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چکیده
بررسي پادگانههاي رودخانهاي از عمدهترين مباحث مربوط به ژئومورفولوژي رودخانـهاي
ميباشد؛ ازاينرو به عنوان يكي از لندفرمهاي محيطهاي آبرفتي و ميراثي از چينهشناسي،
بهمنظور درك زمان تكتونيكي و آب و هوايي به طور گسترده توسط ژئومورفولوژيستها
مورد بررسي قرار ميگيرد .رودخانهي قزلاوزن به عنوان يكي از طويلترين سيستمهاي
رودخانهاي ،به عوامل ليتولوژيكي و تكتونيكي بهخوبي پاسخ داده است .بر اين اساس به
کمک نقشههاي توپوگرافي  4:11111و زمينشناسي  4:411111منطقه و استفاده از نرم
افزارهاي رايانهاي مانند  Global Mapper- Arc GISو  Excelپادگانههاي اين رودخانه
از نظر ليتولوژي به بازههاي مارني ،متبلور و کنگلومرايي و از نظر ليتولوژي و تكتونيک ،مسير
رودخانه به هشت بازه تقسيم شد و نيمرخ عرضي پادگانههاي هر بازه ،تفسير گرديد .نتايج
نشان داد که از بين ليتولوژي پادگانههاي قزلاوزن (مارن ،متبلور و کنگلومرا) پادگانههاي
مارني نامتقارنتر و پادگانههاي متبلور ،در مناطق فاقد حرکات زمينساختي ،متقارنتر
هستند .در مناطق فاقد حرکات تكتونيكي ،يا مناطقي با حرکات تكتونيكي يكسان در دو
طرف بـستر با ليتولوژي مقاوم ،پادگانـههاي متقارن ايـجاد شـده و در مـكانهايي که
E-mail:jafarihas@yahoo.com

4ـ استاديار ژئومورفولوژي دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران (نويسندهي مسئول).
2ـ کارشناس ارشد هيدروژئومورفولوژي و دبير جغرافيا در ناحيه دو زنجان ،زنجان ،ايران.
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فعاليتهاي تكتونيكي دو طرف بستر يكسان نبوده ،يا در بين اليههاي زمينشناسي مارن
وجود دارد پادگانههاي نامتقارن شكلگرفتهاند .ليتولوژي مارني که بيشترين ليتولوژي حوضه
را نيز تشكيل داده ،بيشترين تأثير را در نامتقارني پادگانههاي اين رودخانه داشته است.
تكتونيک در بازههاي  A,C,E,F & Hفعال و در بازههاي  B,D & Gغيرفعال بوده است.
کلمات کلیدی :ليتولوژي ،پادگانه ،قزلاوزن ،تكتونيک ،سطح اساس.

مقدمه
بـه طور کلي سيستمهاي رودخانـهاي بـه دو دسـتهي اصـلي جاري بـر سنگبستر و
جاري بر آبرفتها قابل تقسيم هستند .موقعيت و ابعاد رودخانه در سازند مقاوم
نسبت به فرسايش ،ثابت مي ماند .در صورتي که در رسوبات آبرفتي فرسايشيپذير
يک تمايل هـميشگي براي تغيير مسير دارد (رضايي مقدم و همكاران.)4 :4934 ،
کنارههايي از رودخانه با جـنس زمينشناسي سخت و مقاوم ،بـه صورت ديواره
درآمده و در تـعدد پلكانهاي پادگانهاي محدوديت ايجاد مـيکنند ولي در کـناره-
هايي با جنس زمينشناسي سستتر ،پادگانههاي متعدد با شيب کم شكل ميگيرد
(حيدري و مقيمي .)494 :4911 ،شكلگيري پادگانهها در درجهي اول نتيجه باال
آمدن زمينساختي در کنار چرخههاي آب و هوايي است .باال يا پايين رفتن
حوضه ي آبريز يا سطح اساس با ايجاد تغيير شيب در مسير رودخانه همراه است و
«پادگانههاي تكتونيكي» را ايجاد ميکند (نگارش .)411 :4934 ،حرکات
زمينساختي متفاوت ممكن است باعث شكلگيري پادگانهي نامتقارن در امتداد
يک رودخانه شود .پيتر و ون بلن2111 ،4؛ دي آلسندرو و همكاران2111 ،2؛ الرو،9
1- Peters and van Balen
2- D'Allesandro and et al.,
3- Larue

