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چکيده
حوضهي آبريز تبارکآباد يکي از زيرحوضههاي آبريز قرهقوم در شمال شرقي شهرستان
قوچان و در استان خراسان رضوي ميباشد که در زون زمينشناسي کپهداغ قرار دارد .به
طور کلي هدف از اين پژوهش ،ارزيابي تأثير شاخصهاي مورفومتري بر روي پارامترهاي
بافتي مربوط به اندازهي رسوبات در حوضههاي آبريز است .در اين تحقيق دو زيرحوضهي
يدک و زيرآبه که حوضهي تبارکآباد را ايجاد مينمايند انتخاب و برخي از شاخصهاي
کمي مورفومتريکي کالسهبندي گرديد .بر اين اساس زيرحوضهي يدک در کالس  4و
زيرحوضهي زيرابه در کالس  2قرار گرفت که نشاندهندهي فعال بودن زيرحوضهي يدک
از لحاظ تکتونيکي است .به منظور بررسي پارامترهاي رسوبشناسي  1نمونه رسوب از هر
کدام از زيرحوضهها برداشت گرديد .اندازهي رسوبات نشان ميدهد که زيرحوضهي يدک
رسوباتي درشتر از زيرحوضهي زيرآبه دارد .نتايج نشان ميدهد که زيرحوضهي يدک که بر

4ـ استاديار گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،مشهد ،ايران( ،نويسندهي مسئول).
E-mail:mo_ja58@yahoo.com

 2ـ کارشناس ارشد گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،مشهد ،ايران.
 9ـ دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي ،دانشگاه حکيم سبزواري ،سبزوار ،ايران.
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اساس شاخصهاي مورفومتري در کالس فعالتري قرار گرفته ،پارامترهاي بافتي مربوط به
اندازهي باالتري دارد.
کلمات کليدي :حوضهي آبريز تبارکآباد ،زيرحوضهي يدک ،شاخصهاي مورفومتري،
پارامترهاي بافتي.

مقدمه
سطح زمين همواره تحت تأثير حرکات فرسايشي بخصوص تأثير متقابل فرايندهاي
تکتونيکي و ليتولوژيکي قرار گرفته است .اين حرکات در طي ميليونها سال باعث
تغيير اساسي در شکل حوضههاي آبريز گرديده است .تأثيرات ياد شده در واقع
برآيندي از نيروهاي مؤثر دروني و بيروني ميباشند .در اين راستا شاخصهاي
مورفومتريک يکي از ابزارهاي بسيار مفيد براي نحوه تأثيرگذاري نيروهاي مورد نظر
ميباشند .مورفومتري انـدازهگيري کمي اشکال سـطح زمين يا چشمانـدازههاي
طبيعي ميباشد (کلر و پينتر.)47 :2772 ،4
ارتباط شاخصهاي مورفومتري با فعاليتهاي مورفوتکتونيکي از يک طرف و نيز
ارتباط آنها با شدت فرسايش و نهايتاً روند رسوبگذاري از طرف ديگر نشاندهندهي
اهميت اين نـوع شاخصها در تـحليل مورفولوژي يـک حوضهي آبريز ميباشد
(پورکرماني و سلگي97 :4911 ،؛ مهدوي ،2 :4931 ،بول و مک فادن1 :4311 ،2؛
بوربانک و آندرسن9 :2774 ،9؛ کاراتاس1 :2749 ،1؛ راوات.)1 :2741 ،5

1- Keller and Pinter
2- Bull and McFadden
3- Burbank and Anderson
4- Karatas
5- Rawat

