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تأثير عوامل ژئومورفولوژيک بر رسوبزايي حوضه قزقنچاي
(زير حوضه حبله رود در باال دست سد نمرود)
2

مجتبي يماني(* ،)1 ،فاطمه اسكندري نژاد
 -1دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه ،تهران
 -2دانشجوی دکتری دانشگاه دولتي ،تاجیکستان
پذیرش مقاله6811/5/61 :
تأیید نهایي مقاله6811/61/22 :
چكيده
فرسایش و شستشوی رسوبات سطحي موجب از دست رفتن منابع خاک شده و پرشدن سریع سدها و تهدید
سایر فعالیتهای انساني را به دنبال دارد .بدیهي است که میزان فرسایش در درجه اول وابسته به ویژگیهای
ژئومورفولوژی حوضههای آبخیز و سپس نحوه دخالتهای انساني است .محدوده تحت بررسي حوضه قزقنچای
از زیرحوضه های حبلهرود و شاخه اصلي نمرود ميباشد .این حوضه مساحتي درحدود  611/285هکتار را در
برميگیرد .در این پژوهش برای بررسي میزان فرسایش ابتدا متغیرهای موثر از طریق کارهای میداني و
مشاهدات غیرمستقیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای ،عکس های هوایي و نیز سایر منابع گردآوری و مورد
مطالعه قرار گرفته است .این دادهها با استفاده از تکنیك ها و نرم افزارهای  GISتجزیه و تحلیل شده و در
نهایت جهت دستیابي به نتیجه از روش های برآورد فرسایش و با استفاده از روش امتیازدهي وتلفیق تاثیر
گزاری عوامل ژئومورفیك انجام پذیرفته و از طریق آن میزان فرسایش درحوضه آبخیز مورد مطالعه برآورد
گردیده است .نتایج نشان مي دهند که میزان رسوب دهي ساالنه حوضه معادل  61166/21تن در هکتار
مي باشد .مقایسه زماني داده های رسوب و تلفیق آن با گسترش کاربری ه ای انساني در حوضه نیز نشانگر آن
است که توسعه فعالیتهای انساني در افزایش رسوبدهي حوضه بي تاثیر نبوده است به طوری که بخش عمده
این رسوب از بخشهای میاني حوضه که از درجه توسعه یافتگي بیشتری برخوردار است تامین ميشود.
واژه هاي کليدي :فرسایش ،تولید رسوب ،حوضه قزقنچای ،ژئومورفولوژی ،سد نمرود.

* تلفن نویسنده مسئول13628632112 :

E-mail: myamani@ut.ac.ir

1

تأثیر عوامل ژئومورفولوژیك بر رسوبزایي حوضه قزقنچای ...

ميتوان از دیویدسون وهمکاران ( )2111نام بكرد.
ایشان پژوهشي درمورد مورفولوژی ماسیف دماونكد

مقدمه
با استناد به مباني نظری ژئومورفولوژی ،دینامیكك
بیروني زمكین ،نقكش اصكلي را درتحكول اشكکال و
لندفرمهای سطح زمین از طریق فرسایش به عهده

انجام داده اند .کكار آنهكا بیشكتر بكر روی تكاثیرات
سنا شناسكي منطقكه در میكزان فرسكایش بكوده
اسككت .ارومیككهای ( )6333نیككز زمككین شناسككي و
کارست منطقه سد الر و اطراف آن را مورد مطالعه

دارد .این عامل در عرض های میانه و ایران عمكدتا
توسط عوامل هیدرولوژیکي نقش ایفا مي نمایكد .از
این رو در مطالعه فرسایش ،تجزیه و تحلیل ارتباط
تاثیر گذاری فرسایش و لنكدفرمها از اهمیكت ویكژه
ای برخككوردار اسككت (احمككدی .)6821 ،فرسككایش
عبارت از تخریب ،فرسودگي و از بین رفتن مكداوم
خاک سطحي زمین توسط عوامل فرسایش دهنكده

قرار داده است .عالوه بر این کارهای متعكددی نیكز
از سایر محققین ایراني وجكود دارد از جملكه آنهكا،
شكككیس حسكككني ( )6821فرسكككایش و رسكككوب
حوضه های کوهستاني و بطور خاص بر روی حوضه
سد لتیكان بكا اسكتفاده از مكدل جدیكد پسكیاک و
سیسككتم اطالعككات جغرافیككایي کككار نمككوده اسككت.
سردشكككتي ( )6818تكككاثیر عوامكككل فرسكككایش و
مورفودینامیك حوضه طالقان را در راسكتای پایكان
نامه کارشناسي ارشد از طریق روش های کمّي کار
نموده است .عالوه بر این ،جهاد کشاورزی اسكتان
تهككران ،توسككط شككرکت مشككاورین رویككان طككر
یکپارچه حفاظت آب وخاک حوضكه آبخیكز حبلكه
رود شككمالي را درسككال  6821بككه انجككام رسككانیده
است .همچنین موسسه آموزش عالي امام خمینكي
وابسته بكه جهكاد کشكاورزی درسكال  6811طكر

اعم از آب ،باد ،یخچال و تخریب تودهای و مواردی
از این قبیكل اسكت(کردوانكي .)6821 ،آنچكه مهكم
است ،ویژگي های ژئومورفولوژی حوضه هكا اعكم از
شككیب  ،سككنا شناسككي و خصوصككیات لنككدفرمها
مهمترین عوامكل در تعیكین فرسكایش پكذیری بكه
حساب مي آیند .بررسي منابع نشان مي دهكد کكه
محققین زیادی روی موضوع فرسكایش کكار کكرده
اند .البته در خصوص موضوع هیدرولوژی رودخانكه
ها و فرسایش و سیالب تالش های زیادی نیز برای
مدلسازی فرسایش و رسوب صورت گرفته اسكت.
گرچه روشهكای بكرآورد و پكیش بینكي فرسكایش
توسعه یافته)د -اگوستینو2111 ،؛ فرانزی و بیانکو،
 ،)2116ولي ارزیكابي دقیكق میكزان فرسكایش بكه
دلیل وجود مشکالت جدّی در کمّيکردن عوامل و
نبود داده های آماری طوالني مدت و دقیق به طور
کامل امکانپذیر نشكده اسكت  .در ایكران کارهكای
عمككده ای کككه در حككال حاضككر توسككط ارگانهككای
مسئول انجام ميگیرد عموما بكا اسكتفاده از مكدل
های پسیاک جدید یا روش فائو مي باشد .بكا ایكن
وجود ،نتایج بسیار متفكاوتي از ایكن مكدل هكا بكه
دست مي آید که استفاده از آنها باید بكا احتیكاط و
رعایت موازین علمي صكورت پكذیرد .از محققینكي
که در مورد محدوده تحت بررسي نیز کار کرده اند

مطالعه مدیریت آب و خاک حوضه سله بن را مورد
مطالعه قرار داده است .جدیدترین کار انجكام شكده
از سوی سازمان سنجش از دور ایران تحت عنكوان
طر حفاظت آب وخاک حوضكه آبخیكز قزقنچكای
درسال 6812انجام گرفته است.
مسئله پژوهش آن است که سد نم رود بر روی
یکي از زیر شاخه های حوضه حبله رود احداث
شده است .با توجه به وضعیت موجود و مشاهدات
انجام گرفته ،این سد در معرض رسوب گذاری
شدید است .بدیهي است این رسوبات موجب
پرشدن مخزن سد و کوتاه شدن عمرمفید آن
ميشوند .از این رو ،مطالعه فرسایش و رسوب
دهي باالدست حوضه سد به ویژه بررسي علل
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تشدید میزان فرسایش و نقل و انتقال رسوب
توسط رودخانه قزقنچای هدف اصلي این پژوهش

کم بازده و نظایر آن بوده اند و همگي عواملي
هستند که بنظر ميرسد موجب افزایش میزان

را تشکیل دادهاند .روشن است که اشکال
ژئومورفولوژی و ویژگي های آنها در فرسایش و
تولید رسوب بسیارتاثیرگذار مي باشند .آنچه مسلم
است ،عوامل تاثیرگذار بر میزان فرسایش و رسوب

فرسایش از گذشته تاکنون شده اند .حوضه آبخیز
قزقنچای در شمال شرق تهران در دامنه جنوبي
رشته کوههای البرز واقع شده است .این حوضه
بین عرض جغرافیایي  85درجه و 18دقیقه شمالي

خیزی حوضه عوامل طبیعي هستند ولي به نظر
ميرسد فعالیتهای انساني بویژه در سالهای اخیر
میزان فرسایش و رسوبخیزی را افزایش داده
است .این بهره برداری ها عمدتا تصرف زمینهای
حوضه ،بهره برداری غیراصولي از اراضي بویژه در
زمینههای کشاورزی ،ساخت وسازها وتوسعه
سکونتگاهها ،احداث جاده ،توسعه اراضي دیم کاری

و طول جغرافیایي  52درجه  61دقیقه تا 52
درجه  81دقیقه شرقي واقع گردیده است.
مساحت این حوضه  611/285هکتار است و یکي
از زیر حوضههای حبله رود و شاخه اصلي نمرود
مي باشد (شکل .)6

شکل  -1حوضه قزقنچای در استان تهران
مطالعات کتابخانهای ،کارهای میكداني و روشكهای
آماری جمعآوری شكدهانكد .جهكت ورود داده هكا و
تجزیه وتحلیل آنها از سیستم اطالعات جغرافیایي،
تکنیك ها و نرم افزار های مربكوط بكه  GISو نكرم
افككزار ( )Excelاسككتفاده شككده اسككت .همچنككین از
عکسهای هوایي سال های 6885و (6822سكازمان
جغرافیایي نیرو هكای مسكلح) ،تصكاویر مكاهوارهای
 IRSو  TMسكككالهای  6312و ( 6311سكككازمان

مواد و روشها
از آنجكككا کكككه هكككدف اصكككلي تحقیكككق بررسكككي
ژئومورفولوژی حوضه قزقنچای و نقش آن در تولید
رسوب و اثر آن بر سكد نكمرود مكيباشكد از ایكنرو
عوامككل مككورد بررسككي ،روشهككا و تکنیكككهككا و
ابزارهای تحقیق در قالب روش تحلیلي بکار گرفته
شككده انككد .اطالعككات مككورد نیككاز عمككدتا از طریككق
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جغرافیككایي نیككرو هككای مسككلح) ،نقشككه هككای
توپوگرافي( سازمان جغرافیایي نیكرو هكای مسكلح،

تجزيه و تحليل و بحث

 ،)6813زمككینشناسككي( سككازمان زمككین شناسككي
کشور )6822 ،وکاربری اراضي نیز به عنكوان ابكزار
های اصلي مشكاهده غیكر مسكتقیم اسكتفاده شكده
است.

برای انجام مطالعات فرسایش و رسوب در حوضكه
آبخیككز قزقنچككای ،آن بخككش از حوضككه کككه در
م حدوده سد نم رود قرار گرفته است به ترتیب 61
عامل اصلي موثردر فرسایش در آن بررسي و پهنه
بندی شده است .همانگونه که گفته شد این پهنه
ها با توجه به اشتراک ویژگي هكای هكر متغیكر در
یك پهنه و با استفاده از نرم افزارها و نیز نقشه ها
و کارهای میداني بكه شكر زیكر تفکیكك و پهنكه
بندی شده اند:

امتیاز دهي یکي از تکنیکهای متداول و کكار آمكد
در مطالعات محیطي است .این تکنیك درمقایسكه
با سایر روشهای تجربي بكویژه در انجكام مطالعكات
فرسایش خاک بطور گسترده مكورد اسكتفاده قكرار
مي گیرد .شاید مزیت این روش ،قابلیت خكوب آن
در بکار گیری و استفاده از نرم افزار های رایانكه ای
بویژه سیستم های اطالعات جغرافیایي است .زیكرا
به سهولت مي تواند توزیع متغیرها را توسكط روش
پهنه بندی مورد ارزیابي قرار دهكد .از اینكرو بكرای
انجام این تحقیكق  3متغیكر تكاثیر گكذار از جملكه،
سنا شناسي ،حساسیت پذیری خاک ،گروههكای
هیدرولوژی خاک ،رتبكه بنكدی شكبکه آبراهكه هكا،
سطو ارتفكاعي ،شكیب ،ژئومورفولكوژی و پوشكش
گیاهي جهت محاسكبه وبكرآورد فرسكایش حوضكه
تحت بررسي انتخاب و سپس امتیكاز بنكدی شكده

 -1ويژگيهاي سنگ شناسي
با توجه بكه ارزیكابي بكه عمكل آمكده از حساسكیت
سككنا هككا نسككبت بككه فرسككایش  ،سككازندهای
بسیارمقاوم و هم بسیارحساس ومسكتعد فرسكایش
وتولید رسكوب در حوضكه وجكود دارد (جكدول .)6
امتیاز عامل زمین شناسي از جداول روش پسكیاک
اخذ و طي آن از نظر مقاومت برای سنا شناسكي
دامنه بین  1تا 61لحاظ شده است .به طكوری کكه
سككنگهای سسككت و بسیارحسككاس بككه فرسككایش
بیشترین امتیاز وسنگهای مقاوم وسكخت کمتكرین
امتیاز را به خود اختصاص داده اند .براساس نتكایج
جكككككككككككككككككدول 6سكككككككككككككككككازندهای
 JI,QS,QB,PEZ,JD,EKTV,EFبكككا مسكككاحت و
درصد ذکر شده در جكدول کمتكرین حساسكیت و
مخككروط واریككزه  QFSبككا مسككاحت  1/151و5/11
درصد بیشترین حساسیت را به فرسكایش را نشكان

اند .مشاهدات و بررسي های اولیكه نشكان داد کكه
این عوامل از دیدگاه فرسایش در حوضه از اهمیكت
بیشتری برخوردار بوده و فراگیرتر بكوده انكد .بكرای
تجزیه و تحلیل و تهیه نقشههكای مكورد نیكاز ،داده
های مذکور توسط نكرم افكزار هكای  Arcviewو
 Arc GISطبقه بندی و رقومي شده انكد .سكپس،
متغیرهای مؤثر بر فرسایش و رسكوب بكا توجكه بكه
ارزش گذاری داده ها با یکدیگر تلفیكق شكده و در
نهایت ،حوضه تحت بررسي به چهار پهنه در قالكب
پهنه های با فرسایش پكذیری خیلكي زیكاد ،زیكاد،
متوسط و کم مشخص شكده و بكا اسكتناد بكه آنهكا

مي دهند.

میزان فرسایش و رسكوب حوضكه بكرآورد گردیكده
است.
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جدول  -1امتياز واحدهای سنگشناسي حوضه قزقنچای
حساست به فرسايش و هواديدگي

مساحت

خردشدگي

کیلومتر مربع

3

4/731

3

01/669

3

4/309

EF
EKTV
JD

3

30/963

JI

3

74/067

PEZ
QB
QS
K2
K2C
K3
KM
KT
LS
PEF
QA
QT1
QTR
QF
QFS

3

7/366

3

76/339

0

34/059

0

4/616

0

3/710

0

4/303

0

4/356

5

3/376

5

0/750

6

3/363

6

7/396

6

4/776

9

4/691

74

6/056

مساحت به

نوع سازند

نوع سنگ
رسوبات پیروکالستیك و توفها

4/490

رسوبات بیوکالستیك آذر آوراي

33/17

سنگ آهك دلیچاي

4/17

سنگ آهك چرت دار تودهاي الر و ر سوب آذر آواري با
سنگهاي آهكي نومولیت دار زيارت

درصد

71/73
1/71

سنگهاي آذرين آتشفشاني کواترنري باز يك دماوند
گدازه هاي اسیدي

4/66

سنگهاي آهكي بیولوژيك چرت دار سیلیسي

77/34

سنگهاي آهكي بیولوژيك چرت دار سیلیسي

70/40

نهشتههاي کرتاسه بااليي  -نهشته هاي آبرفتي تیزکوه

4/64

سنگهاي آهكي بیوژنیك تیزکوه

7/09

سنگ آهك اوربیتولین دا ر آتشفشاني بازيك تی زکوه

4/33

سنگ آهك اوربیتولین دار تیزکوه

4/30

رسوبات پیروکالستیك آذر آواري

3/34

کنگلومراي فج ن

3/65

اراضي کشاورزي و باغات

7/56

پادگانه آبرفتي قديمي

4/69

نهشتههاي کوهپايهاي

4/46

مخروطه افكنه

4/67

مخروطه واريزه بهمن

5/64

705/146

کل حوضه

 -2پستي و بلندي

فرسایش در ارتفاع  8111-1111متكری بكا امتیكاز

در این خصوص پس از بررسي توپكوگرافي حوضكه
مورد مطالعه و نقكش آن در تولیكد رسكوب ،امتیكاز
نقاط ارتفاعي تعیین گردید .طبق جدول شماره 2
بككا توجككه بككه شككرایط محیطككي حككاکم ،بیشككترین

 61و مسكككككاحت  1/161و  1/52درصكككككد روی
ميدهد .کمترین فرسكایش نیكز در ارتفكاع -2111
 2111با امتیكاز  2بكا مسكاحت  21/311و 61/13
درصد مي باشد (شکل .)2

جدول  -2امتياز بندی نقاط ارتفاعي حوضه آبخيز قزقنچای
مساحت به درصد

مساحت به کیلومتر مربع

امتیاز

نقاط ارتفاعي

رديف

10/90

02/082

0

0222- 0022

1

02/06

69/001

0

0022- 0022

0

06/01

66/010

2

0022- 6222

6

10/00

02/620

9

6222- 6022

0

11/10

12/880

0

6022- 6022

2

9/20

0/010

8

6022- 6922

9

6/00

2/960

0

6922- 6822

0

2/20

2/818

12

0222- 6822

8
کل حوضه

100/02
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سطو ارتفاعي به متر

شکل  -2امتياز دهي سطوح ارتفاعي در حوضه قزقنچای
فرسایش نیز تاثیر گذارتر ميشوند (شکل  .)8با
توجه به جدول  8بیشترین شیب باالی  55درصد
با امتیاز  61ومساحت  1/8112کیلومتر مربع
وکمترین شیب در دامنه  1-5با امتیاز 6و مساحت
 83/131دیده مي شود.

 -3شيب
شیب حوضه رابطه مستقیم ونسبتا پیچیده ای با
نفوذ آب وجریان سطحي ونیز رطوبت خاک دارد و
در میزان فرسایش وتولید رسوب حوضه موثر مي
باشد .زیرا هرچه شیب بیشتر باشد فرایندهای

شکل  -3پهنه بندی شيب حوضه

6
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جدول  -3امتياز بندی شيب حوضه آبخيز قزقنچای
امتیاز

مساحت (درصد)

مساحت (کیلومتر مربع)

شیب(درصد)

1

00/68

60/200

2- 2

0

0/20

9/266

2- 12

0

02/06

08/880

12- 02

2

2/10

02/091

02- 02

0

00/02

60/118

02- 62

8

2/06

9/266

62- 02

0

1/69

1/021

02- 22

12

2/09

2/6820

22

100/02

کل حوضه

فرسایش پذیری خاک) استفاده شده است (شكکل
 .)1با توجه به جدول  1مالحظه ميشكود کكه نكوع
خاک ) M(103,302,203) RP(101) TR-(102بكا

 -4امتيازبندي عامل خاك
در این روش شدت رسوب دهي خاکهكای مختلكف
براساس بافت وساختمان آنها تعیین مي شكود .هكر
چقدر خاک ریز بافت تر باشكد میكزان نفوذپكذیری
آن کاسته شده و برمقدار جریانهای سطحي اضكافه
مي شود .درکل با افزایش میكزان فرسكایش ،درجكه
رسوب دهي خاک افزایش پیدا خواهد کكرد .بكرای
تعیككین امتیككاز عامككل خككاک از فككاکتور ( Kعامككل

امتیككاز  1/5ومسككاحت  8/155کیلككومتر مربككع و
 2/113درصد بیشترین حساسیت ونوع خاک LS-
 101با امتیاز  1و مساحت  1/251کیلومتر مربكع و
 1/53درصكد کمتكرین حساسكیت را بكه فرسككایش
نشان ميدهند.

شکل  -4حساسيت و فرسایش پذیری خاک حوضه (اعداد راهنمای نقشه ،ستون ردیف در جدول 4
ميباشد)
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جدول  -4حساسيت پذیری و فرسایش خاک حوضه قزقنچای (مهندسين مشاور رویان)1334 ،
مساحت به درصد
0/20

امتیاز
0
0/10
0/12

رديف
1
0
6

نوع خاك
)LS-(101
)H-(201
)M-(201

0

)H(102,202) M(101,102,202) TR(103

مساحت به کیلومتر مربع
9/028
6/260
2/820
69/120

2

00/222

2
9

)CF-(104
)TR-(104

0/200
10/620

8/60

2/62
2/60

0

)H-(101) CF-(102,103

02/086

21/289

9

8

)M(103,302,203) RP(101) TR-(102
کل حوضه

6/922
100/116

0/090

9/2

2/20

 -5امتياز بندي گروه هيدرولوژي خاك
جدول  -5امتياز بندی گروه هيدرولوژی خاک

امتیازبندی عامل هیدرولوژی (نفوذپذیری) حوضكه
قزقنچای براساس پیشنهاد سازمان حفاظت خكاک
آمریکا 6درحوضه های آبریز ،خاکها ازنظكر ظرفیكت

حوضه آبخيز قزقنچای(وزارت جهاد کشاورزی،
)1331

نفوذ آب به داخل خاک درچهارگروه هیكدرولوژیك
قرارمككي گیرنككد کككه جككدول 5و شككکل  5گككروه
هیدرولوژی و خاک (نفوذپذیری) را درحوضه نشان
مككيدهككد .گككروه هیككدرولوژیك  Aبككا امتیككاز  5و
مساحت  21/582کیلكومتر مربكع و  61/18درصكد
بیشترین ظرفیت نهایي نفوذ آب درخكاک و گكروه
هیككدرولوژیك  Dبككا امتیككاز 2ومسككاحت 53/151
کیلومتر مربكع و  11/16درصكد کمتكرین ظرفیكت
نفوذ آب به داخل خاک را دارند.

-

8

(کیلومتر مربع)

( درصد)
18/26

گروه هیدرولوژي

امتیاز

A

2

09/260

B

6

19/010

11/20

C

0

00/012

62/20

D

0

20/029

02/01

کل حوضه

1 Soil conservation services

مساحت

مساحت

100/10
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شکل  -5گروههای هيدرولوژی و خاک

همانطور که درجدول شماره  1مالحظه مكي شكود،
شیب حوضه در تمامي جهات محاسبه شده است.
بیشككترین جهككت دامنككه هككا بككا مسككاحت 28/26
کیلككومتر و 61/23درصككد در راسككتای جنككوب و
کمترین جهت با مسكاحت  2/35کیلكومتر و 2/12
درصد به سمت غرب اختصاص دارد.

 -6جهت شيب
جهت شیب درحوضه بكا اسكتفاده از نكرم افكزار در
قالب نقشه جهت شیب تهیه شكده اسكت .طبقكات
مختلف شیب در این نقشه براساس هشكت جهكت
اصلي تفکیك و مساحي شده اسكت .نقشكه جهكت
شیب عمدتا برای حرکكات دامنكه ای کكاربرد دارد.