...
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2111؛ مارتينز و همكاران2113 ،4؛ راموس و همكاران .)2142 ،2يوکوياما)4333( 9
تشكيل سريع پادگانهي رودخانه را در ايگنمبريت 1جوشنخوردهي مسير رودخانهي
هيشيدا 1جزيرهي کيوشوي ژاپن را بررسي کرده و دليل فرسايش سريع توپوگرافي
اوليه را حساسيت زياد ايگنمبريت جوش نخورده و فاقد پوشش گياهي به عوامل
فرسايشي ميداند .تساي و همكاران )2111( 1براي تعيين درجهي توسعهي خاك
شش پادگانه رودخانهي پاکوآ در مرکز تايوان ،از شاخص ( 1)WPDIاستفاده کردند.
مودي و ميد )2111( 1در بررسي رسوبگذاري سيل  4311در پادگانه رودخانهي
پودر ،3جنوب شرقي ايالت مونتانا 41در کشور آمريكا دريافتند که ضخامت رسوب
نامنسجم بستگي به ارتفاع پادگانه ،شدت سيل و محل پادگانه نسبت به کانال فعال
دارد .لوين و گيبارد )2141( 44به بررسي پادگانههاي جنوب و شرق انگلستان
پرداختند و ميزان اختالف ارتفاع بين پادگانهها را نتيجهي سرعت و طول مدت
حمالت رودخانه ،مقاومت سنگبستر ،شيب زمين و نرخ باالآمدگي دانستند .راموس
و همكاران )2142( 42تفاوت ارتفاع پادگانهها را ناشي از جابجايي عمودي گسل
فعال در طول کواترنري دانستند .مادريتس و همكاران )2142( 49پادگانههاي
آبرفتي و رسوبات مربوط بـه آن را کلـيد اصلي برش ديناميـک رودخانـه و بازسازي
تأثير تغييرات سطح درياي گذشته در سيستمهاي رودخانهاي ميدانند .دوراني و
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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سينگ )2141( 4با هدف درك اهميت مكان و عوامل محلي در روند پر شدن درهي
آالکالندا ،2شمال غربي هيماليا ،براي اولين بار يک مدل ساده براي پر کردن دره
طراحي کردند .گنگ و لي )2141( 9به تكامل ترتيب پادگانهها در امتداد رودخانهي
ماناس 1در شمال چين ،با استفاده از روش لومينسانس پرداختند و به اين نتيجه
رسيدند که عالوه بر تأثيرات آب و هوايي ،نيروهاي زمينساختي فعال نيز به طور
قابل توجهي در تشديد تشكيل پادگانهها مؤثر بودهاند .گيانو و گياناندريا)2141( 1
باالآمدگي ناهمسان بخش جنوب شرقي کوههاي آپنين 1کشور ايتاليا ،در اواخر
پلئيستوسن را از طريق تجزيه و تحليل پادگانههاي آبرفتي استنباط کرده و نرخ
باالآمدگي  1/1 -1/3 mmy-4را دليلي بر تكتونيک فعال منطقه دانستند .ريمپال و
همكاران )2141( 1شرايط آبوهوايي را کنترل کننده ويژگي مورفو رسوبي
کواترنري مخروطافكنه ميشالي 1دانستند .وي ليانگ و همكاران )2141( 3دو عامل
کنترل کننده ايجاد رسوب و پادگانه رودخانههاي جنوب تيانشان 41را اقليم و
زمينساخت فعال دانستند .راهول و ويمال )2141( 44در بررسي رسوبات پادگانهي
آالکالندا ،42به اين نتيجه رسيدند که فرآيندهاي محلي نقش غالب در تجمع
رسوبات داشتهاند.

