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رخساره ها ،فزآیندهای رسوب گذاری و تکامل خاک تزاس های
شزقی رودخانه ساینده رود

ٔحٕذحؼیٗ ٔشٚت ،1حٕیذسها پاوضادٛ٘ ،2سایش تٔٛا٘یاٖ
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چکیده
تا تشسػی ٟ٘ـتٞ ٝای ػٟذ حاهش دس ؿشق ؿٟشاكفٟاٖ ،ػٔ ٝجٕٛػٝ
سخؼاس ٜای ؿأُ ٟ٘ـتٞ ٝای جشیا٘ی خشد ٜداسٟ٘ ،ـتٞ ٝای جشیا٘ی
سٚدخا٘ ٝای ٟ٘ ٚـتٞ ٝای حاؿی ٝای سٚدخا٘ ٝای تـخیق داد ٜؿذ)A .
اِٚیٗ اجتٕاع سخؼاس ٜای سا د ٚسخؼاس ٜاكّی ٌشاِٚی )(Gp) ٚ (Gms
تـىیُ ٔی دٙٞذ )B .دٔٚیٗ اجتٕاع سخؼاس ٜای ؿأُ ػ ٝسخؼاسٜ
ٌشاِٚی تذ ٖٚالی ٝتٙذی تا تا الی ٝتٙذی هؼیف )ٌ ،(Gmشا َٚتا الیٝ
تٙذی تشاف )ٔ ٚ ،(Gtاػ ٝتا الی ٝتٙذی ٔٛسب ٔؼٌح )ٔ (Spی تاؿذ)C .
ػٔٛیٗ اجتٕاع ؿأُ د ٚسخؼاس ٌُ ٜتٛد ٜای تذٔ ٖٚاتشیىغ )ٚ (Fm
ٌُ وشْ  ٚخاوی سً٘ )ٔ (F1ی تاؿذ .تا تشسػی ٚیظٌی ٞای پذٚط٘یه
ػ ٝافك خان ؿٙاػی  C ٚB ,Aدس سخؼاسٞ ٜای ٔٛسد ٌٔاِؼٔ ٝـخق ٚ
تفىیه ٌشدیذ.

ٚاطٞ ٜای وّیذیٟ٘ :ـتٞ ٝای جشیا٘ی خشد ٜداسٟ٘ ،ـتٞ ٝای جشیا٘ی
سٚدخا٘ ٝایٟ٘ ،ـتٞ ٝای دسیاچ ٝایٟ٘ ،ـتٞ ٝای حاؿی ٝای سٚدخا٘ ٝای.
1

 -دا٘ـجٛی واسؿٙاػی اسؿذ سػٛب ؿٙاػی  ٚػ ًٙؿٙاػی دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ خٛساػٍاٖ اكفٟاٖ
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 ػوٞ ٛیات ػّٕی دا٘ـٍا ٜاكفٟاٖ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ْٛش ٜٚصٔیٗ ؿٙاػی3

.-اػتادیاس  ٚػوٞ ٛیات ػّٕی ػاصٔاٖ تحمیمات وـاٚسصی ایشاٖ
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مقدمه
ػّیشغٓ إٞیت ٟ٘ـتٞ ٝای ػٟذ حاهش ،تشسػی اكِٛی ٙٔ ٚظٓ تش سٚی فشآیٙذٞا ٔ ٚحییي
ٞای سػٛتٍزاسی ایٗ ٟ٘ـتٞ ٝا دس ایشاٖ وٕتش ا٘جاْ ؿذ ٜاػت .ؿیٙاخت فشایٙیذٞا ،ؿیىُ
ٙٞذػی ٚ