...
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براي اولين بار هک )4319( 4جهت کمي نمودن نيمرخ طولي شاخهي اصلي
رودخانهها ،شاخص طول -گراديان رودخانه )SL( 2را پيشنهاد نمود (شمس و دالل
اوغلي47 :4931 ،؛ راک ول و همکاران.)9 :4315 ،9
يکي از مطالعاتي که در سالهاي اخير صورت گرفته است در مورد بررسي تأثير
تکتونيک در ويژگيهاي کمي شبکه زهکشي در چهار حوضهي آبريز در شمال شرق
ايران مي باشد (بهرامي و همکاران .)2 :4932 ،در اين تحقيق شاخصهايي مانند
شاخص انشعابات ،ناهنجاري و تراکم سلسله مراتبي و درصد عدم تقارن حوضهي
آبريز مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنين تاکنون از ديدگاه مختلف شاخصهاي تکتونيکي در حوضههاي آبريز
مورد مطالعه قرار گرفتهاند (محمدزاده و همکاران2 :4932 ،؛ مقصودي و همکاران،
 2 :4931و اندرياني و همکاران )2 :4931 ،ولي تأثير اين شاخصها بر روي اندازهي
رسوبات بررسي نشده است لذا در اين تحقيق سعي گرديده حوضه آبريزي انتخاب
گردد که فاکتورهاي تأثيرگذار بر روي مورفومتري آن مانند خصوصيات سنگ
شناسي و آب و هوايي تقريباً مشابه بوده و از طرفي کانالهاي اصلي آن قابل تفکيک
با شند تا بتوان اثرات تغييرات شاخصهاي مورفومتري بر روي پارامترهاي بافتي
مربوط به اندازه مورد مطالعه قرار گيرند .بدين منظور حوضهي آبريز تبارکآباد
انتخاب گرديد.
موقعيت جغرافيايي و زمينشناسي منطقهي مورد مطالعه
حوضهي آبريز تبارکآباد در شمال شهرستان قوچان و بين طولهاي جغرافيايي 5
َ 51° 21تاً 53° 79َ 55و عرضهاي جغرافيايي  91° 72َ 14تاً  91° 24َ 71و در
1- Hack
2- Stream length-gradient index
3- Rockwell et.al.,

111

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  11بهار 1931

 415کيلومتري غرب شهر مشهد قرار دارد .اين حوضهي آبريز از دو زيرحوضهي
کوچک تر به نامهاي يدک و زيرآبه تشکيل شده است که کامالً از يکديگر جدا بوده
و در محل اتصال آنها سد تبارک احداث گرديده است (شکل .)4
از نقطه نظر زمينشناسي ،حوضه آبريز تبارکآباد جزيي از زون زمينشناسي
کپه داغ محسوب ميشود (افشار حرب )4919،و مهمترين نهشتههاي آن رسوباتي
مربوط به دورهي ژوراسيک پسين و کرتاسه پيشين ميباشد و همچنين نهشتههاي
رسوبي جوان آن مربوط به دورهي کواترنري ميباشند (افشار حرب)452 :4919 ،
(شکل .)4
مواد و روشها
در حوضهي آبريز تبارکآباد از دادهها و شاخصهاي مورفومتريکي حوضهي آبريز
که همگي داللت بر چگونگي درجهي فعاليت تکتونيکي بر روي آن دارد استفاده
گرديده است .در اين تحقيق از نقشهي زمينشناسي با مقياس  4:477777قوچان
(قائمي )4919 ،و نقشههاي با مقياس توپوگرافي  4:57777سازمان جغرافيايي
ارتش ( )4991استفاده شده است .پارامترهاي مهم مورفومتري که در اين پژوهش
مورد بررسي قرار گرفتهاند شامل  Smf4, AF2, SL, VF9,ميباشند .همچنين در
نهايت شاخص فعاليت نسبي تکتونيکي )Iat( 1براي هر زيرحوضه تعيين گرديده
است .قابل ذکر است که کليهي اليههاي رقومي از روي نقشههاي پايه (توپوگرافي و
زمينشـناسي) تهيه و سپس در مـحيط نـرمافزاري  ArcGISنسبت بـه تعيين
شاخصهاي اشاره شده اقدام گرديد.

1- Index of mountain front sinuosity
2- Asymmetric factor
3- Ratio of valley floor width to valley height
4- relative tectonic activity index

...
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شکل ( )1نقشهي زمينشناسي و موقعيت جغرافيايي حوضهي آبريز تبارکآباد (اقتباس از نقشه
با مقياس  1:111111قوچان سازمان زمينشناسي کشور ،قائمي )1333 ،و تعيين شماتيک بعضي از
پارامترهاي مورفومتري بر روي آن

