صبرت شناور در اطح برومبفبرم قرار بگيرند .پاد از جداااازي ,ذرات تباا اااتن

شستوشب داده شده و كانيهاي مغناطيس (مگنتيت) تبا آهنربا از كانيهاي غير مغناطيسا جادا شاده ااات.
كانيهاي غير مغناطيس نيز تبا بينبكبالر مطالعه شده و انباع آنها مشخص شده اات .درصد كانيهاي اانگين و
نبع آنها در جداول ( )1-3و ( )2-3آمده اات.
جدو  -1-3درصد انيهاآ مغناطيسي و غير مغناطيسي
درصد کانيهای غير

درصد کانيهای

درصد کانيهای

درصد کانيهای

وزن

وزن کل رسوب

مغناطيسي به کل

سنگين غير

سنگين

سنگين غير

کانيهای

جهت آزمايش

کانيهای سنگين

مغناطيسي به کل

مغناطيسي به

مغناطيسي به

کانيهای سنگين

وزن کل نمونه

وزن کل نمونه

سنگين
)(gr

()gr

4/5

95/5

0/01

99/99

0/01

99/99

Sample
No.

0/22

4/6

0/68

14/1

L

4/2×10-4

4/2

0/6

14/3

K

-4

1/27×10

1/27

0/18

14/17

D
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جدو  -2-3درصد انيهاآ سنگين غير مغناطيسي
L

D

K

0/01

0/01

0/10

Sample No.
Hematite

مغناطیسی -مربوو بوه رسووباب برفتوی در
نزدیکی سنگهاي منشأ یافت میشود.

0/01

-

0/01

Ilmenite

سنگهاي ذرین قلیایی ,دگرگونی

2/85

0/025

0/01

Pyroxeite

سنگهاي ذرین (بخش دگرگونی)

0/01

-

0/01

Biotite

-

0/01

0/01

Chlorite

13/5

0/01

0/01

Limonite

0/01

0/01

0/01

)Pyrite(Oxide

-

-

0/01

Epidote

سنگهاي ذرین اسیدي و حد واسط

0/01

0/01

0/01

Zircon

ذرین مافیك ,اولترامافیك

0/025

0/01

0/01

Apatite

سنگهاي دگرگونی

0/01

0/01

0/01

Rutile

0/01

-

0/01

Pyrite

در نزدیکی سنگهاي منشأ ,به عنوان سیمان در
ماسه سنگها ,سنگهاي كربناته

0/025

0/01

0/025

Barite

سنگهاي دگرگونی منطقهاي و مجاورتی

0/01

0/01

0/01

Andalosite

0/01

-

0/01

Malachite

محصول هوازدگی در شکافها
محصول هوازدگی درجا
تمووامی سوون هوواي ذریوون و نیووز بووه ووورب
پنوماتولیتی تا هیدروترمال درجازا

تجمع بلورین دانوه ریوز و محصوول هووازدگی
كانیهاي در بردارنده تیتانیوم ,رتیل ,تیتانیوت و
ناتاس

-

0/01

0/01

Luecoxene

بیشتر منشأ لی دارند به ندرب بوه وورب در
جازا در بهاي گرم.

0/01

-

0/01

Aragonite

0/01

-

0/01

NativeCupper

-

-

-

50

0/025

0/05

Light Min.
Altered Min.

 -4-4نتايج حاصل از مطالعه کانیهای سنگین
 -1ميدار كانيهاي انگين از بخخ ابتداي مسير (درنمبنه )Lبه امت انتهاي مسير (درنمبنه  )Dكاهخ م اباد،
بطبر كه ا ن ميدار در ابتداي مسير  %0/68و در انتهاي مسير  %0/18م باشد (جدول  .)1-3بنابرا ن ننين باه نظار
م راد كه كانيهاي انگين به دليل وزن مخصبص باال ،بيشتر در بخشهاي ابتدا

مسير رابب م كنند و به طرف

انتهاي مسير ميدار آنها كاهخ م ابد .ميدار كانيهاي انگين مغناطيس (اكسيدهاي آهن) از ابتادا باه اامت انتهاا
كاهخ م ابد كه علت آن جرم مخصبص باالي آنها و رابب بيشتر شان در ابتداي مسير م باشد (جدول.)2-3
 -2با تبجه به نبع كانيهاي انگين منطيه م تبان منشأ راببات بستر را اازند كرج دانست.
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 -5بررسی تغییرات اندازه ذرات رودخانه جاجرود