سخؼاسٞ ٜای ٟ٘ـتٞ ٝای ػٟذ حاهش تیشای پیی تیشدٖ تی ٝسخیذادٞای صٔییٗ

ؿٙاػی  ٚاسائٔ ٝذَ ٞای صٔیٗ ؿٙاػی جٟت اػتفاد ٜتاسیخچ ٝسػٛتات  ٚػیٞ ًٙیا ٟٔیٓ
اػت .دا٘ؾ فشآیٙذٞای سػٛتی ،وا٘ی ؿٙاػی  ٚتغییشات پغ اص سػٛتٍزاسی ٟ٘ـتٞ ٝا ٘یٝ
فمي تشای اسصییاتی پتا٘ؼییُ حیاَ  ٚآیٙیذٙٔ ٜیاتغ التلیادی تّىی ٝتیشای اسصییاتی تغیییشات
تّٙذٔذت ػیؼتٓ ٞای سػٛتٍزاسی هشٚسی اػتٞ.ذف اص ایٗ ٌٔاِؼ ٝتشسػیی سػیٛتات،
سخؼاسٞ ٜا  ٚفشآیٙذٞای سػٛتٍزاسی ٟ٘ـتٞ ٝای ػٟذ حاهیش دس جٙیٛب ؿیشق اكیفٟاٖ
ٔی تاؿذ.
دس ٌٔٙمٛٔ ٝسد ٌٔاِؼ ٝػٞ ًٙای ٘ٛع سػٛتی دس جٛٙب ،غشب  ٚؿٕاَ غشب ٚ
ػٞ ًٙای ٘ٛع آرسیٗ دس ؿشق  ٚؿٕاَ ٌؼتشؽ داس٘ذ .استفاع سخٞ ٖٕٛٙای سػٛتی دس
جٛٙب تٔ 1111 ٝتش ،آرسیٗ دس ؿٕاَ ؿشق ٔ 1661تش  ٚدس ؿشق تٔ 749 ٝتش تاالی
ػٌح دسیاچ ٝپالیائی ٌاٚخ٘ٛی ٔی سػذ .تا تشسػی ٟ٘ـتٞ ٝای ػٟذ حاهش دس ؿشق ؿٟش
اكفٟاٖ ،ػٔ ٝجٕٛػ ٝسخؼاس ٜای تشاػاع ًثم ٝتٙذی (ٔایاَ )6116 ،تـخیق داد ٜؿذ.
هٕٗ تشسػی سخؼاسٞ ٜا  ٚفشایٙذٞای سػٛتیٔ ،یضاٖ تحٛالت  ٚتٛػؼ ٝافمٟای
خاوی ٔشتثي تا سخؼاسٞ ٜا ٘یض ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت.
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ؿىُ ؿٕاس٘ )1(ٜمـٌٙٔ ٝمٛٔ ٚ ٝلؼیت تشا٘ـٞ ٝا ٔ ٚحُ ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی(*)
روش مطالعه
تشای دػتشػی ت ٝاٞذاف ٔٛسد ٌٔاِؼٔ ،ٝشاحُ ٔختّفی اص واسٞای كحشایی ٚ
آصٔایـٍاٞی ا٘جاْ پزیشفت .اص ٌٔاِؼ ٚ ٝتـشیح  6تشا٘ـٌٛ ٚ ٝداَ تؼذاد  ٕٝ٘ٛ٘ 53اص
ػٌح ٔٛسد ٌٔاِؼ) ٝؿىُ ؿٕاس )1ٜتشداؿت ؿذ  ٚپغ اص ا٘جاْ واسٞای آصٔایـٍاٞی،
تفىیه سخؼاسٞ ٜا تشاػاع ػ ًٙؿٙاػی ،ؿىُ ٙٞذػیٛ٘ ،ع ٔشص سخؼاسٚ ٜ
ػاختٕاٟ٘ای سػٛتی ٔـخق ٌشدیذٔ .واف تشایٗ ،تٛاِی الیٞ ٝای سػٛتی ت ٝػٛٙاٖ
خان ٞای دٚساٖ حاهش  ٚخان ٞای لذیٕی ٘یض ٔٛسد ٌٔاِؼ ٝلشاس ٌشفت  ٚاستثاى
الصْ تیٗ فشآیٙذٞای سػٛتی  ٚپذٚط٘یىی ٘یض تشلشاس ٌشدیذ.
تشای تؼییٗ تشویة وا٘ی ؿٙاػی /ػ ًٙؿٙاػی ٟ٘ ٚایتاً ٔٙـاء ٟ٘ـتٞ ٝای دا٘ ٝدسؿت
حذٚد  ٕٝ٘ٛ٘ 35ت ٝكٛست ٔاوشٚػىپی ٔ ٚیىشٚػىٛپی (ٔمٌغ ٘اصن) ٔٛسد ٌٔاِؼٝ
لشاس ٌشفتٙذ.
بحث
تشاػاع ًثم ٝتٙذی ( )Tucker ،1771( ٚ )Folk ،1794ػٌ ٝش ٜٚاكّی ٟ٘ـتٞ ٝا،
ٌشا /َٚؤٍّٛٙشأ ،اػٔ /ٝاػ ٝػ ٚ ٌُ ٚ ًٙتش ٔثٙای سد ٜتٙذی (،1763 and 6116
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 )Miallد ٜسخؼاس ٜسػٛتی دس ٌٔٙم ٝؿٙاػایی ٌشدیذ٘ذ .هٕٗ تشسػی سخؼاسٞ ٜا ٚ
فشایٙذٞای سػٛتی ،فشآیٙذ خاوؼاصی ٔ ٚیضاٖ تحٛالت  ٚتٛػؼ ٝافمٟای خاوی ٘یض ٔٛسد
تٛج ٝلشاس ٌشفت وٙٔ ٝتج ت ٝتفىیه افمٟای صیش ٌشدیذ:
افك ٞای ط٘تیىی ػٌحی ) : (Aایٗ افك دس ػٌح خان ٞای ٌٔٙم ٝتـىیُ  ٚالیٝ
اػت تمشیثاً تیش ٜسً٘ و٘ ٝـاٍ٘ش تذاخُ ٔٛاد جأذ تا ٔٛاد آِی ٔی تاؿذ ٕٞ ٚچٙیٗ تٝ
ٔمذاس ٘اچیضی ٔٛاد  ٚػٙاكش ٔختّف اص آٖ ت ٝالیٞ ٝای صیشیٗ ؿؼت ٝؿذ ٜاػت.
افك ٞای ط٘تیىی صیشػٌحی ) : (Bافك ٞای صیش ػٌحی خان ٞا تٛاػٌ ٝؿؼتـٛی
ٔٛاد ،افضایؾ ٔٛاد  ٚتغییش  ٚتثذیُ ػٙاكش  ٚوا٘ی ٞا تـىیُ  ٚتىأُ ٔی یاتٙذ .اص جّٕٝ
تغییشاتی و ٝدس افمٟای ط٘تیىی ٌٔاِؼ ٝؿذ ٜدیذ ٜؿذ ،ػثاستٙذ اص تغییش سً٘ الیٞ ٝا تٝ
ٚاػٌ ٝتغییش فشْ وا٘ی ٞای آ ٗٞداس (اوؼایؾ) تجٕغ ٔٛاد آِی ،تجٕغ آٞه ٞای
ثا٘ٛی ٚ ٝتجٕغ سع سٚی خان دا٘ٞ ٝا  ٚیا دس جذاس خُّ  ٚفشج ٞا ٔی تاؿذ .یىی اص
فشآیٙذٞای تىأُ ط٘تیىی خان ٞا تغییش فشْ خاوذا٘ٞ ٝا  ٚتـىیُ ػاختٕاٖ ٞای
ٔختّف ٔی تاؿذ.
افك ٞای ط٘تیىی صیشػٌحی ) : (Cافك ٞای ػٕمی تغییش یافت ٝاص ٔٛاد ٔادسی (ػًٙ
 ٚیا سػٛتات ٟ٘ـت ٝؿذ ٜتٛاػٌ ٝفشآیٙذٞای ٞیذسِٛٚطیىی ٔختّف) ت ٝؿىُ حزف
ػٞ ًٙا  ٚسخٞ ٖٕٛٙای اِٚی ٚ ٝاحتٕاالً تغییشاتی تش اػاع اوؼایؾ  ٚاحیا ت ٝكٛستی
وٛٔ ٝاد لاتُ حفش  ٚػخت ٘ـذ ٜای و ٝخان ػاصی تش سٚی آٖ ٞا ؿشٚع ٔی ؿٛد.
ؿشح سخؼاسٞ ٜای ٔـخق ؿذ:ٜ
الف -رخساره های گزاولی /کنگلومزائی
رخساره گزاول ماتزیکس دار بدون الیه بندی ):(Gms
ٚیظٌی ایٗ سخؼاسٔ ٜیاتشیىغ فیشاٚاٖ ٌّیی ) ٚ (matrix- supportedدس تؼویاً
تذٔ ٖٚیاتشیىغ ٌّیی ) (supported- grainتی ٝكیٛست تییٗ الیی ٝای ،ػیذْ ٚجیٛد
ایٕثشیىاػی ٚ ٖٛػٕٔٛاً ٘ثٛد