به منظور مطالعه پارامترهاي بافتي مربوط به اندازهي رسوبات  42نمونه از
رسوبات کانال اصلي ( 1نمونه از کانال اصلي زيرحوضهي يدک و  1نمونه از کانال
اصلي زيرحوضهي زيرآبه) برداشت گرديد .در اين نمونهبرداريها در هر نقطه به
کمک بيلچهي زمينشناسي حجمي معادل يک استوانه به قطر  27و عمق 25
سانتيمتر گودبرداري گرديد که در اين ارتباط سعي شد که نمونهها از محلي که
بافت رسوبي آن دست نخورده بود برداشت گردد و همچنين در هنگام برداشت،
رسوباتي (درشت دانه) به نمونه کم ي ا اضافه نشده و در ضمن با توجه به انشعابات
کانال اصلي ،نمونهبرداري از اصليترين کانال رودخانه و از بخش وسط آن انجام
پذيرفت .محل دقيق نمونهها توسط دستگاه  GPSثبت گرديد .نمونهها پس از
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انتقال به آزمايشگاه خشک شده و به روش غربال خشک دانهبندي گرديدند.
رسوبات هر رده توسط ترازوي با دقت  7/4گرم وزن شده و به کمک روشهاي
آماري و روابط ارائه شده توسط فولک ( )4311پارامترهاي بافتي مربوط به اندازهي
آنها محاسبه گرديد.
بحث و نتايج
با توجه به مطالعه صورت گرفته شاخصهاي مورفومتريک حوضهي آبريز تبارکآباد
به شرح زير ميباشند:
شاخص منحنيها و انتگرال هيپسومتري)Hi( 1

منحنيهاي هيپسومتري پراکندگي ارتفاعات در يک حوضهي آبريز را نسبت به کل
وسعت آن حوضه نشان ميدهد (عليزاده.)425 :4937،
منحنيهاي هيپسومتري در سادهترين تعرف ممکن در يک نمودار ،نسبتي از
مساحت کل حوضه را به نسبتي از ارتفاع کل حوضه نمايش ميدهد لذا از آنجائيکه
مساحت هر يک از زيرحوضهها به عنوان مساحت کل در نظر گرفته شده است .اين
مقدار از رابطهي زير قابل محاسبه است (کلر و پينتر.)1 :2772 ،
رابطهی ()1
در اين رابطه ( ،)Hiانتگرال هيپسومتري را نشان ميدهد )Hmean( .ميانگين
ارتفاع )Hmin( ،نشاندهندهي ارتفاع حداقل حوضه و ( )Hmaxنشاندهندهي ارتفاع
حداکثر حوضهي آبريز است.

1- Hypsometric integral

...
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ميزان انتگرال هيپسومتري پايين ،نشاندهندهي توپوگرافي کم مـيباشد (کلر و
پينتر )1 :2772 ،در ضمن بين انتگرال هيپسومتري و چرخهي فرسايشي ديويس
يک نسبت و ارتباط منطقي وجود دارد (هنکوک )42 :2749 ،4لذا از آنجائي که اين
مقدار بين  4تا  7است هرچه به عدد 4نزديک باشد نشاندهندهي جوان بودن
حوضه و هرچه از عدد  4فاصله بگيرد نشاندهندهي پيرتر بودن حوضه ميباشد.
بدين منظور تعداد  57نقطه به طور تصادفي در مدل ارتفاعي رقومي در هر
زيرحوضه انتخاب گرديد و سپس اطالعات در جدول ( )4وارد گرديد .با توجه به
دادههاي جدول ( ،)4ميزان انتگرال هيپسومتري ( )Hiزيرحوضه زيرا به معادل
 7/93و يدک  7/1ميباشد.
جدول ( )1دادههاي بدست آمده از مدل رقومي ارتفاعي و مقدار انتگرال هيپسومتري هر زيرحوضه
Hi

Hmean

Hmax

Hmin

7/93
7/1

4111/1
2957/9

2417
2149/91

4597
4574

زيرحوضه زيرآبه
زيرحوضه يدک

از آنجائيکه براي درک بهتر اين شاخص بايستي دياگرام هيپسومتري براي هر
زيرحوضه ترسـيم گردد مطابق شکل ( )2اين نـمودار تهيه گرديـد .معموالً در
حوضههاي فعال تکتونيکي شکل نمودار حالت محدب داشته و مقدار اين شاخص
بيشتر از  7/5مي باشد در حوضههاي با فعاليت متوسط مقدار اين شاخص بين 7/5
تا  7/1بوده و منحني حالت محدب -مقعر يا خط مستقيم دارد و در حوضههاي با
فعاليت کم (پير) مقدار اين شاخص کمتر از  7/1و منحني حالت مقعر دارد
(الهمدوني و همکاران .)49 :2771 ،2دادهها نشان ميدهد زيرحوضه يدک به مراتب
از ديدگاه تکتونيکي فعالتر است (شکل .)2
1- Hancock
2- El Hamdouni
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شاخص عدم تقارن حوضهي آبريز ()AF

اصوالً با استفاده از شاخص عدم تقارن ميتوان ميزان کج شدگي حوضهي آبريز را
نشان داد (بوربانک و آندرسن.)1 :2774 ،
شاخص عدم تقارن که بطور خالصه ( )AFنامگذاري ميگردد توسط رابطهي
ذيل محاسبه ميشود:
رابطهی ()2
1