جدول  -6مساحت و درصد جهات شيب حوضه قزقنچای
درصد شیب

مساحت به کیلومتر

جهت شیب به جهات جغرافیايي

جهت شیب به درجه

00/89

62/00

زمینهاي مسطح

2

16

18/26

شمال شرق

90

9/90

0/21

شرق

110

0/00

10/10

جنوب شرق

120

19/00

06/01

جنوب

020

9/11

8/01

جنوب غرب

000

0/20

0/02

غرب

000

2/06

0/00

شمال غرب

600

12/91

00/00

شمال

692

100/02

جمع کل
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هپاي فرساييپي

ژئومورفولوژی) درشکل  1و جدول  2آمده است .با
توجكككه بكككه تیككك هكككای فرسكككایش گككككروه

به دلیل اهمیتي که اشکال ژئومورفولوژی درایجاد
فرسایش ورسوب دارند و رسوب تولید شده موجب
پرشدن تدریجي سد مخزنكي مكي شكود ،بنكابراین
ویژگي مذکور در حوضكه قزقنچكای و در پیرامكون

 S3R31G213LSبا امتیكاز 61ومسكاحت 3/261
کیلومترمربع و  1/11درصد بیشترین مقدار رسكوب
دهكي حوضكه وتیك  EOبكا امتیككاز 6بكا مسككاحت
 1/815کیلككومتر مربككع و  1/25درصككد کمتككرین

سد نم رود از این دیدگاه مورد مطالعه قرار گرفتكه
است .اشکال مورد بحك (تیك هكای فرسكایش -

مقدار رسوب دهي را به خود اختصاص داده است.

 -7امتيازبندي عامل تيپ
(ژئومورفولوژي)

شکل  -6واحدهای ژئومورفولوژی منطقه
جدول  - 3امتياز بندی وضعيت فرسایش -ژئومورفولوژی حوضه قزقنچای(مهندسين مشاور رویان)1334 ،
مساحت

مساحت

(کیلومتر مربع)

(درصد)
2/02

ژئومورفولوژي

امتیاز

 EOزراعت آبي و باغات –آبرفتي و کم شیب

1

2/692

) (S1R11فرسايش سطحي شیاري ضعیف با عمق کمتر از  12سانتیمتر

6

60/009

00/82

0

10/026

10/20

2

0/001

1/90

9

12/001

11/18

0

12/060

0/99

8

11/006

0/02

) (S1R21فرسايش سطحي ضعیف و شیار هاي کم عمق در شیب هاي بیش
از  92درصد
) ) S1R21G111فرسايش سطحي و شیار هاي عمق کم که در فاصله  1تا6
متر از هم قرار دارند و عمق کمتر از  1متر در شیب کمتر از  10درصد
)(S1R21G113سطحي متوسط و شیار هاي عمق کمتر از  12سانتیمتر در
فاصله  6تا  12متر در شیب بیش از  2درصد
( )S1R21G122داراي فرسايش سطحي متوسط و شیار هاي با عمق کم در
آبراهه هاي  1تا  0متري و در شیب بیش از  0در صد
) ) S1R21G323فرسايش سطحي متوسط و شیار هاي کمتر از عمق 12

11
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سانتیمتر با فاصله  6تا  12متر .آبراهه ها بین  1تا  0متر در شیب هاي بیش از 02
درصد عمق دارند
) (2R22G223LSفرسايش سطحي متوسط و شیار هايي به عمق  12تا 02
سانتیمتر با فاصله  6تا  12متر ،تراکم آبراهه ها حدود 0تا 12کیلومتر مربع با

62/108

0

00/20

شیب عمومي بیش ار  02درصد
) )S3R31G213LSفرسايش سطحي شديد و شیار هاي کم عمق ( کمتر
از  12سانتیمتر ) که متراکم و با فاصله کمتر از  6متر از هم و آبراهه هايي که

12

9/82

0/019

غالبا داراي عمق کمتر از  1متر و در شیب  2تا  92درصد مي باشد
100/81

 -8فرسايش توده اي

تی هایي کكه دارای روانگرایكي بسكیار زیكاد و E6

مجموعه گروههكای فرسكایش تكوده ای در حوضكه
تحت بررسي از نظكر شكدت روانگرایكي بكه شكش
طبقه  E1تا  E6تقسیم گردیده است E1 .شكامل

دارای پتانسیل ناپایكداری بسكیار کكم مكي باشكند
(جككدول  .)1جككدول  3مسككاحت کلككي سككطو در
معرض لغزش را نشان مي دهد.

جدول  -8شدت فرسایش در تيپ های مختلف درحوضه تحت بررسي
خیلي زياد

زياد

نسبتا زياد

متوسط

کم

خیلي کم

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

-

-

-

-

0/8

2900

-

-

9/6

0022/2

0/9

9262/0

جدول  -9مساحت سطح لغزش درحوضه قزقنچای
درصد سطح لغزش

مساحت سطح لغزش

مساحت هكتار

61/1

0200

10006

جریان ميیابند .این روان آب هكا بكا رسكیدن بكه
سرعت آستانه ،موجب شستشكو ،جابجكایي وحمكل
ذرات خاک مي گردند .تداوم شستشو وحمل ذرات
خاک درآبراهه ها باع عمیق و عریض شدن آنهكا
مي گردد( جدول .)61

 -9فرسايش آبراهه اي () G
بخشي از بارش در سطح دامنه هكا جریكان یافتكه و
پس از تمرکز ،به صورت آبراهه های خطي جریان
مي یابند .معمكوال عامكل اصكلي شستشكوی خكاک
روان آبهككای متمرکككزی هسككتند کككه مسككتقیما در
سككطح دامنككه هككا و در درون شككیارها و آبراهككههككا

11

تأثیر عوامل ژئومورفولوژیك بر رسوبزایي حوضه قزقنچای ...

جدول -11وضعيت فرسایش آبراههای
فرسايش آبراههاي

فرسايش آبراههاي

فرسايش آبراههاي

فرسايش آبراههاي

فرسايش آبراههاي

خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

خیلي کم

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

-

-

1/6

1029/6

0/2

0082/0

0/2

0022/9

6/0

9262/0

 -11رتبه بندي آبراههها

انواع واشكال فرسايش

شبکه آبراهه های حوضكه نشكان دهنكده چگكونگي
تخلیككه روان كاب از حوضككه بككوده و بررسككي آنهككا از
اقككدامات اساسككي درعملیككات هیككدرولوژی اسككت
(جدول  .)66سنجش درجه تکامل حوضه و شكبکه
8
رودخانه های آن با نمایكه تكراکم 6رده 2و انشكعاب

الف) فرسايش سطحي
وجود لکه های روشن ،وجود سنگریزه درسكطح
خاک  ،لخكت شكدن ونمایكان شكدن بخشكي از
ریشه گیاهكان وتجمكع خكاک در اطكراف سكاقه
گیاهان ازجمله شواهد وجود فرسایش سكطحي

صككورت مككيگیككرد (علیككزاده .)6816،درحوضككه
آبخیزمورد مطالعه آبراهه درجه پنجم با امتیكاز 61
بیشترین نقش درحمل فرسایش و رسكوب دهكي و
آبراهه درجه اول با امتیكاز  2کمتكرین نقكش را در
فرسایش و رسوب دهي حوضه دارا بوده اند.

است (کردواني  . )6821،بكر اسكاس داده هكای
جدول  ،62حوضه تحت بررسي دارای فرسایش
متوسط به مساحت  2822/1هکتار و 8/6درصد
ميباشد.

جدول -11امتياز رتبه بندی آبراههها
آبراههها

امتیاز

آبراهه درجه اول

0

092

آبراهه درجه دوم

0

162

آبراهه درجه

9

21

ب) فرسايش شياري

طول آبراههها به

فاصككله و عمككق شككیارها ،شككدت جریانهككای
سككطحي ،حساسككیت خككاک وشككدت فرسككایش
شكككیاری را نشكككان مكككيدهكككد (مشكككاورین
رویان( )6821،جدول . )68

کیلومتر مربع

سوم
آبراهه درجه

8

01

چهارم
آبراهه درجه

12

10

پنجم

1 Density

-

2 Order
3 Bifurcation

-
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جدول -12ميزان گسترش فرسایش سطحي در حوضه مورد مطالعه
جمع کل

فرسايش سطحي زياد

فرسايش سطحي متوسط

فرسايش سطحي کم

مساحت به هكتار

مساحت

مساحت

مساحت

10006/9

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

2/2

12/2

6/1

0600/9

6/0

9262/0

جدول  - 13ميزان گسترش و فرسایش شياری در حوضه قزقنچای
جمع کل

فرسايش شیاري

فرسايش شیاري

فرسايش شیاري

خیلي شديد

شديد

متوسط

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت
10006/9

فرسايش شیاري کم
مساحت

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

درصد

هكتار

2/2

1212/1

1/9

6002/9

9/8

2001/0

6/0

0219/9

عامل پوشش گياهي

شده است .در این اراضي آثارفرسایش ظكاهری بكه

پوشش گیاهي حوضه عمكدتا بكه صكورت پراکنكده
دیده مي شوند و یا اراضي وجود دارند کكه از نظكر
پوشش گیاهي بسیار فقیر مي باشند .خاک سطو
اخیر اغلكب لخكت وبكدون آثارالشكبرا ویكا دارای
پوشش سنگي است .از نظر پوشش گیاهي سكطو
اراضي تا امتیاز  61پهنه بندی شده است  .پوشش
گیكاهي مرتكع بكا وضكعیت متوسكط و بكه صككورت
مرتعي وبوته زار دیده مي شود و امتیاز  1تا 1برای
آن درنظرگرفتككه شككده اسككت .همچنككین پوشككش

مقدار کكم وجكود دارد .بكرای زمكین هكای باغكات
ومزارع که سطح زمین در آنها کامال پوشیده اسكت
وآثار فرسایشي چنداني در آنها مشاهده نمي شكود
امتیككاز  2درنظرگرفتككه شككده اسككت (جككدول .)61
درنتیجككه بیشككترین حساسككیت بككه فرسككایش در
زمین های بسیار فقیكر از پوشكش گیكاهي بیشكتر
بوده و با امتیاز 61با مساحت  6/112کیلومتر مربع
وکمترین حساسیت به فرسایش باغكات ومكزارع بكا
امتیاز  2و بكا مسكاحت  2/111کیلكومتر مربكع بكه
دست آمده است.

گیاهي زراعي یا مرتعي با وضعیت متوسط تا خوب
و پوشش درختچه ومرتع با امتیاز  1درنظر گرفتكه

جدول  -14امتياز پوشش گياهي حوضه قزقنچای
نوع پوشش گیاهي

امتیاز

مساحت به کیلومتر مربع

مساحت به درصد

باغات و مزارع G1

0

0/292

0/00

درختچه (گون خاردار ،ريش سنبل) AS-PS

6

61/010

01/82

درختچه و مرتع co-on,on-Br, st-ps

0

10/010

10/22

مرتعي،علفزار،بوته زار As-Br,ps

9

06/616

19/60

مرتعي هزار خار ،اسپرس خاردار on-co

8

62/020

02/26

12

1/980

1/10

بسیار فقیر از پوشش گیاهي

Roct
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شکل  -3پهنه بندی توليد رسوب در حوضه

جدول  -15مساحت طبقات در نقشه پهنهبندی پتانسيل توليد رسوب حوضه
(به دست آمده به روش جمع جبری کليه الیهها)
مساحت به کیلومتر مربع

اولويت بندي تولید رسوب در حوضه

2/0910

مناطق با فرسايش خیلي زياد

68/20809

مناطق با فرسايش زياد

09/2128

مناطق با فرسايش متوسط

00/1120

مناطق با فرسايش کم

براسككاس برآوردهككای بككه عمككل آمككده درمحككدوده
حوضه قزقنچای بیشترین رسوبدهي درمنتهي الیه
آن و درمحدوده جنوب غربي حوضه بكا رسكوبدهي
 5/11تككن درهکتككار درسككال وکمتككرین مقككادیر
رسوبدهي درشمالغرب و در حوالي روستای زرمكان
معادل  1/81تن در هکتار درسال بكه دسكت آمكده
است.

نتيجه گيري
نتككایج حاصككل از تجزیككه وتحلیككل عوامككل مككوثر
مشخص مي سكازد کكه بخكش دشكت هكای میكان
کوهي وکنارههای آبراهه اصلي ومناطق کوهسكتاني
بخش جنوبي حوضه عمكدتا از سكازندهای آبرفتكي
سسككت دوران چهككارم وتشككکیالت ضككعیف مككارني
تشکیل شده اند و بیشكترین رسكوب را تولیكد مكي
کنند .با توجه به احداث سد نمرود در حوضه مورد
مطالعه وتهیكه آب مشكروب وکشكاورزی منكاطق از
دریاچه این سد ،میكزان فرسكایش وتولیكد رسكوب
دراین حوضكه مكي توانكد مسكئله جكدی درجهكت
کاهش عمرمفیكد ایكن سكد و پرشكدن دریاچكه آن
توسط رسوب باشد.

با استفاده از تکنیکهای امتیاز دهي و تلفیكق الیكه
ها ،میزان فرسایش در حوضه آبخیز مكورد مطالعكه
برآورد گردیده است .نتكایج نشكان مكي دهنكد کكه
میككزان رسككوب دهككي سككاالنه حوضككه معككادل
 61166/21تن در هکتار مي باشكد .بخكش عمكده
این رسوب از بخشهای میاني حوضكه کكه در پهنكه
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تيكر و قدرداني

بندی انجام شده در پهنه فرسایشي زیاد قكرار مكي
گیرد تامین مي شود.

این مقاله مستخرج از یكك طكر پژوهشكي اسكت.
بدینوسیله از مدیران و کارکنان محترم دفتكر امكور

با توجه به برنامه ریزی برای احكداث سكد نمكرود،
رسوب حاصل از فرسایش و به ویژه تشكدید میكزان
نقل و انتقكال رسكوب توسكط رودخانكه قزقككنچای
موجب پرشكدن مخزن سد وکوتكاه شككدن عكمككر

پژوهشي و پشتیباني علمكي وزارت نیكرو ،معاونكت
محترم پژوهشها و مطالعات پایه منابع آب ایران بكه
خاطر پشتیباني و حمایت مكالي و تجهیزاتكي ایكن

مفیككد آن مكي گككردد .بككدون شككك ویژگككي هككای
لندفرمهای موجود در حوضه در تولید رسوب تأثیر
عمده و اصلي را داشته اند .با این وجود دخالتهكای
انساني بویژه در سكال هكای اخیكر نیكز در افكزایش
دامنه فرسایش بي تاثیر نبوده اند .این مساله لكزوم
سككاماندهي و مككدیریت حوضككه را جهككت کنتككرل
فرسایش وتولید رسكوب واحكدهای حسكاستكر بكه
فرسایش توجیه مي کند.
بر اساس شاخص های موجكود ،میكزان رسكوبدهي
کل حوضه قزقنچای درحكد متوسكط مكي باشكد و
نشان دهنكده شكرایطي اسكت کكه در صكورت بكي
توجهي به اصول فرسایش مكي توانكد بكه صكدمات
زیادی منجرگردد .درحوضه مورد مطالعكه پوشكش
های فرسایشي منفصل ورخساره هكای نكوع بدلنكد
بیشترین استعداد و رسوب زایي را دارا هسكتند .از

طر تشکر و قدرداني مينماییم.
منابع
 احمككدی ،6821، . ،ژئومورفولككوژی کككاربردی،جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران.
 سازمان جغرافیایي نیروهای مسلح ، 6813،نقشكههای توپوگرافي در مقیاس .6/51111
 سككازمان جغرافیككایي نیروهككای مسككلح،6312 ،تصویر ماهواره ای  IRSاز منطقه تهران.
 سككازمان جغرافیككایي نیروهككای مسككلح،6311 ،تصویر ماهواره ای  TMاز منطقه تهران.
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این میان اراضي بدلنكد بیشكترین مقكدار رسكوب و
پس از آن نهشته های منفصكل فرسایشكي مسكتقر
بر روی دامنهها در درجه بعدی اهمیت قرار دارند.
پككس ازآن نهشككته هككا و رسككوبات رخسككاره هككای
کكواترنر کككه در سككطو کكم شككیب و در مجككاورت
آبراهه های اصلي و فرعي قرار دارند نیز در تولیكد
رسوب حوضه نقكش دارنكد .شكکل  2نقشكه پهنكه
بندی فرسایش در حوضه تحكت بررسكي و جكدول
 65مساحت هر یك از پهنكه هكای مكورد اشكاره را
نشان مي دهد .
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پهنه بندي فرسايش خاك و برآورد رسوب در حوضه آبخيز مريم نگار با
استفاده از مدلهاي تجربي
2

مهران مقصودي(* ، )1 ،حسين حبيبي

- 1استادیار دانشکده جغرافیاك دانشگاه تهران
- 2دانشجوی کارشناسي ارشد ژئومورفولوژی ك دانشگاه تهران
پذیرش مقاله6811/5/21 :
تأیید نهایي مقاله6811/3/23 :
چكيده
سالیانه نزدیك  2میلیارد تن از خاکهای با ارزش کشور بكه هكدر مكي رود و خسكارت هنگفتكي معكادل
 61/56162ریال بر کشور وارد ميشود .ممانعت از این خسكارت ،بكه اتخكاذ روش مناسكب در جلكوگیری از
فرسایش و حرکت رسوب دارد که الزمه آن ،وجكود اطالعكات دقیكق در زمینكه شكدت فرسكایش ،در سكطح
حوضه های آبخیز است .کمبود آمار و اطالعكات در زمینه فرسایش خكاک و تولید رسوب ،مسكئله ای اسكت
که باع شده ،این تحقیق با هدف آگاهي از وضعیت فرسكایش ،شكدت تولیكد رسكوب و همچنكین ارزیكابي
کارآیي مدلهای تجربي پسیاک،6ایيپيام 2و فائو 8در مقایسه با رسوب اندازه گیكری شكده و نقشكه فرسكایش
حوضه آبخیز مریم نگار ،انجام بگیرد ،تا مدلي متناسب با شرایط محیطي این نواحي شناسایي گردد .در ایكن
پژوهش داده های مورد نیاز ،از طریق مشاهدات میداني ،نقشه های موجود ،آمار ایسكتگاههای هواشناسكي و
هیدرومتری تأمین شد .بعد از وارد کردن نقشه ها به محیط نرم افزار  ILWISو زمكین مرجكع کكردن آنهكا،
الیه های مورد نیاز رقومي و پایگاه اطالعاتي برای آنها ایجاد شد .در نهایت با استفاده از جداول ارائه شده در
هر ی ك از مدلهای مورد بررسي ،امتیازات متناسب برای نواحي همگن استخراج و با تلفیكق الیكه هكای ذکكر
شده با توجه به رابطه های ارائه شده در هر یك از مدلها ،نقشه پهنه بنكدی شكدت فرسكایش بكرای منطقكه
تهیه شد .نقشه های استخراج شده از مدلها با نقشه فرسایش حوضه آبخیز به صورت همپوشكاني ،مقایسكه و
مدل پسیاک به عنوان مدل بهینه از نظر پهنه بندی شدت فرسایش انتخاب شد .از نظر برآورد مقدار رسوب
نیز مدل پسیاک  ،به عنوان مدل مناسب جهت برآورد میزان رسوب در حوضه مورد مطالعكه شكناخته شكد.
شایان ذکر است که با استفاده از مدل فوق مقدار فرسایش در حوضه مورد مطالعه  665135تكن در ساال و
درصد مساحت شدت فرسایش در پنج طبقه خيلي کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خيلي زیاد ،باهترتياب معاادل
 ،13/45 ،36/33 ،43/33 ،3/22و  3/63برآورد شده است.
واژههاي کليدي :فرسایش خاک ،رسوب ،پهنه بندی ،مدلهای تجربي فرسایش ،حوضه آبخیز مریم نگار.
* تلفن نویسنده مسئول13628311163 :

maghsoudi1@yahoo.com E-mail:
1

- PSIAC
- EPM
- FAO

2
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فرسایش و تولید رسوب صورت گیرد تا مدلي
متناسب با شرایط محیطي این نواحي از میان
مدل های مورد بررسي شناسایي شود .لذا در
انجام این تحقیق مي توان اهداف زیر را دنبال

مقدمه
حدودا نیمي از جمعیت دنیا در مناطق
کوهستاني و حواشي آن زندگي ميکنند .از
طرفي غالبا منشاء رسوبات پشت سدها و مخازن
و کانالهای آبیاری ،مناطق کوهستاني هستند.
مناطق کوهستاني بواسطه داشتن اکوسیستم
پیچیده ،هر یك از پارامترهای موجود در آن
عمدتا بر د و پدیده هیدرولوژیکي ،یعني سیل و
فرسایش تأثیر بسزائي دارند ،و همینطور بواسطه

کرد:
الف -برآورد حجم رسوب تولیدی حوضه
آبخیز مریم نگار با استفاده از مدل های ایيپيام،
پسیاک و مقایسه آن با آمار رسوب ایستگاه
رسوب سنجي کله جوب جهت تعیین دقت و
صحت مدلها.
ب -شناسایي یك روش مناسب برای پهنه
بندی میزان فرسایش در سطح حوضه آبخیز
مریم نگار.
با توجه به اهمیت مسئله فرسایش و وقوع
آن در سراسر جهان ،مطالعات زیادی در این

داشتن شرایط رویش مناسب ،نظیر آب و اقلیم و
در بسیاری نقاط خاک خوب ،بستر مناسبي را
برای تولیدات زراعي بویژه گیاهان مرتعي،
داروئي ،صنعتي و جنگلي فراهم آورده اند .هدر
رفت خاک حاصلخیز از این مناطق از یك طرف
و انباشته شدن رسوبات ناشي از این فرسایش در
مناطق پایین دست و مخازن سدها و دریاچه ها،
ارقام قابل مالحظه ای را تشکیل ميدهند.

مورد در سطح بین المللي و ایران انجام گرفته
است .که از این میان کشورهای کانادا ،امریکا،
استرالیا ،انگلستان و پاکستان بیشترین تحقیقات
را در زمینه حفاظت خاک و فرسایش انجام داده
اند .در ایران اولین گزارش نسبتا کامل در مورد
فرسایش خاک در سال  6822توسط دوان و
ریبن کارشناسان فائو به زبان انگلیسي منتشر
شد .در سال  6811بخش حفاظت خاک و آب
در موسسه خاکشناسي دایر شد و در سال 6856
دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری بوجود آمد
(رفاهي .)6815 ،در هیچ یك از این مطالعات،
سه مدل مذکور به صورت یکجا با هم مقایسه
نشده اما در بیشتر این مطالعات به این نکته
اشاره شده است که مدل امپسیاک (اصال شده
پسیاک) نسبت به دو مدل دیگر از دقت قابل
قبولي برخوردار مي باشد.

سالیانه نزدیك  2میلیارد تن از خاکهای با ارزش
کشور به هدر مي رود و خسارت هنگفتي برابر
حدود  61/56162ریال بر کشور وارد ميآید
(غالمي .)6823 ،ممانعت از این خسارت به اتخاذ
روش مناسب و بهینه در جلوگیری از فرسایش و
حرکت رسوب نیاز دارد که الزمه آن ،وجود آمار
و اطالعات دقیق و صحیح در زمینه شدت
فرسایش ،در سطو حوضه های آبخیز است.
کمبود ایستگاههای هیدرومتری در اکثر حوضه
ه ای مناطق کوهستاني غرب کشور ،باع شده
شناخت صحیحي از نواحي حساس به فرسایش
در سطح حوضه ها وجود نداشته باشد ،تا با
اقدامات متناسب با شرایط محیطي ،از هدر رفت
این سرمایه ملي ،جلوگیری شود .بنابراین عدم
وجود یا کمبود بسیار زیاد آمار و اطالعكات در
زمینه فرسایش خكاک و تولید رسوب در بسیاری
از حوضههای آبخیكز مناطق غربي کشور ،مسئله
ای است که باع شده ،این پژوهش در زمینه
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کرمانشاه و شهرستان صحنه واقع شده است.
حوضه فوق از نظر موقعیت جغرافیایي در حد
فاصل  81 813تا  11 813عرض شمالي و 25
 123تا  56 123طول شرقي واقع شده است.

