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چکیده
حوضه آبریز تلخاب با مساحت  ۱۶۱کیلومتر مربع در غرب استان ایالم قرار دارد .این رودخانه از نظر نوع کانال به شکل منفرد با بار بستر گراولی است و
اندازه ذرات به سمت پایین دست به صورت نمایی کاهش مییابد .به منظور بررسی تغییرات اندازه ذرات و عوامل مؤثر در ریزشوندگی در این رودخانهه
تعداد  ۱۷نمونه رسوب از کانال اصلی رودخانه برداشت ،آنالیز و بر اسها

آن پیوسهتگی ههای رسهوبی بهه سهمت پهایین دسهت تشهخیش داده شهد .ایهن

پیوستگیها نشان میدهد که عواملی مانند ورود شاخههای فرعهی ،افهزایش شهیس بسهتر ،نمایهان شهدن سهنگ بسهتر ،تغییهر در سهنگشناسهی واحهدهای
زمینشناسی و فعالیتهای ساختمانی همچون وجود گسل در مسیر رودخانه توانستهاند نقش مهمی در ایجاد ناپیوستگی در رسوبات ایهن رودخانهه داشهته
باشند .رخسارههای رسوبی شناسایی شده در این رودخانه شامل رخسارههای گراولی ( )Gmg ،Gcm ،Gmmو رخساره ماسهای ( )Shاست .رخسارهههای
موجود در دو عنصر ساختاری جریان گراویتهای با بار گراولی ( )SGو سدهای گراولی ( )GBقرار گرفتههانهد .بهر اسها

نتهایص حاصهل ،رودخانهه دارای

شیس زیاد بوده و مدل آن از نوع بریده بریده گراولی میباشد.
واژههای کلیدی :حوضه آبریز تلخاب؛ رخسارههای رسوبی؛ عنصر ساختاری؛ رودخانه بریده بریده.

مقدمه
شناخت رودخانهها به منظور تهأمین آب ،طراحهی و سهاخت

و نیههز ایههن کههه چگونههه ایههن فرآینههدها تشههکیل کانههالهههای

کانههالهههای مصههنوعی ،مهالعههه فرسههایش رودخانهههای و

رودخانهای ،دشتهای سیالبی ،مخروط افکنهها ،و دلتاها را

رسههوبگههراری در مخههازن سههدها و مهههارزه بهها آلههودگی

میدهند مهالعه مینمایند (.)Gupta et al., 2013

آبهههای سههه ی و زیرزمینههی حهها ز اهمیههت بسههیار اسههت.

از دیگر مهالعاتی که بر روی نهشتههای رسوبی رودخانههای

دانشمندان علوم زمین ،به ویژه رسوبشناسان ،رودخانهههای

انجههام مههیشههود تشههخیش رخسههارههههای سههنگی ،عناصههر

عهد حاضر و دشت سیالبی آنها را ،به منظور شناخت بهتهر

ساختاری و ارا ه مدل رسوبی برای رودخانه است .تشهخیش

چگونگی جریان آب جهت حمل ،فرسایش ،رسوبگهراری

عناصر ساختاری در رسوبات رودخانهه بهه منظهور بازسهازی
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الگوی کانال انجام میگیرد و این مهالعات نقهش مهمهی در

توپهههوگرافی ۱:4۷۷۷۷چمهههن ،گنجهههوان و زره (سهههازمان

تفسیر توالیههای رسهوبی دیرینهه و م هی رسهوب گهراری

جغرافیای ارتش و نیروهای مسلح) و عکسهای مهاهوارهای

از انجهام ایهن ت قیه ،

(سازمان جغرافیای نیروهای مسلح ،)۱۳۱4 ،در منهقهه مهورد

شناخت بهتهر رسهوبات رودخانههای حوضهه آبریهز تلخهاب،

مهالعه واحدهای سنگشهناختی سهرو ،،سهورگاه ،ایهالم،

تعیین و طهقهبندی اندازه دانههها ،مهالعهه دینامیهک حرکهت

گورپی (بخش آهک لوفادار و بخش آهکی امهام حسهن بها

رسوبات ،تعیین پارامترههای بهافتی و عوامهل مهؤثر بهر تغییهر

سن کرتاسه) ،پابده ،کشکان ،شههازان ،تله زنگ ،آسماری،

آنها (پیوسهتگی رسهوبی) ،شهناخت سهاختارهای رسهوبی و

کلهر وگچساران (با سن ترشیری) رخنمون دارنهد کهه تهأثیر

رخسارهههای سهنگی آنهها و تهأثیر سهنگشناسهی پیرامهون

زیادی در فرسایش و رسوبزایی دارند (شکل  .)۲بر اسا

حوضه در فرسایش و رسوبدهی است تها بتوانهد بهه تفسهیر

م اسهات فیزیوگرافی ،حداکثر ارتفاع حوضه از سهح دریها

رسهههوبات مشهههابه در تهههوالیههههای رسهههوبی ادوار گرشهههته

حدوداً  ۱54۱متر که از ارتفاعات کوه زم زمان و کمانکهوه

زمینشناسی کمک نماید .حوضهه آبریهز تلخهاب در فاصهله

سرچشمه میگیرد و حهداقل ارتفهاع  ۳54متهر اسهت کهه در

 54کیلومتری غرب شهرسهتان ایهالم و در طهول جغرافیهایی

رسههوبات آبرفتههی پههایین دسههت حوضههه قههرار دارد .ارتفههاع

 54° 4۷′تا  5۶° ۷۷′و عرض جغرافیا ی  ۳۳° 5۷′تا ۳۳° 54′

سرچشهمه رودخانهه تلخهاب کهه بهرای نمونهه بهرداری قابهل

واقههع اسههت (شههکل  .)۱ایههن حوضههه از سههه شههاخه اصههلی

دسترسی است  5۷۷متر بوده که از ارتفاعات منشهأ گرفتهه و

سرچملو  ،چمهن و تلخهاب تشهکیل شهده اسهت کهه از نهوع

با راستای جنوب غربی بعد از عههور از صهخرهههای مهوازی

رودخانههای بریده بریده با بار بسهتر گراولهی مهیباشهند .بهر

وارد دشت عراق میگردد (شهکل  .)۳وسهعت ایهن حوضهه

نقشههای زمینشناسی ایهران ،سهری  ۱:۲4۷۷۷۷ایهالم

اسهت.