ا

1

ب

لف

Hi=731

Hi=7393

0

1

0

1

زيرحوضهي زيرابه
شکل ( )2منحنيهاي هيپسومتري حوضه0ي تبارکآباد الف :زيرحوضهي يدک و ب)
0

در اين رابطه داريم :)Ar( :مساحت حوضهي آبريز در سمت راست (کيلومتر
مربع) است (ديد در سمت جهت جريان رود ميباشد) و ( :)Atکل مساحت حوضه
آبريز (کيلومترمربع) را نشان ميدهد.
در نتيـجه مـقدار شـاخص عدم تقارن ( )AFحوضـهي آبريز تبـارکآباد در
زيرحوضهي زيرآبه معادل  7/53و يدک معادل  7/51ميباشد (جدول .)2
جدول ( )2دادههاي به دست آمده از در ارتباط با شاخص عدم تقارن در هر زيرحوضه
AF

At

Ar

7/53
7/51

234/4
251/3

419/33
491/121

زيرحوضهي زيرآبه
زيرحوضهي يدک

...
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براي بيشتر شبکههاي آبراههاي که در عهد حاضر به وجود آمده و در آنها
جريان آب ادامه دارد و در حال تقارن هستند ،عامل عدم تقارن در حدود  %57است
(بوربانک و آندرسن .)3 :2774 ،الزم به ذکر است عوامل مختلف به خصوص سنگ
شناسي و ساختارهاي جهت يافته در اثر فشار ميتواند در کجشدگي حوضه
تأثيرگذار باشد (هار و گاردنر1 :4315 ،4؛ کلر و پينتر )1 :2772 ،که به علت ثبات
تقريبي اين فاکتورها ميتوان تقارن را به فعاليتهاي تکتونيکي نسبت داد به
طوريکه حوضههاي فعال تکتونيکي مقداري نزديک به  57و با کاهش ميزان
فعاليت و افزايش فرسايش مقدار آن از  57فاصله ميگيرد .بر اين اساس احتماالً
فعاليت تکتونيکي در زيرحوضهي يدک بيشتر از زيرابه ميباشد (شکل .)4
شاخص طول جريان رود به شيب رود ()SL
شاخص طول جريان -شيب رود يا شاخص ( )SLبراي يک پروفيل خاص از رود از
رابطهي زير بهدست ميآيد که اولين بار توسط هک ( )4319تعريف گرديد:
رابطهی ()3
در اين رابـطه ( )SLشـاخص طول جريان -شيب رود است و

گراديان رود

ميباشد و ( )Lمجموع طول کانال از محل انشعاب رود تا وسط نقطهاي است که در
آن شاخص مورد نظر محاسبه ميشود.
با توجه به بررسيهاي بوربانک و آندرسن ( )2774شاخص  SLانطباق مناسبي
نسبت به قدرت جريان رودخانه دارد .مجموعهي قدرت جريان رود در بخش قابل
دسترسي آن يکي از اساسيترين متغيرهاي هيدرولوژيکي است ،چرا که قدرت
جريان باعث تخريب بستر رود و حمل و انتقال رسوبات به مناطق پاييندست ميشود.
1- Hare and Gardner
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به طور کلي هرچه شيب بدنه رود بزرگتر باشد ،شيب سطح آب بيشتر ميشود
و در نتيجه ميزان تخريب و انتقال رسوبات و ميزان تخليه آب افزايش مييابد
(بوربانک و آندرسن.)45 :2774 ،
ميزان( )SLبراي حوضهي زيرآبه به طور متوسط  219/95گراديانت متر و براي
حوضهي يدک به طور متوسط  975/33گراديانت متر ميباشد (شکل .)9
الزم به ذکر است نوع ويژگيهاي سنگشناسي در تغييرات اين پارامتر مؤثر
ميباشد و معموالً ميزان تغييرات اين پارامتر را به علت سستي يا استحکام واحد
سنگي کنترل مينمايد اما از آنجائيکه در حوضهي آبريز تبارکآباد ويژگيهاي
سنگشناسي اوليه تقريباً يکسان بوده است و تقابل فرايندهاي تکتونيکي و فرسايش
باعث باقي ماندن يا حذف و محدود شدن سازندهاي زمينشناسي گرديده است لذا
ميتوان تغييرات منحنيهاي ترسيم شده براي دو زيرحوضه را متأثر از فعاليتهاي
تکتونيکي دانست به طوريکه تغييرات زياد در منحني زيرحوضهي يدک نسبت به
زيرابه داللت بر فعاليت تکتونيکي بيشتر اين زيرحوضه دارد.
ا