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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در ايران مطالعات چندي در ارتباط با پادگانههاي آبرفتي انجامشده است که به
چند مورد آن اشاره ميشود .ترابي و کريميان اقبال ( )4914در بررسي تكامل خاك
در يک رديف زماني روي پادگانههاي حاشيهي رودخانهي سفيدرود در گيالن
مرکزي ،موفق به شناسايي سه پادگانه شدند .دالل اوغلي ( )4911روند تحول
ژئومورفولوژيک شيروان درسي و پادگانههاي کنارهي آن را با استفاده از مقطع
زمينشناسي ،بررسي گسلها و نيمرخ طولي بستر رودخانه ،تحليل کرده و عامل
تشكيل درهي شيروان و پادگانههاي اطراف آن را دخالت ليتولوژي ،فعاليت تكتونيكي
و تغييرات آب و هوايي دانست .مقصودي و همكاران ( )4931در بررسي
زمينساخت فعال حوضهي آبخيز کفرآور ،تغييرات شديد نيمرخ طولي رودخانه،
ديوارهي قائم ،جوان شدگي رودخانه ،ايجاد پادگانهي جديد در دشت سيالبي و
وجود سه پادگانه در سمت راست بستر را حاکي از حرکات زمينساختي جوان
دانستند .عابديني و رحيمي ( )4932در پايش پادگانههاي رودخانهي قزلاوزن در
محدودهي شهرستانهاي ديواندره و بيجار 3 ،پادگانهي آبرفتي را شناسايي کردند.
مقصودي و شرفي ( )4932مطالعات زمينباستانشناسي پادگانههاي رودخانهي
سيمره را انجام دادند .مددي و همكاران ( )4931دريافتند که بخشهاي زيادي از
بستر رودخانهي زرينهرود ،به علت تغييرات بستر ،به صورت مناطق خشک يا
درياچههاي مئاندري در حواشي رودخانه باقي ماندهاند.
حوضهي آبريز قزلاوزن در شمال غرب ايران ،بين عرض جغرافيايي ˝19´ 24
 91°تا ˝ 91° 11´ 2شمالي و طول جغرافيايي ˝ 11° 21´ 19تا ˝13° 43´ 19
شرقي است .سرچشمه رودخانهي قـزلاوزن ارتفاعـات چهلچشمه کردستان بوده و
با طولي بالغبر  111کيلومتر ،پس از عبور از استانهاي زنجان ،آذربايجان شرقي و
اردبيل ،در استان گيالن با دريافت سرشاخهي شاهرود به درياي خزر مي ريزد .اين
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حوضه آبريز ،کوهستاني و متشكل از دشتهاي آبرفتي و تپهماهورهايي با رسوبات
مـارني و سازندهاي کممقاومت در مقابل عوامل فرسايشي است (شكل .)4

شکل ( )1موقعیت حوضهی آبریز قزلاوزن

مواد و روش
روش تحقيق از نوع آزمايشي ،پيمايشي و تحليلي ميباشد که در اين زمينه از روش
اسنادي ،روش کتابخانهاي و بكارگيري نقشههاي زمينشناسي و توپوگرافي و
بررسيهاي ميداني استفادهشده است .شناسايي فرم پادگانههاي آبرفتي و نوع آنها،
مهمترين مرحلهي پهنهبندي اين لندفرم ژئومورفولوژيكي بود.
براي اين منظور در درجهي اول از  91×91 DEMحوضهي آبي قزلاوزن و
نقشههاي زمينشناسي  4:411111و  4:211111و نقشههاي توپوگرافي 4:11111
منطقه استفاده شد .به اين صورت که با استفاده از نرمافزار رايانهاي  ،GISاز DEM
موردنظر به فاصلهي  4متري و با بافر  2کيلومتر از رودخانه ،خطوط همارتفاع
استخراج گرد يد .با توجه به تغيير تراکمي که در منحني ميزانهاي مستخرج شده

...

1

وجود داشت ،مكانهايي که احتمال وجود پادگانـه مـيرفت ،مشخص شـده و با
بازديـدهاي ميدانـي از مناطق مورد نـظر ،وضعيت پادگانهها مورد تجديدنظر قرار
گرفت و مكانهايي که پادگانه وجود داشت با  ،GPSموقعيتيابي شده و نقاط
حاصل بر روي نقشههاي توپوگرافي ،زمينشناسي و  DEMمورد نظر ،رديابي گرديد
و وضعيت ليتولوژي ،موقعيت نقاط نسبت به گسل ،مورد بررسي قرار گرفت .با
استفاده از  ،Global Mapperنيمرخ عرضي در امتداد نقاط و عمود بر رودخانه
ترسيم گرديده و مورد تحليل قرار گرفت.
بحث و نتایج
براي بررسي ليتولوژي پادگانههاي قزلاوزن ،ابتدا اليهي مورد نظر تهيه و در محيط
نرمافزاري  Arc GISفراخواني و با ايجاد حريم  2کيلومتري در بستر فعلي رودخانه،
پادگانهها بر اساس جنس و مواد تشكيلدهندهي آنها به سه طبقه  -4مارن-2 .
متبلور -9 .کنگلومرا تقسيم شدند (شكل .)2
تشكيالت مارنها عمده ليتولوژي پادگانههاي قزلاوزن را شامل ميشوند که
مربوط به دوره هاي ميوسن ،پليوسن ،اليگوميوسن ،اليگوسن و ائوسن هستند ،اين
ليتولوژي مربوط به بستر درياها يا درياچههاي گذشته بوده و فرسايشپذير بودن
آنها باعث شده که هندسهي رودخانه در بازهي دشتي شديداً تحت تأثير ليتولوژي
بستر شكل گيرد (شكل  .)9بخش اعظم پادگانهها از کردستان تا شهر ميانه،
پادگانـههاي مـحدودهي قرهآغاج و پادگانههاي بخش اعظم مـنطقهي طارم از
پادگانههاي مارني هستند.
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شکل ( )2پهنهبندی لیتولوژی پادگانههای حوضهی آبریز قزلاوزن

