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آستانههای ژئومورفیک حوضه آبی قزلاوزن
غالم حسن جعفری -6استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران .نویسنده مسئول

فاطمه بختیاری -کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
تاريخ دريافت6934/61/1 :

تاريخ تصويب6931/66/1 :

چكیده
یکی از موضوعات محوری در مطالعات ژئومورفیک ،بررسی چگونگی روند تغییرات در اشکال سطح زمین است.
امروزه ماهیت مطالعات ژئومورفولوژی را تبیین و تحلیل فرم و فرایندهای ژئومورفیک موجود در سطح زمین تشکیل
میدهد .در دیدگاه سیستمی ،تحلیلهای ژئومورفیک بر اساس رابطه میان فرم و فرایند صورت میگیرد .آستانههای
ژئومورفیک به این علّت که شرایط مرزی در وقوع تغییرات را نشان میدهند و نیز بهمنظور درک تغییرات زمانی ،یکی از
مفاهیم اساسی در تئوری سیستمی است ،از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است .این پژوهش که مبتنی بر مطالعات
کتابخانهای و میدانی در حیطۀ آستانهها و تعادل در راستای تحلیل سیستمی است تالش دارد آستانهها و طبقهبندی آن را
در حوضه قزلاوزن موردمطالعه قرار دهد .بر همین اساس در سه محور مختلف ،درونی ،بیرونی و ترکیبی،تجزیهوتحلیل
مجازی فرم و فرایندهای حوضه با کمک نقشههای توپوگرافی ،لیتولوژی ،شیب ،خشکسالی (با کمک شاخص SPIو
 ،)Moranژئونرونهای حوضه (با کمک نقشههای همدما و همبارش و استفاده از روش جاستین ،)1ردیابی دریاچههای
قدیمی و سطوح فرسایشی ،شواهد ژئومورفولوژیکی اسارت و انحرافانجامشده است.نتایج نشان داد که در قسمت
جنوب حوضه نوعی تعادل ژئومورفیک حاصلشده و دلیل آن را میتوان تخلیه تدریجی چاله بیجار و شکلگیری
سطوح فرسایشی آن دانست .با تخلیه این سطوح رودخانههای مهمی همچون انگورانچای و سجاسرود تغییر مسیر
داده و با انحرافی که به دست آوردهاند در شرایط کنونی در جای دیگری به قزلاوزن میریزند .بررسی ژئونرونهای
منطقه نیز نشان داد که پایاب زنجانرود و میانه تحلیلبرنده بوده و مقدار آبی که دریافتی بسیار کمتر از آبی است که از
آنها خارج میشود و اگر رودخانههایی همچون انگورانچای ،قلعهچای و قرنقوچای در مسیر به قزلاوزن نمیپیوست،
چهبسا رودخانه کامالً خشک میشد .این در حالی است که اکثر زیرحوضههای منطقه (سرآب و پایاب) جزء تقویت-
کنندهها بوده و همین امر سبب شده رودخانه قزلاوزن در این مناطق به دلیل وارد شدن مادّه و انرژی از زیرحوضهها،
همچنان پویا بماند و از تعادل ژئومورفیک خود دور شود.
کلیدواژهها :آستانه ،ژئونرون ،سیستم ،انحراف ،اسارت.
 2نویسنده مسئول77211527111 :

Email: jafarihas@yahoo.com
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 .6مقدمه

واژۀ آستانه کهه توسهط شهیوم و فهابریج در سهال  2717بهه حیطهه مطالعهات ژئومورفولهوژی وارد شهد،
درواقعمعرف لحظهای است که یک سیستم به عامل بیرونی مانند بروز تغییرات اقلیمی واکنش نشان مهیدههد
(وی تک و جیاردینو .)55 :2771 ،2مفهوم آستانههای ژئومورفولوژیکی بیانکننده شرایطی است کهه عملکهرد
یک فرایند بهویژه درصدد رساندن سیستم به تعادل جدید است که این شرایط ،از ناحیهای به ناحیۀ دیگهر در
رابطه با ویژگیهای محلی و نحوۀ ترکیب عوامل با یکدیگر متفاوت است .زمهان انعکهاس ایهن تغییهرات در
رفتار سیستم ،معرف زمان آستانههاست (بیاتی خطیبی .)21 :2115 ،ازنظر شیوم آسهتانهههای ژئومورفیهک بهه
دودسته درونی؛ که مربوط به درون یک سیستم ژئومورفیک است و بیرونی؛ که تحتتأثیر متغیرههای بیرونهی
مانند تغییرات اقلیمی قرار دارد ،طبقهبندیشده است (حسینزاده و رحیمی هرآبادی .)2 :2171 ،تفاوت اصلی
میان انواع آستانههای درونی و بیرونی در این است که آستانههای درونی باعث تغییهر در سهاختار سیسهتمهها
نمیشوند؛ ولی آستانههای بیرونی تحتتأثیر متغیرهای بیرونی ،درون یک سیستم ژئومورفیک را دچار تغییر و
دگرگونی میکند (الورفیلد .)07 :1722 ،1یک سیستم ژئومورفیک تنها با تغییر در متغیرهای بیرونی با آسهتانه-
های خارجی مواجه میشود؛ مانند واکنش سیستمهای مخهروطافکنهه ،رودخانهههها ،یخچهالهها و غیهره ،بهه
تغییرات اقلیمی یا تکتونیک که باعث تغییر سیستم ژئومورفیک شده و خود را با شرایط جدید سازگار میکند
(هوگت.)11 :1722 ،1زمانی که حدّ آستانه درنتیجۀ فرایندهای بیرونی روی دهد آستانۀ خارجی نامیده میشود
(چارلتون .)25 :1771 ،0با توجه به موارد مذکور میتوان گفت کهه رمهز درک میهزان تحهوّل چشهمانهدازهای
ژئومورفولوژی با تعیین آستانهها و بروز تغییرات عمده در ارتباط است .در این مورد میتوان به بروز آشفتگی
در سطوح دامنهها ،فرایندهای فرسایشی در لبۀ سیرکها و تشکیل آبشارها در مسیر رودخانهههها اشهارهنمهود
(وی تک و جیاردینو .)55 :2771 ،با توجّه به رونهد رسهوبگهذاری درطهی سهالههای بههرهبهرداری از سهد
سفیدرود ،حدود نیمی از ظرفیت مفید آن ازدسترفته است (لشتهنشایی ،مهرمطلق 2 :2112 ،و لشتهنشهایی و
همکاران.)1 :2177 ،
هاک )2715( 5چشماندازهای ژئومورفولوژیکی آبراهه را تحتعنوان لندفرمهای ترکیبی حوضه در حاالت
ناتعادلی ،تعادل و عدمتعادل موردپژوهش قرار داده است که نشاندهنده رفتهار رودخانهه مهیباشهند .هامونهد
( )1777معتقد است که با انحراف یا اسارت رودخانه و افزایش مساحت حوضه زهکشی ،دبی رودخانهه نیهز
1 Vitek & Giardino
2 Elverfeldt
3 Huggett
4 Charlton
5 Hack
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افزایش مییابد ،چنین تغییری ،فرسایش و جابهجایی بیشتر مواد را بههمراه داشته و منجر به بهرهم خهوردن
محاسبات کمّیِ رسوبات منطقه مهیشود.رامشهت و تهوانگر ( )2112مفههوم تعهادل در دیهدگاهههای فلسهفی
ژئومورفولوژی را به کار بردند و به این نتیجهرسیدند که در دیدگاه سیستمی یا مهدل جریهان مهاده و انهرژی،
سیستمِ حامل و هادی تحلیلهای ژئومورفیک ،بر اساس رابطۀ فرم و فرایند صورت مهیگیرنهد و لهذا تعهادل
حالت یا رابطه معیّنی از نحوۀ ارتباط فرم و فرایند تلقی میشود .بیاتی خطیبی ( )2110انواع تعادل در شهبکه-
های رودخانهای و نحوۀ تشکیل تراسهای مرکهب را موردبررسهی قهرارداد و عنهوان نمهود کهه شهبکهههای
رودخانهای برای رسیدن به تعادل نهایی ،معموالً روند طبیعی خهود را ادامهه مهیدهنهد؛ مگهر اینکهه یکهی از
متغیرهای دخیل ،به عللی تغییر یابد .با تغییر در هر یک از متغیرها ،نظیر تغییر در نیروهای رودخانهای (ماننهد
افزایش یا کاهش دبی) و یا نیروهای مقاومتی در بستر ،شیب نیمرخ طولی و حتی ارتفاع شاخآبههای فرعهی
متصل به رودخانۀ اصلی نیز تغییر خواهد یافت.قنبرزاده و همکاران ( )2115علل و عوامل ناپایداری دامنهههها
در حوضۀ آبریز رودخانه تبارک آباد قوچان را موردبررسی قراردادنهد ،نتهایج بههدسهتآمهده از بررسهیههای
لیتولوژی ،سیستمهای زهکشی و ژئومورفولوژی حوضه ،آشکار ساخت که وجود سهازندهای زمهینشناسهی،
شرایط مساعد فیزیوگرافی همراه با کاربری غیراصولی زمین از مهمترین علل ناپایداری دامنهها محسوبمهی-
شوند.حیدری و مقیمی ( )2115ژئومورفولوژی و مدیریت سیستمی رودخانهه را موردبررسهی قراردادنهد ،در
این مطالعه بر اساس رویکرد سیستمی ،تأثیر عوامهل ژئومورفیهک ،تحمیهل شهرایط مصهنوعی و چهالشههای
مدیریتی بررسیگردید و مشخص شد که تحمیل شرایط مصنوعی و یکسونگر بههطهور پیوسهته بهر حوضهه
وجود دارد که حوضه و رودهای آن را دچار تغییرات آستانهای ،رفتهار طغیهانی و نامتعهادل و پیچیهده نمهوده
است.بیاتی خطیبی و همکاران ( )2177آستانههای توپوگرافیکی و تحلیل نقهش نهوع سهازندهای سهطحی در
توسعۀ خندقها در دامنههای کوهستانی نواحی نیمهخشهک شهورچای بهااسهتفاده از شهاخصهها و ضهرایب
مختلف مانند شاخصهای Vو TCIرا موردمطالعه قراردادند ،نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در
بخشهای مختلف حوضه ،شیب و نوع سازندهای سطحی دامنهها نقش اولیه را در فهراهمنمهودن زمینهه الزم
برای تشکیل خندقها ایفا نموده است.رحیمی هرآبادی و هدائیآرانی ( )2172مفهوم تعادل و طبقههبنهدی آن
در ژئومورفولوژی را موردمطالعه قراردادند ،یافتههای تحقیق نشان داد که مفهوم تعادل در دیدگاه دیویسی در
قالب تحلیل فرمهای اراضی و شکل لندفرم هها ،در دیهدگاه کاتاستروفیسهم در حاکمیهت یهک فراینهد غالهب
ژئومورفولوژیک و یا تعادل بین نیروهای عملکننده و در دیدگاه سیستمی حالهت یها رابطهه معیّنهی از نحهوۀ
ارتباط فرم و فرایند در یک سیستم ژئومورفیک معنا شده است.کرم و همکاران ( )2171مفهوم تعادل ،آستانه-
های بحرانی و مخاطراتمحیطی در سیستمهای ژئومورفولوژی و جایگهاه آن در پایهداری محهیط را بررسهی
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نمودند .نتایج آنها نشان داد ،سیستمهای ژئومورفیک هرکدام در مراحل مختلفی از روند تغییهرات محیطهی و
تکامل خود شرایط پایداری و ناپایداریهایی تحت شرایط بیرونی و درونهی قهرار مهیگیرنهد .بههطهوریکهه
شناخت سطحتعادل (بهعنوان شرایط پایداری عناصر ژئو سیستم) ،حهدّ آسهتانههها (بههعنهوان مهرز تغییهرات
فرایندهای حاکم بر ژئو سیستمها و مرز هشدار دهی) و بحرانهایمحیطی (بهعنوان زمان ناسازگاری سیستم-
های طبیعی و انسانی) ،میتواند روند تغییرات ژئو سیسهتمهها را مهدیریت نمهود.ثروتی و همکهاران ()2171
آستانههای ژئومورفولوژیکی آبکند زایی در حوضه آبریز کچیک ،شمالشرق استان گلسهتان را مهورد تحلیهل
قراردادند ،نتایج این پژوهش نشان داد که کلیّۀ عوامل ژئومورفولوژی بهمیزان دامنۀ اثرگذاری و آستانههایشهان
در شکلگیری و گسترش آبکند مشارکت دارند.حسینزاده و رحیمی هرآبادی ( )2171در مقالهای تحتعنوان
مفهوم آستانهها در ژئومورفولوژی به این نتیجه رسیدند که آستانههای ژئومورفیک بهعنوان جداکنندۀ حالهت-
های متفاوت یک سیستم از یکدیگر قابلشناسایی میباشند ،درواقع بها وقهوع آسهتانه ،فراینهدهای حهاکم بهر
سیستمهای ژئومورفیک تغییر پیدا میکند ،این مفهوم اساساً بیانکنندۀ شرایطی است که عملکرد یهک فراینهد،
درصدد رسیدن یک سیستم به تعادل جدیداست .رودخانه قزلاوزن و سرشاخههایش در طی کواترنری در پی
دست یافتن به انطباق زمینشناسی ،دائماً جابهجا گردیده و براثر ایهن جابههجهایی بعیهی از اوقهات سهطوح
تراکمی به کاوشی و یا بالعکس تبدیلشدهاند .این جابهجایی ههماکنهون نیهز ادامهه داشهته و سهبب شهده کهه
رودخانه از تعادل ژئومورفولوژیکی خود دور بماند .بررسی حوضهای سطوح کاوشی ،تراکمهی و متعهادل بها
کمک آستانههای ژئومورفولوژیکی هدف اصلی این بررسی است .آستانهههای ژئومورفیهک در حوضهه آبریهز
قزل اوزن بهر اسهاس سهه محهو ِر درونهی ،بیرونهی و ترکیبهی از عوامهل فهوق شهامل نمونههههایی از مسهائل
ژئومورفولوژی مانند فرم منحنی میزانها ،لیتولوژی ،اسارت و انحراف ،فرسهایش خنهدقی ،تکتونیهک ،شهیب،
خشکسالی و ژئونرون مورد بررسی قرارگرفته است.
 .1موقعیت منطقه موردمطالعه