ب

لف

شکل ( )3شاخص طول جريان رود به شيب رود حوضهي آبريز تبارکآباد الف :زيرحوضهي يدک و
ب :زيرحوضهي زيرآبه

...
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شاخص سينوزيتهي جبههي کوهستان ()Smf
اين شاخص مشخصکنندهي پيچ و خم کوهستان ميباشد که توسط رابطهي زير به
دست ميآيد.
رابطهی ()4
در اين رابطه ( )Smfسينوزيته پيشاني کوهستاني )Lmf( ،طول جبههي کوهستان
در محل برخورد کوهستان و دشت و ( )Lsطول مستقيم جبههي کوهستان ميباشد.
سينوزيته پيشاني کوهستان شاخصي براي انعکاس توازن بين نيروهاي فرسايشي
است که از يک طرف تمايل به ايجاد ساختمان سينوزيتي دارند و از طرف ديگر
نيروهاي زمين ساختي است که تمايل به ايجاد يک خط مستقيم در پيشاني
کوهستان را دارند (بول و مک فادن1 :4311 ،؛ بول.)9 :4311 ،4
در جبهههاي کوهستاني که همراه با زمين ساخت فعال و باال آمدگي هستند
ميزان شاخص ( )Smfپايين بوده و به عدد يک نزديک است ،در حالي که ميزان باال
آمدگي کاهش يابد و يا متوقف شود ،فرايندهاي فرسايشي باعث حفر و ايجاد
ساختمان سينوسي ميگردند (بول و مک فادن1 :4311 ،؛ کلر.)3 :4311 ،2
با توجه به اطالعات به دست آمده از نقشههاي مختلف و تصاوير ماهوارهاي و به
کمک نقشههاي ترسيم شده (به طور شماتيک شکل  )4در  47مقطع در هر زيرحوضه
ميزان اين پارامتر محاسبه شد .سينوزيته جبهه کوهستان در حوضههايي که از نظر
تکتونيکي فعال هستند کمتر از  4/4است و اعداد بزرگتر از اين مقدار حاکي از کاهش
شدت فعاليتهاي تکتونيکي است (راک ول و همکاران 5 :4315 ،و کلر.)42 :4311 ،
1- Bull
2- Keller
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مقدار اين پارامتر در زيرحوضهي زيرآبه معادل  7/11و زيرحوضهي يدک معادل 7/53
محاسبه شد که نشاندهندهي تکتونيک فعالتر زيرحوضهي يدک است (جدول.)9
جدول ( )3دادههاي به دست آمده براي شاخص سينوزيته جبهه کوهستان در هر زيرحوضه
Smf

Ls

Lmf

7/11
7/53

9/1
2/1

9/412
4/591

زيرحوضهي زيرآبه
زيرحوضهي يدک

شاخص نسبت پهناي کف به ارتفاع دره ()VF

اين شاخص از رابطهي زير قابل محاسبه ميباشد.
رابطهی ()5
با توجه به رابطهي فوق:
( )Vfwعرض کف دره )ELD( ،ارتفاع سمت چپ دره )ErD( ،ارتفاع سمت
راست دره و ) (ESCارتفاع کف دره ميباشد .مقدار ( )Vfبراي درههاي پهن و با
گستردگي زياد داراي مقادير باال بوده (پايين بودن فعاليت تکتونيکي) و براي درههاي
 Vشکل داراي مقادير کم (باال بودن فعاليت تکتونيکي) ميباشد (بوربانک و
آندرسن47 :2774 ،؛ سيلوا و همکاران .)49 :2779 ،4بدين منظور  1مقطع با
فواصل حداقل  4کيلومتر فاصله از يکديگر در هر زيرحوضه انتخاب و پروفيل مربوطه
ترسيم گرديد (راميرز هررا( )5 :4331 ،2شکل  )1سپس متوسط مقادير به دست
آمده براي محاسبه مقدار اين پارامتر در نظر گرفته شد .بر اساس نتايج به دست
آمده زيرحوضهي يدک ( )7/29از نظر تکتونيکي به مراتب فعالتر از زيرحوضهي
زيرابه ( )7/11ميباشد (جدول .)1
1- Silva et al.,
2- Ramírez-Herrera

...
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جدول ( )4دادههاي به دست آمده براي شاخص نسبت پهناي کف به ارتفاع دره در هر زيرحوضه
Vf