موقعيت جغرافيپايي و ويژگيهپاي عمپومي
منطقه تحقيق
حوضه آبخیز رودخانه مریم نگار با مساحتي بالغ
بر  532کیلومتر مربع ،یکي از سرچشمه های
رودخانه بزرا سیروان به شمار مي رود که محل
خروجي آن به رودخانه دینور و دشت جیحون
آباد منتهي ميشود .این حوضه در استان

ارتفاع بلندترین نقطه حوضه آبخیز  8821متر و
ارتفاع محل خروجي  6811متر از سطح دریا
است (شکل.)6

شکل  -1موقعيت جغرافيایي حوضه آبریز مریم نگار در کشور ایران
منطقه را مراتع نیمه متراکم تشکیل داده که
بیش از  11درصد از مساحت حوضه را پوشانیده
است.

متوسط بارندگكي حوضه  122میلیمتر و
میانگین درجكه حرارت ساالنه منطقه  68درجه
سانتكي گكراد مي باشد .از نظر زمین شناسي،
این حوضه در زون سنندج ك سیرجان واقع است
و سازندهای دوران کربونیفر  ،ژوراسیك -کرتاسه،
ترشیری و عهد حاضر در آن رخنمون دارد که از
میان سازندهای قدیمي واحد ( Kl1آهك
اوربیتولین دار ضخیم الیه) بخش وسیعي از

مواد و روشها
مكدل پسكیاک در سكال  6311مكیالدی توسكط
کمیتككه مككدیریت آب در آمریکككا بككرای محاسككبه
شكدت فرسكایش خكاک و تولیكد رسكوب منكاطق
خشك و نیمه خشك غرب ایاالت متحده آمریکكا
ارائه شده و برای اولین بار در یكك حوضكه آبریكز
تحقیقاتي به نام والنكات گكولچ 6واقكع در جنكوب
شرقي ایالت آریزونای آمریکا آزمایش شد (ونت و
همکاران .)2115 ،این مدل بكا لحكاظ کكردن نكه
عامل مكوثر در فرسكایش و تولیكد رسكوب شكامل

منطقه را در جهت شمال غرب -جنوب شرق
پوشانیده است .در قسمت های پست و ناحیه
دشتي این حوضه ،آبرفتهای عهد حاضر دیده مي
شود .منطقه دارای خاک های با بافت متوسط تا
سنگین مي باشد که تکامل آنها بیشتر در جهت
انتقال مواد آهکي و تراکم آنها در داخل طبقات
مختلف خاک بوده است .پوشش گیاهي غالب

1

- Walnut Gulch

21

پژوهشهای دانش زمین ،سال اول ،شماره ،6بهار  ،6813صفحات 81 -61
زمكین شناسكي سككطحي ،خكاک ،اقلكیم ،روانككاب،
وضعیت فرسایش فعلي و فرسایش رودخانهای
بیش از سایر مدل ها در ایران مورد توجه قرار
گرفته است .پس از امتیاز دهي به هر یك از

شكیب ،پوشككش گیكاهي زمككین ،کكاربری اراضككي،
که در آن  Zضریب شدت فرسایش Xa ،ضریب
استفاده از زمین Y ،ضریب حساسیت سنا و
خاک به فرسایش  ،ضریب فرسایش حوضه

عوامل نه گانه ،مجموع این نمرات مشخص کننده
نمره مربوط به درجه رسوبدهي و شدت فرسایش
در حوضه آبخیز خواهد بود .بعد از تعیین درجه
رسوبدهي و شدت فرسایش ،در این مدل برای
تعیین میزان رسوب از رابطه زیر استفاده ميشود
(کالرک.)6333 ،

آبخیز و  Iشیب متوسط حوضه آبخیز ميباشد.
مقادیر مربوط به هر یك از عوامل ذکر شده در
جدولهای مربوط به مدل ایيپيام ارائه شده
است (گاوریلوویك .)6311 ،در مدل ایيپيام
برای تخمین متوسط ساالنه رسوب ویژه در
حوضه آبخیز از فرمول زیر استفاده مي شود:
(رفاهي6815 ،؛ احمدی.)6821 ،

()1

QS  18.6e 0.036 R

که در آن  QSمیزان رسوبدهي ساالنه
( )m3/km2و  Rدرجه رسوبدهي است که
مساوی مجموع نمرات عوامل نه گانه مي باشند.
مدل ایيپيام ،با هدف بررسي شدت فرسایش

3
2

()8

WSP  T .H . .Z

که در آن  WSPمتوسط ساالنه رسوب ویژه
( T ،)m3/km2/yضریب درجه حرارت که از
1
2

خاک در کشور یوگسالوی سابق بکار گرفته شده
است و برای اولین بار در سال  6311در
کنفرانس بین المللي رژیم رودخانه در کشور
چین توسط گاوریلوویك 6ارائه گردیده است
(داوری .)6818،این مدل شش فاکتور را که
وابسته به زمین شناسي سطحي و خاک ،عوارض
توپوگرافي ،فاکتور اقلیمي (شامل میانگین بارش
ساالنه و میانگین دمای ساالنه) و کاربری اراضي
است ،مورد بررسي قرار مي دهد .سه تا از این
فاکتورها به صورت مستقیم میزان توسعه
فرسایش را کنترل مي کنند (زمین شناسي
سطحي و خاک ،توپوگرافي و اقلیم) ،در صورتي
که کاربری اراضي کامال به صورت یك فاکتور
وابسته به سایر عوامل ،عمل ميکند (تنگستاني،
 .)2111در این مدل برای تعیین شدت فرسایش
از معادله زیر استفاده مي شود:
) Z  X a Y (  I 0.5
()2

) T  (t / 10  0.1بدست مي آیدt ،

رابطه
متوسط درجه حرارت ساالنه (  )C3در حوضه
آبخیز مي باشد H ،ارتفاع متوسط بارندگي ساالنه

در حوضه آبخیز ( )mmو 

عدد پي ميباشد.

برای محاسبه دبي رسوب ویژه باید مقدار
فرسایش ویژه را در «ضریب رسوبدهي» ضرب
نمود( :رفاهي6815 ،؛ مسلم کوپائي. )6821 ،
G SP  WSP .Ru

()1

که در آن  G SPدبي رسوب ویژه (،)m3/km2/y
WSP

میانگین

ساالنه

فرسایش

ویژه

( ،)m3/km2/yو  Ruضریب رسوبدهي است« .دبي
رسوب کل» نیز مساوی حاصلضرب «دبي رسوب
ویژه» در «مساحت کل» حوضه آبخیز ميباشد،
که با استفاده از رابطه زیر محاسبه ميگردد:
()5

G S  G SP . A

که در آن  GSدبي رسوب ( G SP ،)m3/sدبي
رسوب ویژه ( ،)m3/km2/yو  Aمساحت حوضه
آبخیز ( )km2است .مدل فائو در سال  6322برای

1

- Gavrilovic
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 - IIتهیه نقشه های ثانوی مربوط به حوضه از
قبیل نقشه شیب ،جهت شیب ،فرسایش آبراهه
ای و ....با استفاده از نرم افزار  .ILWISطي این
مرحله با استفاده از قابلیت نرم افزار و معادله

ارزیابي میزان فرسایش خاک به صورت کیفي و
بر اساس ارزیابي شش عكامل موثكر در فرسایش
خاک و تولیكد رسوب در یك حوضه آبخیز ارائه
گكردیده ،که در زیر ذکكر ميشود:

های مربوطه از نقشه های رقومي شده ،نقشه
های مورد نیاز بر اساس اهداف تحقیق استخراج
گردید.
 – IIIایجاد پایگاه داده ها برای نقشه های فوق،
وزن دهي به هر الیه بر اساس جداول مربوطه،
روی هم گذاری الیه ها و تهیه نقشه پهنه بندی
فرسایش حوضه با استفاده از معادله هر کدام از
مدل های مورد بررسي در محیط . ILWIS
 – IVمقایسه طبقات فرسایشي در روش ایيپي-
ام ،پسیاک و فائو با نقشه شدت فرسایش حوضه،
از طریق همپوشاني نقشه های فكوق ،به منظور

S  A B C  D  E  F

()1
که در آن  Sشدت فرسایش خاک A ،زمین
شناسي سطحي B ،خاک (ساختمان و دانه بندی
خاک) C ،عوامل توپوگرافي و بویژه شیبD ،
پوشش خاک (پوشش گیاهي زنده و مرده و
پوشش سنگي) E ،نحوه استفاده از اراضيF ،

وضعیت فرسایش فعلي در حوضه آبخیز مي باشد
(احمدی .)6821 ،در این مدل پس از امتیازدهي
کلیه عوامل از مجموع این امتیازات ،شدت
فرسایش خاک تعیین شده و تحت شش رده
«خیلي کم ،کم ،نسبتا متوسط ،متوسط ،زیاد،
خیلي زیاد» بیان مي گردد .در این تحقیق ،نتایج

انتخاب منطبق ترین مدل با شرایط طبیعي
حوضه آبخیز مریم نگار.
 – Vبرآورد میزان رسوب حوضه با استفاده از
آمار رسوب سنجي و مقایسه آن با مقدار رسوب
برآورد شده به روش های تجربي.

حاصل از بکارگیری سه مدل ایيپيام ،پسیاک و
فائو در برآورد فرسایش و تولید رسوب بررسي
گردیده و برای تعیین دقت بکارگیری آنها با آمار
رسوب سنجي و نقشه شدت فرسایش که با
استفاده از عکس های هوایي و مشاهدات میداني
ترسیم شده ،مورد مقایسه قرار گرفته اند .از
اینرو ،با توجه به اهداف تحقیق حاضر ،این

يافتههاي تحقيق
توليد و وزن دهي اليه هاي اطالعاتي مورد
استفاده در مدل ها

تحقیق عمال در پنج مرحله به شر زیر اجرا شده
است:
 -Iژئورفرنس و رقومي کردن نقشه ها با استفاده
از نرم افزار  .ILWISدر این مرحله از مطالعه،

بکار گیری مدلها با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایي مستلزم این است که برای هر عامل
موثر بر فرسایش ،یك الیه اطالعاتي تهیه شود
(الشیس .)6333 ،لذا در این راستا با استفاده از
نقشه های پایه و بهره گیری از  GISالیه های
مورد نیاز با مشخصات زیر تهیه گردید.

پس از تهیه نقشه های توپوگرافي ،زمین شناسي،
پوشش گیاهي ،کاربری اراضي و  ، ...هر کدام از
نقشه ها به صورت جداگانه وارد محیط نرم افزار
 ILWISگردید و سپس آنها را زمین مرجع
نموده و بعد از رقومي کردن برای هر کدام از آنها
پایگاه داده ایجاد شد ،تا براساس این جداول
اطالعاتي ،تجزیه و تحلیلها انجام گیرد.

- 6اليه زمين شناسي سطحي ك این الیه
با استفاده از نقشه زمین شناسي با مقیاس
 6:611111سازمان زمین شناسي کشور
تهیه شد (شکل .)A،2اطالعات الزم برای
تعیین ضریب سختي و مقاومت به فرسایش
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عامل سنا شناسي هر یك از مدلها،
امتیازات نهایي برای ورود به پایگاه اطالعاتي
نرم افزار  ILWISاستخراج شده است
(جدول.)6

سنگها ،از منابع مختلف (رافائلي و همکاران،
 ;2116تنگستاني ;2111 ،خاکسار6815 ،
؛ احمدی6821 ،؛ سرابي و همکاران6852،؛
و فیضنیا )6821،کسب شده و در نهایت با
انطباق این اطالعات با جداول امتیازدهي

جدول  -1امتيازدهي عامل زمين شناسي سطحي حوضه مورد مطالعه
مدل

سنگ شناسی سطحی

PSEAC

مدلایي پي
ام

مدل

فائو

گرانيت آمفوبيل دار

2

1/25

5

ریوليت تا ریوداسيت

3

1/25

3

کوارتز سينيت تا مالسينيت

3

1/25

5

ریوليت تا گابرو

3

1/25

1

آندزیت و تراکي آندزیت

4

1/25

1

مجموعه سنگهای رسوبي ولکانيکي (آندزیت)

4

1/3

4

اسکارن

4

1/3

5

آهک اربيتولين دار ضخيم الیه ،آهک بيستون ،آهک کربونيفر

5

1/9

5

آهک فسيل دار و کمي سنگهای ولکانيکي و ماسه سنگ

6

1/9

5

آهک دولوميتي و اسليت

6

1/9

4

کنگلومرا

3

1/1

5

آهک ماسه ای و ماسه سنگ

3

1/1

8

ماسه سنگ ،شيل

8

1/1

8

شبه فليش  -اسليت آهکي

8

1

8

نهشتههای آبرفتي دشتها ،آبرفتهای پادگانه ای

9

1/6

12

کنگلومرای سخت نشده

9

1/1

8

واریزهها و پهنه های قطعه سنگي

9

2

11

رسوبات آبرفتي عهد حاضر (نهشته های بستر رود)

11

1/6

12
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تهیه
6:211111
(شکل()B،2جدول.)2

 - 2اليه خاك پ این الیه با استفاده از نقشه و
گزارش ارزیابي منابع و قابلیت اراضي استان

شده

کرمانشاه (مهاجر شجاعي )6811 ،با مقیاس

شکل  -2نقشه زمين شناسي Aو واحد اراضي (خاکشناسي)  Bدرحوضه آبخيز مریم نگار
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جدول  -2امتيازدهي عامل خاک شناسي حوضه مورد مطالعه
واحد اراضی

مدل پسیاک

مدل فائو

واحد اراضي  1 - 1و 1 - 2

1

1

واحد اراضي 2 - 2 ، 2 - 1

1

5

واحد اراضي 3 - 1

1

11

واحد اراضي 3 - 2

2

11

واحد اراضي 4 - 1

4

11

واحد اراضي 8 - 2 ، 8 - 1

4

12

واحد اراضي 4 - 2

5

3

واحد اراضي 5 - 1

6

4

ماهوارهای لندست ( 7سنجنده  ، ETM+فریم
612ك  ، 181تاریس  )2112/61/21تهیه شده،
بهره گرفته شده است (شکل( )A،8جدول.)8،

 -3اليه کاربري اراضي پ برای تعیین امتیاز
چگونگي استفاده از زمین و پوشش سطحي
زمین ،از الیه رقومي پوشش زمین ،که توسط
سازمان جنگل ها و مراتع کشور از تصویر

جدول  -3امتيازدهي کاربری اراضي و پوشش زمين حوضه مورد مطالعه
کاربری اراضی
واحد های همگن

مدل

پسياک

مدل

ایي پي
ام

پوشش زمین
مدل

فائو

مدل

پسياک

مدل

فائو

زراعت آبي و باغات

11

1/65

8

- 11

1

زراعت دیم

11

1/8

12

- 11

4

مراتع متراکم

- 11

1/3

1

- 11

2

مراتع نيمه متراکم

1

1/4

5

-3

12

مراتع کم تراکم

11

1/5

8

11

21

مناطق مسکوني

11

1/15

1

- 11

1

جنگل پراکنده

-5

1/6

2

-3

12

جنکل های دست کاشت

- 11

1/2

2

-3

12
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رسوب انجام شده ،جدول  5برای الیه آب و هوا
تهیه گردیده است .با این حال باید در نظكر
داشته باشیم که مقدار بارندگكي ساالنه به تنهایي
نميتواند منعکس کننده شدت ،مدت و فراواني
بارش باشد ،و این مي تواند تأثیر قابل توجهي در
مقدار رسوب بگذارد (شکل.)B،8

 -4اليه وضعيت فعلي فرسايش پ برای تهیه
نقشه وضعیت فعلي فرسایش ،با تفسیر بصری
عکسهای هوایي در مقیاس  6:21111و
مشاهدات میداني ،سطح حوضه با توجه به میزان
فرسایش شیاری ،خندقي و زمین لغزه به پنج
واحد همگن تقسیم بندی شد (شکل )A،1و در
نهایت هر یك از واحد ها ،طبق جداول ارائه شده
در مدل ها ،امتیاز دهي شدند (جدول.)1

 -6اليه شيب پ جهت تهیه نقشه شیب از نقشه
های توپوگرافي مقیاس  6:51111سازمان
جغرافیایي ارتش استفاده شده است .از روی
نقشه های توپوگرافي کلیه منحني های میزان
محدوده تحقیق ،رقومي و درونیابي شده و نهایتا
نقشه مدل ارتفاعي زمین در فرمت رستری
ساخته شد .با استفاده از فیلترهایي که اختالف
ارتفاع را در جهات محورهای  yو  xمحاسبه مي
کنند ،نقشه شیب حوضه تهیه و طبقه بندی شد
(شکل( )C،8جدول.)1،

 -5اليه اقليم پ از آنجائیکه در حوضه مورد
بررسي در این پژوهش ،اطالعاتي در زمینه پهنه
بندی شدت و مدت بارش وجود ندارد ،و در مدل
پسیاک امتیازدهي به این عامل بر حسب شدت و
مدت بارش است .مطالعاتي در زمینه رابطه بین
مقدار و شدت و مدت بارش انجام شد ،تا بتوان با
توجه به مقدار بارش که برای حوضه محاسبه
شده است ،امتیازهای مناسب با شرایط موجود
محاسبه و در مدل فوق بکار گرفته شود.
طبق مطالعات (ونت و همکاران )2115 ،که در
زمینه ،بررسي رابطه بین مقدار بارش و میزان

جدول  -4امتيازدهي وضعيت فعلي فرسایش حوضه مورد مطالعه
وضعیت فعلی فرسایش

مدل

PSEAC

مدل

ایي

مدل

پي ام

فائو

خيلي کم

1

1/2

3

کم

5

1/4

6

متوسط

11

1/5

11

زیاد

15

1/3

13

خيلي زیاد

21

1/9

15

جدول  -5امتيازدهي آب و هوایي حوضه مورد مطالعه
مقدار بارش ()MM

مدل پسیاک

نواحي با بارش  411 - 511ميليمتر

4

نواحي با بارش  511 - 611ميليمتر

5

نواحي با بارش  611 - 311ميليمتر

6

نواحي با بارش  311 - 811ميليمتر

3

نواحي با بارش  811 - 911ميليمتر

8

نواحي با بارش  911 - 1111ميليمتر

9

نواحي با بارش بيش از  1111ميليمتر

11
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جدول  -6امتيازدهي عامل شيب حوضه مورد مطالعه
مقدار شیب بر حسب درصد

مدل پسیاک

1 -5

1

1/125

5 - 11

5

1/135

2

11 - 21

11

1/15

2

21 - 31

15

1/25

11

31 - 41

21

1/35

11

41 - 51

02

1/45

13

51 - 61

02

1/55

16

61 - 31

02

1/65

16

< 31

02

1/81

16

متوسط ساالنه حوضكه (  A ،)C3مسكاحت حوضكه
(کیلومتر) ميباشد .با توجه بكه مقكدار روانكاب در
هر زیر حوضه و تطبیق آن با مطالعاتي که در این
زمینككه انجككام شككده (ونككت و همکككاران2115 ،؛
علیزاده ،)6812،امتیاز مربوط به هكر زیكر حوضكه
محاسبه و در پایگاه اطالعكاتي مربوطكه وارد شكد
(جدول.)2

رواناب در ابتدا حوضه آبخیز مریم نگار بكه هفكت
زیر حوضه تقسیم شد .ارتفاع رواناب برای هر زیكر
حوضككه بككا اسككتفاده از فرمككول تجربككي موسسككه
تحقیقككككاتي هنككككد ( )ICARمحاسككككبه شككككد
(ضیائي6811،؛ مهدوی.)6821 ،

()3

اییپیام

1

 -7اليه رواناب ــ بكرای امتیكازدهي بكه عامكل

) (1.115 P 1.44
T 1.34 A 0.0613

مدل

مدل فائو

Q

کككه در آن  Qارتفككاع روانككاب ( P ،)cmمیككزان
متوسكط بارنككدگي حوضككه آبریككز ( T ،)cmدمككای
جدول  -3امتيازدهي رواناب حوضه مورد مطالعه
نام زیر حوضه

ارتفاع رواناب ()CM

مدل پسیاک

بابا کماال

8/6

5

ميار طاهری

11/2

6

کلام کبود

12/9

3

فارسينج

12/5

3

سرخ عليجه

13/9

8

لنگار شاه

14/3

9

جيحون آباد

9

5

23

پهنه بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب ...

که در آن سازندهای زمین شناسكي بكا توجكه بكه
میزان حساسیتشان به فرسایش آبراهه ای ،به سه
گروه با حساسكیت زیكاد ،متوسكط و کكم تقسكیم
بندی شده اند .در مرحله بعد با همپوشاني نقشكه

-8اليه فرسايش آبراهه اي پ به منظكور تهیكه
الیه فرسایش آبراهه ای مطابق با روش ارائه شده
توسط تنگستاني ابتدا نقشه حساسیت سازندهای
زمین شناسي به فرسایش آبراهكه ای تهیكه شكد،

28
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واحد قابل شناسكایي اسكت کكه طبكق جكدول 1
امتیازی بكین  2 -21را بكه خكود اختصكاص مكي
دهند.

تهیه شده در مرحله قبل بكا نقشكه شكیب کكه در
چهار گروه طبقه بندی شده ،نقشكه جدیكدی بكه
عنككوان نقشككه پهنككه بنككدی فرسككایش آبراهككه ای
بدست مي آید (شكکل .)D،8در نقشكه اخیكر62 ،

جدول  -8امتيازدهي فرسایش آبراههای حوضه مورد مطالعه
میزان حساسیت سازند زمین شناسی به فرسایش آبراههای

حساسيت زیاد به فرسایش آبراههای

حساسيت متوسط به فرسایش آبراههای

حساسيت کم به فرسایش آبراههای

شیب بر حسب درصد

مدل پسیاک

1 - 11

18

11 - 31

21

31 - 51

22

< 51

24

1 - 11

11

11 - 31

12

31 - 51

14

< 51

16

1 - 11

2

11 - 31

4

31 - 51

6

< 51

8

تلفيق اليه هاي وزني و تعيين ميزان رسپوب

تلفیككق شككده و ضككریب شككدت فرسككایش ،طبككق
محاسككبات نككرم افككزار  1/88 ILWISمحاسككبه
گردیده است .با توجه به ضریب شدت فرسكایش،
مقدار رسكوب ویكژه ایكن حوضكه آبخیكز ،معكادل
 )m3/km2/y( 126/21برآورد شده کكه بكا اعمكال
ضریب رسوبدهي حوضه آبخیز در آن (که معكادل
 1/51محاسككبه گردیككده) ،میككزان رسككوب ویككژه
حوضه آبخیز برابكر بكا  )m3/km2( 251/2بدسكت
مي آید (شکل .)C ،1ضریب شكدت فرسكایش در
روش فائو  ،برای حوضه آبخیز مریم نگكار11/66 ،

با  51/52محاسكبه گردیكده اسكت .بكا توجكه بكه

محاس به گردیده است که با توجه به طبقه بنكدی
این روش ،حوضه آبخیز مریم نگكار از نظكر طبقكه
بندی شدت فرسایش ،در کالس فرسایشي نسبتا
متوسط قرار مي گیرد (شکل( )D ،1جدول.)3

در مدل هاي مورد بررسي
پككس از وزن دهككي و نهككایي سككازی الی كه هككای
اطالعاتي که به صورت الیه های وزني درآمده اند
اقدام به تلفیق الیهها با توجه به فرمول هر یك از
مدل ها شده است .حاصل این تلفیكق بكه دسكت
آمدن نقشه ای است که مقادیر آن نشكان دهنكده
درجه رسوبدهي حوضه اسكت .در مكدل پسكیاک
پس از بررسي عوامل نه گانكه مكوثر در فرسكایش
خاک ،امتیاز نهایي این عوامل با هم جمع و برابكر
0.036 R

 ، QS  18.6eمیكككزان رسكككوبدهي
معادلكككه
سككاالنه )m3/km2(612/25 ،بككرآورد شككده اسككت
(شکل A ،1و .)Bدر مدل ایي پي ام  ،الیكه هكای
0 .5
وزني بر اسكاس رابطكه )  Z  X aY (  Iبكا هكم
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جدول  -9مساحت و درصد هر یک از طبقات شدت فرسایش در مدل های مورد بررسي
کالس فرسایش

مدل

مدل

پسياک

2

مدل

ایي پي ام

فائو

مساحت ( )KM2

درصد

مساحت ( )KM

درصد

2

مساحت ( )KM

درصد

خيلي کم

19/2

3/22

193/9

32/48

23/88

4

کم

258/9

43/33

224/2

33/55

346/26

58

متوسط

216/9

36/33

141/3

23/5

191/14

32

زیاد

81/3

13/45

35/9

6/11

82.35

6

خيلي زیاد

21/3

3/63

2/3

1/45

1

1
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صورت جداگانه با نقشه شدت فرسكایش حوضكه،
(شككکل  )A ،1قطككع داده شككد و از انطبككاق آنهككا،
مقكدار اخكتالف نسكبي هكر یكك از کكالس هككای
فرسایشي بدست آمد که نتایج حاصله به صكورت

مقايسه طبقات فرساييي در روش پسياك،
اييپيام و فائو بپا نقيپه شپدت فرسپايش
حوضه
به منظور مقایسه نقشه های حاصل از مدل هكای
مورد بررسي بكا نقشكه فرسكایش موجكود حوضكه

جدول  61و شکل  5ارائه ميگردد.