شکل ( )3نمونهی یک پادگانهی آبرفتی شش اشکوبهای در لیتولوژی مارنی (منطقهی انگوران)

تشكيالت بلورين (دروني ،بيروني و دگرگوني) دوران مزوزوئيک و سنوزوئيک
ازلحاظ وسعت در مرتبهي دوم قرار دارند و در اثر فعاليتهاي آتشفشاني و کوهزايي
ايجادشدهاند .تمامي پادگانههاي منطقهي هشتچين و خلخال ،بخش عليا و سفلي

...

3

هشترود و ترکمنچاي ،بخشهايي از جنوب شهرستان ميانه و زنجان و بخش مياني
سجاسرود از اين نوع هستند (شكل .)1

شکل ( )4نمونهی یک پادگانهی با جنس آذرین (نزدیک دربند قاطرچی -ماهنشان)

از لحاظ وسعت تشكيالت کنگلومرايي در مرتبهي سوم اهميت ،قرار دارند که
پراکندگي آنها به شرح شكل ( )1است که در آن  ،4بخش اعظم رودخانهي زنجان
رود از سلطانيه تا شهر نيکپي ،به طول تقريباً  411کيلومتر ،2 .بخش سراب اکثر
رودخانههاي فرعي حوضه ،9 .تـشكيالت کنگلومرايي که به صورت پراکنده مابين
پادگانههاي مارني قرار گرفتهاند.
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شکل ( )5نمونهی یک پادگانهی آبرفتی پنج اشکوبهای با لیتولوژی کنگلومرایی (روستای قرهبوطه)

توپوگرافي پادگانههاي قزلاوزن :براي بررسي اثر تكتونيک بر توپوگرافي
پادگانههاي قزلاوزن (متقارن -نامتقارن) ،بر اساس وضعيت قرارگيري رودخانه
نسبت به گسل منطقه به هشت بازه تقسيم شد و هر بازهاي با در نظر گرفتن
ليتولوژي تشريح گرديد (شكل  .)1با توجه به شكل ،بازههاي  G ،F،D،Bمتقارنتر و
بازههاي  H ،E،C،Aنامتقارنتر ميباشند .شرايط زمينشناسي و ليتولوژي مسير
جريان قزلاوزن ،هم از مواد سست مانند رس ،مارن و شيل و هم از مواد سخت مانند
سنگهاي آتشفشاني ،ماسهسنگ و سنگآهک تشكيلشده که در کنار هم
قرارگرفته که عمل تخريب در همهي اين مواد يكسان انجام نميگيرد؛ بنابراين
پادگانههاي اين رودخانه نيز از نظر توپوگرافي به تبعيت از اين عوامل در طول مسير
جريان ،تغيير ميکنند و در نتيجه نميتوان بين پادگانههاي متقارن و نامتقارن مرز
مشخص و دقـيقي تشـخيص داد .عالوه بر اين ،عامل ديگـري که باعث تـغييرات
پادگانهها از نظر توپوگرافي شده ،حرکات زمين ساختي است .سيستمهاي رودخانهاي
بـه شدت به تغييرات زمينساخت حساس هستند و در واکنش به حرکات زمين