آنها دارند ( .)Rudra, 2014ههد

اسا

 ۱۶۱کیلومتر مربع و بخشی از پهنه ساختاری زاگر

(احههدنژاد ،)۱۳4۱ ،نقشههه زمههینشناسههی  ۱:۱۷۷۷۷۷تنهههگ

نقشههه مههدل رقههومی ارتفههاعی حوضههه در شههکل  ۳و نمههودار

بیجههار (شههرکت نفههت مههناط مرکههزی ایههران) ،نقشههههههای

ارتفاعی آن در شکل  5ارا ه شده است.
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شکل  :۱موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی حوضه آبریز تلخاب
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شکل  :2موقعیت نمونه هاي برداشت شده از حوضه آبریز تلخاب (برگرفته از نقشه زمین شناسی  ۱:25111تنگ بیجار ،شرکت نفت مناطق مرکزي ایران.)۱83۱ ،

روش مطالعه

نمونه از شاخه اصلی رودخانهه تلخهاب ( )Tbبرداشهت شهده

حوضه آبریز تلخاب از ال اق دو سرشاخه اصلی به نهامههای

که موقعیت نمونههای برداشت شده در شهکل  ۲ارا هه شهده

سرشاخه شمال شرقی سرچملو (به طول  4کیلومتر) از سمت

است .در ایهن ایسهتگاههها نمونهه بهرداری از رسهوبات که

شههمال شههرق و سرشههاخه شههمال غربههی چمههن (بههه طههول ۱

کانال اصهلی رودخانهه در طهول سرشهاخه اصهلی ،از سهمت

کیلومتر) از سمت شمال غرب تشکیل شده اسهت ،کهه ایهن

شههمال شههرقی بههه سههمت جنههوب (مههرز عههراق) بههه طههول ۲۷

دو تقریهاً در مرکز حوضه به هم پیوسهته و رودخانهه تلخهاب

کیلومتر ،انجام شد .در هر ایستگاه موقعیت جغرافیایی نمونهه

را تشکیل میدهند که پس از طهی حهدود  ۱۳کیلهومتر وارد

برداشههت شههده بههه وسههیله  GPSثهههت گردیههد .از دیگههر

دشت عراق میشود .با اسهتفاده از نقشههههای زمهینشناسهی،

برداشتهای صه رایی ،شناسهایی و تفکیهک رخسهارهههای

تعداد  ۱۱نمونه رسهوب از سرشهاخه اصهلی سهرچملهو(،)Sr

کانال و دشت سهیالبی اسهت

تعداد  ۲۱نمونه از سرشهاخه اصهلی چمهن ( )Chو تعهداد ۳۲

سنگی دیوارههای کانال ،ک
که براسا

تقسیمبندی  )2006( Miallنامگراری شدهاند.
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شکل  :8نقشه مدل رقومی ارتفاعی حوضه آبریز تلخاب در نرم افزار Arc GIS

در این مهالعه نمونههای جمهع آوری شهده از ایسهتگاهههای

در مرحله بعد نیز با کمهک نقشههههای توپهوگرافی منهقهه و

بهرای بررسهی آنهالیز انهدازه دانهههها بهه آزمایشهگاه

اطالعات به دسهت آمهده از عکهسههای ههوایی و تصهاویر

رسوبشناسی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل گردیهد و پهس

ماهوارهای ،نقشه مدل رقومی ارتفاعی حوضه تهیه شهد .ایهن

از خشههک شههدن ،بههرای آنههالیز ذرات در حههد ماسههه ریههز و

نقشهها به همراه نقشههای زمینشناسهی در م هی نهرم افهزار

مختل

درشههههتتههههر از روب غربههههال خشههههک (

&

Lewis

 ArcMapتص یح ،تکمیل و رقومی شدند.

 )McConchie, 1994با فواصل  ۷/4فی تا حد  5فی (ماسهه
خیلی ریز) و برای ذرات در حد سیلت و ر

از روب پیپت

نتایج و بحث

( )Coates & Hulse, 1985اسههتفاده شههد .همچنههین قهههر

سرشاخه سرچملو

نمونههای گراولی درشت نیز به صورت مستقیم توسه متهر

سرشاخه سهرچملهو یکهی از سرشهاخهههای اصهلی رودخانهه

و کولیس اندازه گیری گردید .پهس از انجهام ایهن مراحهل،

تلخاب است که از ارتفاعات کمهانکهوه در شهمال حوضهه

وزن نمونههای تفکیک شده در هر رده با استفاده از ترازوی

سرچشمه گرفته و پس از قهع کهردن سهازندهای پهالنوون و

 MettlerP162تا حد  ۷/۷۷۱گهرم انهدازه گیهری شهد و در

ننهههوون در بههههات دسهههت و کرتاسههههه در پهههایین دسههههت،

نهایههت پارامترهههای آمههاری (میههانگین ،میانههه ،جورشههدگی،

از سمت شمال شرق به رودخانه تلخهاب مهیپیونهدد (شهکل

کصشدگی و کشیدگی) برای هر کدام از نمونههها بهه روب

 .)۲از آن جا که رودخانه در تما

نزدیک بها سهنگ بسهتر

ترسیمی جامع  )1980( Folkم اسهه شد.

است ،بنابراین رودخانه در قسههمتی از مسههیر خهود از رونهد

بررسی رخسارهها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آبریز تلخاب (غرب استان ایالم)
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شکل :۴نمودار ارتفاعی حوضه آبریز تلخاب در طول حوضه

a

b

شکل  )a :5نمودار نیمرخ طولي بر اساس محلهاي نمونه برداري در طول سرشاخه سرچملو؛
 )bنمودار تغییرات شیب بر اساس محلهاي نمونه برداري در طول سرشاخه سرچملو.