الی ٝتٙیذی تیذسیجی ػیادی ٚ ،تؼویاً ٚجیٛد الیی ٝتٙیذی
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تذسیجی ٔؼىٛع  ٚپشاوٙذٌی رسات دسؿت ٌیشا َٚدس صٔیٙی ٚ ٝؿیىُ ٙٞذػیی ػذػیی
ػشین ٔی تاؿذ .ایٗ سخؼیاس ٜدس تخیؾ جٙیٛتی سٚدخا٘ی ٝصایٙیذ ٜسٚد ٌؼیتشؽ داؿیتٚ ٝ
تٌییٛس ٘اٌٟییا٘ی تییش سٚی ٟ٘ـییتٞ ٝییای ٌّییی دس تٕییاْ ٌٔٙمییٔ ٝییٛسد ٌٔاِؼیی ٝلییشاس ٌشفتییٝ
اػت.رسات دا٘ ٝدسؿت ػٕٔٛاً صاٚی ٝداس  ٚتا ٘یٕ ٝصاٚی ٝداس تٛد ٚ ٜاص ٘ظیش ؿیىُ تیغی ٝای
تا  ٓٞتؼذ ٔی تاؿٙذ .سػٛتات اص جٛسؿذٌی هؼیفی تشخٛسداس٘یذ  ٚؿیأُ سدٞ ٜیای دا٘یٝ
ای اص سع تا سیً ٔی تاؿٙذ٘ .تیج ٝوّؼیٕتشی اص اییٗ سخؼیاسٔ ٜییضاٖ  %9وّؼییت 6 ٚ
 %دِٔٛٚیت سا ٘ـاٖ ٔیذٞذ .س٘یً لشٔیض تمشیثیاً ؿیذیذ اییٗ الیی ٝاص ٘ظیش خیان ؿٙاػیی
تىأّی حذالُ ٔی تاؿذ (الی ٝط٘تیىی ٚ ٚ )Cجٛد ٔمادیش

آٞه ٞای ثا٘ٛیی ٝویٓ اییٗ

ٔذػا سا ثاتت ٔی ٕ٘ایذ .ایٗ تىأُ تذِیُ دا٘ ٝدسؿت تٛدٖ الی ٝوٕی ٔحیذٚد ؿیذِٚ ٜیی
تا ایٗ حاَ ٘ـاٍ٘ش ٚجٛد الّیٓ ٔٙاػة تش اص و ٖٛٙتشای تىأُ خان ٞا ٔی تاؿذ.
تفسیز
ٟ٘ـتٞ ٝای حاٚی رسات دا٘ ٝدسؿت ٔ ٚاتشیىغ فشاٚاٖ تا ػاختٕاٖ دا٘ ٝتٙذی تذسیجی
ٔؼىٛع ٘ـاٖ دٙٞذٙٔ ٜـا جشیا٘ی خشد ٜداس ٔی تاؿذ (Blair 1777 ،Blair ،1777
 .)Pierson ،1761 ،and McPhersonچٙیٗ سخؼاسٞ ٜائی ٔؼٕٛالً ٘اؿی اص جشیاٖ
ٞای خشد ٜداس تا ٚیؼىٛصیت ٝصیاد ٞؼتٙذ (.)Deck et al. ،1776
رخساره گزاول ،کنگلومزای دانه پشتیان بدون الیه بندی یا با الیه بندی
ضعیف )(Gm
ایٗ سخؼاس ٜػٕذتاً ٔتـىُ اص رسات ت ٝا٘ذاص ٜپثُ تٛد ٚ ٜالی ٝتٙذی تذسیجی ػادی،
تغییشات صیاد دس تافت  ٚتشویة دا٘ٞ ٝا اص ٚیظٌی ٞای ٔ ٟٓآٖ ٔی تاؿذ .ؿىُ ٙٞذػی
آٖ ػٕذتاً ت ٝكٛست ػذػی تا ٚػؼت صیاد ٌٜٛ ،ای ؿىُ  ٚوا٘اِی ؿىُ تٛدٔ ٜشص
پاییٙی فشػایـی  ٚػٕذتاً ٔٛجی ؿىُ اػت لٌؼات آٚاسٌی ٌّی ) (rip-upتا لٌش چٙذ
ػا٘تی ٔتش دس ٟ٘ـتٞ ٝای ؤٍّٛٙشایی سایج اػت.