سیستم رودخانهای قزلاوزن که در شمالغرب کشور واقعشده یکی از سیستمهای رودخانهای خزر اسهت
که از ارتفاعات چهل چشمه کردستان بوده و با طولی بالغبر  557کیلومتر پس از عبور از استانههای زنجهان،
آذربایجانشرقی و اردبیل ضمن دریافت شاخههای متعدّد در طول مسیر خهود در اسهتان گهیالن بها رودخانهه
شاهرود تالقی و وارد مخزن سفیدرود میگردد .وسعت حوضهآبخیز آن نزدیک به  07077کیلومترمربع اسهت
(رضایی مقدم و همکاران .)0 :2177 ،این رودخانه بین استان کردسهتان ،زنجهان ،آذربایجهانشهرقی ،اردبیهل،
همدان و بخش کوچکی از استانهای قزوین ،آذربایجانغربی و گیالن قرارگرفته و در عرضهای جغرافیهایی
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 10درجه و  55دقیقه تا  11درجه و  55دقیقه عرض شمالی و  05درجه و  11دقیقه تا  07درجه و  17دقیقهه
طول شرقی گسترده شده است (شکل .)2

شكل  6موقعیت جغرافیايی منطقه موردمطالعه
 .9مواد و روشها

در این پژوهش با تکیهبر دیدگاه سیستمی ،حوضۀ آبی قزلاوزن با روشهای مختلف اسنادی ،کتابخانهای،
نرمافزاری ،میدانی و همچنین با کمک نقشههای توپوگرافی  ،2/57777زمینشناسهی  2/157777و 2/277777
موردبررسی و پژوهش قرارگرفته ،آمار و اطالعات موردنیاز نیز از سازمانههای آبمنطقههای ،وزارت نیهرو و
آبخیزداری جمعآوری ،سپس بهکمک نرمافزارههای Google ،Global Mapper ،Raster Stich ،Arc Gis

� Excellو Matlabمورد تحلیل قرارگرفتهاند.بهاینترتیب از دادههای همسهانسهازی
� Spss
Surfer ،Earth
شدۀ  17و  10ایستگاه داخل حوضۀ قزلاوزن استفادهشده است.بین دما و ارتفاع ،ههمچنهین بهارش و ارتفهاع
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ایستگاههای حوضه روابط رگرسیونی گرفتهشد (روابط  2و  .)1سپس با استفاده از روابهط بههدسهتآمهده در
محیط جیآیاس ،نقشه همدما و همبارش حوضه ،ترسیم و در تجزیهوتحلیلها مورداستفاده قرار گرفت.
رابطه ( :)2دما

R2= 0/836Y= 0/0045x + 18/06

رابطه ( :)1بارش

R2= 0/7535Y= 0/2008x- 36/603

برای بررسی آستانههای ژئومورفولوژیکی حوضه قزلاوزن از روشهایی همچون :تحلیهل مجهازی فهرم و
فرایندهای حوضه با کمک نقشه های توپوگرافی ،بررسهی لیتولهوژی منطقهه ،ارزیهابی شهیب منطقهه ،بررسهی
خشکسالی منطقه با کمک شاخص  SPIو ،Moranبررسی ژئونرونهای حوضه با کمک نقشههای ههمدمها و
همبارش و استفاده از روش جاستین ،2ردیابی دریاچهههای قهدیمی و سهطوح فرسایشهی ،شناسهایی شهواهد
ژئومورفولوژیکی اسارت و انحراف ،مشخص ساختن گالیهای منطقه استفاده شد.
 .4بحث و نتايج

