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 چکیده

اي هـترين مباحث مربوط به ژئومورفولوژي رودخاناي از عمدههاي رودخانهبررسي پادگانه

شناسي،  هاي آبرفتي و ميراثي از چينه هاي محيط عنوان يكي از لندفرم  رو به باشد؛ ازاينمي

ها  رده توسط ژئومورفولوژيستطور گست  منظور درك زمان تكتونيكي و آب و هوايي به به

هاي ترين سيستمعنوان يكي از طويل  اوزن بهي قزلرودخانه گيرد. بررسي قرار مي مورد

خوبي پاسخ داده است. بر اين اساس به  اي، به عوامل ليتولوژيكي و تكتونيكي بهرودخانه

 ه از نرممنطقه و استفاد 4:411111شناسي و زمين 4:11111هاي توپوگرافي کمک نقشه

هاي اين رودخانه پادگانه Excelو  Arc GIS -Global Mapperاي مانند افزارهاي رايانه

 نظر ليتولوژي و تكتونيک، مسير هاي مارني، متبلور و کنگلومرايي و ازنظر ليتولوژي به بازه از

ايج هاي هر بازه، تفسير گرديد. نترودخانه به هشت بازه تقسيم شد و نيمرخ عرضي پادگانه

هاي اوزن )مارن، متبلور و کنگلومرا( پادگانههاي قزلنشان داد که از بين ليتولوژي پادگانه

تر ساختي، متقارنهاي متبلور، در مناطق فاقد حرکات زمينتر و پادگانهمارني نامتقارن

هستند. در مناطق فاقد حرکات تكتونيكي، يا مناطقي با حرکات تكتونيكي يكسان در دو 

هايي که  كانـده و در مـش جادـهاي متقارن ايهـستر با ليتولوژي مقاوم، پادگانـطرف ب
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رن ماشناسي  هاي زمينهاي تكتونيكي دو طرف بستر يكسان نبوده، يا در بين اليه فعاليت

 اند. ليتولوژي مارني که بيشترين ليتولوژي حوضه گرفته هاي نامتقارن شكل وجود دارد پادگانه

هاي اين رودخانه داشته است. ه، بيشترين تأثير را در نامتقارني پادگانهرا نيز تشكيل داد

 غيرفعال بوده است. B, D & Gهاي  فعال و در بازه A, C, E, F & Hهاي  تكتونيک در بازه

 اوزن، تكتونيک، سطح اساس.ليتولوژي، پادگانه، قزل کلیدی: کلمات

 

 مقدمه

بستر و  سنگ رـب جاري ليـاص ي تهـدس دو هـب اي هـرودخان هاي سيستم کلي طور  هـب

تقسيم هستند. موقعيت و ابعاد رودخانه در سازند مقاوم   ها قابل جاري بر آبرفت

پذير ماند. در صورتي که در رسوبات آبرفتي فرسايشي نسبت به فرسايش، ثابت مي

(. 4: 4934ميشگي براي تغيير مسير دارد )رضايي مقدم و همكاران، ـيک تمايل ه

صورت ديواره   هـشناسي سخت و مقاوم، ب نس زمينـهايي از رودخانه با جارهکن

-نارهـکنند ولي در ک يـاي محدوديت ايجاد م هاي پادگانه عدد پلكانـدرآمده و در ت

گيرد  هاي متعدد با شيب کم شكل مي تر، پادگانه شناسي سست هايي با جنس زمين

ي اول نتيجه باال  ها در درجه گانهگيري پاد (. شكل494: 4911)حيدري و مقيمي، 

باال يا پايين رفتن  .هوايي است و هاي آب ساختي در کنار چرخه آمدن زمين

ي آبريز يا سطح اساس با ايجاد تغيير شيب در مسير رودخانه همراه است و  حوضه

(. حرکات 411: 4934کند )نگارش،  را ايجاد مي« هاي تكتونيكي پادگانه»

ي نامتقارن در امتداد  گيري پادگانه ممكن است باعث شكل ساختي متفاوت زمين

، 9؛ الرو2111، 2؛ دي آلسندرو و همكاران2111، 4پيتر و ون بلن .يک رودخانه شود

                                                           
1- Peters and van Balen 

2- D'Allesandro and et al., 

3- Larue 



 

 

 

 

...  9 

 