ٟ٘ـتٞ ٝای تذٔ ٖٚاتشیىغ تٛػیّٝ

سخؼاسٞ ٜا ،فشآیٙذٞای سػٛب ٌزاسی  ٚتىأُ خان تشاع ٞای ؿشلی سٚدخا٘ ٝصایٙذ ٜسٚد91

ػیٕاٖ وّؼیتی تیٗ دا٘ ٝای دس تؼوی ٘ماى ػخت ؿذ ٜا٘ذٔ .یضاٖ وّؼیت تش اػاع
آصٔایـات وّؼیٕتشی ٔ ٚ% 16یضاٖ دِٔٛٚیت  %3تخٕیٗ صد ٜؿذ ٜاػت .سً٘ صسد
تمشیثاً ؿذیذ ایٗ الی ٝاص ٘ظش خان ؿٙاػی ػذْ تىأُ خان  ٚفمي داَ تش حوٛس
ؿشایي احیائی  ٚاوؼایؾ تؼذی ٔی تاؿذ تذیٗ ٔؼٙی و ٝایٗ الیٔ ٝذتی تحت تأثیش
سًٛتت صیاد  ٚخـىیذٌی تؼذی تٛد ٜاػت .ایٗ الی ٝجضء الیٞ ٝای ٔ Cحؼٛب ٌـتٝ
٘ـاٍ٘ش ػذْ تىأُ ط٘تیىی ٔی تاؿذ.
تفسیز
ٟ٘ـتٞ ٝای ٌشاِٚی /ؤٍّٛٙشائی دا٘ ٝپـتیثاٖ سػٛتٍزاسی تاس تؼتش تٛػي جشیاٖ ٞای
سٚدخا٘ ٝای سا ٘ـاٖ ٔی دٙٞذ .چٙیٗ سخؼاس ٜای اص یه جشیاٖ تا ا٘شطی تاالی حُٕ ٚ
٘مُ  ٚتاس تؼتش دا٘ ٝدسؿت  ٚتاس ٔؼّك ٔاػ ٚ ٝسیضتش ٔٙـاء ٌشفت ٝاػت (،1761
 .)Reineck and Singhفوای تالی ٔا٘ذ ٜدس تیٗ ٌشاٞ َٚا و ٝتًٛ ٝس ٔحّی تٛػیّٝ
ٔاػ ٝپش ؿذ ٜاػت ٔؼٕٛالً ٔٛلؼی و ٝػشػت واٞؾ یافت ٝاػت جایٍضیٗ ؿذ ٜاػت
( .)Rhee and Chough ،1775فشاٚا٘ی لٌؼات ٌّی )(mud rip- up clasts
ٕٔىٗ اػت دس استثاى تا فشػایؾ لٛی الیٞ ٝای ٌّی صیشیٗ یا جذا ؿذٖ ٟ٘ـتٞ ٝای
ٌّی حاؿی ٝوا٘اَ ٞا دس ًی سٚیذادٞای ػیالتی تاؿذ.
رخساره گزاول /کنگلومزای دانه پشتیبان با الیه بندی مورب مسطح )(Gp
ایٗ سخؼاس ٜتٚ ٝػیٌّ ٝشا /َٚؤٍّٛٙشای ٔاػ ٝای تا الی ٝتٙذی ٔٛسب و ٝػٕذتاً رسات
غاِة آٟ٘ا ٌشا٘ َٛتا پثُ ٔی تاؿذ  ٚیه دأٚ ٝٙػیؼی اص ا٘ذاص ٜدا٘ ٝای سا داسد ٔـخق
ٔی ؿٛد .ؿىُ ٙٞذػی آٖ ٔؼٕٛالً ػذػی ؿىُ ٌٜٛ ،ای ؿىُ تا یه ػٌح فشػایـی
ٔی تاؿذ .دس تؼوی ٔىاٖ ٞأ ،شص ػشی ٞا ٔٛجی تٛد ٚ ٜػٌح فٛلا٘ی آٟ٘ا ٔحذب اػت.
ػشی ٞای اغّة ٔٛاصی تٛدِٚ ٜی دس تؼوی ٘ماى تٌٛس جا٘ثی ٔایُ اػت  ٚؿیة آٟ٘ا اص
 13oتا  61دس تؼوی ٘ماى دس ػشی ٞا دا٘ ٝتذسیجی ػادی ٔـاٞذٔ ٜی ؿٛد .آصٔایـات
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وّؼیٕتشی اص ایٗ سخؼاسٔ ٜیضاٖ  %16وّؼیت  %4 ٚدِٔٛٚیت سا ٘ـاٖ ٔیذٞذٚ .جٛد
ٔاػ ٚ ٝػذْ ٚجٛد اجضاء دا٘ ٝسیض تٛاْ تا سً٘ خاوؼتشی ٔایُ ت ٝصسد ایٗ الی ٝسا اص ٘ظش
خان ؿٙاػی تىأُ ٘یافتًّ ٝمی ٔی ٌشدد .ایٗ الی ٝجضء الیٞ ٝای ٔ Cحؼٛب ٌـتٝ
٘ـاٍ٘ش ػذْ تىأُ ط٘تیىی ٔی تاؿذ.
تفسیز
ایٗ سخؼاس ٜتا ؿشایي جشیاٖ ا٘شطی تاال ٔـات ٝتا سخؼاس Ryang and ،1779( Gm
ٟ٘ )Choughـت ٝؿذ ٜاػتً .ثم ٝتٙذی ٔٛسب تاتٛالس و ٝدس آٖ ػشیٟا دا٘ ٝتذسیجی
تٛد ٚ ٜتغییشات دس ا٘ذاص ٜدا٘ ٝدس ً َٛػشیٟا سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ ،احتٕاالً ٔٙؼىغ وٙٙذٜ
تغییشات ٔشحّ ٝای تش سٚی خي اِشاع ػذٞای داسای ػٌٛح ِغضؿی فؼاَ دس سٚدخا٘ٝ
ٞای تشیذ ٜتشیذٔ ٜی تاؿذ (،1776 ،Steel and Thompson ،1765
.)Collinson
رخساره گزاول /کنگلومزای دانه پشتیبان با طبقه بندی مورب عدسی
)(Gt
ٔـخل ٝایٗ سخؼاسً ٜثم ٝتٙذی ٔٛسب ،دا٘ٞ ٝای لاِة تی ٝا٘یذاصٌ ٜشا٘ی ٚ َٛتغیییش ٚػییغ
دس تافت ،تشویة  ٚهیخأت ٔیی تاؿیذ .ا٘یذاص ٜلٌؼیات آٚاسی ٌّیی ٔٛجیٛد دس آٖ تیٝ
حذٚد  11ػا٘تی ٔتش ٔی سػذ .ػٌح پیاییٙی آٖ ٔمؼیش تیٛد ٚ ٜؿیىُ ٙٞذػیی آٖ ػذػیی
ؿىُ  ٚغیش ٔتماسٖ اػتٔ .یضاٖ وّؼیت تیش اػیاع آصٔایـیات وّؼییٕتشی تییٗ  %61تیا
ٔ ٚ% 61یضاٖ دِٔٛٚیت تیٗ  %6تا  %4تخٕیٗ صد ٜؿیذ ٜاػیتٚ .جیٛد ؿیٗ  ٚػییّت ٚ
ػذْ ٚجٛد اجضاء دا٘ ٝسیضتش تٛاْ تا سً٘ صسد (ٔاتّیٞ ًٙای صسد ٘اس٘جی) اییٗ الیی ٝسا اص
٘ظش خان ؿٙاػی تىأُ ٘یافتًّ ٝمی ٔی ٕ٘ایذ .سً٘ صسد تمشیثاً ؿیذیذ اییٗ الیی ٝاص ٘ظیش
خان ؿٙاػی ػذْ تىأُ خان  ٚفمي داَ تش حوٛس ؿشایي احییائی  ٚاوؼیایؾ تؼیذی
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ٔی تاؿذ تذیٗ ٔؼٙی و ٝایٗ الیٔ ٝذتی تحت تأثیش سًٛتت صیاد  ٚخـىیذٌی تؼذی تیٛدٜ
اػت .ایٗ الی ٝجضء الیٞ ٝای ٔ Cحؼٛب ٌـت٘ ٝـاٍ٘ش ػذْ تىأُ ط٘تیىی ٔی تاؿذ.
تفسیز
ایٗ سخؼاس ٜدس ًی ؿشایي جشیا٘ی تا ا٘شطی تاال ٔـات ٝتا سخؼاسٟ٘ Gp ٚ Gm ٜـت ٝؿذٜ
اػتً .)Reineck and Singh ،1761 ،Ryang and Chough ،1179( .ثمات
ٔٛسب حاكُ پشؿذٌی دس وا٘اَ ٞای فشػایـی یا آتشفتی وٛچه اػت (،1761
 .)Reineck and Singhؤٍّٛٙشاٞای وا٘اِی تا ػشم وٓ ٔـات ٝایٗ سخؼاس ٜدس
تخؾ ٞای اتتذایی ػیؼتٓ ٞای آتشفتی ؿاخ ٝای ٟ٘ـت ٝؿذ ٜا٘ذ (.)Postma ،1765
ب -رخساره های ماسه ای /ماسه سنگی
رخساره ماسه /ماسه سنگ با طبقه بندی مورب عدسی )(St
ایٗ سخؼاس ٜتٛػیّٟ٘ ٝـتٞ ٝای ٔاػ ٝایٔ /اػ ٝػٍٙی سیض تا دا٘ ٝدسؿت ً ٚثم ٝتٙذی
ٔٛسب ػذػی ٔـخق ٔی ؿٛد .ؿىُ ٙٞذػی آٟ٘ا ػٕذتاً ت ٝكٛست ػذػی ٌٜٛ ،ای ٚ
وا٘اِی ؿىُ  ٚتً ٝشف تاال ٔمؼش تٛد ٚ ٜغیش لشیٔ ٝٙی تاؿذ .ایٗ سخؼاس ٜػٕذتاً تٛػیّٝ
ٟ٘ـتٞ ٝای ؤٍّٛٙشایی تٛد ٜای پٛؿیذٔ ٜیؿٛد تٌٛس جا٘ثی تٔ ٝاػ ٝػٌ ًٙشاِٚی ٚ
ؤٍّٛٙشایی تا الی ٝتٙذی هؼیف تا تٛد ٜای تثذیُ