در فرم منحنیمیزانهای حوضه ،چهار فرم شناسایی شد که عبارتند از؛ فرم صهاف یها سهاده ،فهرم سینوسهی
(ساده ،پنجهای و بایمدال) ،فرم پالسی وفرم موجدار .این فرمهها بهه دو صهورت تراکمهی و کاوشهی در سهطح
حوضه پهنهبندی و مرز آنها (که بیانگر تغییهر و تحهوالت حوضهه مهیباشهد) مشهخص گردیهد .لنهدفرمههای
ساختمانی معرف سطوحی هستند مثل تاقدیسها و ناودیسها (که براثر اعمال نیروهای درونی بر روی الیهههای
رسوبی زمین به وجود آمدهاند و فرم آبراههها در این محدودهها بهصورت همگرا میباشد) ،یا فرمهای گسهلی و
نامتعادل (این فرمها نیز براثر نیروهای درونی زمین به وجود آمدهاند و بهصورت شیبهای تندی مشخص مهی-
باشند؛جایی که فرم ترازها ناگهان تغییریافته و یا وجود آبراهههای نقطهای واگرا در امتداد گسل ،این محهدوده را
قابل تفکیک ساخته است) .لندفرمهای کاوشی نیز که دارای توپوگرافی خشنی میباشند به دو دسته تقسیم مهی-
شوند؛ الف) لندفرمهای کاوشی تدریجیکه درواقع روال فرسایش در آنها طبیعی و کنهد اسهت ،یعنهی تغییهرات
اساسی در فرم منحنی میزانها ایجاد نمیشود و ب) لندفرمهای کاوشی کاتاسهتروف یها ناگههانی کهه ایهن نهوع
لندفرمها غیرطبیعیاند و نوع سینوسها در آن بهصورت پالسی میباشد.
لیتولوژی و اسارت و انحراف:یکی از عوامل درونی که بر روی آستانهها اثر میگذارد وضعیت لیتولهوژیکی
حوضههاست .لیتولوژی قزلاوزن به هفهت دسهته تقسهیم شهد :آذریهن (نفهوذی ،بیرونهی و دگرگهونی) ،مهارن،
کنگلومرا ،مخروطافکنههای قدیم ،رودخانهای ،مخروطافکنههای جدیهد ،رسوبی.قسهمت وسهیعی از حوضهه را
رسوبات مارن در برگرفته ،این رسوبات ناپایدارترین رسوبات منطقه میباشهد.میان الیههههای مهارنی کهه هسهته
تاقدیسهای گذشته هستند بیشترین تغییر و تحوّالت حوضه را به خود اختصاص دادهاند .در قزلاوزن هر جها
1 Justin
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که رسوبات آبرفتی روی مارنها را پوشانده ،حاکی از شرایط آلوویالی در منطقه میباشد .حال اگر چنین مناطقی
هماکنون تحتتأثیر چنین فرایندی نباشند حاکی از تغییر مسیر رودخانه است ،اگر مسهیر آبراههههها در مهارنهها
تغییر نکرده باشد بهمرورزمان با عقبنشینی کنیک کوهستان دشتسرهایی ایجهاد مهیشهود کهه از مهواد آبرفتهی
پوشیده میشوند ،امّا با تغییر مسیر رودخانه ،شرایط ویژهایبه وجود میآورد .ایهن تغییهر مسهیر ممکهن اسهت در
ناهمواریهایی که بهصورت تاقدیس و ناودیس هستند اتّفاق بیفتد ،جریان آب برای رسیدن از یک نهاودیس بهه
ناودیس دیگر مجبور است از تاقدیس بگذرد که همین امهر موجهب ایجهاد انحرافهاتی در مسهیر رود مهیگهردد
(انگورانچای ،قلعهچای و غیره) .شواهد این انحرافات میتواند به چندین صورت شناسایی شود (شهکل -2 :)1
تغییر مسیر با زوایای  77درجه یا بیشتر در امتداد رودخانهها .در طی زمان ،رودخانهها در حوضهه آبریهز خهود
ازنظر توپوگرافی ،هیدرولوژیکی و شبکه آبراههای بهنوعی تعادل دسهت مهییابنهد .در مسهیرهای آبراهههای کهه
لیتولوژی همگن باشد مسیر آبراهه ،کمتر دچار پیچهای تند تغییر مسیر میگردد .وجهود ایهن پهیچههای تنهد کهه
جهت مسیر رودخانه را ناگهان تغییر داده ناشی از اسارت یا انحرافی بوده که در مسهیر رودخانهه بهه وجودآمهده
است .با بررسی  221نقشه توپوگرافی ،پنج منطقه که چنین ویژگهی را داشهتهانهد ،شناسهایی گردیهد-1.قسهمت
ابتدایی و میانی رود یعنی سرچشمه و میاناب ،مسیر حمل رسوبات هستند و قسمت پایاب (گهاهی در میانهاب)،
محل برجای گذاری رسوبات میباشد .رسوبات آبرفتی ،در سرچشمهها قرار نمیگیرند ،بهودن آنهها در سهراب
قزلاوزن ،یا حاکی از تغییر مسیر رودخانه است یا به ساختمانی بودن دشتههای سهراب اشهاره دارد.بهر اسهاس
یافتههای رامشت ( )2171خطوط منحنیمیزان در رسوبات آبرفتی که تا حدّی دیاژنز شدهاند ،با تیارس شکسته
و بدون ایجاد قلل تظاهر میکند .وجود چنین الگویی از منحنیمیزان و تأیید وجود چنهین رسهوباتی در سهرآب
رودخانهها در مطالعات میدانی ،حاکی از آن است که محیط موردنظر در طی کواترنری،محلی از رسهوبگهذاری
بوده تا کاوشی .چنین وضعیتی در دندی بعد از تغییر مسیر انگهورانچهای و در سهرآب بخشهی از قسهمتههای
جنوبی زنجانرود در مجاورت تلخهرود در مهرآباد کامالً مشهود است-1 .یهک حوضهه باگذشهت زمهان تقریبهاً
متقارن میشود؛ یعنی ساحل سمت چپ و راست آن در طی زمان هماندازه و متقارن مهیگهردد .بهرهم خهوردن
چنین وضعیت یا براثر تکتونیک است یا براثر اسارت و انحراف رودخانهها؛ عامل اصلی در بخشهای زیهادی از
قزلاوزن ،تغییر مسیر رودخانه بوده است .کوتاهتر بودن طول آبراههها در یکطهرف رودخانهه نسهبت بههطهرف
دیگر در قزلاوزن ،حاکی از تغییر مسیر رودخانه است .قسمتی که طول آبراههها خیلهی کوتهاه اسهت همهراه بها
رسوبات کنگلومرایی در سراب ،امتداد مسیر قبلی رودخانه را نشان میدهد .در هر پهنج حوضهه مها ایهن نمونهه
بهخوبی بارز میباشد .بهعنوانمثال در رودخانه مهرآباد ،آبراههها بهگونهای هستند که ساحل سهمت چهپ دارای
سرشاخههای متعددی است ،درصورتیکه ساحل سمت راسهت فاقهد آبراههه مهیباشهد-0.تفهاوت ارتفهاعی در

210

جغرافیا و مخاطرات محیطی

شماره بیست و یکم

سواحل حوضههای آبریز امر اجتنابناپذیری است؛ امّا زمانی که تفاوت ارتفاع همهراه بها طهول آبراههۀ کمتهر و
وجود رسوبات آبرفتی دیاژنز شده در خط تقسیم آب باشد ،حاکی از تغییر مسیر  77درجهای رودخانهه ،نسهبت
به مسیر قبلی است .ساحلی که ارتفاع کمتری دارد درواقع امتداد مسیر قبلی را نشان میدهد .چنهین شهاهدی در
مکانهایی که بهعنوان تغییر مسیر از آنها یادشده بسیار بارز هستند .منحنی میزانهایی بها پهالسههای عمیهق یها
سینوسهای عمیق در بین و پاییندست منحنیمیزانهای صاف تا سینوسی ساده ،دلیلی بر تغییر مسهیر رودخانهه
هستند .هرچه منحنی میزانها صافتر باشند یعنی طول مدّت زمان تعادل آنها بیشتر بوده و هرچهه پهالسههای
عمیق داشته باشند یعنی تعادل آنها جدیداً بههمخورده و فرسایش قهقرایی داشتهاند.

شكل  1شواهد ژئومورفولوژيكی پديده اسارت
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فرسايش خندقی؛قدوسی ( )2111معتقد است،انواع مختلهف فرسهایش آبهی موجهب ههدررفت خهاک و
درنتیجه پیامدهای منفی و خسارتبار ناشی از آن میشود ،امّا فرسهایش خنهدقی در مقایسهه بها سهایر انهواع
فرسایش آبی از عوامل مهم و تهدیدکننده تعادل منابع زیستمحیطی و ناپایداری آن محسوب میشود .عوامل
زمینهساز آبکند ،آستانههای توپوگرافی ،خاک و نوع سازند ،کاربری اراضی و تغییر اقلیم میباشد .آنهها مهی-
توانند از وسط دامنه یا از پای دامنه به سمت پایین رشد نمایند و یا در امتداد کف درّه گسترش یابند .مراحهل
تشکیل گالی به این صورت میباشد :الف) وجود یک چاله که بتواند فرصت نفهوذ آب را افهزایش دههد.ب)
پدیدۀ انحالل ،آبراهۀ زیرزمینی ایجاد کند.ج) توسعه و گسترش آبراهۀ زیرزمینی کهه موجهب ریهزش سهقف
کانال میگردد.د) مرحلۀ نهائی ،خندق و یا گالی که در سطحزمین هویدا میشود (شکل .)1

