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   چکیده

نوروزي  رودخانه اي با بار بستر گراولی رودخانه . کیلومتر مربع است61 قوچان ، داراي شکلی پهن و داراي مساحتی در حدود حوضه آبریز نوروزي در جنوب غرب     

ت منجر به ایجاد سه  ناپیوستگی رسوبی است که در نهای دوروند تغییرات اندازه ذرات از الگوي نمایی کاهش به سمت پایین دست بطور کامل پیروي نمی کند و داراي. است

هر کدام از . خه هاي فرعی، تغییر در لیتولوژي و شیب بستر و نمایان شدن سنگ بستر استدلیل این ناپیوستگی ها ورود رسوبات از شا. پیوستگی رسوبی مجزا شده است

.پیوستگی هاي مجزا داراي روند ریز شونده به سمت پایین دست است که در این ریز شوندگی عامل جورشدگی هیدرولیکی و سایش دو فاکتور اصلی هستند

  قوچان ،انه نوروزيرودخ ،تغییرات اندازه ذرات : هاي کلیديواژه

   

Abstract
The Norozi drainage basin is located southwest of Ghochan with platy shape and surface area about 61 Km2. The Norozi River is mainly 
gravelly bed load. Grain size change toward downstream is not exponentional, that has two discontinuities and three isolated sedimentary 
links. These discontinuities are resulted from laterally input of sediments from tributaries, change of lithology, change of bed slope and 
emergence bed rock. The isolated sedimentary links have fining trend to downstream due to hydraulic sorting and abrasion.                                    

         

Key words: grain size change,Norozi River,Qhochan  

   مقدمه-1

 اندازه).(Heitmuller and Hudson, 2009مهمترین اصول حوضه هاي رسوبی است ریزشوندگی رسوبات رودخانه به سمت پایین دست یکی از       

از فاکتورهاي ذرات در رودخانه هاي با بار بستر گراولی به سمت پایین دست بطور نمایی کاهش می یابد که یکی از ویژگی هاي اصلی رودخانه ها و یکی 

 سمت پایین دست دردو فرآیند سایش و جورشدگی هیدرولیکی در روند تغییرات اندازه ي ذرات به . کنترل کننده ي مورفولوژي و هیدرولیک کانال است

  .)Rice, 1999؛Church , 1999 ؛Surian, 2002(  رودخانه هانقش دارداین گونه

). 1شکل( قوچان قرار گرفته است عرض شمالی در جنوب غرب37˚ 5׳ تا 36˚58׳  طول شرقی و 58˚ 26׳ تا 58˚ 19׳حوضه آبریز نوروزي با مختصات 

  داسیت–واحدهاي سنگی این منطقه از باالدست به سمت پایین دست حوضه شامل گدازه هاي برشی وروانه هاي گدازه با ترکیب تراکی آندزیت ،آندزیت 

،مارن گچ دار با الیه بندي هایی سیلتاي ولکانیکی با پیروکالست اسیدي،   الهار خاکستري روشن پلیوکواترنر، ، آگلومرا،  کنگلومرخاکستري مایل به قرمز

  . استاز ماسه سنگ وکنگلومرا نئوژن

بار ودخانه اي باهدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات اندازه ذرات به سمت پایین دست و تعیین عوامل موثر در ایجاد ناپیوستگی هاي رسوبی در ر

) .2شکل (است ) درصد 88/5شیب متوسط  ( شیب تندبسترگراولی و با
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موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز نوروزي: 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   رودخانه نوروزيدست به طرف پایین شیب تغییرات  -                               ب                                                        نوروزي  رودخانه طولی پروفیل  -الف-2شکل              

  

    روش، بحث و بررسی-2
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ر  کیلومتر از مسی6,3نمونه رسوب در فاصله اي بطول24براي انجام آن تعداد .) (Schumm, 1985رودخانه نوروزي رودخانه اي با بار بستر گراولی است    

 فی آنالیز شده 5/0با فواصل پس از آماده سازي با استفاده از روش غربال خشک ). 4شکل (رودخانه از باالدست تا پایین دست از سدهاي گراولی برداشت شد

مطالعات  . شده استمحاسبهزنی)میانگین و میانه قطر ذرات( و پارامترهاي اندازه ذرات ه گرفتانجام) 1980(از روش فولک نامگذاري رسوبات با استفاده .اند 

رسوب شناسی در طول کانال اصلی این حوضه نشان می دهد که روند تغییرات اندازه ذرات از الگوي نمایی کاهش به سمت پایین دست بطور کامل پیروي 

راي روند ریزشونده به سمت پایین دست  از پیوستگی هاي مجزا دایکهر کدام.  پیوستگی رسوبی است سهناپیوستگی رسوبی و در نتیجهدو نمی کند و داراي 

عوامل ژئومورفولوژیکی مانند کاهش شیب بستر رودخانه کنترل . است که در این ریز شوندگی، جورشدگی هیدرولیکی و سایش دو فاکتور اصلی هستند

جب آن ته نشست انتخابی با ذرات قدرت حمل رسوبات کم خواهد شد که به مو  شیب رودخانه باکاهش، چنانچهاستکننده ي جورشدگی هیدرولیکی 

 که بستر نمایان شده است فعالیت هاي تکتونیکیبه دلیل  در طول مسیر رودخانه .) (Rengers and Wohl, 2007درشت است و ذرات ریز حمل می شوند