ٔیؿٛدٔ .یضاٖ وّؼیت تش اػاع

آصٔایـات وّؼیٕتشی تیٗ  %14تا ٔ ٚ18%یضاٖ دِٔٛٚیت 3%تخٕیٗ صد ٜؿذ ٜاػت .
ایٗ سخؼاس ٜدس ٔٙاًك ٔختّف  ٚاػٕاق ٔتفاٚت ت ٝؿىُ ط٘تیىی ٔتفاٚتی دیذٔ ٜی ؿٛد.
دس تؼوی اص الیٞ ٝا ٔتـىُ اص ٔاػٛٔ ٚ ٝاد ػیالتی تمشیثاً صسد سً٘ تذ ٖٚجٛس ؿذٌی
ٔـخق دیذٔ ٜی ؿٛد  ٚدس تؼوی الیٞ ٝای تاالتش ٔتـىُ اص الی ٝای لشٔض سً٘ ٘اؿی اص
تثذیُ آ ٗٞد ٚت ٝآ ٗٞػ ( ٝوا٘یٟای حاٚی ایٗ آٞ ٗٞا ت ٓٞ ٝتثذیُ ٔی ٌشد٘ذ) تا
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ػاختٕاٖ تّٛوی و٘ ٝـاٍ٘ش اص تذا ْٚتىأّی خان تیٗ فشآیٙذ ٔتٛاِی سػٛتٍزاسی
سٚدخا٘ٔ ٝی تاؿذ.