شكل  9مكانیسم تشكیل گالی (حوالی زرينرود)
بررسی برخی ازخصوصیات گالیها مانند عرض ،عمق ،طول ،شیب ،نسهبت عمهق بهه عهرض و ضهریب
خمیدگی آنها با کمک تحلیل خوشهای حاکی از آن است که گالیهای حوضه در پهنج ناحیهه تشهکیل الگهو
دادهاند؛
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ناحیه اول) :ناحیهای با شیب کم ،نسبت عمق به عرض متوسط و ضريب خمیدگی کم :این پهنه بیش-
تر در سرآب حوضهها و بهصورت لکههایی در نواحی مرکزی حوضه دیده میشود و حدود  21/72مساحت
حوضه را این پهنه در برگرفته است .تعداد گالیهایی که این منطقه را پوشش داده  01عدد مهیباشهد .تهراکم
این نوع گالی در سرآب سجاسرود بیشتر از نقاط دیگر است .رسوبات مخروطافکنه قدیمی لیتولوژی غالب
این منطقه محسوب میشود .این رسوبات بهطور متغیر چیزی حدود  27الی  17متر ضخامت دارند که در زیر
آنها رسوبات مارن قرارگرفته است .وجود رسوبات مخروطافکنه قدیمی باعث شکلگیری گالیههای بهاز در
این منطقه شده است .گالیهایی که در قسمت جنوبشرقی حوضه قرار دارند ،بهخاطر ایهنکهه در بهین مهرز
رسوبات مختلف واقعشدهاند طول زیادی ندارند؛ بنابراین در دشتهای ساختمانی واقعشدهانهد و چهون ایهن
دشتها ،از لیتولوژی مقاوم باالیی برخوردارند ،مفهوم گالی در مورد آنها صدق نمیکنهد .لکههههایی از ایهن
پهنه که به سمت زنجانرود متمایل شده ،دو حالت دارند؛ یا اینکه چالههای مجهازیاندکهه در ایهن صهورت
بارش آنها بیشتر بهصورت برف بوده و بهآرامی ذوب میشوند درنهایت آبراههههها بهه حالهت دوشهاخهای
درمیآیند و نمیتوانند به رودخانه اصلی بپیوندند .یا این کهه ههم ماننهد سهرآب حوضهه ،همهان دشهتههای
ساختمانی هستند با این تفاوت که لیتولوژی این منطقه نسبت به جنوب حوضه کممقهاومتهر اسهت ،بنهابراین
بیشتر بهصورت درهای Uشکل دیده میشوند و مفهوم گالی به آن شکل که باید باشد در مورد ایهنهها نیهز
صدق نمیکند.
ناحیه دوم) :ناحیهای با شیب کم ،نسبت عمق به عرض زياد و ضريب خمیددگی کدم :ایهن پهنهه در
حاشیه پهنه  2با مساحتی برابر با  5/11درصد ،بر روی رسوبات مخروطافکنه ای جدید و مارنها قرارگرفته و
 20گالی از حوضه موردمطالعه را در خهود پوشهش داده اسهت .لیتولهوژی ایهن ناحیهه از مقاومهت چنهدانی
برخوردار نیست و به دلیل اینکه آب بهصورت متمرکز عمل کرده ،گالیها شکلگرفتهاند ،ولی مجدداً مفههوم
گالی به آن صورت به آنها تعلّق نمیگیرد .درواقع این نوع گالیهها همهان درّهههای رودخانههای هسهتند کهه
عریض بوده و عمق زیادی دارند .بررسیهای انجامشده ،این نتیجه را میرساند که گالیههای پهنهه  2و  1بهه
دلیل ناتعادلی محیطِ خود شکل نگرفته بلکه بهخاطر تفاوت جنس رسوباتی بوده که در این پهنهها قرار داشته
است ،بنابراین میتوان گفت که این مناطق ازلحاظ آستانه ،به حدّ تعادل خود رسیدهاند.
ناحیه سوم) :ناحیهای با شیب زياد ،نسبت عمق به عرض متوسط و ضريب خمیدگی زياد:این پهنه در
حوضه موردمطالعه بیشترین نقشآفرینی را در شکلگیری گالیهها دارد .مسهاحتی حهدود  10/51درصهد از
حوضه را در برگرفته و  57گالی از گالیهای منطقه را به خود اختصاص داده است .لیتولوژی غالب این پهنهه
را رسوبات مارن تشکیل داده ،این رسوبات همانطور که قبالً ذکر شد ناپایدارترین رسوبات در سطح حوضه
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آبریز قزلاوزن به شمار میآیند چراکه تمام ویژگیهایی را که برای شکلگیری گالی الزم اسهت در خهود دارا
هستند .در این گروه ،گالیهایی که در حاشیه رودخانه قرارگرفتهاند از ناپایداری باالتری برخوردارند.
ناحیه چهارم) :ناحیهای با شیب بسیار زياد ،نسبت عمق به عرض کم و ضريب خمیدگی زياد:این پهنه
بیشترین مساحت اختصاصیافته به پهنهبندی گالیها را ( )57/02به خود اختصاص داده و پس از پهنه سهوم
در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارد 212 .گالی از گالیهای حوضه در این پهنه گسترشیافتهه امها بها توجّهه بهه
لیتولوژی مقاوم این مناطق که اکثراً آذرینها هستند اجازه فرسایش به آن صورتی را که در پهنه  1وجهود دارد
ندارند.
ناحیه پنجم) :ناحیهای با شیب بسیار کم ،نسبت عمق به عرض بسیار زياد و ضريب خمیدگی بسدیار
زياد:این بخش از منطقه موردمطالعه بیشتر بهصورت لکههههایی ،نهواحی مرکهزی منطقهه موردمطالعهه را در
برمیگیردو تنها  1مورد از گالیها در این ناحیه جای گرفتهاند .بهعبارتیدیگر  2/15درصد از مساحت منطقهه
موردمطالعه را پوشش داده است .میانگین شیب گالیها در این منطقه از حوضه قزلاوزن  /777متر مهیباشهد.
ضریب خمیدگی گالیها در این ناحیه بسیار زیاد میباشد بهطوریکه ضریب تغییرات خمیدگی در این ناحیه
به  170درصد رسیده است .این گالیها درواقع رودخانههایی هسهتند کهه بهیشتهرین تهأثیر را از تغییهرات و
نوسانات سطحاساس گرفتهاند (شکل .)0
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شیب؛ شیب ازجمله عوامل تأثیرگذار در فرسایش ،حمل و رسوبگذاری است که از فرایندهای درونهی بهه-
صورت مستقیم و از عوامل بیرونی نیز در تغییر آن تأثیر میپذیرد .شیب حوضه نقش اساسهی در میهزان روانهاب،
مقدار نفوذ ،شدّت سیالب و میزان فرسایش دارد و از عوامل بسیار مؤثر در توان آبهدهی حوضهه اسهت ،زیهرا بها
افزایش شیب ،سرعت حرکت آب افزایشیافته و درنتیجه میزان انرژی و فرسایش افزایش و نفوذ و زمان پیمهایش
آب کاهش مییابد .شیب در منطقۀ قزلاوزن از تغییرات زیادی برخوردار است که میتهوان از سهطوح صهاف بها
شیب بسیار کم منطبق بر دشتها بهویژه در سرآب و زنجانرود تا دامنههای با شیب زیاد در ارتفاعهات حوضهه و
بخش طارم اشاره کرد .در کوههای طارم از ارتفاعات تا بستر قزلاوزن اختالف ارتفهاع چیهزی حهدود  1177متهر
مشاهده میشودکه این عامل باعث شده دامنهها در دو سمت رودخانه شیب بسیار بهارزی داشهته باشهند .در ایهن
مناطق حرکات تودهای مانند ریزش ،لغزش و سولیفلکسیون بهصورت فراوان اتّفاق میافتد بنابراین محیط مدام در
حالت ناتعادلی قرار دارد ،برعکس در سرآب حوضه بین ارتفاعات و بستر قزلاوزن اختالف ارتفاع چندانی وجود
ندارد و شیب کم میباشد .هرچه شیب کمتر باشد محیط به تعادل خود نزدیکتر است.
خشكسالی؛یکی از عواملی که بهعنهوان عامهل بیرونهی بهرای بررسهی آسهتانههها مهورد ارزیهابی قرارگرفتهه
خشکسالی منطقه موردمطالعه میباشد که بر اساس شاخص SPIمورد تحلیهل قرارگرفتهه اسهت .ایهن شهاخص
نمایهای است که بستگی بهاحتمال بارش هر زمان و مقیاس دارد و برای مقیاسهای زمانی مختلف قابهلمقایسهه
است و میتواند هشدار اولیه جهت پایش خشکسالی و کمک به ارزیابی شدّت آن باشد .پس از به دست آوردنِ
شاخص  SPIپارامترهای بارش و دبی در ایستگاههای موردمطالعه ،مشخص گردیهد کهه هرکهدام از ایسهتگاههها
چند سال دوره ترسالی ،نرمال و خشکسالی را پشت سرنهادهاند (جدول .)2
جدول  6طبقات مختلف خشكسالی و ترسالی بر اساس مقادير SPI
طبقه