...
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ساختي ،دچار تغييراتي در ويژگيهاي ژئومورفولوژيكي بستر ميشوند (جعفربيگلو و
همكاران.)11 :4934 ،
اجزاء سـيستمهاي زهـكشي نسبت به تكتونيک و باالآمدگيها عكـسالعمل
نشان ميدهند .بررسي اين عكسالعملها با تأکيد بر نحوهي تشكيل پادگانهها،
توجه به انحراف مسير رودخانهها و حضور بعضي از اشكال ژئومورفولوژيكي
امكانپذير است (بياتي خطيبي .)14 :4911 ،رودخانهي قزلاوزن به عنوان يكي از
طويلترين سيستمهاي رودخانهاي کشور به تغيير شكلهاي تكتونيكي بهخوبي
پاسخ داده است (حسيني تودشكي و همكاران .)4 :4931 ،رودخانهي قزلاوزن در
بازهي کوهستاني داراي يک طرح نئوتكتونيكي بوده و تنهـا رودخانه توانسته است
مسير خود تعميق و تعـريﺾ نمايد (رضايي مقدم و همكاران .)44 :4934 ،يكسان
نبودن ميزان نيروهاي تكتونيكي در دو طرف بستر و جـنس مارني طبقـات زمـين
از عوامل مهمي هستند که باعث نامتقارني پادگانههاي اين رودخانه شدهاند .عامل
ديگر در نامتقارني پادگانهها ،ليتولوژي بازالت و سنگآهک تنگههاي مسير قزلاوزن
است که به صورت مانع عمل کرده و با کاستن شيب رودخانه و کم کردن قدرت
فرسايشي آب ،رودخانه را مجبور به جابهجايي افقي در قبل از تنگه ميکنند که با
تخريب سطوح تراکمي منجر به عدم تقارن پادگانهها و دشتهاي تراکمي شده است.
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شکل ( )6بازهبندی پادگانههای حوضهی آبریز قزلاوزن از نظر توپوگرافی

فرسايش عميق و خندقي و نيز لغزشهاي شـايع ،سبب شـده کـه رودخانهي
قزلاوزن در بازههاي مارني از ناپايداري بااليي برخوردار باشد .شرايط زمينشناسي و
ليتولوژي هر منطقهاي از عوامـل اصـلي کنترلکنندهي رفتار رودخانهها ميباشد.

شکل ( )7پادگانههای متقارن ایجادشده در ایگنمبریتهای دربند قاطرچی

...
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شکل( )8پادگانهی آبرفتی سه اشکوبهای نامتقارن با لیتولوژی کنگلومرایی (نزدیکی روستای نیکپی)

بازهی ( :)Aجنس تشكيالت در اين محدوده به طور عمده مارن و در مناطق گسلي
(بيجار و ديواندره) آذرين ميباشد .چون در تشكيالت مارني ،به دليل سستي مواد،
رودخانه به سرعت تغيير مسير ميدهد ،پادگانهها نامتقارن بوده و در مناطق گسلي
نيز نيروهاي تكتونيكي در دو طرف بستر به يک ميزان عملنكرده و نامتقارني
پادگانه ها را به همراه داشته است .از طرفي وجود جنس متفاوت آذرين و مارن در
کنار هم رودخانه را بهطرف مارن جابهجا کرده و پادگانههاي نامتقارني را ايجاد
کرده است.
بازهی ( :)Bبررسي پادگانههاي آبرفتي اين بازه در رسوبات کنگلومرا و ماسهسنگ،
حاکي از آن است که به دليل يكسان بودن جنس رسوبات و مقاومت زياد سطوح
پادگانههاي ماسهسنگي در برابر فرسايش ،پادگانهها ،متقارن هستند .جنس رسوبات
در خارج از اين تشكيالت بهطور عمده مارن بوده و به دليل حساسيت زياد اين مواد
در برابر فرسايش ،پادگانههاي ايجادشده بهوسيلهي نخ آبها يا حرکات ورقهاي آب
شعبات فرعي ،لغزش هاي شايع و يا به دليل ناپايداري بستر رودخانه و تخريب
ديوارهي کنارهاي آن ،بهصورت نامتقارن ميباشند.
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بازهی ( :)Cدر طرف راست دره در اين بازه تعداد گسلها خيلي زيادتر و از نرخ
باالآمدگي بيشتري نسبت به طرف چپ دره برخوردار بوده و جنس تشكيالت در
اين بازه فرسايش پذير و از نوع مارن باروکش کنگلومرا ميباشد که اين عوامل باعث
شده رودخانه تحت تأثير باالآمدگي و ليتولوژي به سمت ساحل چپ رانده شود و از
طرفي عمده ليتولوژي ساحل چپ از نوع ماسهسنگ و سنگآهک بوده و مانع از
فرسايش کنارهاي شده بهطوريکه اين ساحل بهصورت ديواره عمل کرده است و اگر
فعاليت گسلها در ساحل راست نبود ،رودخانه جهت انطباق زمينشناسي به آن
ساحل هدايت ميگرديد.
بازهی ( :)Dدر اين بازه جنس تشكيالت زمينشناسي در دو طرف ساحل رودخانه
تقريباً يكسان بوده (مارن ،شيل ،ماسهسنگ و سنگآهک) و درنتيجهي اين شرايط،
پادگانهها از ضريب فرسايشي يكساني برخوردار بوده و بهصورت متقارن هست.
بازهی ( :)Eدر اين بازه به دليل وجود گسلهاي فراوان و تأثير حرکات تكتونيكي و
نئوتكتونيكي متفاوت در پادگانههاي دو طرف ساحل و همجوار بودن سنگهاي
داسيت ،آندزيت و بازالت با تشكيالت سست مارن و کنگلومرا و متفاوت بودن درجهي
فرسايشپذيري سواحل ،پادگانـهها بـه صورت نامتقارن ايجاد شده اند .رودخانههاي
جاري در بخش جنوبي اين حوضه از لحاظ جريان در يک محدودهي فعال از نظر
تكتونيک به صور گوناگون نسبت بـه فشارهاي تكتونيكي پاسخ ميدهند .پيچاندار
شدن رودخانهي شور چاي و همچنين افزايش قوس مسير جريان رودخانهي قرهآغاج
در نزديكي طاقديس و ناوديسهاي بزرگ (واقع در بخش مياني و جنوبي حوضه)
حاکي از فشارهاي تكتونيكي اعمالشده بر رودخانه هست (بياتي خطيبي:4911 ،
 11و .)11