کانهال اصهلی ایهن رودخانهه برداشهت

چینخوردگیهها و در قسهمتی دیگهر از الگهوی شکسهتگی

نمونه رسوب از ک

سنگها پیروی میکند .طی برداشهت صه رایی ،تعهداد ۱۱

گردید .شکل  4a-bبه ترتیس نیمرخ توپوگرافی و تغییهرات
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درصد شیس کانال اصلی سرشاخه سرچملو را در طول نقاط

و تغییرات آن منجر به تأثیر نیروهای هیدرولیکی قوی که

نمونه برداری نشان میدهد .بررسی نمودار تغییرات شیس بهه

کانال و حمل رسوبات دانه درشهت بهه سهمت پهایین دسهت

سمت پایین دست در طول کانال اصلی نشهان مهیدههد کهه

شههده اسههت .معمههوتً بههین جورشههدگی و کشههیدگی رابهههه

تغییرات درصد شیس حالت منظمی نداشته ولی به طور کلی

مستقیم وجود دارد ،اما ایهن پارامترهها در نمونههههای مهورد

به سمت پایین دست افزایش می یابد .این تغییهرات ناگههانی

مهالعه این ارتهاط را نشان نمیدهند ،بهه طهوری کهه من نهی

شیس به دلیل تغییر توپوگرافی بسهتر در اثهر تغییهر در جهنس

توزیع ذرات در اکثر نمونهها به شکل پهن و جورشدگی بهد

سنگهای موجود از شیل به آهکهای سختتر در مسهیر و

و بسههیار بههد اسههت ،ولههی در م اسهههه کشههیدگی بههه روب

همچنههین تههأثیر تکتونیههک اسههت .آنههالیز انههدازه ذرات و

ترسیمی عدد حاصل از کشیدگی ،کشیده به دست میآیهد.

پارامترهههای جورشههدگی ،کههصشههدگی و کشههیدگی ایههن

دلیل این امر را می توان به فراوانی دانههای درشت گراولهی

رسوبات در جدول  ۱ارا ه شده است.

در مقایسه بها ذرات ریزتهر ماسهه و گهل نسههت داد ( Folk,

آنالیز اندازه ذرات نشان مهیدههد کهه اکثهر نمونهههها دارای

 .)1980بر اسا

جورشدگی بد هسهتند ،ایهن امهر احتمهاتً بهه دلیهل تغییهرات

مسافت (شکل  ،)۱اولین ناپیوستگی رسوبی در م هل نمونهه

سنگشناسی ،ناپیوستگیهای رسوبی موجهود در رودخانهه،

 ۶به دلیل نمایان شدن سنگ بستر سازند آهکی پابده و عدم

تغییر انهروی آب و تغییهرات شهیس کانهال اسهت کهه باعه

رسوبگراری دراثرفعالیتهای سهاختاری و افهزایش شهیس

میشهود جورشهدگی بهه سهمت پهایین دسهت کهاهش یابهد

در ارتفاعات کمانکوه است (شکل .)4a

(.)Simon & Rinaldi, 2013

علت ظهور ناپیوستگی دوم در م ل نمونهه شهماره  5اتصهال

کصشدگی در نمونهها از بسیار مثهت تا مثهت در تغییهر بهوده

شاخه فرعی به کانال اصلی است (شکل  .)4bاز آن جها کهه

ولی اکثر نمونهها در م دوده کصشدگی بسهیار مثههت قهرار

دبی آب شاخههای جانهی که از ارتفاعات سازندهای مقهاوم

میگیرند (شکل  .)۶bاین امر به دلیل ورود ذرات دانهه ریهز

آهکی شههازان ،پابده و گورپی ارتفاعات کمانکوه نشهأت

مارنی و شیلی سازند گورپی و پابده در بات دست مهیباشهد

میگیرد زیاد است ،حجم و اندازه رسهوبات وارده از آن بهه

کشیده شدن دنهالهه

شاخه سرچملو زیاد میباشهد و درشهت شهوندگی رسهوبات

من نی ذرات به سمت ذرات دانه ریهز مهیشهود و در نتیجهه

بستر ،پایینتر از م ل ورود شاخه جهانهی مشهاهده مهیشهود

نمونههای این رودخانه کص شدگی مثهت دارند.

(( )Marren et al., 2006شههکل  .)4cدر ایههن رودخانههه

چنان که در شهکل  ۶cمشهاهده مهیشهود ،کشهیدگی ذرات

دیوارهههای کانهال حهاوی رخسهارهههای گراولهی هسهتند و

رودخانه از بسهیار پههن ( )۷/۱5تها کشهیده ( )۱/4۳در تغییهر

فرسههایش آنههها نیههز نقههش زیههادی در تهأمین رسههوبات دانههه

بوده و رونهد تغییهرات ایهن پهارامتر بهه دلیهل تغییهرات زیهاد

درشت دارد .عالوه برآن می توان به نزدیکهی شهاخه فرعهی

فاکتور جورشدگی ،از پراکندگی زیهادی برخهوردار اسهت.

به منشأ رسوب و مسافت کوتاه حمل و نقل نیز اشاره کرد.

دلیل ایهن بهی نظمهی مهیتوانهد در اثهر ورود رسهوبات دانهه

ناپیوستگی سوم در م ل نمونه شماره  ۱۲دیده میشهود کهه

درشت منشأهای جانهی مانند واریزهها باشد که به دلیهل کهم

دلیل آن تغییر شیس بستر و وجود تاقدیس تنگ حمام است.