آبخیز مریم نگكار ،هكر یكك از ایكن نقشكه هكا بكه

70
50

درصد

60
40
30
20
10
0
زیاد
خیلی زیاد
شدت فرسایش

متوسط
فائو

کم

ای پی ام

خیلی کم

پسیاک

شکل  -5ميزان اختالف طبقات فرسایشي حوضه آبخيز مریم نگار با استفاده از مدلهای مورد بررسي

جدول  -11نتایج همپوشاني نقشه پهنه بندی شدت فرسایش مدل های مورد بررسي با نقشه پهنه بندی
شدت فرسایش حوضه آبخيز مریم نگار
مدلهای
مورد بررسی

درصد مساحت کالسهای فرسایشی مشابه بین مدل مورد بررسی با نقشه فرسایش موجود از حوضه آبخیز مریم
نگار  +کالسهای فرسایشی با اختالف یک طبقه فرسایشی با یکدیگر نسبت به مساحت کل حوضه آبخیز

جمع

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مدل پسیاک

3/41

14/25

52/88

44/22

3/25

82/85

ایي پي ام

58/45

33/73

43/47

1/72

4/44

77/77

فائو

3/5334

24/8222

47/7888

2/2777

4/4442

84/12

مدل

مدل
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همانطور که جدول فوق گویای آن است ،در مدل
پسكیاک  15/12 ،درصكد ،در مكدل ایكي پكي ام ،
 23/23درصد و در مدل فكائو  16/15 ،درصكد از
مساحت حوضه ،بصورت مشابه و یا با یك کكالس

مقايسه رسوب برآورد شپده بپه روشپهاي
تجربي با آمار رسوب مياهده شده
با اندازه گیری بار مواد رسوبي معلق در ایسكتگاه
هیدرومتری کله جوب ،میزان رسوب زایي حوضه
مورد بررسي ،با توجه به اطالعكات ثبكت شكده از
میزان رسوب و آبدهي روزانه ثبت شده در محكل
ایستگاه و نیز بهكره گیكری از روش دوام رسكوب،

فرسایشي اختالف با واقعیت موجود پهنكه بنكدی
شده است .بنابراین با توجه به نتكایج فكوق ،مكدل
پسیاک به عنوان مدل بهینه بكرای پهنكه بنكدی
شككدت فرسككایش در حوضككه آبخیككز مككریم نگككار
شناسایي مي شود .از طرفي مقایسكه جكداول  3و
 61نشان مي دهد که در هر سه مكدل پسكیاک ،
ایككي پككي ام و فككائو میككزان همپوشككاني نقشككه
پهنه بندی فرسكایش و نقشكه پهنكهبنكدی شكدت
فرسایش حوضه در طبقكه متوسكط  ،پكائینتكر از
سككایر طبقككات مككيباشككد .ایككن درحالیسككت کككه
طبقات دیگر دارای همپوشاني بیشتری ميباشند.

بككرآورد شككده کككه برابككر بككا )Ton/km2/y( 611/2
است .از مقایسه مقادیر بكرآورد شكده رسكوب ،بكا
استفاده از دو روش تجربي پسیاک و ایي پكي ام
و همچنین مقدار محاسبه شكده از آمكار ایسكتگاه
رسوب سنجي به عنوان شكاهد ،مشكخص گردیكد
که بكرآورد روش پسكیاک از مقكدار رسكوب88 ،
درصد با آمكار مشكاهده شكده اخكتالف داشكته و
برآورد حاصل از بکكارگیری روش ایكي پكي ام بكا
آمار رسوب مشاهده شكده 683 ،درصكد اخكتالف
دارد (جدول .)66

جدول -11ميز ان اختالف مقادیر برآورد شده رسوب از روشهای تجربي با آمار رسوب مشاهده شده
روش

آمار رسوب مشاهده شده

پسياک

روش

ایي پي ام

(تن در سال)

(تن در سال)

(تن در سال)

82382/7

442172

542772

مقدار اختالف با آمار رسوب

57432

454137

درصد اختالف
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تهیككه شككد .مككدل پسككیاک  18/82 ،درصككد از
مسككاحت حوضككه را در کككالس فرسایشككي کككم،
 81/88درصد آن را در کالس فرسایشي متوسط،
طبقه بندی کرده است .به عبارتي این مدل بیش
از  23درصككد از سككطح حوضككه را در دو کككالس
فرسایش کم و متوسط ،طبقه بندی کكرده اسكت
در حالي که مدل ایكي پكي ام  82/11 ،درصكد از
مساحت حوضه در کالس فرسایشي خیكلي کككم

نتيجه گيري
بعد از زمین مرجع کردن و ایجاد پایگاه داده هكا
برای این الیه ها ،با استفاده از جداول ارائكه شكده
در هر یك از مدل های مكورد بررسكي ،امتیكازات
متناسب بكرای نكواحي همگكن در حوضكه آبخیكز
استخراج و با تلفیق الیه های ذکر شده بكا توجكه
به رابطه های ارائكه شكده در هكر یكك از مكدلها،
نقشه پهنه بندی شكدت فرسكایش بكرای منطقكه
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و  82/55درصككد از مسككاحت حوضككه در کككالس
فرسایشي کكم ،طبقه بندی مي کند .بعبارتي این
مدل ،حوضه آبخیز مریم نگار را از نظر فرسكایش،
نسبت به مدل پسیاک در یك کالس فرسایشكي

محاسبه کرده است .از آنجایي که غالبا داده های
مربوط به اندازه گیری های غلظكت مكواد رسكوبي
رودخانه ها ،بیشتر مربوط به آب پایكه اسكت و در
مواقككع سككیالبي کككه قسككمت عمككده بككار رسككوبي

پایین تر جای مكي دهكد ،کكه علكت آن در نحكوه
امتیازدهي به عامل سكنا شناسكي اسكت .روش
فائو  12/21 ،و  81/22درصكد از سطح حوضكه را
به ترتیب در کالسهكای فرسایشكي کككم و نسكبتا
متوسكط طبقه بندی مي کند ،ایكن ارقكام نشكان
دهنده این است که این مدل از نظر پهنكه بنكدی
شدت فرسایش در سطح حوضه ،تقریبا شكبیه بكه
مدل پسیاک عمل ميکند .با مقایسه نقشه هكای
شدت فرسایش استخراج شده از مدل ها با نقشكه
فرسایش حوضه آبخیز ،مكي تكوان چنكین نتیجكه
گرفت که در مدل پسكیاک  15/12 ،درصكد ،در

رودخانه ها تولیكد مكيشكود ،بكه علكت مشكکالت
اندازه گیری و نبكود امکانات ،تعداد نمونه برداریها
بسیار کم است .این امر باع مكي شكود ،بكرآورد
رسوب با استفاده از آمار ایكن ایسكتگاهها ،مقكدار
کمتری نسبت به واقعیت موجود را نشان دهد .از
طرف دیگر رودخانه مریم نگككار بعكد از خكروج از
ناحیككه کوهستانكككي تككا رسككیدن بككه ایستگكككاه
هیدرومتكری کلكه جكوب مسكافتي در حكدود 61
کیلومتر را در شیب کمتكر از  5درصكد طكي مكي
کند ،که باع ته نشین شدن مقدار بسیار زیادی
از بار رسوبي آن مي شود .این شكرایط در بكرآورد

مدل ایي پي ام  23/23 ،درصد و در مكدل فكائو ،
 16/15درصككد از مسككاحت حوضككه ،بككه صككورت
مشابه و یا با یكك کكالس فرسایشكي اخكتالف بكا
واقعیت موجود پهنه بندی شده است .بنابراین بكا
توجه به نتایج فوق ،مدل پسیاک به عنوان مدل
بهینه برای پهنه بندی شدت فرسایش در حوضكه
آبخیز مریم نگار شناسایي ميشود.
دو مدل پسكیاک و ایكي پكي ام عكالوه بكر پهنكه
بندی شدت فرسایش در حوضه هكا ،مكي تواننكد
مقدار رسوب ساالنه حوضه آبخیز را برآورد کننكد.
به منظور مقایسه رسوب برآورد شده از این مكدل
ها با واقعیت منطقه ،بكا اسكتفاده از آمكار رسكوب
ایسككتگاه هیككدرومتری کلككه جككوب و روش دوام
رسوب ،مقكدار رسكوب حوضكه آبریكز مكریم نگكار
محاسبه شده است که برابر بكا  11815/3تكن در
سال بوده و به عنوان رسوب شاهد در مقایسكه بكا
مقدار رسوب برآورد شكده توسكط دو مكدل ذکكر
شده ،در نظر گرفته شكد .روش پسكیاک میكزان
رسككوب حوضككه را  88درصككد بیشككتر از رسككوب
شاهد ،برآورد نموده است و مكدل ایكي پكي ام بكا
اختالف  683درصدی ،میكزان رسكوب حوضكه را

مقدار رسكوب بوسكیله مكدل هكای تجربكي مكورد
استفاده ،لحكاظ نشكده و بكه همكین علكت مقكدار
رسوب برآورد شده توسط ایكن مكدل هكا بكا آمكار
مشككاهده شككده در ایسككتگاه کلككه جككوب ،دارای
اختالف است .با توجه به مطالكب بكاال مكي تكوان
مدل پسیاک را به عنكوان مكدل نسكبتا مناسكبي
برای برآورد میزان رسوب سكاالنه حوضكه معرفكي
نمود.
شایان ذکكر اسكت کكه نتكایج ارائكه شكده توسكط
مدلهای فوق لزوم اجرای روشهای آبخیزداری و
حفاظككت خككاک و همچنككین مطالعككات تفضككیلي
آبخیككزداری در پهنككههككایي کككه دارای شككدت
فرسایش باال و خیلي بكاال مكي باشكند را بكیش از
پیش ضروری مكيسكازد .همچنكین بكا توجكه بكه
فراواني روش های برآورد میزان فرسایش خكاک و
روش های جدیدی که در این خصوص ارائه شكده
است الزم است نتایج این مطالعه با ایكن روشهكا
نیز مقایسه و مورد تحلیل قرار گیرد.
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فرسايش کالبدي پ کارکردي در بافت مرکزي شهرها
اهداف و اصول راهبردي بهسازي ،نوسازي و بازسازي
مطالعه موردي :بافت مرکزي شهر زنجان
2

جميله توکلينيا (* ،)1 ،عليرضا محمدي

 -1استادیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتي
 -2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتي
پذیرش مقاله6811/8/81 :
تأیید نهایي مقاله6811/2/21 :
چكيده
بافت مرکزی شهرهای سنتي ك تاریخي ایران در پي تحكوالت همكه جانبكه سیاسكي ك اقتصكادی
چند دهه اخیر دچار تغییر و دگرگونيشده اند .این تغییكرات در دهكههكای اخیكر بكا فرسكودگي
کالبدی ك کارکردی شهری همراه بوده اسكت .تكالش در جهكت بهسكازی و نوسكازی بافكتهكای
فرسوده به ویژه در بخش مرکكزی شكهرها بكا نگكرش راهبكردی ،یکپارچكه و بكر اسكاس فرآینكد
برنامهریزی گام به گام و مدیریتجامعنگر مبتني بر سرمایههای اجتماعي به نوبكه خكود موجكب
ساماندهي بافت و آمایش محلهای ميگردد .این مقاله کوشیده است تا با کكاربرد مكدل SWOT
مهمترین ویژگي فرسودگي بافت و راهکارهای مناسب برای بهسكازی و نوسكازی بافكت مرکكزی
شهر زنجان را به بح بگذارد.
واژههاي کليدي :بافت فرسكوده مرکكز شكهر ،بازسكازی ،فرسكودگي کالبكدی ك کكارکردی ،بهسكازی و
نوسازی.

* تلفن نویسنده مسئول13622631111 :
E-mail: J-Tavakolina@sbu.ac.ir
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محیطي ،هویتزدایي ،ناامني ،آلودگيهای صوتي و
بصری و سكایر مسكائل ،بكههزینكههكای مكدیریت و
برنامهریزی آتي شهر ميافزاید .به نحویکه توسكعه
شهری را در مكدار بسكتهای کكه در آن مكدیریت و
برنامهریزی شهر ،به طكور دائكم درگیكر بهسكازی و

مقدمه
تداوم رونكد شهرنشكیني در هكزاره سكوم بكا تغییكر
سككازمان فضككایي شككهرها و بككا سككرعتي بیشككتر در
کشكورهای «جنكوب« همككراه بكوده اسكت .در ایككن
رهگذر ،اقدامات مدرنیسكتي (نكوگرایي) بكا اهكداف
تحقق توسعه و با ابزار رشد اقتصادی ،ضمن تحكول

نوسازی پراکنده و مقطعي است نگكاه داشكته؛ و از
کارکرد فضایي شهر جهكت پكرداختن بكه نیازهكای
جدیكككد سكككاکنان مكككيکاهكككد .در ایكككن میكككان
برخوردهككایگزینشككي متككأثر از غفلككت تككاریخي از
توجه به بافت های مرکزی ،به تشكدید ناپایكداری و
گسترش مسائل در این بخش ازشكهرها دامكن زده
است .بنابراین منطق برنامه ریزی و مدیریتشكهری
ایجاب مي نمایكد تكا در همسكویي بكا تغییكرات در
مقیاس جهاني ،شهرها را همانند سرمایههای ملي و
در کانون آن مراکزشهری جهت پذیرش نقش های
جدید و پاسخگویي به نیازهای امروز آمكاده نمكود.
این مهم از طریكق ارتقكای فضكای شكهرها از نظكر
زیست محیطي ،اجتمكاعي و اقتصكادی وکالبكدی و
کارکردی دستیافتني است.

در مورفولوژی و جغرافیای شهری و منطقهای ایكن
کشورها ،فرصتها و تهدیداتي را در جریان رشكد و
فرآیند توسعه شهری پیش روی شهرها گذاشكته و
بافككت مرکككزی شككهرهای قككدیمي و تككاریخي را بككا
تغییرات کالبدی ك کارکردی اساسي مواجه ساخته
است .شتاب و سكرعت تغییكرات درمقكاطع زمكاني
معین و همراه با تغییكر سكاختار فضكایي شكهرها و
ورود سریع وسایل حمل و نقكل جدیكد ،بكا تكوان و
ظرفیت محكدود کالبكدی و زیرسكاختي توسكعه در
بافت مرکكزی شكهرها هماهنكا نبكوده اسكت .بكه
نحوی که این بخش از شهرها را به فضایي ناپایكدار
از منظر توسعه شهری مبدل سكاخته اسكت .آنچكه
که امروزه استخوان بندی بافكت مرکكزی شكهرهای
قككدیمي در ایككران را شككکل داده ،تككداوم نقككش
کارکردی گذشته در گذار به توسعه شكهری نكوین
با گرایش بكه تغییكر فضكای شكهری در پاسكس بكه
نیازهای آتي است .به رغم پیشگامي مراکز شكهری
در توسعه شهر ،فرسودگي در وجه غالب کالبدی ك
کارکردی بر سیمای بافت مرکكزی شكهرها مسكلط
شده و چشكمانكداز نگكرانکننكدهای را پكیش روی
مدیران و برنامهریزان شهری قرار داده است.
اگر شهرها در اقتصاد ملي نقش موتور توسعه را بر

بيان مسئله و ضپرورت بهسپازي و نوسپازي
بافت مرکزي شهر
تغییر و تحكول رونكدی اجتنكابناپكذیر در رشكد و
توسعة شهری است .مطابق بكا نظریكات جغرافیكای
کككاربردی سككاختهككای فضككای زنككدگي (از جملككه
فضاهای شهری) دارای روندی آرام در طكي زمكان
مي باشند و مطابق قوانین آن روند تغییر ميیابنكد
(شکویي  .)6822 ،گرچه شكهرها بكرای سكده هكای
متمادی در یك مکان ثابت ميمانند ،لیکن ساخت
کالبدی آنها با تغییرفرایندهای کارکردی دگرگكون
مي گردد و فرسایش در ابعاد مختلف به ویژگيهای
غالب آنها تبدیل مي شود .اینرونكد در کشكورهای
«شككمال« بككا انقككالب صككنعتي در شككکل تغییككر
ساختاراکولوژیك شهرها ،امکان جابه جایي سریع تر

عهده داشته باشند ،مرکز شكهرها بایكد بكه عنكوان
محككور و جككزء اصككلي آن تلقككي شككوند (کلودیككو و
آکیولي .)6333 ،امروزه چالش اساسي در توجه بكه
بافت مرکزی شهرها ،از تهدیداتي ناشي مكي شكود
که ضمن تشدید و گسترش مشكکالت مربكوط بكه
فرسودگي ساختمانها ،تنزل ایمنكي  ،افكت کیفیكت

36

فرسایش کالبدی ك کارکردی در بافت مرکزی شهرها ...

همراه با گسترشفنآوری ارتباطات ،نكوگرایي و در
شككکل تخلیككه و تنككزل مراکككز شككهری 6و پیرامككون
کانون های صنعتي و شکل گیری فضاهای نامناسب
برای استفاده در زمان مربوطكه بكه وقكوع پیوسكته
اسكت .لكیکن شكهرهای «جنكوب« ،ایكن مسكئله را

درپي تغییرات سریع شهری  ،ضكمن تكداوم ایفكای
نقش های گذشته با حجكم زیكادی از تقاضكا بكرای
ایفای کارکردهای ارتباطي ،تجاری ،خدماتي مواجه
گردیككده اسككت .ایككن رونككد بككا محككدودیت تككوان و
ظرفیت زیرساختي و کالبدی بافت مرکكزی همكراه

عمدتا در جریان اقدامات نكوگرایي بكا هكدف رشكد
اقتصككادی و همككراه شككدن آن بككا رشككد شككتابان
شهرنشككیني و رشككد نككامتوازن شككهرها ،تجربككه
نمودهاند .مرکز شهرهای سنتي و قدیمي ایكران تكا
قبككل از دهككه  6811ه.ش و تحككول اساسكككي در
سازمان فضایي شهر (به تبع گسكترش ارتباطكات و
شهرنشیني سریع و روند نوسازی شكهری) ،ضكمن
پذیرش کارکردهای ویژه و ایفای نقش در مقیكاس
انساني ،پیوندی منطقيمكابین عناصكر کالبكدی در
سازمان فضایي شهر برقكرار مكي نمكود .امكروزه بكه
دنبال سهولت دسترسي به عناصر شاخص شكهری
(مراکككز تجككاری ،مككذهبي ،فرهنگككي ،سیاسككي،
بهداشتي) ،ارتقكای امنیكت و تعكامالت اجتمكاعي،
تمرکز منابع و غیره ،فرم به هم پیوستهای ازعناصر

شده است .در پي تضاد بین کارکردهای گذشكته و
نككوین (بككه عنككوان مثككالکارکردهككای سككکونتي و
تجاری) و عدم پاسس به عملکردهای تجكاری مكورد
نیاز (مانند مجتمعهای تجاری ،انباری و کارگاهي)
روابط ناهمگوني بین محتوای کكارکردی و سكاخت
کالبدی در آن ظاهر شده است .از اینكرو بكه رغكم
اهمیت بافت مرکزی در توسعه شكهری  ،فرسكایش
در ابعككاد کككارکردی ك کالبككدی شككهر ،دورنمككای
ناپایداری را برای توسعه شهر مجسم ساخته اسكت.
ویژگي عمومي فرسودگي در بافت مرکزی شهر در
وجه غالب کالبدی ك کارکردی در جكدول  6آمكده
است:
توجه به بهسكازی و نوسكازی بافكت مرکكزی شكهر
نتیجة تهدیكدات برآمكده از فرسكودگي کالبكدی و

کالبكدی ك کكارکردی در هسكته مرکكزی و اولیكه
شهر شكکل گرفتكه و بكه تكدریج رو بكه فرسكودگي
نهاده است .بافت مرکكزی اکثكر شكهرهای قكدیمي
کشور با فرسایش همراهاسكت .بكا توجكه بكه نتكایج
بررسي صورت گرفته تنها در  81شهر کشور ،بیش
از  62111هکتار بافت فرسوده وجكود دارد (وزارت
مسکن و شهرسكازی  .)6811 ،بخكش عمكده ای از
بافكككتهكككای فرسكككوده شكككهرها (بكككه اسكككتثنای
سككکونتگاههككای غیررسككمي) بككر بخككش مرکككزی
شهرهای قدیمي همپوشاني دارد.بافت مرکزی شهر
زنجان به عنوان یکي از شهرهای قدیمي (پكیش از
دورة ساسانیان) و میاني کشور بكا وسكعت بكیش از
 1822هکتار وجمعیتي در حدود  811235نفر در
سال ( 6818آرمانشهر ،مهندسین مشكاور،)6818 ،

ناهمگوني محتوای کارکردی فضا در این بخكش از
شهرها (اقتصادی  ،کكاربرد فضكا ،موقعیكت مکكاني،
شبکه ارتباطي) و توان محدود مدیریت شكهری در
برخورد با بحران (زلزله  ،آتشسوزی و سایر سوانح)
و در کنار آن توجه به فرصت های اقتصادی (مزیت
مکاني  ،ارتباطي  ،تجكاری) در بافكت مرکكزی شكهر
درپاسككس بككه نیازهككای جدیككد شككهری ضككرورتي
انکارناپككككككككككككككككككذیر اسككككككككككككككككككت.