( 4333) 9(. يوکوياما2142، 2؛ راموس و همكاران2113، 4؛ مارتينز و همكاران2111

ي  ي مسير رودخانه هنخوردجوش 1ي رودخانه را در ايگنمبريتتشكيل سريع پادگانه

ي کيوشوي ژاپن را بررسي کرده و دليل فرسايش سريع توپوگرافي  جزيره 1هيشيدا

اوليه را حساسيت زياد ايگنمبريت جوش نخورده و فاقد پوشش گياهي به عوامل 

ي خاك  ي توسعه ( براي تعيين درجه2111) 1داند. تساي و همكاران فرسايشي مي

استفاده کردند.  1(WPDIدر مرکز تايوان، از شاخص )ي پاکوآ  شش پادگانه رودخانه

ي  در پادگانه رودخانه 4311گذاري سيل  ( در بررسي رسوب2111) 1مودي و ميد

در کشور آمريكا دريافتند که ضخامت رسوب  41، جنوب شرقي ايالت مونتانا3پودر

عال نامنسجم بستگي به ارتفاع پادگانه، شدت سيل و محل پادگانه نسبت به کانال ف

هاي جنوب و شرق انگلستان  ( به بررسي پادگانه2141) 44دارد. لوين و گيبارد

ي سرعت و طول مدت  ها را نتيجه پرداختند و ميزان اختالف ارتفاع بين پادگانه

بستر، شيب زمين و نرخ باالآمدگي دانستند. راموس  حمالت رودخانه، مقاومت سنگ

ها را ناشي از جابجايي عمودي گسل  ( تفاوت ارتفاع پادگانه2142) 42و همكاران

هاي  ( پادگانه2142) 49فعال در طول کواترنري دانستند. مادريتس و همكاران

ه و بازسازي ـک رودخانـيد اصلي برش ديناميـه آن را کلـآبرفتي و رسوبات مربوط ب

دانند. دوراني و  اي مي هاي رودخانه تأثير تغييرات سطح درياي گذشته در سيستم

                                                           
1- Martins and et al., 

2- Ramos and et al., 

3- Yokoyama 

4- Ignimbrite 

5- Hishida 

6- Tsai and et al., 

7 - The weighted means profile development indices 

8- Moody and Meade 

9- Powder 

10- Montana 

11- Lewin and Gibbard. 

12- Ramos and et al., 

13- Madrits and et al., 
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ي  هدف درك اهميت مكان و عوامل محلي در روند پر شدن دره ( با2141) 4سينگ

شمال غربي هيماليا، براي اولين بار يک مدل ساده براي پر کردن دره  ،2آالکالندا

ي  ها در امتداد رودخانه ( به تكامل ترتيب پادگانه2141) 9طراحي کردند. گنگ و لي

انس پرداختند و به اين نتيجه در شمال چين، با استفاده از روش لومينس 1ماناس

طور   ساختي فعال نيز به رسيدند که عالوه بر تأثيرات آب و هوايي، نيروهاي زمين

( 2141) 1اند. گيانو و گياناندريا ها مؤثر بوده توجهي در تشديد تشكيل پادگانه  قابل

کشور ايتاليا، در اواخر  1هاي آپنين باالآمدگي ناهمسان بخش جنوب شرقي کوه

هاي آبرفتي استنباط کرده و نرخ  تحليل پادگانه و  يستوسن را از طريق تجزيهپلئ

را دليلي بر تكتونيک فعال منطقه دانستند. ريمپال و  mmy 3/1- 1/1-4باالآمدگي 

وهوايي را کنترل کننده ويژگي مورفو رسوبي  ( شرايط آب2141) 1همكاران

( دو عامل 2141) 3و همكاران دانستند. وي ليانگ 1افكنه ميشالي کواترنري مخروط

را اقليم و  41شانهاي جنوب تيان کنترل کننده ايجاد رسوب و پادگانه رودخانه

ي  ( در بررسي رسوبات پادگانه2141) 44ساخت فعال دانستند. راهول و ويمال زمين

، به اين نتيجه رسيدند که فرآيندهاي محلي نقش غالب در تجمع 42آالکالندا

 اند. رسوبات داشته

                                                           
1- Devrani and singh 

2- Alaknanda 

3- Gong and Li 

4- Manas 

5- Giano and Giannandrea. 

6- Apennines 

7- Rimpal and et al., 

8- Matiali fan 

9 - Wei-liang and et al., 

10- Tian shan 

11- Rahul and Vimal 

12- Alaknanda 
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شده است که به  هاي آبرفتي انجام ر ايران مطالعات چندي در ارتباط با پادگانهد

( در بررسي تكامل خاك 4914شود. ترابي و کريميان اقبال ) چند مورد آن اشاره مي

ي سفيدرود در گيالن  ي رودخانه هاي حاشيه در يک رديف زماني روي پادگانه

( روند تحول 4911الل اوغلي )مرکزي، موفق به شناسايي سه پادگانه شدند. د

ي آن را با استفاده از مقطع  هاي کناره ژئومورفولوژيک شيروان درسي و پادگانه

ها و نيمرخ طولي بستر رودخانه، تحليل کرده و عامل  شناسي، بررسي گسل زمين

 هاي اطراف آن را دخالت ليتولوژي، فعاليت تكتونيكي ي شيروان و پادگانه تشكيل دره

( در بررسي 4931آب و هوايي دانست. مقصودي و همكاران ) و تغييرات

ي آبخيز کفرآور، تغييرات شديد نيمرخ طولي رودخانه،  ساخت فعال حوضه زمين

ي جديد در دشت سيالبي و  ي قائم، جوان شدگي رودخانه، ايجاد پادگانه ديواره

ن ساختي جوا وجود سه پادگانه در سمت راست بستر را حاکي از حرکات زمين

اوزن در  ي قزل هاي رودخانه ( در پايش پادگانه4932دانستند. عابديني و رحيمي )