عرض بودن دره رودخانه و وجهود شهیس زیهاد دامنهههها در

وجود سازندهای مقاوم آهکی ایالم و بخش امهام حسهن در

نزدیکی کانال رودخانه است و عالوه بر این شیس زیاد بستر

ایجاد درههای عمی با شیس زیاد شده

که در بین ذرات درشتتر بوده و باع

نمودار ترسیم شده میانه و میانگین در برابر

مسیر رودخانه ،باع
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شکل  )a :6تغییرات جورشدگی (فی)؛  )bکج شدگی اندازه ذرات؛ )cکشیدگی در سرشاخه سرچم لو

اسههت.کم عههرض بههودن دره رودخانههه و وجههود شههیس زیههاد

رسوبات کم خواهد شد ،که به موجس آن ذرات درشت بهه

تولید رسهوبات گراولهی درشهتی شهده کهه بهه

طور انتخابی ته نشست کهرده و ذرات ریهز حمهل مهیشهوند

بستر رودخانه میریزند (شکل  .)4cاز آن جا که شیس بسهتر

( .)Bertoldi et al., 2009ناپیوستگی چهارم در م ل نمونه

رودخانه در این قسهمت رونهد کاهشهی دارد ،قهدرت حمهل

شماره  ۱4دیده می شودکه عامهل ایجهاد آن ورود رسهوبات

دامنهها باع

26

یاسمن رفیقدوست ،سیدرضا موسوي حرمی ،محمد حسین محمودي قرایی ،اسداهلل محبوبی

جورشدگی رسوبات در حد بد و بسیار بد است .همان طهور

دانه درشت از شاخههای جانهی میباشد (شکل  )4dو باع

معیهار بهه طهور

تغییهر بافهت رسهوبات شهده اسهت (.)Madje et al., 2009

که در شکل مشاهده میشود میزان ان هرا

ت هأمین پیوسههته رسههوبات دانههه درشههت از منشههأهای جههانهی

کلی به صورت مالیم به سمت پایین دسهت رودخانهه رو بهه

(Rice, 1998؛  )Rice & Church, 1998و نیز افزایش دبی

کاهش است که دلیل آن وجود شاخههای فرعی وارد شهده
کاهش جورشدگی میشود.

به سمت پایین دست ( )Marren, 2006در اثر اضهافه شهدن

در مسیر میباشد که باع

شاخههای جانهی از عوامهل تغییهر درصهد گهراول بهه سهمت

کهصشههدگی در حههد کههص خیلههی مثهههت در تغییههر اسههت کههه

پایین دست در این پیوستگی است.

نشان دهنده فراوانی بیشتر ذرات ریهز در بهین ذرات درشهت
اسههت .ایههن امههر در م ههی هههای رودخانهههای طهیعههی بههوده و

سرشاخه چمن

حاکی از کافی نهودن زمان بهرای شسهتن ذرات ریهز توسه

نتههایص حاصههل از آنههالیز رسههوبات سرشههاخه چمههن ،م اسهههه

جریهان آب اسهت (Rice, 1999؛ Nelson & Seminara,

پارامترهای آماری و نامگراری رسوبات با اسهتفاده از روب

 .)2012عوامل دیگری مانند سایش و خرد شهدن دانههههای

 )1980( Folkدر جدول  ۲و شکل  ۱۷ارا ه شهده اسهت .بهه

ناپایدار و نیز تغریه کانال اصلی توس آبراهههای فرعهی بهه

عالوه ،نیمرخ طول و نیز تغییرات شیس در طول رودخانه در

تولید رسوبات ریزتر کمک میکند.

شکل  5ارا ه شده است.

تفیر تکتونیکی
نمایان شدن سنگ بستر (عدم

ورود شاخه فرعی

رسوبگذاري)

شکل  :۷نمودار تغییرات میانه و میانگین در طول کانال اصلی سرشاخه سرچملو ترسیم شده است .با توجه به نمودار رسم شدده بدر اسداس تغییدرات میدانگین و
میانه اندازه ذرات ،چهار ناپیوستگی و پنج پیوستگی رسوبی در رسوبات رودخانه سرچملو شناسایی شده است.
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کشیدگی رسوبات در حهد بسهیار کشهیده تها بسهیار پههن در

کننده ریزشوندگی به سمت پایین دست فرآیندهای حمل و

تغییههر اسههت .رونههد کلههی تغییههرات ایههن کشههیدگی افههزایش

نقل انتخابی مهیباشهند و در ایهن رونهد ورود رسهوبات دانهه

ناچیزی را به سمت پایین دست رودخانه نشان نمیدههد کهه

درشت منشأهای جانهی مانند دامنه کهوههها و دیهواره کانهال
به هم خوردن نظم رسوبات شده است.

مههی توانههد مربههوط بههه جورشههدگی کههم ذرات بههه سههمت

رودخانه باع

پایین دست باشهد .بها توجهه بهه شهکل  ،۱۱شهش پیوسهتگی

در طول پیوستگی پنجم و ششم به علت گسترب واحهدهای

رسههوبی مجههزا قابههل شناسههایی اسههت کههه بههه بررسههی آنههها

سنگی مارنی سازند پابده ،دره کانال رودخانه بهازتر شهده و

پرداخته میشود .در این سرشاخه همان طور کهه در نمهودار

تغییههرات شههیس بسههتر رودخانههه نیههز رونههد یکنواخههتتههر و

تغییههرات درصههد شههیس دیههده مههی شههود (شههکل  ،)5تغییههر

مالیمتری مییابد (شکل .)۱۲d

ناگهانی شیس بستر در ناپیوستگیههای اول ،چههارم و پهنجم
مشاهده میشود که میتواند به دلیل فعالیتهای ساختاری و

رودخانه تلخاب

تغییرات لیتولووی ( )Frings, 2008باشد .در طول پیوستگی

رودخانه تلخاب شاخه اصلی حوضه آبریهز تلخهاب اسهت

اول درصد گراول و ماسه و گل تغییراتی را نشهان مهیدهنهد

که از پیوستن دو سرشاخه اصلی سرچملهو و چمهن تشهکیل

کههه ب هه دلیههل تغییههرات زیههاد شههیس بسههتر و تغییههر نیروهههای

میشود (شکل  .)۲طول مسیر رودخانه تلخهاب  ۱۳کیلهومتر

هیهدرولیکی و دبهی رودخانهه ( )Bertoldi et al., 2009و

است که به سمت مرز عراق پیش میرود .شاخههای جهانهی

ورود رسوبات دانه درشت از ارتفاعهات سهازندهای آهکهی

زیادی به این رودخانه میپیوندندکه باعه

بهه ههم خهوردن

پالنوون و ننوون است (شکل .)۱۲aعلهت ظههور ناپیوسهتگی

نظم بافتی رسهوبات شهدهانهد کهه عمهدهتهرین آنهها شهاخه

دوم در م ل نمونه شماره  ۳اتصهال شهاخه فرعهی بهه کانهال

گنجوان است که باع

ایجاد یک ناپیوستگی رسوبی عمده

اصلی است که از ارتفاعات کوه زم زمان منشأ میگیرد .این

در پارامترهای بافتی رسوبات شده است.