  .سوب استنگ بستر عاري از هر گونه ردر این حالت بر اساس شرایط هیدرولیکی خاص ، بدلیل فرسایش و حمل رسوبات، س

در ارتباط با ناپیوستگی هاي رسوبی، ساختارهاي رسوبی، بار رسوبی و نوع رودخانه، عوامل متعددي از جمله تغییرات لیتولوژي، شرایط آب و هوایی، پدیده 

,Sear and Newson)و فعالیت هاي تکتونیکی تاثیري انکار ناپذیري دارند ) ساختارهاي زمین شناسی(هاي ژئومورفولوژیکی   بعالوه شیب بستر در .(2003

طول رودخانه، اندازه و شکل رسوبات، وضعیت و شکل کانال، اتصال کانال هاي فرعی به کانال اصلی و فعالیت هاي انسان از دیگر عوامل موثر در ایجاد 

        .)Gregory, 2006(هستندهاي رسوبی ناپیوستگی 

ارد که رسوبات برخی از این کانال ها دانه درشت تر از رسوبات کانال اصلی است و برخی کانالها در رودخانه نوروزي کانال هاي فرعی بسیاري وجود د

رسوبات دانه ریزتري نسبت به کانال اصلی وارد می کنند، بنابراین کانال هاي فرعی در ایجاد ناپیوستگی هاي رسوبی در طول کانال اصلی نقش بسزایی 

  .)7شکل (دارند

 مشاهده می شود که مکان هر یک از آنها کیلومتر6 .3در حدود  ناپیوستگی رسوبی در طول رودخانه نوروزي در فاصله اي  دوچنانچه مالحظه می شود

ناپیوستگی هاي رسوبی به شرح زیر  .بوسیله یک خط عمود بر محور افقی و عوامل موثر در ایجاد هر ناپیوستگی رسوبی بطور شماتیک مشخص گردیده است

  )3شکل(است
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   تغییرات طولی میانگین قطر ذرات به طرف پایین دست رودخانه نوروزي-3شکل
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که  به سمت پایین دست یوستگی اندازه ذرات بطور نامنظم یک پیوستگی رسوبی مشاهده می شود که در این پ کیلومتري 2,3فاصله ا ت 0فاصله از: 1پیوستگی 

در . اندازه آنها کاهش می یابدقرار گرفته اند ر مکانیسم هایی از جمله سایش و جورشدگی هیدرولیکی ضمن حمل و نقل در طول مسیر رودخانه تحت تاثی

 نمایان شدن سنگ بستر در اثر فعالیت  علت ایجاد این ناپیوستگی رسوبی.  شود ظاهر می کیلومتري 2 .7فاصلهناپیوستگی در انتهاي این پیوستگی، نخستین 

   .)5شکل( (Hoey and Bluck, 1999 ) تکتونیکی و افزایش شیب است

به سمت پایین دست کاهش می ومین پیوستگی رسوبی است که در این پیوستگی اندازه ذرات بطور منظم د کیلومتري 4 فاصله  تا2,3 فاصلهاز: 2پیوستگی.

و افزایش شیب  تغییرات انسانی،اد بند در مسیر رودخانهعوامل موثر در ایجاد این ناپیوستگی رسوبی ایج. است کیلومتري 4,2 فاصلهومین ناپیوستگی درد. یابد

   )6شکل (.است

منظم به سمت پایین دست  این پیوستگی اندازه ذرات بطور آخرین پیوستگی رسوبی مشاهده می شود که در کیلومتري 6,2فاصله تا 4,2فاصله از :3یوستگیپ

. حوضه کاهش می یابد

ورشدگی هیدرولیکی عوامل اصلی در روند ریزشونده ي اندازه ذرات به سمت پایین دست در هر یک از پیوستگی الزم به ذکر است که دو فرایند سایش و ج

  .هاي رسوبی مجزا است

  

   

           

  ر قسمتی از طول رودخانه نمایان شدن سنگ بستر د-5شکل                                                درطول مسیر رودخانهسدگراولی –4شکل               
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   )رسوبات دانه ریز وارد کانال اصلی می کند(عی شاخه فر-7شکل                                                    رودخانهبند ایجاد شده در مسیر   -6شکل                          

  

  نتیجه گیري -5

   

ر تغییرات روند ریزشوندگی اندازه ذرات به سمت پایین دست، تغییرات لیتولوژي و فعالیت هاي تکتونیکی در حوضه نوروزي دو مکانیسم مهم و موثر د    

همانطور که قبال اشاره شد، تغییرات موجود در این حوضه از جمله تغییرات شیب، تغییر عرض کانال، ظهور سنگ بستر، فرسایش با شدت هاي مختلف . است

البته اتصال شاخه هاي فرعی متعدد به کانال اصلی از عوامل مهم در ایجاد ناپیوستگی . مختلف متاثر از تغییرات لیتولوژي استو ورود رسوبات با اندازه هاي 

با توجه به نمودار پیوستگی هاي رسوبی، مشخص شد که فاکتورهاي ذکر شده مهمترین عوامل موثر در ایجاد . استنوروزي رسوبی در طول رودخانه 

  . رسوبی در این حوضه هستندناپیوستگی هاي 
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