ي آبرفتي را شناسايي کردند.  پادگانه 3دره و بيجار، هاي ديوان ي شهرستان محدوده

ي  هاي رودخانه شناسي پادگانه باستان ( مطالعات زمين4932مقصودي و شرفي )

هاي زيادي از  ( دريافتند که بخش4931ان )سيمره را انجام دادند. مددي و همكار

صورت مناطق خشک يا   رود، به علت تغييرات بستر، به زرينه يبستر رودخانه

 اند. مانده  هاي مئاندري در حواشي رودخانه باقي درياچه

 19´ 24˝اوزن در شمال غرب ايران، بين عرض جغرافيايي ي آبريز قزلحوضه

 13° 43´ 19˝تا  11° 21´ 19˝ل جغرافيايي شمالي و طو 91° 11´ 2˝تا  °91

ده و بون ستادکرچشمه چهلت اـتفاعاوزن ارلزـقي  رودخانهسرچشمه شرقي است. 

و شرقي ن بايجان، آذرنجاهاي ز ر از استانعبواز پس ، کيلومتر 111بر  بالغبا طولي 

اين  ود به درياي خزر مي ريزد.شاهري  دريافت سرشاخهبا ن گيالن ستا، در ابيلارد
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ت سوباربا ماهورهايي  و تپهبرفتي هاي آاز دشتمتشكل و کوهستاني ، بريزآحوضه 

 (.4)شكل  ستامل فرسايشي امقابل عودر ت مومقاکمي ندهازساو ني راـم

 
 اوزنی آبریز قزلموقعیت حوضه (1)شکل 

 مواد و روش

نه از روش باشد که در اين زميوش تحقيق از نوع آزمايشي، پيمايشي و تحليلي مير

شناسي و توپوگرافي و هاي زميننقشه و بكارگيري اي اسنادي، روش کتابخانه

ها،  هاي آبرفتي و نوع آنشده است. شناسايي فرم پادگانه هاي ميداني استفادهبررسي

 بندي اين لندفرم ژئومورفولوژيكي بود.ي پهنهترين مرحلهمهم

اوزن و ي آبي قزلحوضه DEM 91×91 ي اول ازبراي اين منظور در درجه

 4:11111هاي توپوگرافي و نقشه 4:211111و  4:411111شناسي هاي زميننقشه

 DEM، از GISاي افزار رايانهمنطقه استفاده شد. به اين صورت که با استفاده از نرم

ارتفاع کيلومتر از رودخانه، خطوط هم 2متري و با بافر  4ي موردنظر به فاصله

هاي مستخرج شده يد. با توجه به تغيير تراکمي که در منحني ميزاناستخراج گرد
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ده و با ـش  رفت، مشخصيـه مـهايي که احتمال وجود پادگانوجود داشت، مكان

ها مورد تجديدنظر قرار ظر، وضعيت پادگانهـن ي از مناطق موردـدهاي ميدانـبازدي

يابي شده و نقاط يتموقع ،GPSهايي که پادگانه وجود داشت با گرفت و مكان

نظر، رديابي گرديد  مورد DEMشناسي و هاي توپوگرافي، زمينحاصل بر روي نقشه

با  بررسي قرار گرفت. و وضعيت ليتولوژي، موقعيت نقاط نسبت به گسل، مورد

، نيمرخ عرضي در امتداد نقاط و عمود بر رودخانه Global Mapperاستفاده از 

 رار گرفت.ترسيم گرديده و مورد تحليل ق

 بحث و نتایج

نظر تهيه و در محيط  ي مورد ابتدا اليه ،اوزن هاي قزل براي بررسي ليتولوژي پادگانه

کيلومتري در بستر فعلي رودخانه،  2فراخواني و با ايجاد حريم  GIS Arcافزاري  نرم

 -2.  مارن -4طبقه   ها به سه ي آن دهنده ها بر اساس جنس و مواد تشكيل پادگانه

 (.2کنگلومرا تقسيم شدند )شكل  -9.  لورمتب

شوند که  اوزن را شامل مي هاي قزل ها عمده ليتولوژي پادگانه تشكيالت مارن

هاي ميوسن، پليوسن، اليگوميوسن، اليگوسن و ائوسن هستند، اين  مربوط به دوره

پذير بودن هاي گذشته بوده و فرسايش ليتولوژي مربوط به بستر درياها يا درياچه

ي دشتي شديداً تحت تأثير ليتولوژي  ي رودخانه در بازه ها باعث شده که هندسه آن

ها از کردستان تا شهر ميانه،  (. بخش اعظم پادگانه9بستر شكل گيرد )شكل 

ي طارم از  نطقهـهاي بخش اعظم م آغاج و پادگانه ي قره حدودهـهاي م هـپادگان

 هاي مارني هستند. پادگانه
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 اوزنی آبریز قزلهای حوضه ی لیتولوژی پادگانهبندپهنه (2)شکل 