...
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بازهی ( :)Fدر اين بازه که مربوط به رودخانهي قرنقوچاي است ،عليرغم وجود
گسلهاي فراوان و فعال بودن منطقه از نظر نو زمينساخت ،به دليل يكنواختي
نيروهاي حاصل از زمينساخت در دو طرف ساحل و يكسان بودن جنس زمينشناسي
پادگانـهها (آندزيت و بازالت) ،پادگانهها به صورت متقارن مـيباشند .بياتي خطيبي
( )4911نيـز در محدودهي رودخانـهي قرنقو ،حضور شـبكهي زهكشي مـعكوس،
پادگانههاي رودخانهاي ،گسلها ،چينخوردگيها و باالآمدگي گنبدهاي نمكي را
دليلي بر فعاليتهاي نئوتكتونيكي حوضه ميداند .در اين محدوده آثار باالآمدگيهاي
تكتونيكي و تشكيل پادگانههاي رودخانهاي ناشي از آنها ،مخصوصاً در اطراف گسلهاي
لغزشي به وفور ديده ميشود.
بازهی ( :)Gجنس غالب پادگانههاي آبرفتي اين بازه از ژيپس ،مارن ،سيلت،
ماسه سنگ و تا حدودي آندزيت است .گسل در اطراف پادگانه هاي آبرفتي اين بازه
وجود ندارد و به همين دليل پادگانهها متقارن هستند .مطالعات انجامگرفته توسط
رضايي مقدم و همكاران ( )4934در اين بازه ،مؤيد اين نكته هست که در مقاطعي
با کناره هاي مقاوم ،فرسايش عمقي غلبه کرده و رودخانه بستري عميق و کمعرض
پيدا ميکند .در چنين شرايطي پادگانههاي دو طرف رودخانه ،فاصلهي کمتري
نسبت بهم دارند و در نتيجهي مقاومت در برابر فرسايش ،سطوح پادگانـهها عريﺾتر
و ارتفاع آنها نسبت بهم در اثر حفر بستر ،بيشتر است .در مورد مقاطعي که کنارههاي
فرسايشپذير دارند ،بستر عريﺾ و کمعمق ميباشد و پادگانههاي دو طرف رودخانه،
فاصلهي بيشتري نسبت به هم دارند؛ به دليل سستي رسوباتي که عمدتاً مارني
است ،در اثر فـرسايش عمقي و خنـدقي و لغزشهاي شايـع ،سطوح پادگانهها
کمعرضتر و ارتفاع آنها نيز کمتر است؛ بنابراين ،فرسايش بستر بهطور عمومي رخ
نداده است .بين فرسايش کنارهاي و فرسايش بستر ،تقريباً يک رابطهي غيرمستقيم
وجود دارد.
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بازهی ( :)Hدر محدودهي اين بخش که از خطالرأس کوههاي تالش تا کوههاي
شمالي زنجان قرار دارد ،همانطوري که رستم خاني ( )4939نيز اشارهکرده؛
بيشترين تراکم گسلها در حوضهي قزلاوزن در محدودهي اين بازه به چشم
ميخورد و گسلهاي ماکرو به صورت شبكهي داربستي ،هم در امتداد قزلاوزن و
هم عمود بر آن کشيده شدهاند .بيشترين تراکم گسلهاي ميكرو نيز از آن اين
ناحيه بوده و منطبق بر ناهمواريهاي تالش و شمال زنجان ميباشند .جنس
تشكيالت زمينشناسي اين بازه در محدودهي اطراف شهر هشتچين و دو طرف
بستر رودخانه به طور کامل از نوع آندزيت ميباشد و در بخش انتهايي رودخانهي
قزلاوزن در محدودهي شهرهاي گيلوان و آببر ،جنس تشكيالت پادگانهها ،مارني و
کنگلومرايي بوده و بستر رودخانه نيز پهن ميباشد .چون بيشترين تراکم گسل در
حوضه و ساحل چپ اين رودخانه به موازات بستر متمرکزشده ،حرکات جنبايي در
طول اين ساحل باعث نامتقارني پادگانهها در اين بخش شده است .در راستاي
يافتههاي مهرجردي ( )4934باالآمدگي سريع ناشي از قرارگيري در کنار گسلهاي
فعال و لرزهزا باعث تشكيل الگوي راستگوشه در اين منطقه شده است .پادگانههاي
آبرفتي قزلاوزن در اين ناحيه حاکي از جنبايي پهنهي آن ميباشد.
نتیجهگیری
براي بررسي پادگانههاي آبرفتي ،از سراب تا پاياب قزلاوزن ،بر اساس ليتولوژي
بستر و کنارههاي سرشاخههاي اصلي و همچنين توزيع و نحوهي قرارگيري گسلها
نسبت به رودخانه ،به  1بازه تقسيم شد .نامتقارني اکثر پادگانهها در اولين بازه از
سراب قزلاوزن ناشـي از وجود گسلهاي متـعدد و ليتولوژي مـتفاوت در امتداد
آبراههها است .قزلاوزن در مسير خود ،بين بيجار تا ياسوکند در ليتولوژي مقاوم
ماسهسنگ ،پادگانههاي مشخص و متقارني ايجاد کرده ولي جريان سرشاخهها در
ليتولوژي سست مارن ،باعث شكلگيري پادگانههاي نامشخص و نامتقارن شده