- Urban Decay

1
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جدول  -6ویژگي های عمومي فرسودگي بافت مرکزی شهر زنجان
کالبدي





قدمت باالی ساختمانها
وجود مصالح کم دوام و بي
دوام در اسككككككتخوانبندی
ساختمانها
نفوذ ناپذیری بافت به لحاظ
دسترسي



کمبككككككود و نقصككككككان
زیرسككككاختهای خككككدمات
عمومي



دسترسكككي محكككدود بكككه
خدمات شهری

کارکردي و اقتصادي


کككككاهش کككككارکرد
مسككکوني و افككزایش
کارکردهای تجاری و
خدماتي و ارتبكاطي،
انباری و کارگاهي



کككاهش سككهم کلككي
بافككككت از منظككككر
کارکردهای اقتصادی
فضا (امکان اسكتفاده
بهتر از فضا)

زيست محيطي

فرهنگي و اجتماعي



آلككودگيهككای صككوتي و
بصری



تغییككر سككاختار
اجتماعي



آلككودگي ناشككي از عككدم
وجود سیستم فاضكالب
شهری






آلودگي ناشي از تجمكع
آبها در سطو معابر



کككاهش حككس
تعلق مکاني
افكزایش ضكریب
نا امني



آلكودگي ناشككي از نبككود
سیسككككتم مككككدیریت
بازیافت پسماند

مطككابق مككاده  81قككانون برنامككه چهككارم توسككعه
اقتصكادی،اجتمكاعي و فرهنگكي ،دولكت موظكف بكه
استحکام بخشي ساخت و سازها و نوسازی و بهسازی
بافككتهككای فرسككوده و نامناسككب شككهری در قالككب
راهبردهای توانمندسازی و مقاوم سكازی بكهمنظكور
کاهش خسارات ناشي از حوادث غیر مترقبكه اسكت
(سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.)6811 ،

حقوقي و مديريتي



تعدد مالکیت پالکها
نبود سیستم مناسكب ثبكت
پالکها



عككدم انعطككاف در ضككوابط و
مقررات نوسازی



وجود محدودیتهای قانوني
برای اعمال تغییر در بافت و
حككرایم مربككوط بككه میككراث
تاریخي



توجه کمتر به توسعة دروني
شهر و بافتهای فرسوده در
کنككار آفككرینش فضككاهای
جدید شهری

افكزایش ضكریب
جرائم شهری

بررسي مسئله و پياده كردن اطالعات

حتليل مسأله

روش و الگوي پژوهش
از زماني کكه در جغرافیكای کكاربردی ،خكط مثبكت
فکكككككری دانشكككككمنداني چكككككون مکینكككككدر،6
هربرتسون 2و دیگران مطكر گردیكد و نظریكههكای
علمككي بككا رویکككردی بككا حككل مسككائل از طریككق
برنامككهریككزیجغرافیككایي و تحككت تككأثیر مکاتككب
کارکردگرا و پراگماتیسم مطكر و گسكترش یافكت،
چارچوب های گوناگوني برای تبیین وتحلیل مسكائل
به ویژه در برنامهریزی شهری ارائه گردید (شكکویي،
 .)6822در برخورد با مسكئله  ،شكکل  6چهكارچوب
اصلي این تحقیق را تشکیل داده است:

ش ن ن ن ن ن ن ا حم ن ن ن ن ن ن ود ها و
امكانات تفسري مسأله

راهحلها و راهربدهاي
پيش هادي

شکل  -1الگوی سادهای از روش مطالعه بافت
مرکزی شهری زنجان

6

- Mackinder

2

- Herbertson
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جغرافیكای کكاربردی امكروز (بكه ویكژه برنامكهریككزی
شككهری در سككطح محلككي) در پككي بررسككي عمیككق
خاستگاه مسكائل و مسكیریابيآنهكا اسكت تكا ضكمن
تبیككین علككل پیككدایش آنهككا بككه آینككدهنگككری و
تصككمیمگیككری بپككردازد .در ایككن نوشككتار مسككئله

مبادالت کاال ،بازار وکاروانسكراهای واقكع در آن شكکل
گرفته است .وجود آبادیهایمتعكدد در ایكن منطقكه و
عبور جاده ابریشم از آن ،از زمانهای دور ،این بخش از
شهر را به صورت یك مرکكز مهكم منطقكهای در شكهر
برجسته نموده است .راه کاروان رو قزوین ك تبریكز کكه

«فرسایش کارکردی ك کالبدی بافت مرکزی شكهر»
به عنوان یك موضكوع جغرافیكای کكاربردی در نظكر
گرفته شده است .با توجه به الگوی ارائه شكده ابتكدا
دادههككا و اطالعككات از طریككق مشككاهده ،مصككاحبه،
بررسي میداني و اسنادیجمعآوری گردیده و سپس
در ارتباط با موضوع تحقیق  ،بكا اسكتفاده از عکكس،
نقشه ،جكدول  ،نمكودار مكورد تفسكیر وتحلیكل قكرار
گرفته اسكت .در مرحلكه بعكدی ضكمن جمكعبنكدی
نتایج  ،راهبردهای حل مسكئله در چكارچوب اصكول
برنامه ریزی شهری دسته بندی شده است .در نهایكت
راهبردهای اجرایي از میان گزینه های مناسب ارائه و
پیشنهاد گردیده است.

از زنجانعبور مينموده است ،تا سال  6861عمدهترین
محور شهری درایران به شمار ميآمده و به تبع توسكعه
شهری و منطقهای وگسترش ارتباطات بكین منطقكهای
جایگاه آن قوت یافته و اهمیكتفضكایي قابكل تكوجهي
پیدا کرده است .بازار زنجكان بكه دلیكل وجكود ایكن راه
کاروانرو در امتداد همین مسیر شکل گرفتكه و تلفیكق
این دو عنصر بارز بكر اهمیكت آنهكا افكزوده اسكت .ایكن
محوراستخوان بندی اولیه شهر را شکل مكي دهكد و بكر
اساس همین محور ،شهر رشد و گسترش یافتكه اسكت
(امکو ،)6852،به شکل  2رجوع شود.

مباني نظري و ديدگاهها
از جنبه مداخالت کالبدی در بافكتهكای قكدیمي و
مرکزی با ویژگي هایي مانند بخكشهكای فرسكوده و
بخش های تكاریخي باکارکردهكای فعكال  8 ،نگكرش
تجربي به شكر مكوارد زیكر مطكر مكيباشكند (بكا
استفاده از تجارب داخلي و خارجي) (جدول:)2
6ك نگرش موزهای
2ك نگرش نوسازی
8ك نگرش بینابین
شکل  -2هستة مرکزی شهر (شهر در دورة

بافت مرکزي شپهر زنجپان (وضپعيت موجپود و

ساسانيان) (امکو)1353،

چالشهاي پيش رو)
ويژگيهاي عمومي
مرکز شهر زنجان با هسته اولیه خكود ،پیونكد شكهر بكا
منطقه پیراموني (روستاها) را از زمانهای گذشته برقرار
ساخته است .به تدریج با گسترش این هسكته و رونكق
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جدول  -2مهمترین رویکردهای رایج در ارتباط با ساماندهي بافت های فرسوده و نابسامان درون شهرها
نگرش

موزه ای (محافظه کار)

ك دیدگاه مذکور دخالت در بافكت هكای قكدیمي (مرکكزی و
تاریخي) شهر را جكز حفاظكت و مرمكت  ،مكردود مكيدانكد
واقككدامهككایي از قبیككل «نوسككازی» و «معاصرسككازی» را
نميپذیرد و این گونكه اقكدامات را موجكب تخریكب بافكت و
ارزشهای فرهنگيك تاریخي در آن ميداند (ابلقي.)6811 ،

ك بكا احیكای عملکكردی بناهكا (فرسكوده کكارکردی) جهكت
طراحي کاربردهای جدید متناسكب بكا نیازهكای روز مخكالف
است.
ك عدم توجه به نیازهای زندگي شهری کنوني
ك راکد شدن بافت و در نتیجه تداوم فرسودگي
ك خروج روز افزون سكاکنین و جكایگزین شكدن اقشكار کكم
درآمدتر(تبعات مثبت و منفي)
ك تشدید گسست کالبدی فضا
ك تهدید فرصت های اقتصادی و خواستههای جدیدکنشگران
فعال در این فضاهای شهری
ك تعمیم میراثي بودن برای تمام عناصر پیرامون بافت

اهمیت بكه میكراث فرهنگكي و
تاریخي.

ك این دیدگاه کلیت بافكت تكاریخي (قكدیمي و مرکكزی) را
بافتفرسوده مينگرد و به ارزشهای فرهنگي ك تكاریخي در
وجه ساختاری معتقد نیست و صرفا تعدادی از تك بناها را
واجد ارزش نگهداری ميداند (شماعي و پوراحمد.)6811 ،

ك به دیكدگاه «بولكدوزری» معكروف اسكت ،بكدون توجكه بكه
ارزش های فرهنگي و تاریخي که در سكاختار بافكت قكدیمي
تبلور یافتكه اسكت  ،تمكامي عرصكه بافكت قكدیمي را میكدان
نوسازی و سرمایه گذاری ميداند و در واقع هیچگونه تفكاوتي
بین بافت قدیمي و زمین آمادهسازی قائل نیست
ك عدم توجه به ارزش های اجتماعي و مردمشكناختي (تعلكق
مردم به محیط زندگي خود ،ارتباطات اجتماعي ساکنان کكه
در ساختار «محله« تبلوریافته است).
ك عدم توجه به ارزشهای فرهنگكي ك تكاریخي کكه در طكي
زمان ایجاد شده و به شکل ساختاری هم پیوند تبلكور یافتكه
است.
ك بيتوجهي به نقش مردم و مشارکت مردمي.
ك نیاز به سرمایه گذاری های کالن و مداخله یکجانبكه دولكت
(نهادهای رسمي مسئول).
ك رواج برداشتي صكرفا کمكي و کالبكدی از مفهكوم زمكین و
گرایشيافراطي نسبت به کاربرد استانداردهای سرانه کكاربرد
فضا (شماعي و پوراحمد.)6811 ،

درک نیاز به تغییكر و نوسكازی
متناسب با پویایي شهر.

ایككن نگككرش معتقككد اسككت ،کلیتككي کككه از آن بككه عنككوان
بافت تاریخي (قدیمي) یاد مي کنكیم  ،هرگكز یكك مجموعكه
همگن وهم ارزش نیسكت  ،بلکكه عمكال طیكف وسكیعي را از
ارزشمندترین عرصه ها و مجموعه های تا بخكش هكای بسكیار
فرسوده بافتشهری که در برخكي مكوارد حتكي فاقكد ارزش
نگهداری و بهسكازی مكي باشكند ،دربرمكي گیكرد (شكماعي و
پوراحمد.)6811 ،

ك دامنه گسترده موضوعات در ایكن نگكرش و روشكن نبكودن
راهبردها و اقدامات.

ك ك درک و توجككه بككه نیازهككای
اجتمككاعي در تغییككر فضككای
شهری.

نوسازی (رادیکال)

اصول و پنداشت ها

نقاط ضعف

نقاط قوت

بینابین

* -برای اطالع بیشتر در خصوص نگرشهای ذکر شده به منابع معرفي شده در پایان این نوشتار مراجعه نمایید.
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از ایككن محككور گككذرهایي منشككعب مككيشككده کككه
دسترسي بهواحدهای مسکوني و باغات را در داخل
قلعه تأمین مي نموده است .رشد و توسعه شكهر در
بافككت قككدیمي آن بككه خصككوص درمحككدود بافككت
مرکزی شهر به شكکل ارگانیكك بكوده اسكت .پكس

این واقعیت اسكت کكه تغییرنیازهكا و شكکلگیكری
عرصه ها و فضاهای جدید زیسكتي بكه تبكعتوسكعه
ارتباطات و کاهش زمان دسترسكي بكه نكواحي دور
شهری به تغییكر در سكاختار و اسكتخوانبنكدی در
شككهر انجامیككده اسككت .ایككنتغییككر عمككدتا بازتككاب

ازتخریب دیوارهكای قلعكه و احكداث خیابكان هكای
جدید شهر (خیابانهای امامخمینكي و سكعدی بكه
صورت دو محور عمود برهم در شمال وشرق بكازار
و ایجاد خیابانهای اسكتانداری ،فرهنكا و جاویكد
درمحل تقریبي دیوارهای قلعكه) مرکزیكت بافكت و
عناصر موجود درآن افزایش یافت .از ایكن بكه بعكد
شهر به صورت شعاعي رشد کكرده اسكت.گسكترش
شهر به صورت شكعاعي (سكتارهای) مكدل متمرکكز
وفشردهای را با یك مرکز ارائه مكيدهكد و حمكل و
نقل عمومي را به مرکز شهر هدایت مينمایكد .الزم
به توضیح است که سكاختار شكبکه ارتبكاطي شكهر
زنجان در قسمت های دور از مرکكز کكه بكه ایجكاد
محككالت جدیككد مسككکوني اختصككاص یافتككه اسككت
(شهرککارمنكدان ،شكهرک آزادگكان ،کكوی قكائم،

گسترش فنآوری در سكده اخیكر بكوده و درتغییكر
ساختار اکولوژیك شهر هم مؤثر واقكع شكده اسكت.
در طياین دگرگوني ،فرسودگي یکكي از مهمتكرین
مسككائل مربككوط بككه فضككای شككهری بككوده و بككه
ناهمگوني ،عدم تعادل ،عدم تناسكب و بكيقكوارگي
آن انجامیده است .فرسودگي در بافكت شكهری بكه
دلیل تشویق به سیاسكت شكهرک سكازی و سكاخت
محالت جدید شهری منجر به افزایش هزینكههكای
مدیریت شكهری و شكهروندان سكاکن در آن شكده
است .با این توضكیح کكه عكدم سكرمایهگكذاری در
بهسازی ونوسازی بافتهای فرسكوده و رو بكه زوال
شككهری منجككر بككه افككتمحیطككي در آن گشككته و
موجبككات تخلیككه بافككت و بككه نككوعي «هككدررفتن
سرمایههای مادی و معنوی» را فراهم ميسازد کكه

کوی فرهنا) به صورت شطرنجي مي باشد .بافكت
مرکككزی شكككهر ازحومككههكككای شككهری جدیكككد،
سکونتگاههای غیررسمي و بافتهكای میكاني شكهر
کامال متمایز و خوانا اسكت (امکكو .)6852 ،امكروزه
شهر زنجان به عنكوان مرکكز اسكتان و برخكوردار از
نقش ترکیبي اقتصكاد شكهری (کكارکرد خكدماتي ،
آموزشي  ،صنعتي) و کانون اصلي توسعه منطقكهای
است که بافت یا ناحیة مرکكزی آن پكذیرای نقكش
اصلي در توسعه محلي و منطقهای (بكا برخكورداری
از کارکردهككای اقتصككادی ،اجتمككاعي ،فرهنگككي و
توریستي) است.

پرداختن به نواحي ضعف و قوت این موضكوع نیكاز
به تأمل و تفحص بیشتری دارد.
1پ فرسودگي کالبدي  1فرسودگي ممکكن اسكت
ناشي از افت کیفیت کالبدی یا سازهای بنكا باشكد.
ایككن وضككع بككا قككرار گككرفتن بافككت بنككا در مسككیر
افت کیفیت ناشي از گذشت ایام ،تكأثیر آب و هكوا،
جابهجایي زمین ،ارتعاشكات ناشكي از رفكت و آمكد
اتومبیلها یا نگهداری نامناسبو نامطلوب به وجود
ميآید.
2پ فرسودگي کارکردي 2فرسودگي هم چنكین
مي تواند از کیفیتهكای کكارکردی بنكا یكا فضكایي
بزرگتكر (بلككوک ،مجتمككع ،محلكه) ناشككي شككود .در
این حالت بنا یا فضا دیگر بكرای کكارکردی کكه بكه

تحليل فرسايش (کالبدي پ کارکردي) بافپت
مرکزي شهر
شككواهد میككداني ،بررسككي عکككسهككای هككوایي و
نقشههای وضعموجود کاربرد زمین شهری ،گویكای

1

- Physical deterioration
2
- Functional deterioration
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خاطرش به وجودآمده مطلوبیكت خكود را از دسكت
داده یا برای استفاده جاری مناسب نباشكد .بنكا در
این حالت از استانداردهای روز تبعیكت نمكيکنكد.
اینعدم کارایي ميتواند به خود بافكت بنكا مربكوط
باشد .به عنوان مثال ساخت بنا فاقد تسهیالت الزم

 -1فرسودگي نسبي :نوعي از فرسكودگي اسكت
که در یك یا چنكد عنصكر از عناصكر فضكا صكورت
مي گیرد .یا فعالیت دارای فرسكودگي اسكت یعنكي
روبه زوال گذاشته است یا کالبد دچكار فرسكودگي
است .به نحوی که بنا یا کارکرد بنا فضكا را زنكده و
پویا نگه ميدارد.

و مدرن بكرای ارتبكاط راه دو رو یكا فاقكد سیسكتم
گرمایش مرکزی  ،تهویه مطبوع و یا ...اسكت .درهكر
صورت هرچه سكاختمانهكا از کكارایي کمتكری در
جهت ارائه کارکردهای متناسب با نیازهكای جدیكد
شهروندان برخوردار باشد به همان نسبت استحکام
آن رو به انحطاط خواهد گذاشت (تقيزاده مطلكق،
 .)6823هكمچنككین ،فرسككودگي کككارکردی ممکككن
است از ویژگيهای چون ،عدم وجود فضكای کكافي
برای توقف خودرو و دشواری ورود و خروج وسكایل
نقلیه باشد.
بككه طككور کلككي فرسككودگي در ارتبككاط بككا فضككا و
کارکردهای موجود در آن که بكه عملکكرد فضكایي
ناهمگون ناشي از این رابطه در بافت مرکزی مكورد
مطالعه منجر گردیده است (شكکل  )8را مكيتكوان

2پ فرسودگي کامل آن نوع از فرسكودگي کكه در
آن هككم فعالیككت (کككارکرد) و هككم کالبككد رو بككه
فرسایش گذاشته است .در واقكع فرسكودگي تمكام
فضا را شامل مي شود .پس مي تكوان ارتبكاط میكان
کككاربرد زمككین بككا فرسككودگي را در معككادالت زیككر
تشریح کرد:
معادله اول ك شکل فضا (کالبكد سكالم)  +فعالیكت
(دارای فرسودگينسبي) فرسودگي نسبي فضا
معادله دوم ك شکل فضا (کالبد نسبتا فرسوده) +
فعالیت(سالم)  فرسودگي نسبي فضا
معادلپه سپپوم ك شككکل فضكا (کالبككد فرسككوده) +
فعالیت(فرسوده) فرسودگي کامل فضا (حبیبكي
و مقصودی.)6816 ،

درچارچوب دو دسته اصلي مورد مطالعه قرار داد:
2
6ك فرسودگي نسبي -2 1فرسودگي کامل

شواهد نشان مي دهد که روند شهرنشیني برونكزا و
نككوگرایي در برنامككهریككزی شككهری معاصككر هنككوز
نتوانسته است کامال در تغییر استخوانبندی بافكت
مرکزی شهر زنجان مؤثر افتد .آنچه که مسلم است
در اکثكككر شكككهرهای ایكككران و سكككایر کشكككورهای
خاورمیانكه هسككته و مرکكز شككکلگیكری شككهرهای
قدیمي  ،نقطه پیوند بكین فعالیكتهكای اقتصكادی،
سیاسي  ،اجتمكاعي و فرهنگكي بكوده اسكت .بافكت
مرکككزی شككهر زنجككان کككانون و هسككته اولیككه
شکلگیری شهر زنجان بوده و امروزه مرکكز اصكلي
فعالیتهای سیاسي ،مذهبي ،ارتباطي ،اقتصكادی و
در کل گرانیگاه و نقطه تالقي ساختار فضایي شكهر
است .از مشخصات بارز مرکز شهر زنجان ،به عنوان
یك شهرایراني ك اسالمي ،قرارگیری مسكجد جكامع

شکل  -3عکس هوایي از بافت مرکزی شهر
زنجان

- Relative deterioration
- Absolute-complete deterioration

1
2
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فرسایش کالبدی ك کارکردی در بافت مرکزی شهرها ...

تردد وسایل حمل و نقل باری بكه داخكل بافكت در
کنار محكدودیت امکانكات گكذران اوقكات فراغكت و
فضاهای عمومي ،کیفیتزیستي در بافت مرکزی را
با مشکالت متعدد آسیبپذیر ساختهاست.

به عنوان مرکز عبادی و سیاسي در ارتباط با سكایر
عناصر مذهبي (امامزاده ،حسینیه) در تعامكل بكین
سایر کارکردهكای شكهری در ایكن بخكش از شكهر
است .با عبور از کوچه پس کوچههكای قكدیمي بكه
ویژه مشاهده فعالیت هایي که در بازار سنتي شكهر
زنجان صورت ميگیكرد ،شكهری زنكده بكا قكدمتي
طوالني را در ذهن تداعي مي سازد .گذشت زمكان،
چهره و سیمای شهری در سایر بخشهای شكهری
را دچكككار تغییكككر و دگرگكككوني سكككاخته اسكككت.
فعالیت های جدیدی را درکالبد نه چندان قكدیمي
شككهر جككایگزین سككاخته اسككت .در رونككد تغییككر و
دگرگوني کارکردهای شهری بخكشهكایي از بافكت
توانسته است خود را با کارکردهای جدید منطبكق
ساخته و در مقابل ،بخشهایي از بافت بكه دالیلكي
کككه بككه آن خككواهیم پرداخككت ،دچارفرسككودگي
کارکردی و عمدتا کالبكدی گشكته اسكت .کالبكد و
فعالیت و در مجمكوع فضكاهای شكهر در محكدوده
بافت فرسوده شكهرزنجان دچكار نكوعي دگرگكوني،
تغییر و فرسودگي شدهاند .لذا ميتوان چنین بیكان

شکل  -4افزایش فضاهای بدون کاربرد
(مخروبه) و فضاهای با کاربرد انباری
عكككدم تعكككادل فضكككایي در کكككارکرد سكككکونتي و
فرصتهایاقتصادی ناشي از عملکرد متنوع فضكاها
و برخكككورداری ازسكككوددهي عملکكككرد زمكككین و
ساختمان در بافت مرکزی ،عالوه برسود اقتصكادی

کرد که بافت مرکزی شهر زنجان دربخشهكایي بكا
فرسودگي کامل (ساخت های پراکنكده در بافكت) و
در بخشهایي دیگكر بكا فرسكودگي نسكبي مواجكه
اسكت .بكا ایكن ویژگكي راهبردهكای سككاماندهي آن
متفاوت خواهد بود .به طور شفاف عوامكل مطكر و
اثرگذار در فرسودگي بخشهكای داخلكي بافكت در
جدول  8آمده است.
شکل  1نشان مي دهد که بافت مرکزی شهرزنجان،
از ساختار کالبدی و عملکكردی مناسكب برخكوردار
نمككيباشككد .فرسككودگي شككدید سككاختمانهككا،
دسترسيهای محلي نامناسب و نفوذناپذیری بافت،
نقصان و کیفیت و کمیت پایینتأسیسات زیربنایي،
مشکالت زیست محیطي و تولید آلكودگي ناشكي از
تعدد کارگاه های کوچك صنعتي  ،تبعات ناشكي از
فقدان روشهای مناسب دفع پسابها و پسكماندها و

بكرای قشكری از مكردم ،در ارتبكاط بكا کكل فضككای
شهری در عدم توازن اقتصكادی و اجتمكاعي شكهر
مؤثر واقع شده است .بكه طكور مشكخص توجكه بكه
نقككاط ضككعف و قككوت و فرصككتهككا وتهدیككدهای
( 6)SOWTبافت مرکكزی شكهر زنجكان مكيتوانكد
زمینه های روشن و شكفافي را در تصكمیمگیكری و
تصمیم پذیری مشكارکت جویانكه بكرای احیكای آن
فراهم سازد .از این رو موارد ذکرشده در جداول ،1
 1 ،5و  2به شر زیر ارائه ميگردد:

-Strength, Opportunity, Weak, Threat
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جدول  -3عوامل مؤثر در فرسایش کالبدی ا کارکردی بافت مرکزی شهر (زنجان)
عناصر

ساختار

ك نارسایي و نامناسب بودن شبکه دسترسيهای درون محلي نسبت به نیازهای جدید و خدماترساني به ویژه در مدیریت بحران.
ك کاربرد غیر فني و استفاده از مصالح بيدوام و ناپایدار در تعداد قابل توجهي از واحدهای ساختمانيِ بافت.
ك کمبود و نامناسب بودن شبکه جمعآوری فاضالب و دفع روانآبهای سطحي.
ك کمبود و نقصان زیرساختهای شهری
الف ك کالبدی ك کارکردی ك زیستمحیط