بطبر كه نمبدارهاي ( 2-5 ,1-5و  )3-5نشان م دهد اندازه دانهها از باال دات و از ار شاكههاي تغذ هكننده باه
كااص زمينشنااا مجاددا انادازه ذرات افازا خ

طرف پا ين كاهخ م ابد و اپد به دليل وضعيت و شرا

كاص مانند فعاليت تكتبنيك و ورود

م ابد .ا ن تغيير اندازه ذرات م تباند بيانگر تغييرات شيب آبراهه و شرا

آبراهههاي جد د به داكل رودكانه باشد (مبابي حرم  .)1379 ,همهنين جبرشدگ ذرات نيز بر كالف انتظار
با افزا خ مسافت وضعيت بهتري پيدا نم كند و تغييرات آن از روند كاص تبعيت نم كند.
نحوه تغییراب مد

نمودار  -1-5نحوه تغييرات ميانه رسوبات بستر
Mean Particle size curve

0

0

0

0

0

0

0

)Mean particle Size(mm

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
)Source - Distance (m

نمودار  -2-5نحوه تغييرات جورادگي در طو محدوده مورد مطال ه
Sorting Curve

1
)Sorting(Phi

0.8
0.6
0.4

0.2
0

0

0

)0Distance(m
0

نمودار-3-5

0

0

0
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 -6نوع رسوبات رودخانه جاجرود

ذرات غالب در راببات كف كانال در حد گراول هستند .جبرشدگ  ،مبرفباكبپ و تغييرات اندازه ذرات نيز در
طبل مسير روند كاص ندارند .دليل ا ن تغييرات را م تبان به عبامل نبن فعال ببدن منطيه از لحاظ تكتابنيك ،
نزد

ببدن رودكانه به منشأ ،ورود آبراهههاي فراوان با رتبههاي متفااوت باه رودكاناه ،ورود ذرات راابب باه

صبرت وار زه به داكل رودكاناه ،تغييارات شايب طابل رودكاناه( .عكساهاي2-1،6-6و 3-6باه كابب ورود
راببات حاصل از فراا خ و وار زها به درون رودكانه را نشان م دهد).

عكس  -1-6فرسايش ايارآ نزديك روستاآ گبوگا (ديد به سمت غرب)

عكس  -2-6فرسايش ورقهاآ نزديك روستاآ گبوگا (ديد به سمت غرب)
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عكس -3- 6ساخت و ساز در حريم رودخانه گبوگا (روستاآ گرگ دره)

 -7مورفولوژی رودخانههای عهد حاضر و تعِِِيین نوع رودخانه جاجرود

انباع رودكانههاي عهد حاضر به  4شكل مختلف د ده م شبند كه تبا ( )Miall ,1977طبيهبندي شدهاند شكل
( .)1-7ا ن  4نبع رودكانه عبارتند از :رودكانههاي مستييم ،رودكانه آنااتبمباين  ,رودكاناههاي بر اده بر اده،
رودكانههاي مئآندر .پد از آن پارامترها ادي و ضر ب پيهخ .جهت تعياين و تشاخيص ا ان  4نابع رودكاناه
تبا ( ) Rust ,1978ارائه شد (جدول  .)1-7كه ا ن پارامترها عبارتند از :پارامتر ادي و ضر ب پيهخ.
بر اااس ميزان ضر ب پيهخ كه از نسبت طبل كانال به طبل مستييم دره بدات م آ د .دو نابع رودكاناه باا
پيهخ كم ( )P <1/5و با پيهخ ز اد ( )P>1/5تشخيص داده شده اات .پارامتر ادي نيز عبارت ااات از تعاداد
ادها ا جزا ر كه در طبل مبج هر مئآندرقرار دارد (( )Rust ,1978,شكل .)2-7

اكل  -1-7پارامتر سدآ انا منفرد  ,0/5مولتي انالها با پارامتر سدآ
م مولي 2پارامتر سدآ باال  Rust, 1978( 6نقل از (Mial, 1996
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نمودار  -2-7ارتباط بين ريب پيچش و درصد ايب (اام وخا ،1972
اقتباس از خوئي)1381