مقادیر SPI

ترسالی بسیار شدید

<1

ترسالی شدید

 2/55تا 2/77

ترسالی مالیم

 2تا 2/07

نرمال

 7/77تا - 7/77

خشکسالی مالیم

– 2تا -2/07

خشکسالی شدید

– 2/5تا - 2/77

خشکسالی بسیار شدید

>-1

(مک کی و همكاران)6339 ،
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برای مقایسۀ میهزان دقّهت بهرآورد ایهن طبقهات ،از روش درونیهابی ،اسهتفاده گردیهد .روش درونیهابی
(کریجینگ)به فرایند برآورد ارزشهای کمّی برای نقاط فاقد داده به کمک نقاط مجهاور و معلهوم ،مهیگوینهد
(چانگ .)1770 ،2کریجینگ روشی است که طی آن به ارزش هریک از مجموعه نمونهها ،وزن آماری نسهبت
داده میشود ،بهگونهای که ترکیب خطی (میانگین وزندار) آنها نااُریب شود و در بهین سهایر برآوردگرههای
خطی ،پراش آن کمینه باشد (نظریپور و همکاران .)0 :2170 ،بعد از میانیابی دادهها با اسهتفاده از نهرمافهزار
 Surferنقشههای مربوط به هرکدام از طبقات ترسیم و این نتایج به دستآمد (شکل .)5همانطور که در نقشهه
خشکسالی مالیم از شکل ( )5مشاهده میشود؛ توزیع مکانی فراوانی و احتمال وقوع بارش بیانگر ایهن مهی-
باشد که در نواحی مرکزی حوضه احتمال وقوع خشکسهالیهها بههصهورت مالیهم و درصهد احتمهال وقهوع
خشکسالی بهطور متوسط  7/757میباشد .این در حالی است که نواحی شمالی بههخصهوص شهمالشهرق و
بخشهای جنوبی حوضه این مقدار به کمترین ارزش خود میرسد بااینحال بخشهای غرب حوضه احتمال
وقوع بهصورت متوسط میباشد .در تحلیل خشکسالی دبی این محدوده ،حالتی عکهس بهارش اتّفهاق افتهاده
یعنی قسمت شرق حوضه بیشترین مقدار فراوانی دبی را دارا میباشد .سایر قسمتهای حوضه دارای فراوانی
متوسط میباشد .در توزیع مکانی خشکسالیهای شدید بارش منطقه طبق نقشه ( ،)5نواحی جنوبی متمایل به
مرکز حوضه احتمال وقوع خشکسالیها شدید و درصد احتمال وقوع خشکسالی بهطور متوسط  7/750مهی-
باشد .درصورتیکه نواحی شمالی بهخصوص شمالغرب و بخشهای جنوبی حوضه این مقدار بهه کهمتهرین
ارزش خود میرسد ،بخشهای شمالشرق و شرق حوضه نیز احتمال وقهوع بههصهورت متوسهط مهیباشهد.
احتمال وقوع خشکسالی دبی نیز در این نوع از خشکسالی به این صورت است که نواحی شمالی متمایهل بهه
مرکز حوضه دارای خشکسالی شدید ،درحالیکه نواحی غربی و جنوبی متمایل به مرکز ،این مقدار به کمترین
مقدار ارزش خود میرسد؛ بنابراین میتوان گفت در توزیع مکانی بهین بهارش و دبهی در خشکسهالی شهدید
رابطه نسبتاً مستقیمی وجود دارد .در تحلیل توزیع مکانی بارش و دبی نرمال منطقهه ،فروانهی احتمهال وقهوع
بارندگی در مرکز حوضه به کمترین مقدار خود رسیده درحالیکه در جنوب حوضه بیشترین مقدار بارندگی
مشاهدهشده است .سایر قسمتها روند متوسطی را نشان میدهند .در برآورد فراوانی دبهی نیهز همهین رونهد
مشاهده گردیده با این تفاوت که بارشهای نرمال به قسمتهای جنوب شرقی نیز کشیده شده است؛ بنابراین
میتوان گفت که رابطه بینابینی بین بارندگی و دبی وجود دارد .سایر انهواع ترسهالیهها و خشکسهالی بسهیار
شدید در هیچکدام از سالهای آماری موردنظر در منطقه موردمطالعه اتّفاق نیفتاده ،درواقهع خشکسهالیهها از
نرمال آغازشده و به مرحله شدید رسیده است.
1 Chang

207

جغرافیا و مخاطرات محیطی

شماره بیست و یکم

شكل  1توزيع مكانی فراوانی و احتمال وقوع خشكسالیهای بارش و دبی

پس از این که با بررسی توزیع مکانی دبی و بارش ،یک نمایهۀ کلهی از حوضهه قهزلاوزن حاصهل شهد