شاخه فرعی رسوبات دانه درشتتری را نسهت به بهار کانهال

در طی عملیات ص رایی تعهداد  ۳۲نمونهه رسهوب از که

اصلی وارد میکند (شهکل  )۱۲bعهالوه بهرآن مهیتهوان بهه

کانال اصلی رودخانه در طول  ۱۳کیلهومتر جههت مهالعهات

نزدیکی شاخه فرعی به منشأ رسوب و مسافت کوتاه حمل و

رسوبشناسی برداشت شهده اسهت .در شهکل  ،۱۳تغییهرات

نقل نیز اشاره کرد (.)Simon & Rinaldi,, 2013

ارتفاع و شیس بستر رودخانه نسهت به فاصله در طهول کانهال
موقعیت نمونه برداری نشان

دلیل حضهور ناپیوسهتگی سهوم نیهز ورود شهاخهههای فرعهی

اصلی رودخانه تلخاب بر اسا

است .در جهت پایین دسهت فراوانهی گهراول همهراه بها بهی

داده شده است .همچنین نتایص آنالیز اندازه ذرات در جدول

نظمی است ( .)Marren et al., 2006در دیوارههای اطرا

 ۳نشان داده شده است .در نیمرخ طولی رودخانه بهه سهمت

کانههال اصههلی رودخانههه در ایههن مسههیر ،رسههوباتی در انههدازه

پایین دسهت  ،مقهدار ان هرا

پهلهای درشت و حتی کابهل مشهاهده مهیشهود کهه در اثهر

مههییابههد و درنتیجههه جورشههدگی رسههوبی بههههود مههییابههد

فرسایش دیوارههای کانال بعد از سیالب یا مهاجرت جهانهی

(شکل )۱5aکه دلیل آن حمل رسهوبات بهرای مهدت بیشهتر

درشهت شهدن

جهدایش ذرات ریهز از درشهت شهده و در

رودخانه این رسوبات فرسایش یافته و باعه

است کهه باعه

معیهار بهه طهور کلهی کهاهش

افزایش جورشدگی میشود .شکل  ۱5bنمهودار

اندازه ذرات بستر میشوند (Coulthard & Van De Wiel,

نتیجه باع

( )2013شکل  .)۱۲cلرا دراین پیوستگی عامل اصلی کنترل

تغییرات کصشدگی به سمت پایین دست را نشهان مهیدههد.
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شکل  )a :3نمایان شدن سنگ بستر در محل نمونه شماره  6و ظهور اولین ناپیوستگی؛  )bشاخه فرعی وارد کننده رسوب دانه درشت به کانال اصدلی در محدل
نمونه شماره  ۹و ظهور دومین ناپیوستگی رسوبی؛  )cکم عرض شدن دره رودخانه و وجود شیب زیاد دامنهها و تولید رسوبات گراولی در محدل نمونده  ۱2و
ایجاد ناپیوستگی رسوبی سوم؛  )dاتصال شاخه فرعی از ارتفاعات به سمت رودخانه اصلی و ایجاد ناپیوستگی چهارم در محل نمونه .۱5

همههان طههور کههه مشههاهده مههیشههود رونههد کلههی تغییههرات

دانههای درشت گراولی در مقایسهه بها ذرات ریزتهر ماسهه و

کصشدگی به سمت پایین دست به سمت مقادیر کمتر است

گل نسهت داد (.)Folk, 1980

که به دلیل افهزایش درصهد ذرات دانهه درشهت گراولهی در

با توجه به نمودار رسم شهده بهر اسها

طول مسیر رودخانه به دلیل ورود شاخههای فرعی مهیباشهد

میانههه انههدازه ذرات (شههکل  ،)۱4سههه ناپیوسههتگی و چهههار

(موسوی حرمی و همکاران .)۱۳4۳ ،تغییرات کشهیدگی بهه

پیوستگی رسوبی در رسوبات رودخانه تلخاب شناسایی شهد

سمت پایین دست ایهن رودخانهه در شهکل  ۱5cارا هه شهده

که مورد بررسی قرار میگیرد .پیوستگی اول از ابتدای مسیر

است .میزان کشیدگی رسوبات این رودخانه از پهن تا بسهیار

رودخانه تلخاب و از م ل ال اق دو شاخه سرچملو وچمهن

کشیده تغییر میکند .تغییهرات کشهیدگی دارای پراکنهدگی

آغاز شده و تا  ۳کیلومتر ادامه یافته است .ایهن پیوسهتگی از

زیادی است ،اما به طور کلهی بهه سهمت پهایین دسهت رونهد

نمونههه  ۱تهها  5ادامههه داشههته کههه در ایههن مسههیر انههدازه ذرات

کاهشی نشان میدهد .دلیل این امهر را مهیتهوان بهه فراوانهی

به تدریص کاهش می یابد .سهپس در م هل نمونهه  5افهزایش

تغییهرات میهانگین و

ناگهههانی در انههدازه ذرات مشههاهده مههیشههود (ظهههور اولههین
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ناپیوستگی رسوبی) .اولین ناپیوستگی رسوبی به دلیل مل ه

در حههدود نمونههه  ۲۶تغییههر ناگهههانی در میههزان انههدازه ذرات

شدن شاخه فرعی گنجوان ایجاد شده که دارای بار گراولهی

مشاهده میشود (ظهور ناپیوستگی رسوبی سوم).