 
 ی انگوران(ای در لیتولوژی مارنی )منطقهی آبرفتی شش اشکوبهی یک پادگانهنمونه (3)شکل 

تشكيالت بلورين )دروني، بيروني و دگرگوني( دوران مزوزوئيک و سنوزوئيک 

زايي فشاني و کوه آتش هاي ي دوم قرار دارند و در اثر فعاليت ازلحاظ وسعت در مرتبه

ي هشتچين و خلخال، بخش عليا و سفلي  هاي منطقه اند. تمامي پادگانه ايجادشده
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هايي از جنوب شهرستان ميانه و زنجان و بخش مياني  چاي، بخش هشترود و ترکمن

 (.1رود از اين نوع هستند )شكل  سجاس

 
 ماهنشان( -قاطرچی ی با جنس آذرین )نزدیک دربندی یک پادگانهنمونه (4)شکل 

ي سوم اهميت، قرار دارند که  لحاظ وسعت تشكيالت کنگلومرايي در مرتبه از

ي زنجان  بخش اعظم رودخانه ،4 ( است که در آن1شكل )پراکندگي آنها به شرح 

بخش سراب اکثر  ،2کيلومتر.  411پي، به طول تقريباً  رود از سلطانيه تا شهر نيک

صورت پراکنده مابين   شكيالت کنگلومرايي که بهـت ،9هاي فرعي حوضه.  رودخانه

 اند. گرفته هاي مارني قرار پادگانه
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 بوطه(ای با لیتولوژی کنگلومرایی )روستای قرهی آبرفتی پنج اشکوبهی یک پادگانهنمونه (5)شکل 

توپوگرافي  براي بررسي اثر تكتونيک براوزن:  هاي قزل پادگانهتوپوگرافي 

، بر اساس وضعيت قرارگيري رودخانه نامتقارن( -متقارناوزن ) لهاي قز پادگانه

اي با در نظر گرفتن نسبت به گسل منطقه به هشت بازه تقسيم شد و هر بازه

تر و متقارن B،D،F ،Gهاي (. با توجه به شكل، بازه1ليتولوژي تشريح گرديد )شكل 

ژي مسير ليتولوسي و شنا زمينيط اشرباشند. تر مينامتقارن A،C،E ،Hهاي بازه

سست مانند رس، مارن و شيل و هم از مواد سخت مانند اوزن، هم از مواد جريان قزل

شده که در کنار هم  آهک تشكيل و سنگ سنگفشاني، ماسه هاي آتش سنگ

گيرد؛ بنابراين  ي اين مواد يكسان انجام نمي قرارگرفته که عمل تخريب در همه

نظر توپوگرافي به تبعيت از اين عوامل در طول مسير  ازهاي اين رودخانه نيز  پادگانه

هاي متقارن و نامتقارن مرز توان بين پادگانهنتيجه نمي کنند و درجريان، تغيير مي

غييرات ـري که باعث تـخيص داد. عالوه بر اين، عامل ديگـيقي تشـمشخص و دق

 ايهاي رودخانهستمنظر توپوگرافي شده، حرکات زمين ساختي است. سي ها ازپادگانه

 ساخت حساس هستند و در واکنش به حرکات زمينشدت به تغييرات زمين  هـب



 

 

 

 

...  44 

 