...
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است .بعد از حسن آباد ياسوکند و قبل از ماهنشان ،رودخانه موازي با گسل جريان
دارد؛ گسل هايي که ليتولوژي سست مارن را در مجاور ليتولوژي مقاوم ماسهسنگ و
آهک قرار داده و باعث نامتقارن شدن پادگانههاي آبرفتي شده است .کناره چپ
رودخانه با ليتولوژي مقاوم و فاقد گسل ،شيب زيادي دارد و کناره راست آن با
گسل هاي متعدد و ليتولوژي مارن ،شيب ماليمي دارد .در اطراف شهر ماهنشان ،هر
جا رودخانه از ليتولوژي همگني ميگذرد پادگانههاي آبرفتي متقارن بوجود آمده
است .در صورتي که در اطراف قلعهي بهستان ،ليتولوژي مقاوم ساحل سمت چپ
باعث شكلگيري يكي از تيپيکترين پادگانههاي نامتقارن شده است .ليتولوژي
بسيار متفاوت دو طرف رودخانه ،از نظر مقاومت در مقابل فرسايش ،بعد از شهر
ماهنشان در ايجاد پادگانههاي آبرفتي نامتقارن ،نقش مهمي داشته است .عدم
تقارن بهگونهاي است که ساحل سمت چپ به صورت ديواره عمودي درآمده و
ژئوسايت دربند قاطرچي را ايجاد کرده است .هرچند در امتداد و عمود بر مسير
قزلاوزن در محدودهي شهر ميانه ،در سرشاخهي قرنقوچاي و بعد از شهر ميانه تا
هشتجين گسل هاي متعددي وجود دارد ولي عبور رودخانه از ليتولوژي متبلور
آتشفشاني پادگانهها ي آبرفتي متقارني را ايجاد کرده است .در ليتولوژي متبلور و
داراي حرکات زمينساختي ،سطح پادگانهها کمعرض و در عوض ارتفاع آنها زيادتر
ميشود .در منطقهي طارم فعاليتهاي تكتونيكي و تغييرات سطح اساس و محصور
شدن ليتولوژي مارن با ليتولوژي متبلور و وجود گسل در امتداد مسير قزلاوزن،
باعث شكلگيري پادگانههاي آبرفتي نامتقارن و مشخصي شده است .پراکندگي
نامنظم ليتولوژي و گسل در بخشهاي مختلف قزلاوزن باعث شده که نتوان
تقسيمبندي متوالي را براي پادگانهها ارائه داد .در ليتولوژي مقاوم ،پادگانههاي
متقارن شكلگرفتهاند و در ليتولوژي مارن ،شيب جداره پادگانهها امكان برش عمقي
را فراهم کرده و همراه با فرسايش عمقي و لغزشهاي شايع در سطوح عرضي،
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پادگانههاي کم عرض با اختالف ارتفاع کم ايجادشده است .اين موضوع در راستاي
يافتههاي دريو ( )4913است که اشاره ميکند درجايي که ناهمواريها از مواد
مختلف نرم و مقاوم باشد ،عمل تخريب در همهي مواد يكسان و يكنواخت انجام
نميگيرد .همچنين رضاييمقدم و همكاران ( )4934در يافتههاي خود در ارتباط با
قزلاوزن اشاره دارند که عبور رودخانه از سازند زمينشناسي متفاوت ،باعث ميشود
طبقات سخت مقاومت کرده و طبقات نرم و سست در معرض تخريب قرار ميگيرند؛
چنين وضعيتي باعث عدم تقارن پادگانههاي آبرفتي ،در اکثر بخشهاي قزلاوزن
شده است.