سال ششم

آستانههای ژئومورفیک حوضه آبی قزلاوزن

202

اقدام به رابطه سنجی بین بارش و دبی نموده و بین این دو پارامتر با استفاده از نهرمافهزار متلهب ضهریب
همبستگی گرفته شد .حاصل این ضریب عددی بود بین صفر و یک .هر چه عدد ،صفر و به صهفر نزدیهک
باشد بین پارامترها رابطۀ معناداری در سطح  75درصد وجود داشته و هرچه عدد به یهک و بهاالتر از یهک
میرسد از معنی دار بودن رابطه کاسته می شود .با به دست آمدن ضریب همبستگی ،مجدداً از طریهق میهان-
یابی در نرمافزار  Surferنقشه نهایی استخراج گردید .در این نقشه ،طیف بیانگر عهدد  7و  2و اعهداد نیهز
نمایانگر کانتور همبستگی بین دبی و بارش می باشد .درمجموع با توجّه به این نقشه ،میتوان گفت که بین
خشکسالی دبی و بارش در حوضه قزل اوزن رابطه وجود داشت ولی به جز دو ایستگاه مهرآباد و حسنخان،
در سههطح  75درصههد اطمینههان معنههادار نبههود .شههمال حوضههه از همبسههتگی تقریبهاً یکنههواختی برخههوردار
میباشد.
ژئونرون؛رودخانۀ قزل اوزن در حوضه تحت تسلّط خود ،با توجه به وسعت زیهادی کهه دارد و همچنهین
ازلحاظ زمینشناسی ،توپوگرافی ،ژئومورفولوژی و اقلیم دارای تنوع و تفاوت بسهیار زیهادی اسهت ،ازلحهاظ
تحلیل جریان انرژی و مادّه در همهجا یکسان عمل نمیکند .حتی این تفهاوت و تنهوع بهر چگهونگی جریهان
انرژی و مادّه نیز اثر میگذارد ،محل گذر و بستر جریان انرژی و مادّه همان الگوی شبکه زهکشی میباشهد و
تنگههایی (نرون) که در مسیر این آبراههها هستند از مهمترین مناطق عبور جریان انهرژی و مهادّه در حوضهه
میباشند .این تنگهها با توجه به شرایط خاص لیتولوژی ،توپوگرافی و زمینشناسی ،دارای مقاومهت متفهاوتی
در برابر فرسایش هستند .حوضۀ قزلاوزن نیز مانند سایر سیستمهای ژئومورفیک در برابر ورودی انرژی ،مادّه
و اطالعات از خود واکنش نشان میدهد؛ بنابراین در این تحقیق ژئونرونههای منطقهه را اسهتخراج و هریهک
موردبررسی قرارگرفتهاند:
ژئونرونهای مجازی در قزلاوزن:ارتفاعات بیش از  1177متر در حوضۀ آبی قزلاوزن ،مرز بارشهای
جامد در فصول سرد سال میباشند (رستمخانی .) 277 :2171،بلوکه شدن آب در این سطوح بهواسطۀ تغییر
حالت آب ،امکان جریان آب دوی را در بخشی از سال متوقهف نمهوده اسهت .در ایهن کهانونهها اگرچهه
سطوحارضی به وجود آورندۀ آنها ،ازنظر شکلشناسی ،بهگونه ای نیست که منجهر بهه تجمیهع روانهابهها
گردد ،ولی با تغییر حالت فیزیکی آب ،شرایطی به وجود می آید که حرکت آب ،مشابه زمانی میشود که در
چالههای توپوگرافی جمع میشدهاند .در پاییندست ژئونرونهای مجازی ،ژئونرونهای شبه مجازیها قرار
دارند که مشخصۀ آن ها ،متمرکز نشدن آب ،سرعت کم ،بستر وسیع ،ورقهه ای حرکهت کهردن آب و پهایین
بودن دما میباشد؛ بنابراین آب های ناشی از ذوب روزانه برف و یخ بلوکه ،منجمد شده و اثهر کمتهری بهر
لندفرم داشته است .به عنوان مثال سلطانیه که قبالً ژئونرون مجهازی بهوده ،در حهال حاضهر بههعنهوان یهک
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ژئونرون شبهمجازی عمل می کند که هنوز بیشتر بارش خود را به صورت برف دریافت میدارد و تمرکز آب
در آن بهصورت خطی نمی باشد و بستر آب وسیعی دارد .دریاچه کرسف از بازماندگان اینگونه سطوح در
منطقه محسوب می شود .تفاوتی که سطوح این منطقه با سایر محدوده ها دارد این است که این دریاچهههها
در ارتفاعات باالی  1777متری نزدیک خط برفمرز دیده می شوند و ساحل مشخصهی ندارنهد .بهرفمهرز
دائمی در این قسمت از حوضه قزلاوزن در دو ره کواترنری در ارتفاع  1117متری بوده است .به این معنی
که در سردترین دوره حاکم بر منطقه ،از این ارتفاع به باال ،برف به صهورت دائمهی در طهول سهال وجهود
داشته است (جعفری و اصغری سراسکانرود.)1 :2171 ،در منطقه قلعهچای نیز آثهار دریاچههههای قهدیمی
زیادی با توجه به فرم آبراههای و منحنی میزان شناسایی و مورد تحلیهل قهرار گرفهت .یهک نمونهه از ایهن
دریاچهها ،دریاچه پری می باشد که در محدوده شهرستان ماهنشان در یک دشت مرتفهع و وسهیع گسهترده
شده است .وجود نقاط ارتفاعی منفرد در سطوح مرتفع،منحنیمیزانهای مدور و کشیدهبریهدهشهده از یهک
طرف بهگونه ای که در وسط آن ها نقاط ارتفاعی منفهرد پسهت تهر از منحنهی میهزان اصهلی و در اطرافشهان
آبراهههای دوشاخه ای متعدد وجود داشته باشد ،از آثار باقیمانده دریاچهها محسوبمیشود .شواهد محلهی
حاکی از آن است که بستر قزلاوزن در آن زمان 177تا  177متر باالتر از امروز بوده و زبانههای یخچالی که
از ارتفاعات بلقیس به خوبی تغذیه شده و به پایین تر از برف مرز دائمی منتقلشده انهد ،قبهل از پیوسهتن بهه
قزل اوزن به خاطر شیب کم و حساس بودن جنس بستر (مارن) ،فرسایش کاوشهی مطلهوبی داشهتهانهد کهه
باعث شکلگیری بسترهای دریاچهای متعددی شده اند .بعد از حفر بستر قزلاوزن و به تبهع آن قلعههچهای،
اکثر این سطوح پاره و تخلیه شدهاند.
ژئونرونهای توپوگرافیک :حوضۀ قزلاوزن درمجموعبالغبر پنج ژئونرون توپوگرافیک دارد که هرکدام از
آنها خود دارای زیرحوضههایی هستند که با توجه به میزان ورودی و خروجی ماده به آنها به انواع مختلفی
همچون؛ ایزوله ،تقویتکننده و تحلیل برنده تقسیم میشوند .چنین گرههایی یکی از عوامل عمدۀ تغییر رفتهار
آبی رودخانۀ قزلاوزن به شمار میآیند .چهار عدد از این توپوژئونرونها بهصورت پالئوتوپوژئونرون هسهتند.
این نوع ژئونرونها که بر روی نقشههای توپوگرافی بهصورت شبکههای آبراههای نقطهای همگهرا یها خطّهی
همگرا ظاهر میشوند ،درواقع حوضههای آبی مستقلی بودهاند که در جریان تحوّالت کواترنری استقالل خود
را ازدستداده و به جمع آبراهههای سطحاساس پیوستهاند .از نمونه این پالئوتوپوژئونرون میتوان بهه بیجهار،
زنجان ،میانه و طارم اشاره کرد که بنا به علل تکتونیکی و لیتولوژی درگذشته پهاره شهده و آب آنهها تخلیهه
گردیده ،آبهای این پالئوتوپوژئونرونها پس از عبور از طریق یکسری تنگهها و سیناپسها وارد چالۀ بعهدی
میشدهاند (شکل .)5
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شكل  1پالئوتوپوژئونرونهای قزلاوزن
توپوژئونرونهای ايزوله:این توپوژئونرون خود بهصورت حوضۀ مستقلی درون حوضۀ اصلی عمل مهی-
کند .حجم ذخیرۀ آبی آن ،بعیاً دارای حدّ و آستانۀ خاصی است و در صورت تغذیهۀ بیشهتر از آسهتانه ،بهه-
صورت یک خازن عمل نموده و سبب تقویت روانابهای حوضههای مجاور خود میگهردد .نمونهۀ بهارز از
این نوع نرونها درون حوضۀ ینگیکند دیدهشده است .این حوضه بههصهورت یهک سهطح فرسایشهی عمهل
نموده ،دارا بودن الگوی آبراههای موازی ،باعث شده که در این حوضه ،رودخانه در افق جابجا شود ،بههمین
خاطر قدرت فرسایشی آب باعث شکلگیری فرسایش قهقرایی در این منطقه شده است .درون حوضه ینگی-
کند زیرحوضههای گالبر ،قمچقای و زرزر قرار دارند که دبی خروجی این زیرحوضهها با حوضۀ ینگهیکنهد
تفاوتی ندارد ،درواقع خود حوضه ینگیکند بهعنوان یک توپوژئونرون تقویتکننهده عمهل مهیکنهد کهه دبهی
خروجی خود را به قزلاوزن میدهد .حدّ فاصل خروجی حوضه ینگیکند تا خروجی زیرحوضههههای خهود
بهعنوان توپوژئونرون ایزوله در نظر گرفتهشده است.
توپوژئونرونهای تحلیلبرنده :در نواحی میانۀ حوضۀ اصلی ،مجموعهای از شبکههای آبراهههای نقطههای
واگرا وجود دارند که به تقسیم قدرت آب مبادرت میورزند و باعث گسترش و پخش آب در سطح حوضهه

200

جغرافیا و مخاطرات محیطی

شماره بیست و یکم

میشوند .وحدت انرژی و قوای آب در حوضهآبریز پس از طی فرایندی به نقطه خروجی حوضهه مهیرسهد.
این شبکهها باعث میشوند که سطح گسترش آب باال برود درنتیجه سبب افزایش میزان تبخیهر از یهکسهو و
کاهش قدرت جریان از سوی دیگر میشوند .مشخصۀ بارز این نوع نرونها ،ایهن اسهت کهه ایزولهه و بسهته
نیستند و سیستم آنها با چالههای دیگر در حال تبادل ماده و انرژی میباشند ،با این تفاوت که تبادل یکطرفه
است و مادّه و انرژی نرونهای باالدست را بهواسطه سیناپسها (تنگها) به نرونهای پاییندست انتقال مهی-
دهند .بستر استقرار این ژئونرونها رسوبات آبرفتی و درشتدانه میباشد .نمونه این نوع از توپوژئهونرونهها،
در میانه و زنجان مشاهده میشوند .میتوان گفت که این نرونها ابتدا بهصورت ژئونرون مجازی عمل نمهوده
که با تغییر حالت فیزیکی آب در این حوضهها شرایطی فراهم میآمده که حرکت آب مشابه زمانی شهود کهه
در چالههای توپوگرافی جمع میشده و به دلیل بارش برف و ایجاد یک ورقه یخهی امکهان جریهان آب دوی
متوقف بوده است و به علّت مسدود شدن مسیر برف و یخ در سرآب این حوضهها ،یخ و برف انباشهته مهی-
شده و بهصورت سرریز از محل کنونی تنگها خارج میشده است .بعد از مواجهشدن مناطق موردمطالعهه بها
تغییر اقلیم و تغییر شرایط دمایی ،ساختار ژئونروتیک این حوضهها نیز عوضشده و به جمع توپوژئونرونهای
تحلیلبرنده درآمدهاند.
توپوژئونرونهای تقويتکننده:مشخصۀ این نوع از توپوژئونرونها آبراهههای نقطهای واگرا میباشهد کهه
با تجمیع روانابها پیرامون یک نقطه مبادرت میورزند ،این امر خود باعث کاهش حیهور و مانهدگاری آب
در طبیعت میشود .در این مناطق به علّت شیب زیاد ،بعهد از ههر بارشهی ،ارتفاعهات مهانع نفهوذ آبشهده و
بهسرعت باعث ایجاد رواناب میگردند و آب را به زهکش اصهلی منطقهه یعنهی قهزلاوزن ههدایت نمهوده و
طغیان رودخانه را منجر میشوند .توپوژئونرونهای تقویتکنندۀ قزلاوزن به این صورت هستند که هرچند در
باالدست خود بهصورت همگرا هستند ولی زمانی که به نرون بعدی میریزند به واگهرا تبهدیلشهده و باعهث
شکلگیری مخروطافکنهها میشوند .بعیی از حوضهها مانند زنجانرود ،به این دلیل که محل اتصال تقویت-
کننده به تحلیلبرنده ،دارای شیب تندی نمیباشد نتوانسته مخروط افکنه ای بسازد ،برعکس حوضههای ماننهد
قرنقوچای زمانی که به قزلاوزن میریزد بهعلّت دارا بودن شیب تند ،مخروطافکنه تشکیل داده ،بنابراین مهی-
توان گفت یکی از ویژگیهای ذاتی این توپوژئونرونها شکلگیری مخروطافکنه مهیباشهد .در حوضههههای
محدوده طارم (آببر ،گیلوان ،تسکین ،دستجرده و دررو) به این دلیل که رودخانۀ قزلاوزن طول بسیار زیادی
دارد و شیب اراضی اطراف نیز زیاد میباشد ،اکثر حوضههای آن بهصهورت تقویهتکننهده عمهل مهیکننهد و
باوجود اینکه مادّه و انرژی زیادی به رودخانۀ اصلی وارد مینمایند ولی رودخانه قدرت مآندر سهازیبهانهدازه
کافی را ندارد و آبراههها بهصورت گیسویی درآمدهاند (شکل .)1
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شكل  7توپوژئونرونهای حوضه قزلاوزن.
درياچههای قديمی و سطوح فرسايشی (تراکمی-کاوشی)