فراوانی میباشد .در این رودخانه دیوارهههای کانهال حهاوی

ناپیوستگی رسوبی سوم ایجاد شده در م هل نمونهه  ۲۶و در

رخسههارههههای گراولههی هسههتند و فرسههایش آنههها نیههز نقههش

 ۱۷کیلومتری مسیر رودخانه به دلیل کهاهش ناگههانی شهیس

زیادی در تأمین رسوبات دانه درشهت دارد (شهکل.)۱۶a-b

است ( .)Frings, 2008در پیوستگی رسوبی چههارم انهدازه

پس از آن ناپیوستگی رسوبی دوم در م ل نمونه شهماره ۱5

رسوبات در مسافتی حدود  ۲/4کیلهومتر تقریههاً بهه صهورت

و در فاصله  5کیلومتری از ناپیوستگی اول مشاهده میشهود.

نمایی کهاهش مهییابهد .در ایهن مسهیر رودخانهه عهری

تهر

در پیوستگی رسوبی سوم میزان بار گراولی بیشتر است ،چرا

میشود و بر میزان رسوبات دشت سیالبی افهزوده مهیشهود،

که در این قسمت به دلیل انجام عملیات حفهاری در مسهیر و

بنههابراین انههروی کههاهش یافتههه و فرصههت مناسهههی بههرای

بستر رودخانه توس انسان ( )Sklar et al., 2006باعه

بهه

رسوبگراری ذرات درشتتر است (شکل .)۱۶d

هم خوردن نظم رسوبات شده است (شکل .)۱۶cپس از آن
a

b

شکل )a :۹نمودار نیمرخ طولی بر اساس محل نمونه برداري در طول سرشاخه چمن؛  )bنمودار تغییرات درصد شیب بر اساس محل نمونده بدرداري در طدول
سرشاخه چمن.
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شدکل  :۱1نمددودار تغییددرات طددولی پارامترهدداي بددافتی در رسددوبات سرشدداخه چمددن؛  )aجورشدددگی؛  )bکددج شدددگی.
)cکشیدگی

رخسارههای رسوبی و عناصر ساختاری

دانه متوس (ماسههای) ( )Shشناسهایی و نهامگهراری شهدند

با توجه به شواهد و مهالعات ص رایی که در طهول مسهیر از

(جههدول  .)5در ایههن حوضههه اکثههر ذرات موجههود در بسههتر

بات دست تا پایین دست رودخانههای اصهلی انجهام گرفهت،

رودخانه از فرسایش سنگهای آهکی حاصهل شهده اسهت.

انهدازه در دو گهروه رخسهاره

انهدازه دانههه و عمه جریههان دو عامههل اصههلی کنتههرل کننههده

دانههه درشههت (گراولههی) ( )Gmg ،Gcm ،Gmmو رخسههاره

مورفولووی اشکال تیهای و به عهارت دیگهر رخسهارهههای

رخسارههای رسوبی بر اسا

بررسی رخسارهها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آبریز تلخاب (غرب استان ایالم)
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سنگی هستند .از عوامل دیگر مهیتهوان بهه سهرعت جریهان،

با توجه به رخسارههای رسوبی ،عناصهر سهاختاری شناسهایی

ویسکوزیته جریان و درجه حهرارت اشهاره کهرد .در نهایهت

شده در منهقه مورد مهالعه شامل  SGو  GBاسهت (جهدول

تشکیل رخسهارهههای سهنگی دانهه ریهز ،نتیجهه جریهانههای

 .)4مدل رسوبی کانال رودخانهه تلخهاب بها در نظهر گهرفتن

ایجاد رخسارهههای گلهی مهیشهوند

مههدلهههای ارا ههه شههده توس ه  )2006( Miallدر شههکل ۱4

تعلیقی هستند که باع
(.)Tucker, 2001

ترسیم و مورد بررسی قرار میگیرد.