...
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رودخانهها ،مطالعهی موردی :حوضهی قرنقو تا سد سهند (هشترود) ،جغرافيا
(نشريهي علمي-پژوهشي انجمن جغرافيايي ايران) ،شمارهي  ،41صص .443-491
ـ دريو ،ماکس ( ،)4913مبانی ژئومورفولوژی ،اشکال ناهمواریهای زمین ،ترجمهي
مقصود خيام ،انتشارات مبنا ،چاپ هشتم ،ص .932
ـ دالل اوغلي ،علي ( ،)4911تحلیل روند تحول ژئومورفولوژیک شیروان درسی و

پادگانههای کنارهی آن با استفاده از نیمرخ طولی ،فضاي جغرافيايي ،شمارهي ،22
صص .93-11
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ـ رستم خاني ،اصغر ( ،)4939پایش ساختار ژئوکلیماتیک مخروطافکنههای بستر قزل-

اوزن ،غالمحسن جعفري ،پاياننامهي کارشناسي ارشد ،ص .421
ـ رضايي مقدم ،محمدحسين ،ثروتي ،محمدرضا و صياد اصغري سراسكانرود (،)4934
بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانهی قزلاوزن با تأکید بر عوامل

ژئومورفولوژیک و زمینشناسی ،جغرافيا و برنامهريزي محيطي ،پياپي  ،11شمارهي
 ،2صص .4-41
ـ زارع مهرجردي ،احمدعلي ( ،)4934پهنهبـندی ناحیهی البرز باختری بر اساس

شاخصهای ریخت زمینساخت ،مجلهي جغرافيا و برنامهريزي محيطي ،پياپي ،11
شمارهي  ،4صص .411-411
ـ عابديني ،موسي و اميد رحيمي ( ،)4932تراسهای رودخانهای شاهدی بر تغییرات
اقلیمی در هولوسن (مطالعهی موردی :رودخانهی قزلاوزن در محدودهی استان

کردستان) ،دومين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي ،ژئومورفولوژي و پايش
تغييرات محيطي ،دانشكدهي جغرافيا ،دانشگاه تهران ،صص .91-91
ـ مددي ،عقيل ،بهشتي جاويد ،ابراهيم ،فتحي ،محمدحسين ( ،)4931آشکارسازی
تغییرات بستر رودخانه و بررسی مورفولوژی رودخانهای با توجه به تأثیر ساختارهای

زمینشناسی (مطالعهی موردی :زرینهرود) ،هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،2صص
.21-11
ـ مقصودي ،مهران؛ جعفري اقدم ،مريم؛ باقري سيدشكري ،سجاد و مسعود مينايي
( ،)4931تـکتونیک فعال حوضـهی آبخیز کفرآور با اسـتفاده از شاخصهای
ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی ،جغرافيا و توسعه ،شمارهي  ،21صص -491
.444
ـ مقصودي ،مهران و سيامک شرفي ( ،)4932مطالعات زمینباستانشناسی در قلمرو

پادگانـههای رودخانهای ،دومین هـمایش ملی انجمن ایـرانی ژئومورفولوژی،
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