ErD

ESC

ELD

Vfw

7/11
7/29

2477
4117

4177
4117

2795
4357

425/125
15

زيرحوضهي زيرآبه
زيرحوضهي يدک

طبقهبندي شاخصها براساس شاخص Iat

تاکنون مطالعات مختلفي به منظور تلفيق پارامترهاي ارائه شده و تعيين فعاليت
تکتونيکي در حوضههاي آبري ز توسط افراد مختلف صورت گرفته است (به عنوان
مثال بول و مک فادن2 :4311 ،؛ سيلوا و همکاران )9 :2779 ،در بعضي از مطالعات
ترسيم نمودارهاي فراواني براي پارامترهاي مختلف صورت گرفته و در نهايت
کالسبندي تکتونيکي ارائه گرديده است (راک ول و همکاران .)44 :4315 ،معموالً
در اين روشها در نهايت با استفاده از چشماندازهاي ژئوموفولوژيکي در حوضههاي
آبريز و در ارتباط با ارتفاعات و مناظر موجود شواهد الزم ارائه و جمعبندي صورت
ميگيرد (بول و مک فادن44 :4311 ،؛ راک ول و همکاران2 :4315 ،؛ آزور و
همکاران9 :2772 ،4و مولين و همکاران.)42 :2771 ،2
اا
لف
لف

ب

شکل ( )4نمايش وضعيت شاخص( )Vfنسبت به پهناي کف دره به ارتفاع دره( )Vfwدر دو مقطع
از حوضهي آبريز تبارکآباد الف :مقطعي از زيرحوضهي يدک و ب :مقطعي از زيرحوضهي زيرآبه
1- Azor et al.,
2- Molin et al.,
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بر اين اساس به منظور ارزيابي بهتر حوضههاي آبريز از شاخص فعاليت نسبي
تکتونيکي ( )Iatاستفاده ميگردد (الهمدوني و همکاران .)2 :2771 ،در اين طبقه
بندي شاخصهاي  SL, Vf, Smfو  AFدر  9کالس  2 ،4و  9طبقهبندي شدهاند
که کالس  4باالترين فعاليت و کالس  9کمترين فعاليت تکتونيکي را دارا ميباشند
(جدول .)5
جدول ( )5طبقهبندي شاخصهاي  BS ،SL, Vf, Smfو ( AFالهمدوني و همکاران)2113 ،
کالس 3

کالس 2

کالس 1

شاخصها

بدون تغييرات

ميزان تغييرات کم

ميزات تغييرات زياد

SL

AF-50>15
VF>1
Smf>1/5
H<0/4

AF-50<7-15
VF: 0/5-1
Smf: 1/1-1/5
H:0/5-0/4

AF-50>15
VF<0/5
Smf<1/1
H>0/5

AF
VF
Smf
H

شاخص  Iatتوسط ميانگين کالسهاي مختلف شاخصهاي ژئومورفونيک ()S/n
بدست ميآيد و براساس مقادير بدست آمده از ( )S/nبه  1کالس تقسيم ميشوند
(جدول  .)1در تقسيمبندي  ،Iatکالس  4با فعاليت بسيار باالي نئوتکتونيکي ،کالس
 2با فعاليت نئوتکتونيکي باال ،کالس  9با فعاليت نئوتکتونيکي متوسط و کالس  1با
فعاليت نئوتکتونيکي کمي فعال مشخص ميگردند.
جدول ( )6طبقه بندي شاخص Iat
رده

فعاليت زمينساختي

S/n

4

خيلي باال

4-4/5

2

باال

4/5-2

9
1

متوسط
پائين

2-2/5
<2/5

...
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براساس شاخص  Iatفعاليت تکتونيکي حوضهي آبريز تبارکآباد در دو
زيرحوضهي يدک و زيرابه مورد بررسي قرار گرفته که نتايج آن درجدول ( )1ارائه
شده است.
با توجه به بررسيها و محاسبات انجام گرفته و نتايج حاصل از شاخصهاي
محاسبه شده بر روي رودخانهي تبارکآباد و با تجزيه و تحليل صورت گرفته بر
اساس اطالعات جداول ( )1و ( )1زيرحوضهي آبريز يدک به مراتب نسبت به
زيرحوضهي آبريز زيرآبه فعاليت تکتونيکي بيشتر دارد.
جدول ( )7طبقهبندي شاخصهاي ژئومورفيک حوضهي آبريز تبارکآباد براساس شاخص Iat
Iat