ك نامناسب بودن سطو (آسفالت) شبکه معابر و شکستگي کانیوها و نامناسب بودن جداول کناری و میاني در بخشهای قابلتوجهي از بافت.
ك قدمت باالی ساختمانهای بافت
ك کمبود و ضعف در اثاثیه و تجهیزات شهری و جانمایي نامناسب آنها در برخورد با سایر عناصر شهری در بافت
ك درهم بافتگي و متراکم بودن اجزای ساختماني در محدوده و فقدان فضاهای باز و تنفسي در میان تودههای ساختماني
ك کوچك بودن قطعات ملکي و تنوع در مالکیتها
ك کمبود خدمات بخش عمومي و کاربردهای درماني و بهداشتي و فرهنگي به نسبت عملکرد محدوده در مقیاس شهر
ك فقدان فضاهای مناسب جهت توقف و پارک خودرو
ك کمبودشدید فضاهای سبز و فضاهایعمومي جهت تعامالت اجتماعي شهروندان و ایجاد شور و نشاط در فضاهای زیستي موجود در بافت
ك تفاوت شدید قیمت واحدهایتجاریکنارشبکهاصليمعابر (جدارههای خیابانهای اصلي) با واحدهای مسکوني و غیرمسکوني در درون بافت
ك استقرار کاربردهایي نامتناسب چون تعمیرگاهها ،گاراژها ،انباریها و ...در مجكاورت و تمكاس با کاربردهایكي با سازگاری بیشتكر سکكونتكي در محدوده مورد مطالعه به ویكژه در بخكشهكایي کكه بكا
خیابانهای اصلي اطراف تماس پیدا ميکند
ك عدم تحقق کاربردهای پیشنهادی طر های تهیه شده (طر تفصیلي) برای تغییر کاربرد فضا در بافت و عدم جایگزینشدن کاربرد جدید برای فضایي با کاربرد سنتي و قدیمي
ك باال بودن آبهای زیرزمیني و عامل خورندگي ناشي از اسیدها و نمك ها
ك شلوغي و ازدحام جمعیت در حال ورود و خروج به ویژه دراطراف محدوده تجاری بافت

ب ك اقتصادیك اجتماعي -کارکردی

ك جایگزیني اجتماعي و کاهش تمایالت نوسازی
ك توان محدود ساکنان محدوده جهت نوسازی مطابق با معیارها و استانداردهای رایج ساخت و ساز
ك هزینههای باالی نوسازی در بافتهای مرکزی به علت استخوانبندی ارگانیك و تمایل به جابهجایي به محالت جدید
ك توان محدود مدیریت شهری در تملیك قطعات ملکي و توان پایین گروههای ساکن موجود واحدهای قدیمي محله
ك پنداشت از واحدهای عملکردی به عنوان محل کسب سود و نه فضای شهری
ك باال بودن هزینههای تعمیر و نگهداری واحدهای ساختمانيدر بافت فرسوده.
ك عدم تمایل بخش خصوصي در سرمایهگذاری برای احیاء و نوسازی در بافت فرسوده
ك تغییر نیازهای کارکردی و به تبع آن کاهش فعالیتهای سنتي و بومي ازجمله صنایع خرد محلي و کارگاه

پ ك حقوقي ك مدیریتي

ك تعدد مالکیت قطعات ملکي و وجود مالکیتهای شخصي ،وقفي و عمومي و مسائل ناشي از حل اختالفات حقوقي در محدوده مورد مطالعه
ك عدم تمایل به مشارکت در نوسازی مجتمعهای مسکوني (نقش رواني ك اجتماعي)
ك توان محدود مدیریت شهری در بهسازی و نوسازی کل بافت مرکزی
ك تعدد عوامل دخیل در بافت مرکزی شهر به دلیل عدم تعریف وظایف هر کدام از نهادها در مدیریت شهر
ك اقتصاد سیاسي فضا و توجه کمتر به بافت مرکزی شهر
ك ضوابط و مقررات مربوط به حریم میراث فرهنگي ،و ضوابط و مقررات ویژه طر تفصیلي است،که عمال اقدامات نوسازی در محدوده بازار را محدود ساخته است
ك محدودیت در خدماترساني برای بافت از طریق مدیریت شهری
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فرسایش کالبدی ك کارکردی در بافت مرکزی شهرها ...

جدول  -4نقاط ضعف و قوت  -فرصت ها و تهدیدها ( )SWOTدر ساختار کالبدی (زیر ساختهای
شهری) محدودة بافت فرسوده مرکزی شهر
وضعیت موجود
عوامل بیروني

عوامل دروني
ساختار
ساختار کالبدی شبکه ارتباطي در بافت فرسوده مرکزی شهر
ساختار کالبدی تأسیسات و تجهیزات شهری

نقاط ضعف

نقاط قوت

تهدیدها

فرصتها

weaknesses

Strengths

Treats

Opportunities

ككك ك عككككدم سككككهولت در
دسترسكككي خكككودرو بكككه
بخش های دروني بافت بكه
ویژه در مدیریت بحران
 کاهش روند نوسكازی دربافت بكه علكت محكدودیت
ناشكككي از هزینكككههكككای
دسترسي
 عدم امکان توسعه حمكلو نقل عمومي (خطكي) در
بافت فرسوده مرکزی شهر

 محكككدودیت درعبككككور و مككككرور
خودروهای عبوری
بككه درون بخككش
مسكككکوني بافكككت
فرسككوده مرکككزی
شهر
 دسترسككيهككایکوتكككاه و امکكككان
پیككككككككادهروی و
دسترسككككي بككككه
تسهیالت

 تشكدید بحككراندر زلزله به لحاظ
عككككدم امکككككان
امدادرساني
 شبکه نامناسبمعابر به ویكژه در
هنگككككككككككككام
فعالیككككتهككككای
ساختماني جهت
ورود ماشین آالت
به داخل بافت.

 فرسودگي بخشهكایقابل توجه بافت امکكان
دخالككتهككای کالبككدی
برای بهبود شبکه معكابر
را محدود ساخته است.

 کمبككود کیوسكككهككایتلفككن ،نككردههككای محككاف
عابر ،نامناسب بودن ورودی
هككككای درون محلككككه در
بخش های دارای بكا شكیب
تند
 عدم وجود پل عابر پیادهدر بخككش جنككوبي (محككور
خیام) بافت
 کمبكككككود تجهیكككككزاتجمككعآوری پسككمدند بككرای
تردد عبوری
 قرارگیككككری نامناسككككبتجهیزات شهری در ارتباط
با واحدهای ساختماني
 هزینكككههكككای احكككداثتأسیسكككات و تجهیكككزات
شهری به علت عدم بسكتر
مناسب در بافكت فرسكوده
مرکكزی شككهر بكه افككزایش
هزینهها دامن ميزند

 تمرکككز فعالیككتهككای اقتصككادی و
قابلیت های ایجاد
زیرسككككككاختهای
شهری در مقیاسي
کوچکتر با هزینكه
هكككای کمتكككر در
سطح

 فرسككككودگي وکككاهش کیفیككت
زیرسككاختهككا و
تجهیزات شكهری
به کكاهش ارزش
فضا در محكدوده
بافكككت فرسكككوده
مرکكككزی شكككهر
دامن خواهد زد.
 تكداوم در رونكدبككيتككوجهي بككه
بافت بكه افكزایش
هزینه در مدیریت
بحكككران خواهكككد
انجامید.

 پیشككرفت در فنككاوریهكككای نكككوین توسكككعه
زیرساختهای شهری
 تقاضككای بككاال بككرایاستفاده از زیرساختهای
پیشككككرفته در بافككككت
مرکكككزی بكككه دلیكككل
فرسودگي های قبلكي و
نیاز به ایمن سازی
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سیاستها و راهبردها
اهداف

Strategies and

Targets
Policies
 توسككعه شككبکه معككابرمحلي
 توسكعه حمكل و نقكلعمومي
 افزایش فرصت بكراینوسككككازی فضككككاهای
فرسوده در بافت
 بهبود رونكد خكدماترسككاني در محككدوده از
طریق بهسكازی شكبکه
معابر
 ممانعت از کنار ماندنبخش های دروني بافكت
بككه دلیككل عككدم امکككان
ورود خككودرو بككه درون
بافت
 تجهیز و توسعه شبکهتأسیسككات و تجهیككزات
شكككككهری از جملكككككه
تجهیكككزات ایمنككككي و
امدادرسككاني در بافككت
فرسوده مرکزی شهر
 بهسككككازی شككككبکهتأسیسككات و تجهیككزات
شهری در بافت فرسوده
مرکزی شهر

 گشایش و تعریض خیابان هكای منتهكي بكهبخشهای دروني بافت
 اجرای الگوی خطي شبکه معابر و در کنكارآن توسعه حمل و نقل عمومي در محورهكای
پیشنهادی طر مصوب باالدست
 بهسازی شبکه عابر پیاده از طریق برداشتنموانع و کف سازی مناسب شبکه ضمن توجكه
به مدیریت واحد در خدماترساني

 احكككداث مراکكككز کوچكككك امدادرسكككاني وآتشنشاني در بخشهای مناسب بافت
 افزایش تعداد سطلهای زباله ،کیوسكهایتلفن و نشیمنگاه برای گروههای مختلف سني
در بافت
 بهسازی ورودی های درون بافت در جاهایيکه دارای شیب بوده و پله ميخورد .این اقدام
از طریق کفسازی مناسكب ،ایجكاد نكردههكای
محاف و شیببندی صحیح امکانپذیر است.
 ایجاد پل عابر پیاده در تقاطع خیابانهكایخیام و سكعدی جنكوبي و هكم چنكین خیكام
(بلوار شهید بهشتي) با فردوسي یا جاده بیجار
 احككداث شككبکه فاضككالب شككهری در بافككتفرسوده مرکزی شهر
 بهسازی شبکه جمعآوری آبهای سكطحي وهدایت آن به مکان مناسب (بدون آسكیب بكه
محیط زیست پیرامون رودخانه زنجانرود)
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جدول  -5نقاط ضعف و قوت  -فرصت ها و تهدیدها ( )SWOTدر ساختار کالبدی (وضعيت عمومي
قطعات ملکي و واحدهای ساختماني) در محدودة بافت فرسوده مرکزی شهر
وضعیت موجود
عوامل بیروني

عوامل دروني
ساختار

نقاط ضعف

نقاط قوت

تهدیدها

فرصتها

ساختار کالبدی ویژگي های عمومي قطعات ملکي و واحدهای ساختماني

 در اسكككتخوان بنكككدیبیشكككككتر واحكككككدهای
سككككاختماني ،مصككككالح
ساختماني به صورت غیكر
فني به کار رفته است.
 قكككككدمت اکثریكككككتواحكككدهای سكككاختماني
بیش از  21سال است.
 بیشتر قطعات ملکكي ازمسككاحت کمتككر از 211
متر تشکیل شده و دارای
مالکیكككتهكككای متعكككدد
ميباشند.
 بخش قابكل تكوجهي ازواحدهای ساختماني نیاز
به مرمت کامل و بازسازی
دارند.
 بیشتر قطعات ملکي دردسترسي به شبکه معكابر
با مشکل روبرو ميباشند.
 سطح اشغال در بیشكترقطعات باال بوده و سكطح
فضاهای باز کم است.

 تكككككككككراکمساختماني پایین
است.
 مرکزیكككككت ومزیككت مکككاني
بافكككككككككككت،
سككرمایهگككذاری
اقتصكككككادی در
کنككار بهسككازی
کالبدی قطعكات
و واحكككككدها در
بافككت را توجیككه
مينماید.

 افكزایش رونككدفرسككككككككایش
کالبكككككككدی -
کكككككككارکردی
واحكككككككدهای
سكككككاختماني و
فضككاهای بافككت
بككه رونككد تنككزل
شرایط محیطكي
و زیستي جهكت
اسکان و فعالیت
دامن خواهد زد.
 عدم توجه بكهساماندهي بافت
و توجككككه بككككه
محككالت جدیككد
هزینكككههككككای
شككككككككهری را
افكزایش خواهككد
داد.

 احیكككككككككككاء وبكككاززنكككدهسكككازی و
نوسككازی بافككتهككای
فرسوده شهری مورد
توجكككه مسكككئوالن
کشوری قرار گرفتكه
است.
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اهداف

 احیككاء و توسككعه فضككایي(کالبككدی ك کككارکردی)
قطعات در حال فرسایش.
 افزایش کیفیكت کالبكدیبافككت جهككت مواجككه بككا
مدیریت بحران و جلوگیری
از خسارات احتمالي.
 ارتقككای حیككات شككهری وافزایش تسهیالت سكکونتي
مناسككب در بافككت قككدیمي
شهر.
 ممانعككككت از افككككزایشنابساماني

سیاستها و راهبردها

 نوسككازی واحككدهایفرسوده
 تغییككككر کككككاربریمتناسككب بككا نیازهككای
جدید و ضكرورت هكای
بافت ضكمن توجكه بكه
کاربردهككای مجككاور و
آسایش شهروندان
 ارائه وام های نوسازیو کنتككرل بككر بهبككود
کیفي بناها
 انعطككاف بخشككي بككهضككككوابط و مقككككررات
ساختماني متناسب بكا
توان مكالي شكهروندان
ساکن در بافتها
 بهسازی شبکه معابرو تجهیزات شهری

فرسایش کالبدی ك کارکردی در بافت مرکزی شهرها ...

جدول  -6نقاط ضعف و قوت  -فرصت ها و تهدیدها ( )SWOTدر ساختار اجتماعي ا اقتصادی در
محدودة بافت فرسوده مرکزی شهر
وضعیت موجود
عوامل بیروني

عوامل دروني
ساختار

اهداف

نقاط ضعف

نقاط قوت

تهدیدها

فرصتها

سیاستها و راهبردها

اجتماعي

 کككككككككاهشجمعیت بافت و
تخلیه واحدهای
مسکوني
 جابكككهجكككایيگككككروه هككككای
مختلكككككككككف
اجتماعي و عدم
تعلق به مکان
 جمعیت بافترو به کهنسكالي
است

ك بافكت فرسكوده
مرکكككزی شكككهر
مهمترین فضكای
تعامالت اجتماعي
است.

 کاهش درخواسكتخكككككككككككدمات و
زیرساخت ها در بافت
به معنای افت بیشتر
کیفیت زیرساخت ها
و خدمات و فرسایش
و در نتیجككه افكككت
محككیط زنككدگي در
بافت است.
 کاهش جمعیكت=فرسكككایش و عكككدم
نوسازی شدت بافت

 توجككه بككه اجككرایطككككككر هككككككای
توانمندسككككككازی و
بهسازی بافكت هكای
فرسككوده شككهری در
کشور

 تكككككداوم حیكككككاتاجتمككاعي در بافككت از
طریككككق نگهككككداری
جمعیكككت موجكككود و
جلكككوگیری از تخلیكككه
بافككت و بككه تبككع آن
فرسككودگي کالبككدی و
کارکردی بافت

 بهسازی شبکه ارتباطي و بهبكودشبکه دسترسي پیاده و سواره
 تجهیز مبلمان مناسب شهری توانمندسازی سكاکنان از طریكقایجكاد شكرایط بكرای فعالیكتهككای
اجتماعي و اقتصادی (اجكازه بكرای
فعالیت ساختماني ،فعالیت تجاری،
کتابخانه و تفرجگاه محلي).
 ممانعككت مقرراتككي و فیزیکككي ازتردد بیش از توان شبکه دسترسكي
محلي در بافت از طریق طر های
ویژه ترافیکي

اقتصادی

 فرسكككككودگيکككككككارکردی و
کالبدی بافت در
بخككككشهككككای
درونككي و حتككي
جكككداره هكككای
بیروني
 کمبككككككككودفضاهای فعالیتي
به ویژه در بخش
فعالیكككت هكككای
خرده فروشي

 مرکزیت شهریبافت و توان هكای
اقتصككادی قابككل
توجه
 وجككود مراکككزتجككاری و خككرده
فروشكككي قابكككل
توجه در بافت
 رفكككت و آمكككدمردم بكه بافكت و
به تبع آن خریكد
محصوالت

 تكككككككككككككداومسككرمایهگككذاری در
بافت هكای شكهری و
غفلت از بافكت هكای
فرسوده و مسكألهدار
شككهری بككه تشككدید
فرسككایش و بحككران
خواهد انجامید.

 گككرهگككاهي بككودنبافككككت فرسككككوده
مرکككككزی شكككككهر
ارجحیت متأثر بافت
 وجود تك بناهكایتككاریخي ،مككذهبي و
فرهنگي در بافت
 بككازار بككه عنككوانمحكككور تجكككاری -
تاریخي شهر

 توسكككعه اقتصكككادیبافت فرسوده مرکكزی
شكككهر و ممانعكككت از
نابساماني اقتصادی

 ایجاد شرایطي بكرای انعطكاف درتغییككر کككاربری هككای متناسككب بككا
خواسته های شهروندان و ضروریات
بافت فرسوده مرکزی شهر
 اختصككاص فضككاهای ویككژه بككرایفعالیت فروشندگان سیار در بافت
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جدول  -3نقاط ضعف و قوت – فرصتها و تهدیدها ( )SWOTدر ساختار حقوقي – مدیریتي بافت
مرکزی شهر زنجان
وضعیت موجود
عوامل بیروني

عوامل دروني

اهداف

ساختار
ساختارمدیریتي و حقوقي

نقاط ضعف

نقاط قوت

تهدیدها

فرصتها

فقككككدان ضككككوابط و
چارچوب هكای قكانوني
وشفاف جهكت نقكش و
جایگككككاه مشككككارکت
مردمككككي و بخككككش
خصوصي در بهسازی و
نوسازی بافت
عككدم اطككالع و آگككاهي
ساکنان از برنامه هكای
آتككككي و در نتیجككككه
محصول طر ها و لكذا
تمایل بكه همکكاری در
طر
 سابقة برنامه ریزی ازباال و توقعكات فزاینكدة
سككاکنین نسككبت بككه
اقدامات شهرداری و به
صورت یکسویه

ك تمایكل بكه
مشككارکت در
بهسككككازی و
نوسازی
ك ك اختالفككات
پكككككایین در
مالکیككككككت
زمین

نوسازی بافكت هكای
فرسككوده متکككي بككر
بودجه های دولتي و
بككككككه صككككككورت
سیاستگذاری شهری
و عمدتا" بكا نگكرش
بكككر برنامكككه ریكككزی
کالبدی است.
قكككوانین صككككریح و
مشخصككككي بككككرای
مشككارکت و مداخلككة
بخككش خصوصككي و
مردمكككي در رونكككد
نوسازی وجود ندارد.

توجه نهادهكای ملكي
مسككككئوول برنامككككه
توسكككعه اقتصكككادی
اجتمككاعي کشككور بككه
نوسازی و بهسكازی و
توانمندسككازی بافككت
های فرسوده شهرها.

اجرای فرآیند نوسازی و
بهسككازی بككا مشككارکت
ساکنان محدوده و گروه
های ذینفع متناسب بكا
خواسككته هككا و اولویككت
هككای سككاکنان و گككروه
های ذینفع.

سیاستها و راهبردها

درگیككری و مشككارکت واقعككي
ساکنان و گروه هكای ذینفكع و
استفاده از توانایي ها و قابلیكت
های آنان در نوسازی بافت.
ارزیابي و به کارگیری نظكرات و
خواسكككته هكككای مردمكككي در
تصككمیمات بككرای بهسككازی و
نوسازی
تهیه و ارئه برنامه های آموزشي
و تككوجیهي ،اطككالع رسككاني در
ارتباط با ساکنان و گكروه هكای
ذینفع.
شناسایي نهادهای کلیدی موثر
در نوسازی محدوده

اهداف و اصول راهبردي بهسازي ،نوسپازي و

راهنمایي برای اقدام در خصوص احیكای فضكاهای
نابسامان شهری باشد.

در مطالعككاتي مشككابه دربككاره موضككوع ،محققككان
«انجمنمطالعات مسکن و توسكعه شكهری« ()HIS
در برزیل،مكدیریت ضكعیف در اسكتفاده از منكابع و
زیرساختهایموجود و عدم توجكه بكه راهکارهكای
مدیریتي به ویژه در فضاهای عمومي و بافكتهكای
مرکزی را از مهمترین عوامكلفرسكایش کالبكدی ك
کارکردی در شهرهای کشورهای «جنوب»ميدانند
(کلودیككو و آکیككولي .)6333 ،از اینككرو آگككاهي بككر

نوسازی و بازسكازی بافكت مرکكزی فرسكوده ،تكابع
اصولي است که دستیابي به روش هكای اجرایكي را
تسهیل مي نمایكد .توجكه بكه اصكل پیونكد بناهكا و
فضاهای تاریخي در محدوده مورد بررسي و ایجكاد

بازسازي بافت مرکزي شهر

ارتباط فرهنگي  -اجتماعي و آمد و شد با توجه به
اصل بازنگری در شالودههای قدیمي بكا تأکیكد بكر
تقویت هویت مکاني _ فضكایي از اهكم ایكن اصكول
است .شناخت کامل وضعیت اجتماعي ،اقتصكادی،
فرهنگي و زیست محیطي بافكت هكا و اسكتفاده از
راهبردهایي که از نگرش بكه کكل سكازمان فضكایي

تجارب و معیارهای تجربي ميتواند
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برآمده باشد ،از موارد اصكولي در سكاماندهي بافكت
مرکزی خواهد بود .لذا احیای کالبدی ك کكارکردی
بافت مرکزی شهر در چارچوب طر های بهسكازی
و نوسازی و بازسازی شهری با رویکردی راهبكردی
و مبتني بر توسكعة محلكه ای و اجتمكاع محكور 6و

راهبردهاي اجرايي
در یك رویکكرد انعطكاف پكذیر و واقكع گكرا ،رونكد
سازماندهي و احیای بافت های شكهری مسكئله دار
از جملككه بافككت مرکككزی شككهرها کككه از سككاختار
پیچیدهای از فضای شهری برخوردارند ،نمي توانكد
محدود به یك نگرش و یكا طرحكي بلنكد مكدت ،و

مبتني بر راهکارهای اجتمكاعي 2در کنكار اقكدامات
کالبدی (بهسازی و نوسكازی) مكيتوانكد قكرین بكه
موفقیت باشد .به کارگیری ایكن رویکكرد در بافكت
مرکككزی بككا تعككدد و پیچیككدگي مسككائل ،همچككون
کیفیت نامناسب زیرسكاخت هكای شكهری ،تقاضكا
برای تراکم های باالی سكاختماني در کنكار شكبکة
ارتباطي نامناسب ،تخلیة جمعیتكي ،تغییكر مكداوم
کككاربری فضككا ،فرسككایش کالبككدی و افككت زیسككت
محیطي ،بایستي از میان رهیافت های متناسب بكا
خواسته های کنشگران عرصه مورد مطالعكه ،تكوان
مككدیریت شككهری و شككهروندان و منككافع عمككومي
انتخاب گردد.اصول راهبردی بهسكازی ،نوسكازی و
بازسازی بافت مرکزی شكهر در چكارچوب اهكداف،
راهبردها و سیاست های پیشنهادی زیر قابل ارائكه