شوند )جعفربيگلو و هاي ژئومورفولوژيكي بستر ميساختي، دچار تغييراتي در ويژگي

 (.11: 4934همكاران، 

العمل  سـها عككشي نسبت به تكتونيک و باالآمدگيـهاي زهيستمـاجزاء س

ها، ي تشكيل پادگانهها با تأکيد بر نحوهالعمل ند. بررسي اين عكسدهنشان مي

ها و حضور بعضي از اشكال ژئومورفولوژيكي توجه به انحراف مسير رودخانه

عنوان يكي از   اوزن به ي قزل (. رودخانه14: 4911پذير است )بياتي خطيبي،  امكان

خوبي  هاي تكتونيكي به اي کشور به تغيير شكل هاي رودخانه ترين سيستم طويل

اوزن در ي قزل (. رودخانه4: 4931پاسخ داده است )حسيني تودشكي و همكاران، 

ست انسته اخانه تورودا ـتنهده و نئوتكتونيكي بوح يک طرداراي کوهستاني ي زهبا

(. يكسان 44: 4934)رضايي مقدم و همكاران، ريض نمايد ـتعو تعميق د مسير خو

ين ـمت زاـني طبقرنس ماـجتكتونيكي در دو طرف بستر و نبودن ميزان نيروهاي 

اند. عامل  هاي اين رودخانه شدهاز عوامل مهمي هستند که باعث نامتقارني پادگانه

اوزن  هاي مسير قزلآهک تنگه ها، ليتولوژي بازالت و سنگديگر در نامتقارني پادگانه

ه و کم کردن قدرت صورت مانع عمل کرده و با کاستن شيب رودخان  است که به

کنند که با مي  جايي افقي در قبل از تنگهفرسايشي آب، رودخانه را مجبور به جابه

  هاي تراکمي شده است. ها و دشت تخريب سطوح تراکمي منجر به عدم تقارن پادگانه
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 نظر توپوگرافی اوزن ازی آبریز قزلی حوضهها بندی پادگانهبازه (6)شکل 

ي  رودخانهه ـکه دـسبب ش، ايعـشهاي  لغزشنيز و دقي خنو فرسايش عميق 

شناسي و  زمينيط اباشد. شرردار بااليي برخواري ناپايداز ني رماهاي  اوزن در بازهقزل

 باشد.  ها مي ر رودخانهفتار يکننده کنترللي ـصال ـماعواي از منطقههر ژي ليتولو

 
 های دربند قاطرچی تهای متقارن ایجادشده در ایگنمبریپادگانه (7)شکل 
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 پی(نیک روستای )نزدیکی کنگلومرایی لیتولوژی با نامتقارن ایاشکوبه سه آبرفتی یپادگانه (8)شکل

طور عمده مارن و در مناطق گسلي   جنس تشكيالت در اين محدوده به (:Aی )بازه

اد، باشد. چون در تشكيالت مارني، به دليل سستي مو)بيجار و ديواندره( آذرين مي

ها نامتقارن بوده و در مناطق گسلي دهد، پادگانهسرعت تغيير مسير مي  رودخانه به

و نامتقارني   نكرده ميزان عمل  نيز نيروهاي تكتونيكي در دو طرف بستر به يک

ها را به همراه داشته است. از طرفي وجود جنس متفاوت آذرين و مارن در پادگانه

هاي نامتقارني را ايجاد جا کرده و پادگانهن جابهطرف مار کنار هم رودخانه را به

 کرده است.

سنگ، هاي آبرفتي اين بازه در رسوبات کنگلومرا و ماسهبررسي پادگانه (:Bی )بازه

حاکي از آن است که به دليل يكسان بودن جنس رسوبات و مقاومت زياد سطوح 

ارن هستند. جنس رسوبات ها، متق سنگي در برابر فرسايش، پادگانههاي ماسهپادگانه

طور عمده مارن بوده و به دليل حساسيت زياد اين مواد  در خارج از اين تشكيالت به

اي آب ها يا حرکات ورقه ي نخ آب وسيله هاي ايجادشده بهدر برابر فرسايش، پادگانه

هاي شايع و يا به دليل ناپايداري بستر رودخانه و تخريب شعبات فرعي، لغزش

 باشند.صورت نامتقارن مي اي آن، به نارهي کديواره
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ها خيلي زيادتر و از نرخ  در طرف راست دره در اين بازه تعداد گسل (:Cی )بازه

طرف چپ دره برخوردار بوده و جنس تشكيالت در   باالآمدگي بيشتري نسبت به

ث باشد که اين عوامل باع اين بازه فرسايش پذير و از نوع مارن باروکش کنگلومرا مي

شده رودخانه تحت تأثير باالآمدگي و ليتولوژي به سمت ساحل چپ رانده شود و از 

آهک بوده و مانع از  سنگ و سنگ طرفي عمده ليتولوژي ساحل چپ از نوع ماسه

صورت ديواره عمل کرده است و اگر  که اين ساحل به طوري اي شده بهفرسايش کناره

شناسي به آن ه جهت انطباق زمينها در ساحل راست نبود، رودخانفعاليت گسل

 گرديد.ساحل هدايت مي

شناسي در دو طرف ساحل رودخانه در اين بازه جنس تشكيالت زمين (:Dی )بازه

ي اين شرايط، آهک( و درنتيجه سنگ و سنگتقريباً يكسان بوده )مارن، شيل، ماسه

 ارن هست.صورت متق ها از ضريب فرسايشي يكساني برخوردار بوده و بهپادگانه

هاي فراوان و تأثير حرکات تكتونيكي و  در اين بازه به دليل وجود گسل (:Eی )بازه

هاي جوار بودن سنگ هاي دو طرف ساحل و همنئوتكتونيكي متفاوت در پادگانه

 يداسيت، آندزيت و بازالت با تشكيالت سست مارن و کنگلومرا و متفاوت بودن درجه

هاي اند. رودخانه  شده صورت نامتقارن ايجاد  هـها بهـپذيري سواحل، پادگانفرسايش

نظر  ي فعال ازلحاظ جريان در يک محدوده جاري در بخش جنوبي اين حوضه از

دار دهند. پيچانه فشارهاي تكتونيكي پاسخ ميـتكتونيک به صور گوناگون نسبت ب

 آغاجقره يي شور چاي و همچنين افزايش قوس مسير جريان رودخانهشدن رودخانه

هاي بزرگ )واقع در بخش مياني و جنوبي حوضه( در نزديكي طاقديس و ناوديس

: 4911شده بر رودخانه هست )بياتي خطيبي،  حاکي از فشارهاي تكتونيكي اعمال

 (.11و  11
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رغم وجود ي قرنقوچاي است، عليدر اين بازه که مربوط به رودخانه (:Fی )بازه