در قزلاوزن به دو صورت (کلی و جزئی) دریاچههای قدیمی موردبررسی قرارگرفته است .ابتدا در حالت
کلی ،آثار چهار دریاچه شناسایی شد (بیجار ،زنجان ،میانه و طهارم) کهه بنها بهه علهل تکتهونیکی و لیتولهوژی
درگذشته پاره شده و آب آنها تخلیه گردیده است .این چالهها درواقع حوضههای آبی مستقلی بودهاند که در
جریان تحوّالت کواترنری استقالل خود را از دستدادهاند .سطوح فرسایشی نیز ناشی از حرکت متمرکهز آب
هستند ،درواقع حرکت ورقهای آب در طبیعت ،تسطیح را در دشتها بهگونهای دنبال مهیکنهد کهه بهه ایجهاد
دشتهای هموار با نیمرخ مقعر منجر میشود ،چنین فرایندی به اقلیمهای دو فصلی نسبت داده میشود و بهر
اساس نظریات کینگ حرکت ورقهای آب ،2ممکن است شامل ساخت انباشت یا رفتوروب تسطیح باشد .با

1 Sheet erosion
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توجه به یافتههای سیف و محمدی ( ،)2117بر روی نقشههای توپوگرافی ،فرم آبراهههای مهوازی و افهزایش
فاصله خطوط منحنیمیزان ،سطح این واحد فرمی را نشان میدهد.
منطقه بیجار بهعنوان یک دریاچه قدیمی است .این چاله درواقع حوضۀ آبی مستقلی بهوده کهه در جریهان
تحوّالت کواترنری استقالل خود را ازدستداده ،پس از پاره شدن آب آن از طریق یک تنگه وارد چاله زنجان
شده است .جابهجایی قزلاوزن در چاله بیجار بهسمت شرق بوده و به دلیل دارا بهودن شهیب کهم ،رودخانهه
مجبور شده دائم جابه جایی افقی داشته باشد .این چاله قسمت اعظم سطوح فرسایشی قهزلاوزن را بهه خهود
اختصاص داده است ،خود این سطوح حاکی از تخلیه تدریجی چاله بیجار به سمت چاله زنجهان هسهتند .در
مرکز این سطوح و بهخصوص در اطراف رودخانه قزلاوزن ،علیرغم تسلط جریانههای متمرکهز و غلبهه بها
لیتولوژی مارن ،فرسایش عمقی بسیار کمی اتّفاق میافتد ،چراکه این بستر به سیناپسی متصل میشهود (تنگهۀ
بین چاله بیجار و چاله زنجان) که بسیار باریک بوده و لیتولوژی غالب آن ،سنگهای رسوبی (آهک) و آذرین
است که در مقایسه با مارن مقاومت بسیار بیشتری در مقابل فرسایش دارند .وجود یک سطح تراکمهی درون
این تنگ حاکی از آن است که بین باالترین نقطه ارتفاعی تا کف رودخانه یک اختالف ارتفهاعی حهدود 177
متر وجود دارد .چنین وضعیتی در بررسی میدانی گویای این مطلب بود که در ابتدا قزلاوزن در این سهیناپس
در سطحی مرتفعتر جریان داشته ( 177متر) و بهمرورزمان رودخانه هم به شرق منتقلشهده و ههم عمیهقتهر
گردیده است .شیب تند ساحل غربی قزلاوزن در رسوبات آبرفتی خودش و فاصله کمی کهه از خهط تقسهیم
آب دارد و عدم وجود رسوبات آبرفتی در ساحل شرقی تأییدکننده مطالب فوق است.شیب ایهن سهیناپس بها
طول بیش از  15کیلومتر ،بسیار کم بوده (کمتر از  7/21درصد) بهطوریکه در خهود سهیناپس نیهز فرسهایش
عمقی انجامنشده و غلبه با فرسایش افقی است .بدیهی است در دوران گذشته به دلیل جنس لیتولوژی سخت
تنگههای مسیر رودخانه با مانع روبرو شده و یا عمل فرو کاوی بستر بهکندی صورت میگرفته و در پی آن با
کاهش سرعت حرکت رودخانه ،مآندرهایی در پشت این تنگها بر روی مواد سست رس و مارن ایجادشهده
و بهمرورزمان رسوبات رودخانهای را در آن و اطرافش تهنشین ساخته همچنان که؛ رضایی مقدم و همکهاران
( )2172بیان داشتهاند در مناطق کوهستانی ،مقاومت تشکیالت زمینشناسی باعث شهکلگیهری پهیچوخهم در
مسیر رودخانهها میشود .در مرحلۀ بعد ،با تخریب لیتولوژی سختِ تنگ و پایین رفتن بستر رودخانهه در آن،
رسوباتِ تهنشین شده در دشت ،بهوسیلۀ رودخانه برش دادهشده که بقایای آن بهموازات محور درّۀ رودخانهه
و در سطوح باالتر از بستر کنونی هنوز قابلمشاهده است .چنین مکانیسهمی در کهل باعهث تشهکیل سهطوح
فرسایشی متفاوتی در قزلاوزن گشته که از تعداد آنها و همچنین اختالف ارتفاعی آنها میتوان به تحهوّالت
دوران گذشته پی برد .در قسمت بیجار که غالباً غلبه با فرایند کاوش افقی بوده و باوجود فاصله بسیار زیاد از
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پایاب حوضه ،خصوصیات رودخانههای پیر را ازنظردیویس (کهک )111 :2111 ،بهه خهود گرفتهه ،رودخانهه
مجبور به مآندر سازی و جابجایی افقی گردیده است (مآندر عظیم رودخانه قزلاوزن از اصالنلو تا تازه کنهد،
به دلیل جنس سست منطقه (مارن) در این پهنه اجازه گسترشیافته است) .بر طبق مشاهدات میدانی متعدد از
بستر اصلی قزلاوزن و شاخههای فرعی آن ماننهد سهجاسرود ،بیزینههرود و در نزدیکهی شههر یاسهوکند در
رودخانۀ کوهزن ،بقایایی از رسوبات کنگلومرایی متراکم و نیمهمتراکم (با سنّ کواترنری) در سهطوح بهاالتر از
سطح متوسط کنونی دشتها ،در امتداد رودخانه و همجهت با شیب توپوگرافی گذشته بهصورت کامالً منظم
یا بریدهبریده دیده شد که نشانگر وجود فیای رسوبگذاری در دورههایی نهچندان دور در موقعیتی مرتفهع
در منطقه است و ویژگیهای خاص این نوع رسوبات رودخانهای مانند؛ فاصله زیاد از بستر اصلی (حهدود 1
کیلومتر در بیزینهرود) ،فاصله زیاد سطوح رسوبگذاری متعدد از هم درجۀ سهختی نسهبتاً زیهاد رسهوبات و
ارتفاع زیاد آنها از بستر اصلی رودخانه ،باعث تمایز آنها با پادگانههای رودخانهای شده است .این دسهته از
سطوح بیشتر شرایط توپوگرافی محیطی مؤثر بر رسوبگذاری را تعریف میکنند تا تغییر سطحاساس ،یعنهی
در دوران گذشته شرایط توپوگرافی بهگونه ای بوده که هنوز بستر رودخانه باالتر از امروز جریان داشته و ههر
یک از شاخههای فرعی رودخانه در سطح بهاالتری بهه رودخانهۀ اصهلی ملحهق مهیشهدند و دشهت آبرفتهی
مخصوص به خود را ایجاد میکردند .در اطراف چاله زنجان جایی که قزلاوزن عمود بر محور تاقدیسههای
مارنی بامیان الیههای ماسهسنگی جریان دارد ،یک سطح تراکمی وجود دارد که در دو طهرف رودخانهه دارای
ویژگی متفاوت میباشد .سمت شرق قزلاوزن سطوح کاوشی با شیب مالیم توپوگرافی که شهیب الیههههای
زمینشناسی و توپوگرافیکی آن تقریباً در یکجهت و منطبق باهم میباشد؛ درصورتیکه سطح کاوشی سهمت
غرب رودخانه دارای شیب تندی است و شیب الیههای زمینشناسی برخالف شیب توپوگرافیکی منطقه می-
باشد و براثر نیروهای وارده به رودخانه قزلاوزن در این نقطه (زنجانرود) و لیتولوژی سستتر ساحل غربهی
قزلاوزن ،جابهجایی رودخانه بهسمت غرب بوده (برخالف چاله بیجار) درصورتیکه یک سطح تراکمی که از
ارتفاع  2777متری شروع و تا ارتفاع  2517متری کشیده شده ،بیشتر وجود ندارد .ارتفهاع یکسهان بهاالترین
سطح تراکمی ( 2777متری) و تفاوت در تعداد سطوح تراکمی بیجار و زنجانرود (سه الهی چههار سهطح در
بیجار و یکی در زنجان) حاکی از آن است که تحول چاله بیجار ،مقدم بر چاله زنجان بوده و در همان مرحله
اول تحوّل ،چاله زنجان از آستانه خارجشده و سه مراحل بعدی بیشتر بر فرسایش کاوشی اثر گذاشته اسهت.
با انتقال رودخانه بهسمت غرب قزلاوزن ،فرسایش قهقرایی بر رودخانهها غالب شده و بهترین نوع بدلندها را
در این منطقه شکل داده است.در چاله میانه به دلیل جهت نیروهای وارده از سمت غرب و توده سهند انتقهال
رودخانه قزلاوزن از غرب به شرق بوده و به دلیل ظرفیت کم ،این چاله نیز همانند زنجان ،در همهان مرحلهه
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اول تحوّل چاله بیجار ،با چاله بعدی (طارم) مرتبط شده و نتوانسته سطوح تراکمی متعددی را شکل دههد .از
طرفی با توجّه به حجم مادّه و انرژی منتقلشده از قرنقوچای سرچشمه گرفته از سهند ،مخروطافکنه وسیع و
متداخلی شکل گرفته که مانع از تشخیص دقیق مرز سطح تراکمی این چاله در امتداد رودخانه شده است ولی
شواهد میدانی حاکی از امتداد آن در ارتفاع  2177متری است .در طارم به دلیل تحمّل همه نیروههای وارد بهه
قزلاوزن ،سطوح تراکمی-کاوشی متعددی شکلگرفته است .بهگونهای که بین باالترین رأس مخروطافکنههای
که در این منطقه شناساییشده و سطح کنونی قزلاوزن حدود  177متر اختالف ارتفاع وجود دارد.
نتیجهگیری