بدون وضعیت مشخص مالي و اجرایي باشد.در این
بررسي ،دیدگاه بینابین (واقكع گكرا) در ارتبكاط بكا
احیاء و باز زنده سازی بافت مرکزی شهر زنجان به
دلیكل توجككه بككه مككوارد زیكر بككه عنككوان چككارچوب
راهبردهای پیشنهادی در نظر گرفته شده است:
ك توجه همزمكان بكه واقعیكات موجكود ،ارزشهكای
گذشته و برنامه ریزی آتي بافت مرکزی.
ك توجه به خواسته های کنشگران و بهره برداران از
عملکرد های بافت مرکزی.
ك توجه به رویکردهای توانمندسازی و برنامه ریكزی
اجتماع محور.
ك توجه به پیوند عمیكق عملکكرد و شكکل فضكا بكه
عنوان اصل حفاظت کننده از بافت مرکزی.
ك توجه به فرآیند بهسازی و نوسازی مسكتمر و نكه
اقدام محصولنگر و اوزالیدی.8
راهبردهای اجرایي برآمده از این نگرش مكي توانكد
از میان راهکارهای زیر انتخاب شود:

است.
اهداف
هدف اصلي در بهسازی ،نوسازی و بازسازی شهری
در بافت مرکكزی مواجكه بكا فرسكودگي کالبكدی ك
کارکردی تجدید فضای شهری در مرکكز شكهر بكه
عنكوان محككور اصكلي توسككعة شكهر جهككت ارتقككای
محیطي به نحوی پایكدار و ایجكاد شكرایط زیسكت
پذیر ،بكرای شكهروندان سكاکن و فعكاالن در بافكت

الف پ بهسازي
شامل سلسله اقداماتي کوتاه مدت به منظور بهکرد
کالبكدی ناشككي از فرسكایش کككارکردی (فعككالیتي)
است .در واقع بهسازی زماني صورت مي پذیرد که
فرسودگي نسبي فضكا از لحكاظ کكارکردی حكادث
شده باشد .بهسازی مي تواند در چارچوب اقداماتي
به شر زیر انجام پذیرد:

است.به نحوی که ضمن استفاده حداکثر از فضكای
شهری موجود ،رونكدهای آتكي توسكعه و گسكترش
شهری را با امنیت و ایمني بخشي بكه بافكت هكای
مذکور همراه سازد (جدول.)1

- Community Based
- Community-Led

1
2

- Blue Print
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جدول  -8اهداف بهسازی ،نوسازی و بازسازی بافت مرکزی شهر زنجان
اهداف

ب پ اهداف خرد

الف پ اهداف کالن

موضوع

 )6ارتقاء شرایط زیستي شهروندان ساکن در محدوده و ایجاد محیطي زیست پذیر.
 )2احیای فرسودگي فضایي(کارکردی  -عملکردی) بافت مرکزی در وضع موجود.
 )8جلوگیری از رسوخ فرسودگي به کل بافت و نواحي پیرامون.
 )1پیش نگری به تغییرات احتمالي بافت مرکزی شهر و هدایت توسعه بافت در جهت شکل گیری فضای متناسب شهری.
 )5تقویت نقاط قوت و بهره گیری از فرصت های موجود در جهت کاهش نقاط ضكعف و از میكان برداشكتن تهدیكدات در سكاختار فضكایي محكدودة
بافت مرکزی.
 )1کاهش موانع بر سر راه احیاء و نوسازی کالبدی  -اجتماعي  -اقتصادی ،جهت حف منافع شهروندان ساکن در محدوده .در این روند برداشت موانع
ارائه شده از طرف نهادهای شهری درگیر با مسائل موجود در بافت مرکزی (سازمان میراث فرهنگي ،شهرداری و  )...الزامي است.
 )2کاهش محدودیت در احیای بافت مرکزی از طریق زدودن دیدگاه موزهای به بافت مرکزی (به عنوان بخشي از بافت قدیم شهر)که فاقد
ارزش های ویژه است ،ضمن توجه به تك بناهای با ارزش فرهنگي ،تاریخي ،مذهبي و  ...درون بافت.
 )6استقرار کاربردهای جدید در فضاهای فاقد کاربری با کارکرد متناسب با بافت مرکزی.
 )2تقویت و بهبود سیمای شهری ابتدا با راهبردهای توسعه اقتصادی و اجتماعي و سپس از طریق تعدیل کاربری ها ،زیباسازی نماها و جداره های
بیروني.
 )8تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه با تأکید بر مدیریت بحران در بافت مرکزی.
 )1کاهش خطرات ناشي از زلزله و آتش سوزی به دلیل فعالیت کارکرد های ویژه از جمله صنایع سنتي از طریق تأسیس مرکز خرد امداد رساني و
آتش نشاني (ضمن وابستگي و فعالیت در مقیاس شهری).

 6ك بازیافت( ،6مجموعه اقداماتي که بكا حكداقل هزینكه و
حداقل مداخله به ایجاد شرایط زیسكت بهینكه در فضكای

 5ك توانبخشي( ،5مجموعه اقداماتي که از طریكق تعریكف
فعالیت جدید در فضا سبب تجدیكد حیكات بافكت کهكن

شهری منجر گردد).
 2ك مراقبت ،جلكوگیری ،ضكمانت و صكیانت ( ،مجموعكه
اقككداماتي بككرای حف ك  ،ممانعككت و جلككوگیری کككردن از
آسكیبهككا و خطككرات وارده بككر کالبككد و عملکككرد فضككای
شهری با اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از خطكرات
احتمالي).
8
 8ك حمایت ( ،کلیه اقداماتي که از فعالیت های حفاظتي،
پشتیباني نمایند).
1
 1ك اسكتحکام بخشكي ( ،مجموعككه اقكداماتي کكه سككبب
افزایش امنیت ،قدرت و استحکام بنا گردد).

ميگردد).
 1ك بهبود ،ساماندهي ،بازآباداني ( ،مجموعه اقداماتي کكه
سبب تقویت جنبه هكای مثبكت و تضكعیف جنبكه هكای
منفي گردد).
1

2

بهسازی ،فرآیندی است که طي آن ميتوان به بهبود
وضعیت فضا ،مجموعكه و بنكای نكه چنكدان مطلكوب
موجود پرداخت و با تغییر عملکرد در معاصر سازی،2
سازمان فضكایي مطلكوبي را ایجكاد کكرد( .حبیبكي و
مقصودی.)6816 ،

1

- Recuperation
- Preservation
3
- Protection
4
- Consolidation

5

2

- Empowerment
6
- Improvement
7
- Modernization
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 1ك حفاظت( ،5مجموعه اقداماتي که حفاظت و

در بافككت مرکككزی شككهر زنجككان رهیافككت بهسككازی
ميتوانكد در عناصكر شكاخص و بكا ارزش تكاریخي از
جملكككككه بكككككازار ،مسكككككاجد و تكككككك بناهكككككای
تاریخي(کاروانسرای سنگي و  )...به کار گرفتكه شكود.
مرمكت و بهسككازی تككك بناهككای دارای ارزش ضككمن

نگهداری از فضا به شکل اولیه و طبیعي خود مي
گردد ،به نحوی که بتواند به نیازهای معاصر پاسس
دهد و یا با تغییراتي چند در شکل طبیعي به حیات
خود ادامه دهد).

 5ك نوکردن ( ،6شکل دادن و با ارزش نمودن مجدّد
یك فضای کهن شهری از طریق مداخالت کالبدی
فضایي).

کاهش حریم آنها جهت تسكهیل در رونكد نوسكازی و
اصال و تعدیل کاربری های مجكاور و حفك هویكت
شهری در این زمینه گامي مهم به شمار مي رود.
ب پ نوسپازي

 1ك احیاء( ،7اقداماتي که سبب یگانگي بخشیدن به
همة بخشهای از میان رفته شهر یا سازمان فضایي
مي گردد ،به گونه ای که بتوان کلیت خدشه دار
شده را مجددا و از نو ایجاد کرد).
فرآیند نوسازی بافت مرکزی شكهر بكا سكاخت هكای
کالبدی فرسوده امری ضروری اسكت .نوسكازی بافكت
مرکزی شهر سرمایه گذاری امروز برای ایمني بخشي
سكرمایه هككای اجتمككاعي و اقتصككادی حككال حاضككر و
دارای سوددهي در دهههای آتي است .ایكن رهیافكت
با توجه به خطر زلزلكه خیكزی در اکثریكت شكهرهای
ایككران و از جملككه شككهر زنجككان هككر گونككه رهیافككت
نوسازی را توجیه پذیر مينماید .استفاده از رهیافكت
نوسككازی شككهری بافككت مرکككزی شككهر بایسككتي در
چارچوب مطالعكات طكر هكای تفصكیلي ویكژه و بكا
رویکردی جدیكد بكر مفهكوم و نحكوة کكاربری زمكین
(زمین شهری سرمایة عمومي) و معاصر سكازی فضكا

1

نوسازی زماني انجام مكي گیكرد کكه فضكای شكهری
(بافت یا گستره)،مجموعه یا بنا از کارکردی مناسكب
و معاصر برخكوردار بكوده و لكیکن فرسكودگي نسكبي
کالبدی فضا سبب کاهش بازدهي و کارایي آن شكده
است.نوسازی مجموعه یا فضای شهری کهن ،سازمان
فضككایي مربوطككه را معاصككر سككازی نمككوده و امکككان
بازدهي بهینة آن را فراهم مي آورد.نوسازی در قالكب
اقداماتي به شر موارد زیر قابل اجرا است:
 6ك تجدید حیات( ،2مجموعه اقداماتي متنوع و
تکمیلي برای باز گرداندن حیات مجدد و یا زندگي
مجدد به بنا ،مجموعه و یا بافت شهری مسئله دار).
 2ك انطباق ،به روز سازی( ،3سلسله اقداماتي که
سبب ایجاد سازش میان کالبد و فضای کهن با نیاز
های معاصر گردد .این اقدامات منجر به ایجاد تغییر
در فضا و اصال فضا ،به منظور انطباق با کاربری
های موجود و پیشنهادی مي گردد).
 8ك تبدیل ،دگرگوني( ،4مجموعه اقداماتي که بتواند
به تغییرات مورد نیاز فضا پاسس گوید و اخالل حادث
شده در زندگي فضا را از میان بردارد).

بككرای پاسككس بككه نیازهككای جدیككد و از طریككق تغییككر
کاربری فضا صورت پذیرد.در این میان تعدیل ضوابط
و معیارهای ساخت و ساز شهری و برنامه ریزی نحوة
استفاده از زمین نقش به سزایي دارد.در صكورتي کكه

1

- Renovation
- Revitalization
3
- Adoption
4
- Conversion

5

2

- Conservation
6
- Renewal
7
- Restoration
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فضا دارای کاربری متناسب با نیازها باشكد ،نوسكازی
کالبدی ساخت ها سریعتر انجام مي پذیرد.
ج پ بازسازي

سازی ،بهبود کاربری فضا ،تعریض و گشكایش برخكي
معابر کكه بكه بافكت درونكي محكدوده مكورد مطالعكه
منتهي شده و به تسكهیل دسترسكيهكا بكه ویكژه در
مدیریت بحران ميانجامد .ك انجام پروژههای بازسازی
پكالک هككای فرسكوده در مقیككاس بلكوک و مجموعككه

1

این مفهوم به معنای نوسازی است.زماني صورت مكي
گیرد که مجموعه(بافكت یكا گسكتره) ،بنكا یكا فضكای
شهری دچار فرسودگي کامل شده باشد.این رهیافكت
عمدتا" برای ایجكاد حیكات جدیكد در گسكتره هكای

برخككوردار از کككاربری هككای متناسككب بككا نیازهككا و
خواسته های بافت و منطبكق بكا شكرایط اجتمكاعي و
کالبدی محدوده از طریق عملیات تجمیع قطعكات و
آزادسازی (ضمن حل مسائل حقكوقي) .ایكن راهبكرد
نیازمند حل مسائل حقوقي (مالکیت قطعات) قبكل از
اقدام است.

فرسوده به کار گرفته ميشود .روند بازسازی از طریق
اقداماتي به شر زیر قابل اجرا است:
 6ك تخریب( ،2مجموعه اقداماتي که قبل از هر گونه عمل
بازسازی برای آماده سازی صورت مي گیرد).
2ك پاکسازی و آوار برداری( ،مجموعه اقداماتي کكه بكرای
مهیا کردن زمین فضاهای مخروبه صورت پذیرد).
 8ك دوباره سازی( ،کلیة اقداماتي که سبب ساخت مجدد
بر اساس آنچه که از قدیم بوده است ،گردد) (همان).

نتيجهگيري
بافت های مرکزی به عنكوان بخشكي از بافكت قكدیم
شككهرهای تككاریخي کشككور در پككي تحككوالت رشككد و
گسترش شهری به ویكژه در طكي سكدة اخیكر دچكار
دگرگككوني و تغییككرات عمیككق گردیككده انككد .در ایككن
جریان بخشهای قابل تكوجهي از فضكای شكهری در
شهر زنجان به عنوان یکي از شهرهای میاني کشور با
فرسودگي شدید کالبدی ك کارکردی به عنكوان یکكي
از مهمترین گونههای فرسودگي مواجه گردیده است.
با وجود تالشهكای در حكال انجكام در کشكور بكرای
بهسازی و نوسازی بافت هكای فرسكوده بكه ویكژه در
بافت مرکزی شهرها (در قالكب طكر هكای تفصكیلي
ویژه و طر های ساماندهي) ،هنوز اقدامات جدی در
بافت مرکكزی شكهر زنجكان کكه از میكزان تهدیكدات
موجود کاسته و ایمني و امنیكت سكرمایه گكذاری در
این بافت را افزایش دهد ،صورت نپذیرفته اسكت.هكر
چند فرسودگي در مكواردی در بافكت هكای میكاني و
بافت های اسکان غیر رسكمي شكهر شكدیدتر اسكت،
لیکن به لحاظ اهمیت اقتصكادی ،ارتبكاطي ،هكویتي،
زیبایي شناختي و اهمیت کالبكدی (نقطكة همگكرای

استفاده از این راهبرد در بافت مرکكزی شكهر جهكت
احیای فضاهای کكامال" فرسكوده بكه ویكژه در بخكش
های داخلي بافت در چارچوب سیاست هكای برنامكه
ریزی کاربری فضا ،تكراکم تشكویقي ،تغییكر کكاربری،
توانبخشي و ارتقای محیطكي ،یارانكه هكای نوسكازی،
نوسازی مشارکتي ،سهام پروژه دست یكافتني اسكت.
در این زمینه تهیه و اجرای برنامه هایي به شر زیكر
پیشنهاد ميشود:
ك حمایت از نیازهای اجتمكاعي و زیسكت محیطكي از
طریق رویکرد هكای ظرفیكت سكازی ،نهكاد سكازی و
توانمندسككازی .ك ك تككأمین ،تکمیككل ،بهبككود و اصككال
زیرساخت های شكهری در کنكار نوسكازی مهمتكرین

اقدام در ارتقای محیطي (ارتقاءبخشي) 3بافت مرکزی
شهر است .كك اجكرای پكروژههكای مربكوط بكه مقكاوم

1

- Reconstruction
- Demolition
3
- Upgrading
2
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فرسایش کالبدی ك کارکردی در بافت مرکزی شهرها ...

شبکة ارتباطي ،فعالیتها) بافت مرکكزی و محوریكت
آن در روند توسعة شهری توجه به بافت های مكذکور
از جایگاه ویژه ای برخوردار است .بافت مرکزی شكهر
زنجان بكه عنكوان نمونكه ای از شكهرهای قكدیمي بكا
ساختار های کالبدی ك کارکردی ،در کنكار تغییكرات

تعهد سیاسي ،مدیریت مداوم و رویکردی جكامع نگكر
متناسب با منافع شهروندان و خواسكته هكای جامعكه
شهری است .تحقق چنین روندی مستلزم بهسكازی و
نوسازی بافت مرکكزی شكهر از طریكق سیاسكتهكای
مككدیریتي و برنامككه ریككزی واقككع گككرا و راهبردهككای

سریع شهری در دهههكای اخیكر و متكأثر از دخالكت
هككای کالبككدی از دوگككانگي فضككایي ناشككي از عككدم
هماهنگي استخوانبندی قدیمي و نیازهای جدیكد بكا
عدم انتظام مواجه گردیده و رو به فرسكودگي کامكل
نهاده است .در جایي کكه از نظكر موقعیكت مکكاني و
اقتصادی فضا از عملکرد مناسب برخوردار بوده اسكت
(به ویژه در فضاهای با کارکرد تجاری) ،دخالتهای
مككوردی در چككارچوب نوسككازی (از طككرف بخككش
خصوصي و عمدتا به صورت خودیكار) بافكت صكورت
پذیرفته است .چنین رویکكردی نمكيتوانكد بكه حكل
مسئله در ارتباط بكا کكل بافكت بیانجامكد و نیازمنكد
نگرشي راهبردی ،یکپارچه و فرآیند برنامهریزی گكام
به گام متناسب با نیازهای آتي ،پشتوانه هكای مكالي،

اجرایي با چارچوبهای اقتصادی شهروند مدار است.
در این میان دخالت هكای کالبكدی سكنجیده جهكت
ساماندهي وضعیت حاکم (به ویكژه شكبکة ارتبكاطي،
زیرساخت ها و استخوانبندی بناهكا) بكر بافكت هكای
مذکور ضرورتي انکار ناپذیر است .این دخالت تنها در
چارچوب به کارگیری مسكتمر راهبردهكای بهسكازی،
نوسازی و بازسازی (متناسكب بكا نكوع کكاربری فضكا،
ارزش فضا ،گونة فرسودگي و گسكترة فرسكودگي کكه
ميتواند قطعكه ،بلكوک ،واحكد همسكایگي ،محلكه و...
باشد) رهگشا بوده و به کارگیری مجزای هر کدام از
موارد مذکور برای ساماندهي بافت قرین به موفقیكت
نخواهد بود (شکل .)5

SOWT

شکل  -5الگوی پيشنهادی بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت مرکزی شهر
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 -شکویي ،6822 ،. ،جغرافیای کاربردی و مکتكب-

منابع

های جغرافیایي ،چاپ چهارم ،انتشارات آستان قدس
رضوی.
 شككماعي ،ع ،.و پككور احمككد ،ا ،6811 ،.بهسككازی ونوسازی شكهری از دیكدگاه علكم جغرافیكا ،انتشكارات

 آرمانشهر ،مهندسین مشاور .6818 ،.طر بازنگریتفصیلي شهر زنجكان ،گكزارش مرحلكة اول(مطالعكات
وضع موجود) .جلد سوم و چهارم ،مطالعات اقتصادی
و اجتماعي و کالبدی.

دانشگاه تهران.
 وزارت مسكككکن و شهرسكككازی ،6811،.اصكككول وراهبردهككای کلككي بهسككازی و نوسككازی بافككت هككای

 آرمانشككهر ،مهندسككین مشككاور ،6811 ،.مطالعككاتبافت فرسودة شهر زنجان؛ بخشي از بافت قدیم شهر،
گزارش جلكد اول ،مطالعكة وضكع موجكود (مطالعكات
طبیعي ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعي).

فرسوده و قدیمي شهری ،سازمان عمكران و بهسكازی
شهری.

 ابلقي ،ع ،6811 ،.بافت تاریخي ،حفاظكت ،مرمكت،بهسازی یا نوسكازی ،نشكریة هفكت شكهر ،سكال دوم،
شمارههای  1و .5
 -امکو ،مهندسین مشاور ،6812،.طكر جكامع شكهر

-Claudio C., and Acioly Jr., 1999. Institute
for housing and urban development studiesHIS. http: //www. Cadiocioly.com/ functions/
Pdf. Php, p. 1-27.

زنجان ،مطالعات بخش تاریخي و کالبدی شهر.
 امکو ،مهندسین مشاور ،6852 ،.طر جكامع شكهرزنجان ،جلد اول بخش مطالعات کالبكدی و تكاریخي
شهر.
 تقي زاده مطلق ،م ،6823 ،.چكالش هكای اقتصكادیمحله های تاریخي شهری ،مترجم ، :در هفكت شكهر،
شماره دوّم.
 حبیبي ،م ،.مقصكودی ،م ،6816 ،.مرمكت شكهری،انتشارات دانشگاه تهران.
 سازمان مدیریت و برنامه ریكزی کشكور ،6811،.برنامكهچهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگكي جمهمكوری
اسالمي ایران ( ،)6811-6811چاپ ششم.
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محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي سازند فهليان در ميادين نفتي اهواز و آب
تيمور (فرو افتادگي دزفول شمالي)
سادات فيض نيا  ،1عباس فهيمي(* ،)2 ،مظاهر ياوري
 -6استاد دانشکده منابع طبیعي دانشگاه تهران ،کرج
-2کارشناسي ارشد ،گروه زمین شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات
 -8کارشناسي ارشد ،بخش زمین شناسي مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران
پذیرش مقاله6811/2/21 :
تأیید نهایي مقاله6811/66/22 :
چكيده
سازند فهلیان توالي کربناته با سن کرتاسه پاییني است که در حوضه رسوبي زاگرس به طور گسترده نهشته شده
است .سازند فهلیان در مقطع تحت االرضي چاههای  812از میدان نفتي اهواز و  82از میدان نفتي آب تیمور
مورد مطالعه قرار گرفته است .مطالعات پتروگرافي و آنالیز رخساره ها منجر به شناسایي  62میکروفاسیس گردید.
این میکروفاسیسها در یك محیط رم کربناته تك شیب و در  1کمربند رخساره ای شامل پهنه های جزر و
مدی ،الگون ،سد و دریای باز نهشته شده اند .تغییرات نسبي سطح آب دریا در حین تشکیل نهشتههای سازند
فهلیان منجر به تشکیل سه سکانس رسوبي درجه سوم با مرزهای نوع اول و دوم گردیده است .این سکانسها بر
اساس آنالیز رخساره ها و شناسایي الگوی انباشتگي پیشرونده و پسرونده رسوبات شناسایي گردید .مرز پاییني
سکانس اول در هر دو مقطع از نوع اول بوده و بقیه مرزها از نوع دوم مي باشد .سطو حداکثر پیشروی در سازند
فهلیان مطابق با سطو حداکثر پیشروی در زمان های معادل در پلتفرم عربي مي باشد.
واژه هاي کليدي :فهلیان ،کرتاسه پاییني ،میکرو فاسیس ،رم کربناته ،چینه نگاری سکانسي.

* تلفن نویسنده مسئول13626812131 :
Email: af1076@gmail.com
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محیط رسوبي و چینه نگاری سکانسي سازند فهلیان ...
فروافتادگي دزفول (شکل A-6و  )Bپرداخته و
محیطهای رسوبي سازند فهلیان و سکانسهای
رسوبي در دو چاه مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقدمه
کشور ایران دارای پهنه های ساختاری– رسوبي
متعددی است ،از جمله این پهنه ها ،پهنه زاگرس
است که به علت نبود فعالیتهای آذرین ،وجود
سنگهای منشاء غني از مواد آلي و سنا مخزنهای
متخلخل و تراوا با سنا پوشهای مناسب ،شرایط
منحصر به فرد برای تولید و انباشت هیدروکربن
فراهم کرده و باع شده که این پهنه از نفت
خیزترین حوضههای رسوبي دنیا به حساب آید.
سازند فهلیان یکي از سازندهای مخزني زاگرس
متعلق به گروه خامي و به سن نئوکومین (کرتاسه
پاییني) ميباشد ،به علت عدم رخنمون این سازند
در فرو افتادگي دزفول شمالي و دارا بودن خاصیت
مخزني ،مطالعه این سازند با کمك اطالعات
ژئوفیزیکي و مقاطع نازک حاصل از چاههای حفاری
شده شرکت ملي نفت ایران انجام گرفته و سبب
شناسایي بهتر شرایط نهشت و سایر خصوصیات
زمین شناسي این سازند ميشود .برش نمونه سازند
فهلیان در یال جنوبي کوه دال ،در نزدیکي دهکده
فهلیان واقع در  31کیلومتری شرق دوگنبدان
(گچساران) و ده کیلومتری شمال نورآباد ممسني

آغاز کار با مطالعات کتابخانهای و جمعآوری
اطالعات حاصل از کارهایي که تاکنون بر روی سازند
فهلیان انجام شده است .مرحله بعد مطالعات
آزمایشگاهي بود ،در این مرحله به مطالعه مقاطع
نازک گرفته شده پرداختیم ،به علت مخلوط شدگي
در نمونه های گرفته شده از خرده های حفاری،6
مطالعه مقاطع نازک از قسمت باالی سازند شروع
شده و با ظهور رخساره های جدید در مقاطع مرز
رخسارهها مشخص گردید .نامگذاری میکروفاسیسها
به روش تکمیل شده نامگذاری دانهام انجام گرفته
است .بعد از مرحله مطالعه مقاطع نازک ،با توجه به
اطالعات به دست آمده رخسارههای رسوبي در دو
چاه با استفاده از رخساره های استاندارد ویلسون
( )6325تفکیك و با مدل رم کربناته ارائه شده
توسط فلوگل ( )RMFمنطبق شد (فلوگل )2111 ،و
محیطهای رسوبي سازند در دو چاه تفسیر گردید.