H

Smf

Vf

Af

SL

4/11
4/2

کالس 9
کالس 4

کالس 4
کالس 4

کالس2
کالس 4

کالس 2
کالس 2

کالس 2
کالس 4

زيرحوضهي زيرآبه
زيرحوضهي يدک

بررسي پارامترهاي بافتي حوضهي آبريز تبارکآباد با تأکيد بر اندازه

آناليز اندازه دانهها را ميتوان براي تشخيص رسوبات در محيطها و رخسارههاي
مختلف به کار برد که اين خود ميتواند نتايج مفيدي را دربارهي فرآيندهاي
رسوبگذاري و نوع جريان در اختيار ما قرار بدهد.
توزيع اندازهي دانهها در رسوبات به ويژگيهاي سنگ منشأ ،فرآيندهاي هوازدگي،
سايش و جورشدگي انتخابي آنها در هنگام انتقال و حمل و نقل بستگي دارد (ابوماريا
و همکاران.)9 :2773 ،4
مطالعات رسوبشناسي حوضهي آبريز تبارک در دو زيرحوضهي آبريز يدک و
زيرآبه مورد بررسـي قرار گرفـته است .مطالعات رسـوبشناسي با هـدف بررسـي
1- Aboumaria et al.,
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پارامترهاي رسوبي مربوط به اندازه بهروش عنوان شده در بخش روش تحقيق انجام
گرديد.
در مطالعات رسوبشناسي ضروري است که براي اندازه ذرات مورد بررسي،
متوسطي براي هريک از نمونهها مشخص گردد بدين منظور از دو پارامتر ميانگين و
ميانه استفاده شده است.
مقدار ميانه در روي منحني تجمعي در نقطهي  57درصد قرار ميگيرد .به دليل
قرارگيري ميانه در نقطه  57درصدي منحنيهاي کج شده يا نامتقارن منعکس
کنندهي متوسط اندازه ذرات در کل رسوب نميباشد .در مقياس في به هر ميزان
که ميانه و ميانگين کوچکتر شوند اندازهي ذرات دانه درشتتر ميشود (موسوي
حرمي .)4919،بر اساس بررسيهاي صورت گرفته متوسط ميانه و ميانگين براي
زيرحوضه زيرآبه به ترتيب  - 4/1و  -7/1في و براي زيرحوضهي يدک  -9/2و -2/1
في ميباشد (جدول .)1
به طور کلي از کج شدگي براي تفسير و توصيف محيط رسوبي و فرآيندهايي که
باعث حمل و نقل شده استفاده ميشود .کج شدگي عبارت است از نامتقارن بودن
توزيع ذرات که به وسيله منحني توزيع رسوبات مشخص مي گردد (موسوي حرمي،
 .)55 :4919در منحنيهاي متقارن مقدار کج شدگي صفر است ولي در منحنيهايي
که دنباله آنها به طرف راست يا به طرف رسوبات دانه ريزتر متمايل باشد مثبت و
اگر دنبالهي منحني به طرف چپ يا رسوبات دانه درشتتر باشد منفي است .براي
اندازهگيري اين پارامتر از کج شدگي ترسيمي جامع (فولک )4311 ،4استفاده شده
است .بررسيها نشان ميدهد که ميزان کج شدگي در زيرحوضهي زيرآبه  7/15و
در زيرحوضهي يدک  -7/5ميباشد (جدول .)1
1- Folk