تفسیز
ٔـخلات اكّی سخؼاس ،ٜػٌح تحتا٘ی فشػایـی ،ا٘ثاؿتٍی جا٘ثی ،ؿىُ ٙٞذػی
وا٘اِی  ٚػذػی ؿىُ ٘ـاٖ دٙٞذ ٜسػٛتٍزاسی دس یه وا٘اَ  ٚیا دس تپٞ ٝای وا٘اِی
صیش آتی تحت جشیاٖ سطیٓ پاییٗ ) (lower regimeدس سٚدخا٘ٞ ٝای ٔٛلتی دس یه
ؿشایي ٘یٕ ٝخـه ( )Miall ،1776اػت .ایٗ سخؼاسٔ ٜی تٛا٘ذ ٘تیج ٝای اص ایجاد
وا٘اَ دس ٔشحّ ٝػیالتی ؿذیذ  ٚپشؿذٌی تؼذی دس ٔشاحُ غشتاَ ؿذٌی ٘یض تاؿذ
(.)Parkash et al ،1765
تغییشات جا٘ثی اص ٔاػ ٝػ ًٙتا ٔاػ ٝػٌ ًٙشاِٚی  ٚؤٍّٛٙشا ٘ـا٘ذٙٞذ ٜتغییشات
دس ػشػت  ٚجٟت ٔتغیش ؿیة ًثم ٝتٙذی اػت .تغییش جا٘ثی  ٚػٕٛدی سخؼاسٞ ٜا
احتٕاالً ٘تیج ٝای اص تغییش صیاد تخّی ٚ ٝیا جاتجایی ػشیغ وا٘اَ ٞا ؤ ٝـخل ٝسٚدخا٘ٝ
ٞای تشیذ ٜتشیذٛٔ ٜلتی اػت ٔی تاؿذ (ٚ .)Amini ،1779جٛد ایٗ سخؼاس ٜتش سٚی
ٌشا َٚتالیٕا٘ذ ٚ ٜسخؼاس Gm ٜت ٝاحتٕاَ صیاد تیاٍ٘ش تٛػؼ ٝآٖ تؼٛٙاٖ یه ٘تیج ٝای اص
ٟٔاجشت تپٞ ٝای ػ ٝتؼذی دس وا٘اَ ٞا تحت ؿشایي سطیٓ جشیا٘ی تاال اػت (،1779
.)Hjellbakk
رخساره  ،B2ماسه /ماسه سنگ با الیه بندی مسطح)(Sp
ایٗ سخؼاس ٜتٛػیّٟ٘ ٝـتٞ ٝای ٔاػ ٝایٔ /اػ ٝػٍٙی تاِغ تا الی ٝتٙذی ٔـخل ٛدا٘ ٝتٙذی
ٔتٛػي تا دسؿت  ٚتذٔ ٖٚاتشیىغ ٌّی ٔی تاؿذ .اص٘ظش ؽ
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وُ ٙٞذػی تاتٛالس ،ػذػی ؿىُ  ٚتٌٛس ٔحّی ٌ ٜٛای ؿىُ ٔیثاؿذ .ایٗ سخؼاسٜ
تا ٚاحذٞای تاالیی  ٚپاییٙی فشػایـی ٘ ٚؼثتاً ٔؼٌح اػتٔ .یضاٖ وّؼیت تش اػاع
آصٔایـات وّؼیٕتشی تیٗ  % 11تا ٔ ٚ%16یضاٖ دِٔٛٚیت تیٗ  % 4تا  %3تخٕیٗ صدٜ
ؿذ ٜاػت .ایٗ الیٔ ٝاػ ٝای خاوؼتشی سً٘ ٔحیي ٘شْ ٙٔ ٚاػثی تشای سؿذ ٔٛجٛدات
ص٘ذ ٜدس صٔاٖ حاَ ٔی تاؿذ .دس كٛست ٚجٛد اجضاء سیض تش اص ػیّت احتٕاَ ٚجٛد
ٔاتّی ًٙصسد ٘اس٘جی و٘ ٝـاٖ اص ٚجٛد سًٛتت تیـتش اػت ٔی تاؿذ .دس ٘تیجٚ ٝجٛد
ٔاػ ٝجٛس ؿذ ٜصیاد دس ایٗ الی ٝأىاٖ تىأُ پذٚط٘یىی ٚجٛد ٘ذاؿت ٝاػت.
تفسیز
ًثم ٝتٙذی ٔؼٌح ؿیة داس تا صاٚی ٝصیاد ٚاتؼت ٝتٟٔ ٝاجشت ػذٞای تضسي یا ػٌٛح
ِغضؿی تا ؿیة صیاد دس سٚدخا٘ٞ ٝای تشیذ ٜتشیذٞ ٜؼتٙذ (Reineck and ،1761
 .)Singhوٙٔ ٝؼىغ وٙٙذ ٜجٟت جشیاٖ سٚدخا٘ٔ ٝی تاؿذ.
ج -رخساره های گلی
رخساره گل قزمش توده ای )(Fm
ایٗ سخؼاس ٜتٛػیّ ٌُ ٝلشٔض تا كٛستیٛ٘ ،دٞ َٚای واِىشت ٘ ٚؼثت صیاد سع تٝ
ػیّت ٔـخق ٔی ؿٛد .ؿىُ ٙٞذػی خاسجی آٖ ػٕذتاً تاتٛالسػشین تا ٔشص ٚاهح
اػت ٔ.یضاٖ وّؼیت تش اػاع آصٔایـات وّؼیٕتشی تیٗ  % 16تا ٔ %51یضاٖ
دِٔٛٚیت  4%تخٕی ٗ صد ٜؿذ ٜاػت .ایٗ سخؼاس ٜػٕذتاً ٔتـىُ اص الیٞ ٝای سع داس
لشٔض سً٘ تٛد ٚ ٜداسای تىأُ ػاختٕا٘ی تّٛوی ٔتٛػي  ٚتذ ٖٚآٞه ٞای ثا٘ٛیٔ ٝی
تاؿٙذ .ایٗ تىأُ ٘ـاٖ اص تذا ْٚالّیٕی حاوٓ تش ؿشایي خاوؼاصی صٔاٖ تیٗ
سػٛتٍزاسی سٚدخا٘ٔ ٝی تاؿذ.
تفسیز
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ٔـخلات اكّی ایٗ سخؼاس ،ٜت٘ ٝـؼت ػشیغ رسات ٔؼّك (ػیّت  ٚسع) دس دسیاچٞ ٝا
یا حٛهچٞ ٝا  ٚؿشایي اوؼیذاػی٘ٛی دس ًی سػٛتٍزاسی  ٚپغ اص آٖ سا ٘ـاٖ ٔی
دٙٞذ .ایٗ سخؼاسٔ ٜی تٛا٘ذ ٕٞچٙیٗ ٘تیج ٝسػٛتٍزاسی دس تخؾ ا٘تٟایی ٟ٘ـتٞ ٝای
آتشفتی تاؿذ (.)Ryang and Chough ،1779
رخساره گل المینه ای خاکی رنگی )(F1
ایٗ سخؼاس ٜتٛػیّ ٝػٕذتاً ٌُ الٔی ٝٙای تا تٌٛس ٔحّی تٛد ٜای خاوی سً٘  ٚاغّة تا
یه اٍِٛی ؿىؼتٍی تّٛوی  ٚتیٗ الیٞ ٝای ٔاػٌ ٚ ٝشا َٚدس تؼوی ٘ماى ٔـخق ٔی
ؿٛد.ایٗ سخؼاس ٜدس تٛاِی ٞا سیض ؿ٘ٛذ ٜتٌشف تاال ٚالغ ؿذ ٜاػت .ؿىُ ٙٞذػی
خاسجی آٖ اػاػاً