ذرات رخسارههای گراولی غالهاً نیمه زاویهدار تا نیمهه گهرد

عنصر ساختاری جریان گراویتهای رسوبی ()SG

شده ،بها کرویهت پهایین تها متوسه و جورشهدگی ضهعی

سیالبهای با دبی بات معموتً با تخریس توالیههای رسهوبی

هستند .رخسارههای گراول تودهای با زمینه قهعهات درشهت

پیشین و پیسنگ و رسوب گراری آنها توالیهای رسهوبی

( )Gcmو گههراول تههوده ای بهها زمینههه مههاتریکس ()Gmm

درهمی را ایجهاد مهیکننهد کهه حاصهل فرآینهدهای جریهان

توس جریانههای خههی و آشهفته و همچنهین جریهانههای

گراویتهای رسوبی و فرآیندهای رودخانهای هستند ( Ruda,

خردهدار با پالستیسیته و بهار رسهوبی بهات بهر جهای گراشهته

 .)2014این عنصهر سهاختاری معمهوتً بهه شهکل گسهترده و

مهیشهوند (( )Kosun et al., 2009شهکل  .)۱۱aرخسهاره

صف ه ای است و قاعده نامنظم و عمدتاً فرسایشی دارد .ایهن

( )Gmgدارای درصد ماسه بیشتر از زمینه گلی ،گردشهدگی

عنصر ساختاری در رودخانه مهورد مهالعهه از رخسهارهههای

مهیباشهد

رسههوبی  Gcmو  Gmgو  Gmmتشههکیل شههده اسههت و بههه

که در نتیجه کاهش انروی حمل و نقل است ( Deynoux et

مقدار کم و به طور متنهاوب بها عنصهر سهاختاری  GBدیهده

al., 2005؛  .)Miall, 2006در شهکل  ۱۱bرخسهاره Gmg

میشود ) .)۱4 aاین عنصر ساختاری اغلهس در سیسهتمههای

مشاهده مهیشهود کهه

رودخانه ای بریده بریده بریده و بر اثر جریانههای خهردهدار

این توالی نشان دهنده افزایش انهروی بهه سهمت بهات دسهت

و جریانهای رسوبی حاصل از جاذبه با نرخ رسوبگهراری

اسههت .وجههود ایمهریکاسههیون در رخسههارههههای گراولههی بههه

بههات در نههواحی بههات دسههت و ابتههدای مسههیر حههوزه آبریههز

وضوح مشاهده میشود که جهت جریان را مهیتوانهد نشهان

تلخاب که شیس بستر رودخانه گاه به  4یا  ۶درصهد و بیشهتر

دهد .همچنین به دام افتادن ذرات گراولی در پشت قهعههای

نیز میرسد ،تشکیل شده است ( .)Miall, 2006بنابر تفسهیر

بزرگتر نیز دیده میشود.

 )2005( Uba et al.نهشتههای این عنصر ساختاری حاصهل

تنها رخساره ماسهای شناسایی شده در حوزه مهورد مهالعهه،

جریانهای گراویتهای گراولی سریع و کوتاه مدت رودخانه

رخساره  Shاست که با ضخامت کمی در قسهمت میهانی در

در دبیهای بات میباشند .وجود ساختارهای ورقهای شهکل،

طههول رودخانههه مههورد مهالعههه ،ب هه صههورت تیهههای مسهههح

ذرات درشت گراولی فهراوان ،جورشهدگی ضهعی

و نههود

مشههاهده مههیشههود (شههکل  .)۱۱cذرات آن در انههدازه ماسههه

چینهبندی از اختصاصات این عنصر ساختاری است.

متوس ه تهها درشههت و رخسههارههههای گراولههی آن را احاطههه

عنصر ساختاری بار گراولی و اشکال الیه ای ()GB

بهتر و وجود طهقهبندی تدریجی نرمال تا معکو

گراول با طهقهبندی تدریجی معکو

کردهاند .این رخساره در داخل کانالها معموتً نشان دهنهده
مرحلههه عقههس نشههینی نهههایی سههیالبی شههدن فصههلی اسههت
(.)Catuneanu et al., 2006

این عنصر ساختاری حاصل مهاجرت سدهای گراولهی و یها
به صورت رسوبات باقی مانده در ک

کانهال اسهت کهه در

ابتدا رسوبات نازکی از گراول به فرم ورقهای در بستر کانال
رسوب کرده ،سپس در مواقع سیالب که حجم آب افزایش
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مییابد بر اثر مهاجرت و رسهوبگهراری ،دانههههای پههل و

درشت هستند و به فرم بار بستر حرکت میکننهد .در بعضهی

بسهتر تهه نشهین مهیشهوند

قسمتها مقدار کمهی رسهوبات ماسههای بهر جهای گراشهته

(( )Coltortia et al., 2008شهههکل .)۱4bایهههن عنصهههر

شدهانهد و دلیهل آن را مهیتهوان بهه پهایین رفهتن سههح آب

ساختاری بهه طهور متهداول بها عناصهر سهاختاری  SGهمهراه

رودخانه در اثرکهاهش شهدت انهروی در فصهول کهم بهاران

است و در سیستمهای رودخانهای بریده بریده با پیچش کهم

نسهت داد .رسوبات جریان گراویتهای در این مدل بهه چشهم

و بار بستر گراولی مشاهده میشود ( .)Gao et al., 2007به

نمیخورد .عنصر ساختاری  GBدر این مدل غالهس اسهت و

طور معمهول ایهن عنصهر سهاختاری بهه صهورت ورقههای بها

شههامل تههودههههای رسههوبی مسهههح همههراه بهها سهههوح متعههدد

ضخامت چنهدین متهر دیهده مهیشهود کهه هریهک از آنهها

فرسایش داخلی است و مجموعههای متنوعی از نهشهتهههای

نمایش دهنده یک مرحله سیالبی بوده و کنتاکهت آنهها بهه

گراولی جریان کششی در آن حضور دارند .از رخسارههای

صههورت فرسایشههی اسههت ( .)Miall, 2006ایههن عنصههر

رسوبی که در این بخش از کانال تشکیل شدهاند میتوان بهه

گراول بر روی گراولهای که

سههاختاری بههه طههور گسههترده در کهه

کانههال و بههه سهههس

رخسارههای  Gcm ،Gmmو Shاشاره کرد.

مهاجرت سدهای طولی در بات دست و قسمت میانی حوضه
آبریز تلخهاب تشهکیل مهیشهود (Miall, 2006؛ Gao et

نتیجهگیری

 .)al., 2007از رخسارههای اصلی آن میتوان رخسارهههای

مهالعات رسوبشناسی دو سرشاخه اصلی سرچملو و چمهن

 Gmmو  Shنام برد.

و رودخانه اصلی تلخاب در حوضه آبریز مورد مهالعه  ،به
ترتیس به شناسهایی  ۳ ،4 ،5ناپیوسهتگی و  5 ،۶ ،4پیوسهتگی

مدل رسوبی

در سرشاخه سهرچملهو ،چمهن و تلخهاب منجهر شهده اسهت.