دليل يكنواختي ساخت، به نظر نو زمين ن منطقه ازهاي فراوان و فعال بودگسل

 شناسيساخت در دو طرف ساحل و يكسان بودن جنس زميننيروهاي حاصل از زمين

باشند. بياتي خطيبي يـصورت متقارن م  ها بهپادگانه ها )آندزيت و بازالت(،هـپادگان

س، عكوـشي مهكز يبكهـشر حضوي قرنقو، هـي رودخانز در محدودهـ( ني4911)

را نمكي ي مدگي گنبدهاآباالها و  خوردگي ها، چين اي، گسل هاي رودخانه پادگانه

 هاي وده آثار باالآمدگيمحدداند. در اين ميحوضه نيكي نئوتكتوهاي  دليلي بر فعاليت

 هاي از آنها، مخصوصاً در اطراف گسلناشي اي  هاي رودخانهپادگانهتشكيل و تكتونيكي 

 شود.ديده مي وفور  بهلغزشي 

هاي آبرفتي اين بازه از ژيپس، مارن، سيلت،  جنس غالب پادگانه (:Gی )بازه

سنگ و تا حدودي آندزيت است. گسل در اطراف پادگانه هاي آبرفتي اين بازه  ماسه

گرفته توسط  ت انجاممطالعاها متقارن هستند. وجود ندارد و به همين دليل پادگانه

( در اين بازه، مؤيد اين نكته هست که در مقاطعي 4934رضايي مقدم و همكاران )

عرض  هاي مقاوم، فرسايش عمقي غلبه کرده و رودخانه بستري عميق و کم با کناره

ي کمتري هاي دو طرف رودخانه، فاصلهکند. در چنين شرايطي پادگانه پيدا مي

 ترها عريضهـي مقاومت در برابر فرسايش، سطوح پادگاننتيجه نسبت بهم دارند و در

 هايو ارتفاع آنها نسبت بهم در اثر حفر بستر، بيشتر است. در مورد مقاطعي که کناره

 هاي دو طرف رودخانه،باشد و پادگانهعمق ميپذير دارند، بستر عريض و کمفرسايش

ي بيشتري نسبت به هم دارند؛ به دليل سستي رسوباتي که عمدتاً مارني فاصله

ها ع، سطوح پادگانهـهاي شايدقي و لغزشـعمقي و خن رسايشـاست، در اثر ف

طور عمومي رخ  ، فرسايش بستر بهينابنابرها نيز کمتر است؛  تر و ارتفاع آنعرض کم

ي غيرمستقيم اي و فرسايش بستر، تقريباً يک رابطهنداده است. بين فرسايش کناره

 وجود دارد.



 

 

 

 

  4931بهار  41 ي، شمارهيژئومورفولوژهيدرو 46

 