در حوضه قزلاوزن ،بهطورکلی فرم خطوط تراز از چهار الگوی عمدۀ صاف ،سینوسی ،موجدار و پالسهی
تبعیت کرده است .هرچه منحنیمیزان صاف باشد حکایت از تعادل طوالنی مدّت حوضه دارد ،در قسمتهای
سرآب حوضه در کردستان این مطلب بهخوبی صدق میکند .امّا هرچه تراز ،پهالس خهورده باشهد ،ناتعهادلی
حوضه را نشان میدهد .در حوضه قلعهچای به دلیل حاکمیت فرسایش قهقرایی سینوسهها فرسهایش رو بهه
عقب داشتهاند .ترازهای پالسی که جزء لندفرمهای کاوشی محسوب میشوند با لیتولوژی بسهتر خهود رابطهۀ
مستقیمی داشته بهگونهای که هر جا رسوبات سست دانه مارن وجود داشته است ترازها بیشتر به حالت بای-
مدال کشیده شدهاند .اگر مسیر آبراههها در مارنها تغییر نکهرده باشهد بههمرورزمهان بها عقهبنشهینی کنیهک
کوهستان دشتسرهایی ایجاد میشود که از مواد آبرفتی پوشیده میشوند ،امّا با تغییر مسیر رودخانه ،شهرایط
ویژهای به وجود میآورد .این تغییر مسیر ممکن است در ناهمواریهایی که بههصهورت تاقهدیس و نهاودیس
هستند اتّفاق بیفتد ،جریان آب برای رسیدن از یک ناودیس به ناودیس دیگر مجبور است از تاقهدیس بگهذرد
که همین امر موجب ایجاد انحرافاتی در مسیر رود میگردد (انگورانچای ،قلعهچای و غیره) .بها انحهراف یها
اسارت رودخانه ،مساحت و دبی آبراهه زیرحوضه های قزلاوزن افزایشیافته و با انطباق مسهیر رودخانهه بهر
رسوبات سستتر،فرسایش و جابهجایی بیشتر مواد را به دنبال داشته است و با بهرهم زدن محاسهبات کمّهیِ
رسوبات سد سفیدرود ،باعث پر شدن مخزن رسوبگیر  217ساله سد در  15سال اولیه شده اسهت .بررسهی
شبکه آبراههای قزلاوزن نشان داد که چاله بیجار بهصورت یک سطحاساس محلی عمل میکرده که بها مهرور
زمان درون خود ،چهار سطح فرسایشی را ایجاد کرده است .بررسیهای میدانی حاکی از آن است کهه سهطح
اولیه در ارتفاعی بوده که اولین سطح تراکمی را در ارتفاع  2777متری موجب شده است ،بههطهوریکهه ایهن
سطح در نواحی مسلط به یاسوکند و بیزینهرود قابلردیابی است .تحوّلی که در این چاله رخداده و تخلیۀ ایهن
چاله را بههمراه داشته است ،دومین سطح تراکمی را در ارتفاع  2177متری فهراهم نمهوده اسهت و بهههمهین
ترتیب سطوح تراکمی بعدی در ارتفاع  2177متری واقعشده و تراسهای باقیمانده از آن حاکی از این مطلب
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است که با هر تخلیهای ،فرسایش افقی منجر به گسترش سطوح کاوشی و مشخصتر شدن تراسهای سطوح
تراکمی در اطراف چاله شده است .چاله زنجان حاکی از وجود یک سطحاساس محلی در ارتفاع  2177متری
داشته که با همان تحوّل اولیه بیجار ،تخلیهشده و تحوّالت بعدی منجر به تخلیۀ کامل رسوبات بسهتر قهدیمی
دریاچه شده و هماکنون رودخانهها جریان کاوشی خود را در سنگبسهتر دریاچهۀ گذشهته یعنهی مهارنههای
میوسن انجام میدهند .چاله میانه نیز هم مانند چاله زنجان در همان مرحله اول تحهوّل بیجهار ،تخلیههشهده و
وسعت کم این چاله مانع از برجای ماندن آثار سطوح تراکمی در منطقه شده اسهت .چالهه طهارم کهه تمهامی
نیروها را متحمل شده ،بههمراه فرایندهای تکتونیکی بیشتر منجر به فرایند کاوشی در بسهتر قهزلاوزن شهده
است .بررسی خشکسالی این حوضه طی ِ  17سال اخیر نشان داد اثرات خشکسالیهای دبی و بهارش بیشهتر
در نیمههای جنوبی منطقه اتّفاق افتاده است .این مطلب گویای این بحث است که بین خشکسالی با لنهدفرم-
های مشاهده شده در سطح حوضه ارتباط منطقی حکمفرماست .درواقع مناطقی که خشکسهالی حهاکم اسهت
محیط مناسبی برای حاکمیت بیابان و عوارضو لندفرمهای ژئومورفیکی همچون گهالی و بدلنهد مهیباشهد .در
حوضه قزلاوزن هر جا که رودخانه از مصب خود به سمت سرشاخهها کشیده شده نوعی فرسایش قهقرایهی
را بر محیط حاکم کرده و باعث شکلگیری گالی در این مناطق شده اسهت .وجهود گهالیهها در یهک منطقهه
حکایت از عدم تعادل محیط آن منطقه دارد .مطالعات میدانی حهاکی از تمرکهز گهالیهها در قسهمتههایی از
حوضه میباشد که خشکسالیها از شدّت بیشتری برخوردار بودهاند .به بیانی میتوان وجود گالیها را نوعی
تمایل محیط در خروج از یک حالت تعادلِ متمایل به بیوستازی به شرایط رگزیستازی در منطقه دانست که با
بروز خشکسالی شدید در سطوح کم شیب بهصورت گالی منعکسشده است .در شکلگیری گالی (فرسهایش
خندقی) ،شیب نقش عمدهای را ایفا کرده است .شیب بهطورکلی در فرسایش ،حمهل و رسهوب و درنهایهت
آستانههای حوضه تأثیر بسزایی دارد ،بنابراین در حوضۀ موردمطالعه از تغییرات بارزی برخهوردار اسهت بهه-
گونهای که از سطوح صاف با شیب بسیار کم منطبق بر دشتها بهویژه در سراب و زنجانرود تا دامنههای بها
شیب زیاد ارتفاعات حوضه و بخش طارم ،میتوان اشاره کرد .جاهایی که شیب کم مهیباشهد (قسهمتههای
جنوبی حوضه) حکایت از تعادل آن منطقه دارد درحالیکه در بخشهایی که شیب زیاد است (طهارم) محهیط
ناتعادلی وجود دارد .در بررسی ژئونرونهای حوضه برخالف آنچه تصوّر میرفت که توپوژئونرونها غالباً به-
صورت ایزوله باشند ولی فقط ازنظر آمار دبی ،شرایطِ ایزوله در زیرحوضه ینگیکند مصداق داشت و پایهاب
زنجانرود ،میانه و در امتداد اصلی قزلاوزن از بیجار تا میانه تحلیلبرنهده بهوده و مقهدار آب خروجهی آنهها
بسیار کمتر از مقدارآبی بوده که دریافت میکردهاند و اگر رودخانههایی همچون انگهورانچهای ،قلعههچهای،
قرنقوچای وجود نمیداشتند چهبسا رودخانه کامالً خشک میشهد .اکثهر زیرحوضههههای منطقهه (سهرآب و
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پایاب) جزء تقویتکنندهها بودند .عدم ثبات خطوط جریان مادّه و انرژی در قزلاوزن باعث این شده کهه در
طی زمان فرمها نتوانند به تعادل نسبی خود دست یابد و در ههر مقطعهی از تهاریخ ژئومورفولهوژیکی آن ،بهر
اساس اثرگذاری آستانههای مختلف ژئومورفولوژیکی ،متحوّل گردند.
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