ٌ ٜٛای  ٚوا٘اِی ؿىُ  ٚتا ػٌح پاییٙی ٔؼٌح ٘أٙظٓ  ٚكفحٝ

ای ؿىُ دس تؼوی ٔىاٖ ٞا اػت .آثاس سیـٌ ٝیاٞاٖ  ٚحفشات ػٕٛدی  ٚافمی تٌٛس
٘ؼثی دس تخؾ تاالیی فشاٚاٖ اػتٔ .یضاٖ وّؼیت تش اػاع آصٔایـات وّؼیٕتشی تیٗ
 % 66تا ٔ ٚ%56یضاٖ دِٔٛٚیت تیٗ %6تا  %3تخٕیٗ صد ٜؿذ ٜاػت .ایٗ سخؼاسٜ
ٔتـىُ اص الیٞ ٝای سػی ٌ ٚاٞی ؿٙذاس تذ ٖٚتىأُ ٔی تاؿٙذ و ٝیا دس ػٌح لشاس
داؿت ٝو ٝافك ط٘تیىی ػٌحی ٔ Aحؼٛب ؿذ ٚ ٜیا الیٞ ٝای صیش ػٌحی تٛد ٚ ٜتىأّی
٘ذاؿت ٚ ٝافمٟای ٔ Cحؼٛب ٔی ؿ٘ٛذ .أىاٖ ایٙى ٝدس تؼوی الیٞ ٝای ػٕمی ػاختٕاٖ
تّٛوی ٘اللی دیذ ٜؿٛد ٚجٛد داؿت ٝاػت .ػٕذ ٜایٗ الیٞ ٝای خان جٛاٖ دس
سػٛتات تشاع تاالیی تـىیُ ٔی ؿ٘ٛذ.

تفسیز
ٔـخلات ػٕٔٛی ایٗ سخؼاسٛٔ ٚ ٜلؼیت آٖ دس تٛاِی سیض ؿ٘ٛذ ٜتٌشف تاال٘ ،ـاٖ ٔی
دٞذ و ٝایٗ سػٛتات دس ؿشایي وٓ ا٘شطی دس ٔحیي ٞای حاؿی ٝسٚدخا٘ ٝای یا دؿت
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ػیالتی تا ؿی ة وٓ دس ًی ٔشاحُ ػیالتی تا ا٘شطی ٔتغیش ٟ٘ـت ٝؿذ ٜا٘ذ (،1779
 .)Miall ،1799 ،Hjellbakkچٙیٗ

سخؼاسٞ ٜایی ٔیتٛا٘ذ تش سٚی دؿت

ػیالتی یا دس وا٘اَ ٞای ٔتشٚوٕٞ ٝا٘ٙذ دسیاچٞ ٝای ؿاخ ٌاٚی ٟ٘ـت ٝؿ٘ٛذ (،1779
 .)Hjellbakkالیٞ ٝای ٔاػ ٝای تیٗ الی ٝتا الیٞ ٝای ٌّی ٕٔىٗ اػت ا٘ؼىاػی اص
ػیالتی ؿذٖ  ٚوا٘اِی ؿذٖ جذیذ دس ایٗ ٟ٘ـتٞ ٝای دا٘ ٝسیض تاؿذ (.)Bridge ،1764
الیٞ ٝای ٘ؼثتاً هخیٓ ٌّی تٛد ٜای احتٕاالً تیاٍ٘ش ٟ٘ـت ٝؿذٖ تٛػیّ ٝػیالب ٞای
كفح ٝای دس ًی سٚیذادٞای ػیالتی اكّی اػت (.)Collinson ،1776
مجموعه های رخساره ای
تشاػاع ٌٔاِؼ ٝتشؽ ٞای ػٕٛدی ،چٟاس ٔجٕٛػ ٝسخؼاس ٜای ،جشیا٘ی خشد ٜداس،
جشیا٘ی

سٚدخا٘ ٝای ،دسیاچ ٝای  ٚحاؿی ٝسٚدخا٘ ٝای دس ٌٔٙمٛٔ ٝسد ٌٔاِؼٝ

ؿٙاػائی ؿذ٘ذ .
مجموعه رخساره ای جزیانی خزده دار )(I
ٔجٕٛػ ٝسخؼاسٞ ٜای جشیا٘ی خشد ٜداس و ٝفشاٚا٘تشیٗ ٔجٕٛػ ٝسخؼاس ٜای دس ٌٔٙمٝ
ٔٛسد ٌٔاِؼٔ ٝی تاؿذ ؿأُ د ٚسخؼاسٌ ٜشاِٚی ٔاتشیىغ پـتیثاٖ ) ٚ (Gmsسخؼاسٜ
ٔاػٌّ ٝی یا ٔاػ ٌُ ٝپـتیثاٖ )ٔ (Smی تاؿذ.
مجموعه رخساره ای جزیانی رودخانه ای )(II
ایٗ ٔجٕٛػ ٝسخؼاس ٜای ؿأُ ػ ٝسخؼاسٌ ٜشاِٚی /ؤٍّٛٙشایی تٛد ٜایی یا تا الیٝ
تٙذی هؼیف )ٛٔ ،(Gmسب ٔؼٌح )ٛٔ ٚ (Gpسب ػذػی ) ٚ (Gtیه سخؼاسٔ ٜاػٝ
ایٔ /اػ ٝػٍٙی تا ًثم ٝتٙذی ٔٛسب ٔؼٌح ) (Spاػت .ایٗ ٔجٕٛػ ٝسخؼاس ٜای تٝ
دِیُ ٚجٛد د ٚسٚدخا٘ ٝفلّی ٔ ٟٓو ٝاص