هاي  هاي تالش تا کوه أس کوهالر ي اين بخش که از خط در محدوده (:Hی )بازه

کرده؛  ( نيز اشاره4939طوري که رستم خاني ) شمالي زنجان قرار دارد، همان

ي اين بازه به چشم اوزن در محدوده ي قزل ها در حوضه بيشترين تراکم گسل

اوزن و  ي داربستي، هم در امتداد قزل صورت شبكه  هاي ماکرو به خورد و گسل مي

هاي ميكرو نيز از آن اين  اند. بيشترين تراکم گسل شده هم عمود بر آن کشيده

باشند. جنس  هاي تالش و شمال زنجان مي ناحيه بوده و منطبق بر ناهمواري

ي اطراف شهر هشتچين و دو طرف  شناسي اين بازه در محدودهتشكيالت زمين

ي  هباشد و در بخش انتهايي رودخانطور کامل از نوع آندزيت مي  بستر رودخانه به

ها، مارني و  بر، جنس تشكيالت پادگانه ي شهرهاي گيلوان و آب اوزن در محدوده قزل

باشد. چون بيشترين تراکم گسل در  کنگلومرايي بوده و بستر رودخانه نيز پهن مي

موازات بستر متمرکزشده، حرکات جنبايي در   حوضه و ساحل چپ اين رودخانه به

ها در اين بخش شده است. در راستاي نهطول اين ساحل باعث نامتقارني پادگا

هاي  ( باالآمدگي سريع ناشي از قرارگيري در کنار گسل4934هاي مهرجردي )يافته

هاي  گوشه در اين منطقه شده است. پادگانه زا باعث تشكيل الگوي راستفعال و لرزه

 باشد. ي آن مي اوزن در اين ناحيه حاکي از جنبايي پهنه آبرفتي قزل

 ریگینتیجه

اوزن، بر اساس ليتولوژي  هاي آبرفتي، از سراب تا پاياب قزل براي بررسي پادگانه

ها  قرارگيري گسل يهاي اصلي و همچنين توزيع و نحوه هاي سرشاخه بستر و کناره

ها در اولين بازه از  بازه تقسيم شد. نامتقارني اکثر پادگانه 1نسبت به رودخانه، به 

تفاوت در امتداد ـعدد و ليتولوژي مـهاي مت ود گسلي از وجـاوزن ناش سراب قزل

اوزن در مسير خود، بين بيجار تا ياسوکند در ليتولوژي مقاوم  ها است. قزل آبراهه

ها در  هاي مشخص و متقارني ايجاد کرده ولي جريان سرشاخه سنگ، پادگانه ماسه

شده  هاي نامشخص و نامتقارن گيري پادگانه ليتولوژي سست مارن، باعث شكل
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آباد ياسوکند و قبل از ماهنشان، رودخانه موازي با گسل جريان  است. بعد از حسن

سنگ و  هايي که ليتولوژي سست مارن را در مجاور ليتولوژي مقاوم ماسه دارد؛ گسل

هاي آبرفتي شده است. کناره چپ  آهک قرار داده و باعث نامتقارن شدن پادگانه

گسل، شيب زيادي دارد و کناره راست آن با  رودخانه با ليتولوژي مقاوم و فاقد

هاي متعدد و ليتولوژي مارن، شيب ماليمي دارد. در اطراف شهر ماهنشان، هر  گسل

هاي آبرفتي متقارن بوجود آمده  گذرد پادگانه جا رودخانه از ليتولوژي همگني مي

بهستان، ليتولوژي مقاوم ساحل سمت چپ  ياست. در صورتي که در اطراف قلعه

هاي نامتقارن شده است. ليتولوژي  ترين پادگانه گيري يكي از تيپيک اعث شكلب

بسيار متفاوت دو طرف رودخانه، از نظر مقاومت در مقابل فرسايش، بعد از شهر 

هاي آبرفتي نامتقارن، نقش مهمي داشته است. عدم  ماهنشان در ايجاد پادگانه

ديواره عمودي درآمده و صورت   اي است که ساحل سمت چپ به گونه تقارن به

ژئوسايت دربند قاطرچي را ايجاد کرده است. هرچند در امتداد و عمود بر مسير 

قرنقوچاي و بعد از شهر ميانه تا  يشهر ميانه، در سرشاخه ياوزن در محدوده قزل

هاي متعددي وجود دارد ولي عبور رودخانه از ليتولوژي متبلور  هشتجين گسل

ي آبرفتي متقارني را ايجاد کرده است. در ليتولوژي متبلور و ها فشاني پادگانه آتش

عرض و در عوض ارتفاع آنها زيادتر  ها کمساختي، سطح پادگانهداراي حرکات زمين

هاي تكتونيكي و تغييرات سطح اساس و محصور  طارم فعاليت يشود. در منطقهمي

اوزن،  داد مسير قزلشدن ليتولوژي مارن با ليتولوژي متبلور و وجود گسل در امت

هاي آبرفتي نامتقارن و مشخصي شده است. پراکندگي  گيري پادگانه باعث شكل

اوزن باعث شده که نتوان  هاي مختلف قزل نامنظم ليتولوژي و گسل در بخش

هاي  ها ارائه داد. در ليتولوژي مقاوم، پادگانه بندي متوالي را براي پادگانه تقسيم

 ها امكان برش عمقي ر ليتولوژي مارن، شيب جداره پادگانهاند و د گرفته متقارن شكل

هاي شايع در سطوح عرضي،  را فراهم کرده و همراه با فرسايش عمقي و لغزش
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عرض با اختالف ارتفاع کم ايجادشده است. اين موضوع در راستاي  هاي کم پادگانه