...
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مقادير پارامترهاي جورشدگي و کشيدگي اصوالً به يکديگر وابسته بوده به
طوريکه با افزايش ميزان جورشدگي ،نمودار رسوبات به صورت کشيدهتر مشاهده
ميشود يعني از نقطه نظر مقداري برحسب في کاهش عددي جورشدگي برابر
افزايش عددي کشيدگي است .هر دو اين پارمترها نشاندهندهي هماندازهتر بودن
رسوبات است و معموالً هر چه شرايط انرژي محيط ثابتتر باشد ميزان هم اندازه
بودن رسوبات نيز بيشتر است .الزم به ذکر است معموالً در رودخانههاي با بار بستر
گراولي به دليل تجمع رسوبات در کفههاي ابتدايي غربال ،جورشدگي کاذب ايجاد
ميگردد و لذا بهتر است در اين رودخانهها از پارامتر کشيدگي استفاده کرد
(جوانبخت و همکاران )1 :4911 ،بر اين اساس ميزان پارامتر جورشدگي و
کشيدگي در زيرحوضهي زيرابه به ترتيب  2/2و 7/15و زيرحوضهي يدک  2/3و 4
ميباشد (جدول .)1
با توجه به مقادير به دست آمده براي هر زيرحوضه ميتوان عنوان نمود که
متوسط اندازهي رسوبات در زيرحوضه يدک درشتتر از زيرحوضهي زيرابه ميباشد
که نشاندهندهي انرژي بيشتر حاکم بر زيرحوضهي يدک نسبت به زيرحوضهي
زيرابه ميباشد .مقدار کج شدگي نشان ميدهد با توجه به گراولي بودن متوسط
اندازهي رسوبات در زيرحوضه يدک گراولهاي ريز عامل نامتقارني منحني بودهاند
در حالي که در زيرحوضه زيرابه رسوبات ماسهاي نامتقارني را ايجاد نمودهاند که
نشاندهندهي متوسط درشتتر اندازه رسوبات در زيرحوضهي يدک نسبت به زيرابه
حتي در زمان افت شدت جريان است .کشيدگي رسوبات در زيرحوضهي يدک به
مراتب بيشتر از زيرحوضهي زيرابه است که نشاندهندهي تغييرات کمتر شدت
جريان در زيرحوضهي يدک است .در انتها ميتوان عنوان داشت در حوضههايي که
شاخـصهاي مورفومتري در کالس پايينتر دارنـد در صورت ثابت بودن سايـر
پارامترهاي متغير احتماالً پارامترهاي بافتي اندازه آنها به علت باالتر بودن شدت
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فعاليتهاي تکتونيک و بهدنبال آن باال رفتن شدت جريان ،رسوبات درشتر را نشان
ميدهند.
جدول ( )3مقادير پارامترهاي بافتي مربوط به اندازه براي هر نمونه و متوسط اين مقادير در
هر زيرحوضه
فاصله (متر)

زيرآبه
4577
9777
1577
1777
1577
3777
-

يدک
4577
9777
1577
1777
1577
3777
-

جورشدگي

زيرآبه
4/2
2
2/2
2/9
2/5
2/1
2/4

يدک
9/2
9
2/3
2/1
2/2
4/5
2/5

نوک تيزي

زيرآبه
4/72
4
7/15
7/19
7/1
7/15
7/11

يدک
7/1
7/3
4
4/4
4/9
4/5
4/4

ميانگبن

زيرآبه
-4/2
-4
-7/1
-7/1
-7/1
-7/5
-4/2

يدک
-2/3
-2/2
-2/9
-2/1
-2/1
-2/1
-2/5

ميانه

زيرآبه
-4
-4/4
-4/2
-4/1
-2/2
-2/1
-4/1

يدک
-9/3
-9/1
-9/1
-9/2
-9
-2/5
-9/9

کج شدگي

زيرآبه يدک
-2/4 7/1
-4
7/1
-7/5 7/15
7/9
7/1
4
7/9
2
7/2
-7/75 7/11

نتيجهگيري
در پژوهش صورت گرفته جهت ارزيابي وضعيت مورفومتريکي حوضهي آبريز
تبارکآباد در دو زيرحوضهي آن (يدک و زيرابه) شمال شرقي شهرستان قوچان
پارامترهاي مورفومتري در آن اندازهگيري شد .با استفاده از تلفيق مقادير
پارامترهاي اشاره شده براي اين حوضه آبريز مقدار فعاليت نسبي تکتونيکي حوضه
تحت عنوان شاخص  Iatمحاسبه گرديد .بر اين اساس زيرحوضهي يدک در کالس
 4و زيرحوضهي زيرابه در کالس  2قرار گرفتند که نشاندهندهي باال بودن فعاليت
تکتونيکي زيرحوضهي يدک نسبت به زيرابه است .به منظور تأثير پارامترهاي
مورفومتريکي بر روي اندازه رسوبات  1نمونه رسوب از کانال اصلي حوضه برداشت و
به روش غربال خشک دانهبندي گرديد .نتايج نشان داد زيرحوضهي يدک ميانه و
ميانگين درشتر ،کجشدگي منفيتر ،کشيدگي بيشتري نسبت به زيرابه دارد که
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حاکي از شرايط انرژي بيشتر اين زيرحوضه نسبت به زيرابه است .در انتها ميتوان
عنوان داشت که در حوضهي تبارکآباد مقادير پارامترهاي مورفومتريکي نشان از
باال بودن شدت فعاليت هاي تکتونيک در زيرحوضه يدک نسبت به زيرابه است که
باعث شده در اين زير حوضه ،پارامترهاي مربوط به اندازه ،رسوبات درشتري را نشان
دهند که به علت افزايش سرعت حرکت جريان آب از آن نهشته شده است.
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