وٞ ٜٛای صاٌشع ػشچـٕٔ ٝی ٌیش٘ذ

ػٕذتاً دس تخؾ جٛٙتی ٌؼتشؽ داس٘ذ.
مجموعه رخساره ای حاشیه رودخانه ای )(III

سخؼاسٞ ٜا ،فشآیٙذٞای سػٛب ٌزاسی  ٚتىأُ خان تشاع ٞای ؿشلی سٚدخا٘ ٝصایٙذ ٜسٚد99

ایٗ ٔجٕٛػ ٝسخؼاس ٜای ؿأُ د ٚسخؼاس ٌُ ٜخاوی سً٘ الٔی ٝٙای ٕٞشا ٜتا تیٗ
الیٞ ٝای ٔاػ ٝای ٌ ٚشاِٚی )ٔ ٚ (F1اػ ٝتٛد ٜای ػاسی اص ٔاتشیىغ ) (Smاػت.
آٟ٘ا دس حاؿی ٝسٚدخا٘ٞ ٝای ٔٛلتی اكّی تخؾ جٛٙتی ٌٔٙمٌ ٝؼتشؽ داس٘ذ  ٚت ٝدِیُ
ػذْ ٚجٛد سٚدخا٘ ٝدس تخؾ ؿٕاِی ٌٔٙمٔ ٝـاٞذٕ٘ ٜی ؿ٘ٛذ.
نتیجه گیزی
ٟ٘ـتٞ ٝای ػٟذ حاهش دس جٛٙب ؿشق اكفٟاٖ اص ٘ظش ِیتِٛٛطی تٛ٘ ٝع سػیٛتی  ٚآرسییٗ
تمؼیٓ ٔی ؿ٘ٛذٟ٘ .ـتٞ ٝای آرسیٗ ػٕذتاً دس ؿٕاَ  ٚؿٕاَ ؿیشق ٟ٘ ٚـیتٞ ٝیای سػیٛتی
ػٕذتاً دس غشب پالیای ٌاٚخ٘ٛی  ٚسٚدخا٘ ٝصایٙذ ٜسٚد ٌؼتشؽ داس٘یذ .چٟیاس ٔجٕٛػیٝ
سخؼاس ٜای جشیا٘ی خشد ٜداس ،جشیا٘ی سٚدخا٘ ٝای  ٚحاؿیی ٝسٚدخا٘ی ٝای  ٚد ٜسخؼیاسٜ
اكّی دس ٌٔٙمٛٔ ٝسد ٌٔاِؼ ،ٝؿٙاػایی ؿذ٘ذ.
ٔجٕٛػ ٝسخؼاس ٜای ) (Iؿأُ د ٚسخؼاس (Gp) ٚ (Gms) ٜتیٛد٘ ٚ ٜاؿیی اص جشییاٖ
ٞای خشد ٜداس  ٚجشیاٖ ٞای ٔاػ ٝای تا ٚیؼىٛصیت ٝصیاد ٔی تاؿٙذ.
ٔجٕٛػی ٝسخؼیاس ٜای ) (IIؿیأُ چٟیاس سخؼیاسٔ (Sp), (Gt), (Gp), (Gm) ٜیی
تاؿذ .ػ ٝسخؼاس ٜاِٚی ٘تیج ٝجشیاٟ٘ای تا ا٘شطی تاال ،حُٕ  ٚتجٕغ دا٘ ٝدسؿیت تلیٛست
تاس تؼتش  ٚت٘ ٝـؼت ٔاػ ٚ ٝرسات سیضتش تلٛست ٔؼّیك اػیت .سخؼیاس (St) ٜتی ٝاحتٕیاَ
صیاد ٔحلٟٔ َٛاجشت تپٞ ٝای صیشآتی ػ ٝتؼذی تش سٚی وف وا٘اَ ٔی تاؿذ.
ٔجٕٛػیی ٝسخؼییاس ٜای ) (IIIؿییأُ د ٚسخؼییاسٔ .(F1) ٚ (Fm) ٜییی تاؿییذ سخؼییاسٜ
) (Fmحاكُ سػٛتٍزاسی ػشیغ رسات ٌّی ٔؼّك دس ًی ػییالب ٞیا دس ییه ٔٛلؼییت
حاؿی ٝسٚدخا٘ ٝای اػت .سخؼاس (F1) ٜتش سٚی دؿیت ػییالتی تیا ؿییة ویٓ ییا حاؿییٝ
سٚدخا٘ ٝای دس ًی ٔشاحُ ػیالتی تا ا٘شطی ٔتغیش تـىیُ ؿذ ٜاػت.
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ٓ تیا تىأیُ ویٚ ٖاٛیای جیٞ یا خیانٞ ٜیای ٔیشتثي تیا اییٗ سخؼیاسٞ  خیانٜػٕذ
یای لیذیٕی دسٞ ای وٕی ٔتىأُ تیش خیانٞ ٝی الیٚی تش سٞ ٌاٚ ٘ذٛ٘أٍزاسی ٔی ؿ
.٘ذٛالغ ٔی ؿٚ اػّٕك صیاد
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