بطبر تجرب ثابت شده اات كه ارتباط مستييم بين شيب رودكاناه و ميازان ضار ب پايهخ در رودكاناهها
وجبد دارد .ا ن ارتباط به صبرت نمبداري تبا (شام و كان ,1972 ،نيال از كاب  )1381 ,ارائاه شاده ااات
(نمبدار.)2-7
جدو  -1-7مشخصات انواع رودخانههاآ عهد حا ر ( ،Rust, 1978نقل از موسوآ حرمي)1367 ،
پيچش

کانال منفرد (پارامترهای سدی کمتر از )1

کانال منفرد (پارامتر سدی بيشتر از)1

کم (کمتر از )1/5

مستقیم

بریدهبریده

زياد (بيشتر از )1/5

مئآندري

ناستوموسین

همهنين مبرفبلبيي رودكانهها عمبما با ارعت ,قدرت و بار رابب رودكانه و شيب و جند بستر رودكاناه
ارتباط دارد (شكلهاي  1-1-7و .)2-1-7
رودكانههاي بر ده بر ده رودكانهها

هستند كه در آنها جر ان آب در بستر رودكانه تبا جزا ار اا مباناع

كبنكتر جدا شده و دوباره به هم متصل م شبد .الگبي شر ان (بر دهبر ده) در نتيجه تشكيل اادها اا مابانع
اات كه جر ان آب رودكانه را تيسيم م كند .عرض ا ن رودكانه نسبت به عماق آنهاا ز اادتر ااات .باار بساتر
قسمت اعظم بار رابب را تشكيل م دهد و متشكل از شن و ماااه ااات (فيضنياا و احمادي .)1378 ،معمابال
اباحل ا نگبنه رودكانه ها مرتب در حال فراا خ اات .شيب منطيه ا ن نبع رودكانه نسبتا تند ببده و غالبا پالن
آنها بصبرت كانالهاي متعددي د ده م شبد كه بين آنها را جزا ر كبن

و بزرگ آبرفت تشكيل م دهند.

دال ل ببجبد آمدن ا ن نبع رودكانهها مرببط به ورود راببات بيخ از ظرفيت حمال رودكاناه و شايب تناد
رودكانه م باشد (لئبپالد و ولمن ،1375 ،به نيل از كباجه ااهبت .)1374 ،
 - 1-7عوارض موجود در بستر رودخانه جاجرود
از اشكال كه در بستر رودكانه به نشم م كبرد ،ادهاي داكل كانال رودكانه اات .ا ان اادها از اكتصاصاات
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رودكانههاي بر ده بر ده م باشد و بصبرت ز ر تيسيمبندي شدهاند (.)Reineck ,1980

اكل  1-1-7تقسيمبندآ رودخانهها بر اساس ويژگيهاآ جريا بستررودخانه (احمدآ ،فيضنيا.)1378،

اكل  -2-1-7طبقهبندآ رودخانهها بر اساس دبي نب و نبراهه (احمدآ ،فيضنيا.)1378،

ادهاي طبل  :ا ن ادها به صبرت طبل در جهت جر ان آب تشكيل م شبند .جر انهاي ببجبد آورنده آنهاا
طرف ببده و معمبال در مناطق كم عمق و آرام تشكيل م شبند .ادهاي غالب در جاجرود از ا ن نابع اناد و
در محدوده مبرد مطالعه به تعداد ز اد قابل مشاهده هستند (عكد .)1-7

عكس  -1-7سد طولي در نزديكي روستاآ اواا

بررسي رسوباناسي ،مورفوسكوپي و انيهاآ سنگين رسوبات رودخانه جاجرود

ادهاي عرض  :ا ن ادها در اثر انباشتگ راببات بصبرت مداوم و آرام تشكيل م شبند .قسمت جلب