رودخانه بریده بریده گراولی با رسوبات جریان ثقلی

رونههد ریزشههوندگی بههه سههمت پههایین دسههت در هریههک از

این نوع رودخانه در بات دست حوزه آبریز تلخهاب تشهکیل

پیوستگیهای رسوبی در این حوضه به دلیل تهأثیر دو عامهل

شده است .در اینجا حواشهی کانهال بها نهشهتهههای گراولهی

جورشدگی هیدرولیکی و سایش است .تغییرات موجهود در

جریان گراویتهای رسوبی و عنصهر سهاختاری  SGمشهخش

این حوضهه از جملهه تغییهرات شهیس ،تغییهر عهرض کانهال،

مههی شههوند .رخسههارههههای سههنگی  Gmg ،Gcm ،Gmm,بهه

و ورود

ظهور سنگ بستر ،فرسایش بها شهدتههای مختله

عنوان شهاخش ایهن نهوع رودخانهه هسهتند (.)Miall, 2006

رسههوبات بهها انههدازههههای مختلهه

رسوبات این نهوع رودخانهه حاصهل جریهانههای واریهزهای

سههنگشناسههی اسههت .بههر اسهها

همههراه بهها فرآینههدهای انتقههال دوبههاره مههیباشههد ( & Blair

مجموعهههه رخسهههارهههههای جریهههانی خهههردهدار و جریهههانی

 .)McPherson, 1994جریانههای خهردهدار و سهایر انهواع

رودخانهای و چهار رخسهاره اصهلی  Gmg ،Gcm ،Gmmو

جریههانههههای ثقلهههی رسهههوب بههه ویهههژه در نهههواحی منشهههأ

 Shمنهقه ،مورد شناسایی قرار گرفتند.

سرشاخههای اصلی رایجند (( )Miall, 2006شکل.)۱4 A

با توجه به رخسارههای رسوبی و عناصر ساختاری شناسهایی

رودخانه بریده بریده کم عمق با بار بستر گراولی

شده در منهقهه مهورد مهالعهه ،مهدل رسهوبی حوضهه آبریهز

این حالت در قسمت میهانی و پهایین دسهت حهوزه آبریهز
تشههکیل مشههاهده مههیشههود (شههکل .)۱4Bرس هوبات عمههدتاً

نیههز متههأثر از تغییههرات
مهالعههات انجههام شههده دو

تلخاب یک رودخانه بریده بریده گراولی با رسوبات جریان
ثقلی در بات دست و در میانه و پهایین دسهت یهک رودخانهه
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 در ایههن.کانههال و یهها در حواشههی کانههال نهشههته مههیشههوند

 از نظر چرخه فرسایشهی.بریده بریده کم عم گراولی است

رودخانهها سدها برای مدت طوتنی ثابت نهوده و با حرکت

این رودخانه در بات دسهت و بهه عههارتی در مرحلهه جهوانی

 ت هت تهأثیر،ذرات رسوب از دماغه بهه قسهمت پهایینی سهد

 در این رودخانهها بهار بسهتر بهه صهورت سهدهای.قرار دارد

 به تدریص بهه سهمت پهایین دسهت رود حرکهت،جریان آب

گراولی یا ماسهای در کانال نهشته میشهود و در زمهانی کهه

 امید اسهت تها ایهن، با توجه به تفسیرهای ارا ه شده.میکنند

 ایهن سهدها رخنمهون،انروی جریان رودخانه پایین مهیآیهد

دادهههها بتوانههد در تفسههیر و شههناخت بهتههر مخههازن آبهههای

.یافته و یک رودخانه بریده بریده را به نمهایش مهیگرارنهد

.زیرزمینهی و مهواد هیهدروکربنی مهورد اسهتفاده قهرار گیهرد

بیشتر رسوبات یک رودخانه بریده بریهده در سهدهای درون
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Introduction
Talkhab watershed is located in the southwestern parts of Iran, longitude 45 50 '00' 'and 46 00', and latitude
33 40 'and 33 48', and has two branches in the northwest (Chaman) and northeast (Srachamlu) that are joined
together and form the main Talkhab river. The basin area is covered an area of 161 square kilometers and is
elongated in shape. According to The geological division of the Zagros structural zone which is location in
the Lurestan in SW Iran, this basin contains a relatively thick sequence of sedimentary rocks including Ilam,
Gurpi, Pandeh, Asmari and Gachsaran formations. In this study, the Arc GIS software used to evaluate the
geomorphology and physiography studies on order to evaluate the distribution of different geological units in
this area. Therefore, the map shows that most geologic units are carbonate (Gurpi and Pabdeh) and evaporate
rocks (Kalhor and Gachsaran) that are most abundant rocks in this region and they are very sensitive to
erosion. The purpose of this study is to identify different lithofacies that form in this watershed and evaluate
the sedimentary link toward downstream.
Method and Materials
In this study, 21 sediment samples from Srachamlu, 17 samples from Chaman and 32 samples from Talkhab
Rivers have been collected for grain size analysis (coarser grains based on Lewis and McConchie, 1994;
finer grains based on Coates and Hulse, 1985) in order to evaluate the finning to grain size toward
downstream. Lithofacies were identified in the field based on Miall (2006). Textural parameters calculated
based on Folk (1980).
Result and Discussion
The results indicate that grain size decreases toward downstream is not exponential and has discontinuities
and isolated sedimentary links in Talkhab river. Based on the sedimentary analysis, four discontinuities and
five continuities in sediments of the Sarcham, five discontinuities and six continuities in sediments of the
Chaman and three discontinuities and four continuities of sediment in the main river of Talkhab have been
detected. Our results show that hydraulic sorting has more effective role in downstream fining of the particle
size in each of sedimentary links. Particle size parameters indicate that the studied sediments consist mainly
of poorly to very poorly sorting grain size, positive skewness and flattened and elongated kurtosis. This
indicates that discontinuities resulted from laterally input of coarse grain sediments from banks and
tributaries (Marren et al., 2006; Simon and Rinaldi,, 2013), increasing the bed slope, exposed bedrock,
changes in lithologic units along the stream bed and structural activities such as joints and faults. The
lithofaceis recognized along the studied rivers consist of three coarse-grain gravely lithofaceis (Gmm, Gcm,
Gmg) and one medium sandy lithofaceis (Sh). These lithofaceis have formed two architectural elements
including gravity flow deposits (SG), gravel bars and bed forms (GB). Based on identified facies associations
and architectural elements, the sedimentary model of Talkhab watershed is proposed as gravelly-bed braided
river with sediment-gravity flow deposits in upstream and toward downstream shallow gravel-bed braided
river system. Finally, we believe that this study can help in a better understanding of erosion and sediment
yield patterns in such a basin for better water and soil preservation and watershed management.
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