از مواد  هاکند درجايي که ناهمواري( است که اشاره مي4913هاي دريو ) يافته

ي مواد يكسان و يكنواخت انجام مختلف نرم و مقاوم باشد، عمل تخريب در همه

هاي خود در ارتباط با ( در يافته4934مقدم و همكاران )گيرد. همچنين رضايينمي

شود  شناسي متفاوت، باعث مياوزن اشاره دارند که عبور رودخانه از سازند زمين قزل

 گيرند؛بقات نرم و سست در معرض تخريب قرار ميطبقات سخت مقاومت کرده و ط

اوزن  هاي قزل هاي آبرفتي، در اکثر بخش چنين وضعيتي باعث عدم تقارن پادگانه

 شده است. 
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 منابع

ی آبریز های نئوتکتونیکی در حوضهتشخیص فعالیت(، 4911خطيبي، مريم )بياتيـ 

، فضاي جغرافيايي، کتونیکهای ژئومورفیک و مورفوتقرنقوچای با استفاده از شاخص

 .99-11، صص 21ي شماره

بررسی تکامل خاک در یک ردیف (، 4914)کريميان اقبال مصطفي  و سفيدي ترابي گلـ 

ي علوم ، مجلهی سفیدرود در گیالن مرکزیی رودخانههای حاشیهزمانی روی پادگانه

 .31-444، صص 4ي شمارهخاك و آب، 

(، 4934)صفر راد طاهر  و نگهبان، سعيد ؛دشكري، سجادباقري سي ؛جعفربيگلو، منصورـ 

ی گیالن غرب در های ژئومورفولوژیکی رودخانهبررسی تغییرات بستر و ویژگی

-412، صص 2ي هاي ژئومورفولوژي کمي، شماره، پژوهش1381تا  1344های سال

11. 

اني خسرو تهرخسرو  و آرين، مهران ؛پورکرماني، محسن ؛حسيني تودشكي، وحيدـ 

ي شمارهمين، علوم ز ي، مجلهاوزنی قزلتأثیر ساختارها بر روی رودخانه(، 4931)

 .11-11، صص 14

ژئومورفولوژی و مدیریت سیستمی (، 4911)مقيمي ابراهيم  و حيدري، اسداهللـ 

جغرافيا  ی قرنقو تا سد سهند )هشترود(،ی موردی: حوضهها، مطالعهرودخانه

 .443-491، صص 41ي نجمن جغرافيايي ايران(، شمارهپژوهشي ا-ي علمي)نشريه

ي ، ترجمههای زمین مبانی ژئومورفولوژی، اشکال ناهمواری(، 4913دريو، ماکس )ـ 

 .932مقصود خيام، انتشارات مبنا، چاپ هشتم، ص 

تحلیل روند تحول ژئومورفولوژیک شیروان درسی و (، 4911دالل اوغلي، علي )ـ 

، 22ي فضاي جغرافيايي، شماره ،ن با استفاده از نیمرخ طولیی آهای کنارهپادگانه

 .93-11صص 
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-های بستر قزلافکنهپایش ساختار ژئوکلیماتیک مخروط(، 4939رستم خاني، اصغر )ـ 

 .421کارشناسي ارشد، ص  ينامهحسن جعفري، پايان، غالماوزن

(، 4934نرود )اصغري سراسكاصياد  و رضايي مقدم، محمدحسين، ثروتي، محمدرضاـ 

اوزن با تأکید بر عوامل ی قزلبررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه

ي ، شماره11پياپي ريزي محيطي،  ، جغرافيا و برنامهشناسی ژئومورفولوژیک و زمین

 .4-41، صص 2

ی البرز باختری بر اساس ندی ناحیهـبپهنه(، 4934زارع مهرجردي، احمدعلي )ـ 

، 11 ريزي محيطي، پياپي برنامه جغرافيا و يمجله، ساختهای ریخت زمینشاخص

 .411-411، صص 4ي شماره

ای شاهدی بر تغییرات های رودخانهتراس(، 4932)رحيمي اميد  و عابديني، موسيـ 

ی استان اوزن در محدودهی قزلی موردی: رودخانه)مطالعه اقلیمی در هولوسن

ئومورفولوژي، ژئومورفولوژي و پايش دومين همايش ملي انجمن ايراني ژ کردستان(،

 .91-91جغرافيا، دانشگاه تهران، صص  يتغييرات محيطي، دانشكده

آشکارسازی (، 4931مددي، عقيل، بهشتي جاويد، ابراهيم، فتحي، محمدحسين )ـ 

ای با توجه به تأثیر ساختارهای  تغییرات بستر رودخانه و بررسی مورفولوژی رودخانه

 صص ،2 يهيدروژئومورفولوژي، شماره رود(، موردی: زرینه یشناسی )مطالعه زمین

11-21. 

مينايي مسعود  و باقري سيدشكري، سجاد ؛جعفري اقدم، مريم ؛مقصودي، مهرانـ 

های تفاده از شاخصـی آبخیز کفرآور با اسهـکتونیک فعال حوضـت(، 4931)

-491، صص 21 ي، جغرافيا و توسعه، شمارهژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی

444. 

شناسی در قلمرو  باستان مطالعات زمین(، 4932)شرفي سيامک  و مقصودي، مهرانـ 

، رانی ژئومورفولوژیـمایش ملی انجمن ایـای، دومین ههای رودخانههـپادگان
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جغرافيا، دانشگاه تهران، صص  يژئومورفولوژي و پايش تغييرات محيطي، دانشكده

12-13. 
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