123
آنها

حالت زبان داشته و انتهاي آنها حالت تخت به كبد م گيرد .ا ن ادها در جاجرود به ندرت د ده م شابد فيا
نند ن مبرد در پائين دات محدوده قابل مشاهده اات (عكد .)2-7
ادهاي قطري :ا ن ادها در جر انهاي نامتيارن تشكيل م شبند و محبر طبل آنهاا باا جهات اصال جر اان
رودكانه به حالت مبازي نم باشند (عكد  )2-7ا ن نبع ادها نيز در جاجرود به ندرت در نزد ك پل لشاكر
د ده م شبد.
ادهاي حاشيهاي :همهنان كه از اام ا ن ادها پيدا اات ,در قسمتهاي كناري رودكانه تشاكيل م شابند كاه
ممكن اات به د باره رودكانه نسبيده باشد ا كانال ما بين د باره و اد وجبد داشته باشد .از ا ن ادها در پائين
دات و باال دات محدوده مبرد مطالعه د ده م شبد (عكد .)3-7
ادها در داكل رودكانه جاجرود به جز در برك مناطق ثابت نببده و بطبر فصل و با كم و ز ااد شادن دبا
رودكانه تغيير مكان م دهند .علت ببجبد آمدن ا ن نبع رودكانهها ورود راببات بيخ از ظرفيت حمل رودكاناه
و شيب تند رودكانه م باشد

عكس  -3-7سد عر ي و قطرآ نزديك پل لشكرك

عكس  -3-7سد حاايهاآ قبل از سد لتيا
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عكس  -4-7نمايي از رودخانه جاجرود (ديد به سمت غرب)

از مطالعاتي که در منطقه انجام شد نتايج زير بدست آمد:
 از مطالعات مبرفباكبپ ذرات ا ن نتيجه حاصال گرد اد كاه شاكل ذرات در طابل رودكاناه دااتخبشتغييرات اات كه ا ن تغييرات از روند كاص تبعيت نم كنند .ا ن امر دال ل گبناگبن دارد كه م تبان باه مابارد
ز ر اشاره كرد .با تبجه به ا نكه راببات جاجرود از ليتبلبييهاي متنبع ببجبد آمدهاند و آبراهههاي فراوانا
در طبل محدوده مبرد مطالعه به رودكانه اضافه م گردد ،طبيع اات تغييرات فارم ذرات روناد كاصا نداشاته
باشد .نرا كه با وجبد اضافه شدن شاكههاي متعدد ،ذرات با تركيب شيميا

و كان شناا متفاوت باه رودكاناه

اضافه م شبد كه مياومت ،اندازه و شكل اوليه متفاوت دارند .عالوه بر آن مسافت را كه ذرات مطالعاه شاده طا
كردهاند ،متفاوت ببده و نتيجتا اثرات اا ش و كبردگ در آنها كسان نخباهد ببد.
 از آنهه كه تاكنبن در مبرد يئبمرفبلبيي رودكانه جاجرود گفته شد ننين بر م آ اد كاه ،ا ان رودكاناه درمحدوده مبرد مطالعه با ميانگين ضر ب پيهخ  1/10و شيب متبا  %4و وجبد ادهاي فاراوان در بساتر كابد
(پارامتر ادي بيشتر از  ,)1ميانگين دب االيانه(119/7متر مكعب بر ثانيه در شهر بر ماه و حاداك ر آن  208/6متار
مكعب بر ثانيه در ارد بهشت ماه) ،نبع بار رابب (فاقد بار معلق),

رودكانه بر دهبر ده باا بساتر گراولا -

مااهاي اات (عكد .)3-10
 ميدار كانيهاي انگين از بخخ ابتداي مسير(نمبنه )Lباه اامت انتهااي مساير (نمبناه  )Dكااهخ م اباد،بطبر كه ا ن ميدار در ابتداي مسير  %0/68و در انتهاي مسير  %0/18م باشد .بنابرا ن ننين باه نظار م رااد كاه
كانيهاي انگين به دليل وزن مخصبص باال ،بيشتر در بخشهاي ابتدا

مسير رابب م كنناد و باه طارف انتهااي

مسير ميدار آنها كاهخ م ابد .همهنين ميدار كانيهاي انگين مغناطيس (اكسيدهاي آهن) از ابتدا به اامت انتهاا
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كاهخ م ابد كه علت آن جرم مخصبص باالي آنها و رابب بيشتر آنها در ابتداي مسير م باشد .
 -با تبجه به نبع كانيهاي انگين كه در نمبنههاي رابب

افت شده اات )جداول 1-3و )2-3م تبان نتيجاه

گرفت منشأ راببات بستر رودكانه جاجرود اازند كرج اات.
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