در ناحیه فارس قرار دارد .سناشناسي سازند
فهلیان در مقطع نمونه شامل  815متر آهك
توده ای که به رنا قهوه ای تا خاکستری دیده

در مرحله بعد اطالعات بدست آمده با اطالعات
حاصل از چاه پیمایي و نمودار اشعه گاما 2مطابقت
داده شد و با کمك نرم افزار ستون رخسارهای و

ميشود و در قسمتهای فوقاني دارای الیه بندی
متوسط ،اُاُلیتي ،پلتي و نسبت به سازند زیرین یعني
سورمه از محتوای رسي بیشتری برخوردار است

چینه نگاری سکانسي ،سازند در دو چاه و مدل
شبیه سازی شده از محیط رسوبي سازند در زمان
رسوبگذاری رسم گردید ،سپس تطابق چینه نگاری
سازند در دو چاه مورد مطالعه قرار گرفت .مرحله
آخر جمع بندی اطالعات بدست آمده و ارائه نتایج
ميباشد .مطالعات میکروسکپي تعداد  151عدد
مقطع نازک و اندازه گیری میکروسکپي عناصر
تشکیل دهنده در هر مقطع نازک از نظر درصد
دانههای اسکلتي ،اجزای غیر اسکلتي ،سیمان و
ماتریکس مورد بررسي قرار گرفته و نامگذاری

روش مطالعه

(آقانباتي .)6818 ،حد پاییني این سازند با
دولومیتهای تیره رنا سازند سورمه در برش نمونه
همساز است .در مناطقي که سازند هی گسترش
دارد این سازند حد زیرین سازند فهلیان را تشکیل
مي دهد .حد باالیي سازند فهلیان در برش نمونه با
مارنها و آهکهای سازند گداون قابل انطباق است.
در این تحقیق به مطالعه و بررسي سازند فهلیان در
چاه شماره  812از میدان نفتي اهواز و چاه شماره
 82از میدان نفتي آب تیمور واقع در قسمت شمالي

1

-Well cutting
-Gamma ray log

2
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بوسیله روش تقسیم بندی تکمیل شده دانهام انجام
شده است .بر اساس این مطالعات تعداد 62
میکروفاسیس در چهار زیر محیط رسوبي دریای باز
( ،)Aسد ( ،)Bالگون ( )Cو پهنه جزر و مدی ()D

میکروفاسیس همراهي با اجزای اسکلتي کم
(وکستون) 6نیز حاکي از شرایط نامساعد منطقه
عمیق برای رشد موجودات دارد .این میکروفاسیس
منطبق بر کمربند رخساره ای شماره  6ویلسون

شناسایي شده است که در ادامه به شر آنها مي-
پردازیم.

( )6325و میکروفاسیس استاندارد  8فلوگل
( )6325و ویلسون ( )6325و  RMF1فلوگل
( )2111است.

ميكرو فاسيسها:
گروه :A1 :A

 :A2وکستون پلتي بايوکالست دار

وکستون داراي اسپيكول اسفنج
))Spiculite Wackestone

))Bioclast Pellet Wackestone

این میکروفاسیس شامل  61تا  65درصد سوزن
اسفنج 2 ،درصد رادیولر ،به همراه قطعات فسیلي
خرد شده از جنس پوسته اکینوئید ،استراکد به
مقدار  5درصد و مقدار اندکي (6درصد) قطعات
فسیلي از جنس چرت ميباشد .خمیره این
میکروفاسیس شامل  25درصد میکریت ميباشد .از
فرآیندهای دیاژنزی استیلولیتي شدن و مگنتیتي
شدن ( 2تا  5درصد در حفرات آلوکمها و پوستهها)
و سیمان اسپاری را ميتوان نام برد
( شکل  A -2و .)Bوجود آلوکمهای اسکلتي مثل
سوزن اسفنج به همراه مقدار کمي از پوسته رادیولر
و قطعات فسیلي دیگر از جمله عوامل تأیید کننده
شرایط نهشته شدن این میکروفاسیس در زیر محیط
دریای باز ميباشند .اسفنجها و قطعات سوزنهای
مربوط به این گروه موجودات از نشانه های بارز
محیط عمیق دریا ،شرایط عمیق الگون و شرایط آب
سرد ميباشند (تاکر و رایت .)6331 ،حضور این
آلوکمها به همراه پوسته رادیولر که موجوداتي با
پوسته سیلیسي و محیط رشد عمیق ميباشند تایید

این میکروفاسیس شامل  5تا  61درصد خرده هكای
فسیلي از پوسكته اکینوئیكد ،سكوزن اسكفنج ،جلبكك
سبز داسي کالدسه آ ،پوسكته دو کفكهای بكه همكراه
 65درصككد پلككت در خمیككره متشككکل از  25تككا 11
درصككد میکریككت مككيباشككد .درون آلوکمهككا سككیمان
اسپاری و  6تا  2درصد پیریت ثانویه دیده مكيشكود
(شکل .)C-2این میکروفاسكیس در بردارنكده اجكزای
اسکلتي خرد شكده ماننكد پوسكته اکینوئیكد ،سكوزن
اسككفنج و دوکفككهای مككيباشككد .وجككود ایككن قطعككات
فسیلي به صورت خرد شده و با درصد کم حكاکي از
حمل و نقل توسط امواج از محل اصلي زیسكت ایكن
موجودات یعني محیط الگون ومناطق کم عمكق بكه
مناطق نیمه عمیق و دریای بكاز و رسكوبگذاری ایكن
قطعككات همككراه بككا کككم شككدن انككرژی امككواج اسككت
(فلوگككككل .)2111 ،همچنككككین در زمینككككه ایككككن
میکروفاسیس  61تا  65درصد پلتها به صورت کامال
گرد شده مشاهده مي شود که وجود ایكن قطعكات و
حاشیه کامال گرد شده آنها حاکي از حمكل و نقكل از
محیط اصلي تشکیل آنها توسط امواج و عوامل حمل

کننده محیط دریای باز نیمه عمیق تا عمیق برای
این میکروفاسیس است (فلوگل .)2111 ،همچنین
قطعات فسیلي از جنس سیلیس به همراه زمینه
میکریتي نیز خود موید شرایط کم انرژی ميباشد.

و نقل دریایي و رسوبگذاری در شرایط دریكای بكاز و
کككم عمككق تككا نیمككه عمیككق دارد .همچنككین زمینككه
میکریتي این میکروفاسیس نیز همانطور که در مورد
میکروفاسیس  A1شر داده شد بكه همكراه قطعكات

زمینه میکریتي مي تواند هم در شرایط الگون و هم
در مناطق عمیق دریا به صورت گلهای هميپالژیك
یافت شود (تاکر و رایت .)6331 ،در مورد این

اسکلتي دوباره حمل شده حاکي از این زیكر محكیط
رسوبي است .این میکروفاسیس منطبق بكر کمربنكد
-Wackestone
57
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( )6325و  RMF3فلوگل ( )2111است.

رخسكككككارهای شكككككماره  1ویلسكككككون ( )6325و
میکروفاسیس استاندارد  5فلوگل ( )2111و ویلسون

شکل  )A( - 6موقعیت فرو افتادگي دزفول در زون زاگرس )B( ،موقعیت میادین مورد مطالعه در فروافتادگي
دزفول شمالي :A( ،اقتباس باتغییراتي از هیلز و مك کوالن ;6321 ،فالکون :B ،)6321 ،برگرفته شده از نقشه
 1:1, 000, 000شرکت ملي نفت ایران)
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A

A
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A
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شکل  )B ،A( -2وکستون دارای اسپیکول اسفنج ،در شکل  Bپوسته رادیولر بوسیله پیکان مشخص شده است،
( )Cوکستون پلتي بایوکالست دار )D( ،گل سنا آرژلیتي ،در این تصویر کانیهای خود شکل دولومیت درون
زمینه سنا مشخص است
میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخساره ای شماره
 :A3گل سنگ آرژليتي
))Argillaceous Lime Mudstone
 6ویلسون ( )6325و میکروفاسیس استاندارد 8
این میکروفاسیس فاقد آلوکمهای کربناته مي باشد و
فلوگل ( )2111و ویلسون ( )6325و  RMF2فلوگل
زمینه میکریتي مشاهده شده به علت آغشتگي به
( )2111است.
کانیهای رسي ( به میزان  25تا  51درصد) حالت
قهوه ای رنا به خود گرفته است .وجود رس را از
روی پیکهای نمودار اشعه گاما ميتوان تشخیص
داد .همچنین در برخي مقاطع  5تا  61درصد ذرات
کوارتز زاویه دار نیز دیده ميشود .فرایندهای
دولومیتي شدن ( 61تا  65درصد) به صورت
بلورهای لوزی شکل ،مگنتیتي شدن و چرت زایي
نیز دیده ميشود (شکل .)D-2عدم وجود قطعات
اسکلتي برجا (درصد ناچیز) حاکي از شرایط
نامساعد برای رشد و نمو ارگانیسمهای دریایي و
محیط عمیق دارد .ضمن آنکه وجود زمینه از گلهای
همي پالژیك به همراه آغشتگي به کانیهای رسي
حاکي از شرایط رسوبگذاری در عمق خیلي پایین تر
از خط اثر امواج و در شرایط کامال آرام و کمبود
اکسیژن دارد (تاکر و رایت .)6331 ،این
59
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 :B2پكستون –گرينستون اينتراکالستي داراي

گروه :B1 :Bپكستون بايوکالستي پلتدار
))Pellet Bioclast Packstone

پلت

این میکروفاسیس شامل  5درصد خكار اکینوئیكد2 ،

((Intraclast Pellet Pack\ Grainstone

درصد سوزن اسفنج 5 ،درصد استراکد به همراه  2تا
 8درصد فرامینیفرهای بنتیك از جنس تکسكتوالریا،
لنتیکولینا و تروکولینا 21 ،تا  81درصد جلبك سكبز
از جنسككهای داسككيکالدسككهآ و هالیمككدا  6و درصككد

اجزای غیر اسکلتي این میکروفاسیس شامل 11
درصد اینتراکالست 81 ،درصد پلت و در بعضي
جاها تا  5درصد دولومیت است .درون این
میکروفاسیس حدودا  5تا  61درصد اجزای اسکلتي
شامل توبيفیتها ،2سوزن اسفنج ،جلبك قرمز،
قطعات اکینوئید و تعدادی فرام لنتیکولینا مشاهده
مي شود .این میکروفاسیس شامل  21تا  81درصد
ماتریکس میکریتي 61 ،تا  21درصد سیمان اسپاری
و 5درصد پیریت ميباشد (شکل .)B-8همچنین
وجود خمیره متشکل از سیمان اسپاری حاکي از
انرژی باالی محیط در زیر محیط سدی و در نتیجه
شسته شدن میکریت از خمیره و ایجاد امکان
تشکیل سیمان اسپاری در بین آلوکمهای کربناته

پوسته گاستروپود ميباشد .از اجكزای غیكر اسكکلتي
 81تا  11درصد پلت 61 ،درصد بلورهای خود شکل
دولومیت در بعضي بخشها 6 ،درصكد پیریكت وجكود
دارد .این میکروفاسكیس شكامل  61درصكد سكیمان
اسككپاری و  81درصككد مككاتریکس میکریتككي اسككت
(شکل .)A-8وجود خردههای اسکلتي حمل شكده از
محیط الگون به مقدار زیاد (حدودا  11تا 51درصد)
حاکي از حمكل و نقكل از محكیط الگكون و نزدیکكي
محیط رسوبگذاری این نهشته ها به محیط الگوني و
شكرایط نسكبتا کكم عمككق و تكاثیر امكواج دریككا دارد.
همچنین وجود مقدار باالی پلتهكای گكرد شكده کكه
محل تشکیل آنها ابتدا در زیر محیط الگكون بكوده و
به صورت حمل شده نیز مویكد شكرایط رسكوبگذاری
این میکروفاسكیس در محكیط سكدی و تحكت تكاثیر
انككرژی زیككاد امككواج اسككت (فلوگككل .)2111 ،وجككود
مقداری از زمینه به صورت میکریت ( 81درصكد) در
محیط سدی مي تواند بكر اثكر کكم شكدن انكرژی در
محیط یا له شدن و خرد شدن پلتهای میکریتكي در
نتیجككه تككاثیر عوامككل مختلككف دیككاژنزی از جملككه
فشككردگي 6باشككد (تككاکر و رایككت .)6331 ،از دیگككر
عوامل تایید کننده این زیر محیط جورشدگي خكوب
ذرات و دانه های رسوبي به دلیل انرژی باالی محیط

این میکروفاسیس شامل  61درصد اُاُلیت 11 ،درصد
اینتراکالست از جنس میکریت و  5تا  61درصد
پلت مي باشند .این میکروفاسیس  81تا  11درصد
سیمانهای بلوکي ،دروزی و میکریتي ميباشد

مي باشكد .ایكن میکروفاسكیس منطبكق بكر کمربنكد
رخسكككككارهای شكككككماره  2ویلسكككككون ( )6325و
میکروفاسكككیس اسكككتاندارد  61فلوگكككل ( )2111و
ویلسون ( )6325و  RMF26فلوگل ( )2111است.

(شکل .)C-8وجود اُاُلیت در آلوکمهای اصلي تشکیل
دهنده این میکروفاسیس به همراه اینتراکالستهای
میکریتي به صورت حمل شده و بدون زاویه به
همراه زمینه حاوی سیمان کربناته حاکي از شرایط

شده است .علّت وجود ماتریکس میکریتي به همراه
سیمان کلسیتي در میکروفاسیس  B1شر داده
شده است .این میکروفاسیس منطبق بر کمربند
رخسارهای شماره  1ویلسون ( )6325و
میکروفاسیس استاندارد  66فلوگل ( )2111و
ویلسون ( )6325و  RMF26فلوگل ( )2111است.
 :B3گرينستون اينتراکالستي داراي اُاُليت
))Oolite Intraclast Grainstone

رسوبگذاری در محیط سدی و پر انرژی دارد .این
2

1

-Tubiphytes

-Compaction
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میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخسارهای شماره
 1ویلسون و میکروفاسیس استاندارد  65فلوگل
( )2111و ویلسون ( )6325و  RMF27فلوگل
( )2111است.

میکروفاسیسها بیانگر شرایط رشد به صورت
ریفهای کومهای 6و در مناطق سدی و چسبیده به
الگون ميباشد (فلوگل .)2111 ،میکروفاسیسB5
منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  5ویلسون

 :B4گرينستون پلت دار

( )6325و میکروفاسیس استاندارد  66فلوگل
( )2111و ویلسون ( )6325است.
((Pellet Grainstone

 :B6باندستون ليتوکوديومي

این میکروفاسیس شامل 81تا  85درصد پلت5 ،
درصد اینتراکالست 5 ،درصد اُاُلیت میکریتي و
اجزای اسکلتي شامل  6درصد خار اکینوئید 5
درصد جلبك توبي فیت 2 ،درصد فرامینیفرهای

))Lithocudiom Boundstone
این میکروفاسیس از جلبك لیتوکودیوم با بافت
شبکهای 2ساخته شده است که حفرات آن توسط
سیمان کلسیتي نوع دروزی پر شدهاند .لیتو-
کودیومها به صورت ریفهای کومهای بیشتر در
حاشیه داخلي سدها وجود دارند (فلوگل .)2111 ،از
آلوکمهای غیر اسکلتي  2تا  5درصد اینتراکالست و
 5تا  61درصد پلت درون حفرات ساختمان شبکه-

بنتیك از جنس میلیولید ،سودوسیکالمینا ميباشد.
در این میکروفاسیس سیمانهای بلوکي و دروزی
مشاهده ميشود که  51درصد سنا را تشکیل
ميدهند (شکل .)D-8آلوکم اصلي این
میکروفاسیس پلت ميباشد که دارای جورشدگي
خوبي است به همراه پلتها مقدار کمي از قطعات
اسکلتي خرد شده نیز مشاهده ميشود که حاکي از
شرایط پر انرژی مجاور الگون است .وجود زمینه
شسته شده از میکریت نیز از دیگر نشانه های تایید
کننده این زیر محیط ميباشد .این میکروفاسیس
منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  5ویلسون
( )6325و میکروفاسیس استاندارد  66فلوگل
( )2111و ویلسون( )6325و  RMF30فلوگل
( )2111است.

این
ای دیده ميشوند (شکل .)F-8شر
میکروفاسیس در  B5آمده است .این میکروفاسیس
منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  5ویلسون
( )6325و میکروفاسیس استاندارد  2فلوگل
( )2111و ویلسون ( )6325و منطبق بر
فلوگل ( )2111است.

RMF12

گروه  :C1 :Cپكستون داراي فرامينيفر بنتيک و
جلبک سبز
)(Benthic Foraminifera Green Algae Packstone

این میکروفاسیس شامل  61تا  65درصد جلبك
سبز داسي کالدسهآ 5 ،درصد جلبك سبز کودیاسهآ
از جنس هالیمدا 61 ،درصد فرامینیفرهای بنتیك از

 :B5پكستون توبي فيتها
))Tubiphytes Packstone
این میکروفاسیس شامل  81درصد جلبك
توبيفیت 5 ،درصد داسي کالدسهآ 2 ،درصد
اکینوئید و  2درصد فرامینیفرهای بنتیك از جنس
تروکولینا و لنتیکولینا به همراه اجزای غیر اسکلتي
شامل  5تا  61درصد پلت 61 ،درصد اینتراکالست

جنس میلیولید ،تروکولینا و لنتیکولینا 5 ،درصد

ميباشد .این میکروفاسیس شامل  85درصد
میکریت و  5درصد سیمان بلوکي است (شکل.)E-8
وجود جلبکهای توبيفیت و لیتوکودیوم درون

-Pach reef
-Network
61
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C

A
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شااکل )A( -3پکسااتون بایوکالسااتي دارای پلاات )B( ،پکسااتون –گرینسااتون پلتااي دارای اینتراکالساات،
()Cگرینستون اینتراکالستي دارای االيت )D( ،گرینساتون پلات دار )E( ،پکساتون توبيفياتدار )F( ،باندساتون
ليتوکودیومي
و عدم حمل شدگي دارد (فلوگل .)2111 ،بكه عكالوه
خمیره میکریتي نیز حاکي از شكرایط زیكر خكط اثكر
موج و رشد و نمو باالی جلبکهای دریایي بكه عنكوان
منشا تولیكد پلتهكا و همچنكین میکریكت در خمیكره
سنا مكي باشكند .ایكن میکروفاسكیس منطبكق بكر
کمربنككد رخسككاره ای شككماره  1ویلسككون ( )6325و
میکروفاسكككیس اسكككتاندارد  61فلوگكككل ( )2111و
ویلسون ( )6325و  RMF20فلوگل ( )2111است.

قطعات خار پوست 2 ،درصد پوسكته گاسكتروپود بكه
همراه اجزای غیر اسكکلتي شكامل  21تكا  81درصكد
پلت ،مي باشد .خمیره میکروفاسكیس شكامل  21تكا
 81درصد میکریت مكي باشكد (شكکل .)A-1حضكور
جلبك سبز از جنسهای داسي کالدسكه آ و هالیمكدا
بكككه همكككراه فرامینیفرهكككای بنتیكككك (میلیولیكككد،
تکستوالریا ،دخانیكا و ) . . .از خصوصكیات بكارز زیكر
محیط الگون ميباشكند (فولوگكل ;2111 ،صكالحي،
 .(6811همچنین وجود پلت به صورت برجكا و لکكه
مانند حاکي از رسوبگذاری در همان محیط تشكکیل
62
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A
 :C2پكستون پلتي داراي کودياسهآ

A

)(Codiacea Pellet Packstone
این میکروفاسیس شامل  8درصد جلبك کودیاسه،
 6درصد جلبك قرمز 2 ،تا  8درصد اجزای
خارپوست 6 ،درصد دوکفهای 2 ،درصد استراکد5 ،
درصد پوسته براکیوپود و  6درصد گاستروپود به

B

همراه اجزای غیر اسکلتي از جمله  11تا  51درصد
پلت مي باشد .خمیره این میکروفاسیس شامل 81

A

تا  11درصد میکریت ميباشد (شکل .)B-1وجود
پلت همراه با خمیره میکریتي و فسیلهای شاخص
محیط الگون از جمله جلبك سبز و فرامینیفرهای
بنتیك حاکي از شرایط رسوبگذاری مناطق کم
انرژی و عمق زیاد و منطقه با گردش محدود آب در
الگون دارد (فلوگل .)2111 ،میکروفاسیس C2
منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  1ویلسون

C

( )6325و میکروفاسیس استاندارد  61فلوگل
( )2111و ویلسون ( )6325و  RMF16فلوگل
( )2111است.

D
A

 :C3وکستون بايوکالستي داراي پلت
)) Pellet Bioclast Wackestone
این میکروفاسیس شامل  5درصد جلبك سبز داسي
کالدسه آ 5 ،درصد استراکد 8 ،درصد گاستروپود8 ،
درصد قطعات خار پوست و  6تا  2درصد دو کفه ای
و به میزان بسیار کم فرامینیفر تکستوالریا به همراه
اجزای غیر اسکلتي شامل  61تا  21درصد پلت مي
باشد .خمیره این میکروفاسیس شامل  51تا 11
درصد میکریت ميباشد (شکل .)C-1میکروفاسیس
 C3منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  2ویلسون
( )6325و میکروفاسیس استاندارد  61فلوگل
( )2111و ویلسون ( )6325و  RMF20فلوگل
( )2111است.

E
A

شکل )A( - 1پکسكتون دارای فرامینیفكر بنتیكك و جلبكك سكبز،
جلبك داسي کالدسهآ ( )Bپکستون پلتكي دارای بایوکالسكت)C( ،
وکستون بایوکالستي دارای پلت )D( ،گكل سكنا فسكیل دار)E( ،
پکستون پلتي ،پلت به صورت لکه های تیره رنا سرتاسر زمینكه را
فرا گرفته است
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 : C4گپپپپپپل سپپپپپپنگ فسپپپپپپيل دار

گپپپپروه  :D1 :Dگپپپپل سپپپپنگ سپپپپيلتي

()Fossiliferous Mudstone

()Silty Mudstone
این میکروفاسیس تقریبكا فاقكد خكرده هكای اسكکلتي
مشكخص اسككت .ایكن میکروفاسككیس در بعضكي جاهككا
حاوی 61تا  65درصد ذرات کوارتز تخریبكي در حكد
سیلت و به صورت زاویه دار است .از دیگكر ویژگیهكای

این میکروفاسیس شامل  2تا  8درصد قطعات
خارپوست 6 ،تا  2درصد خار اسفنج ،فرامینیفرهای
بنتیك از جنس لنتیکولینا و میلیولید به مقدار کم
به همراه اجزای غیر اسکلتي شامل  6تا  2درصد
پلت مي باشد .خمیره این میکروفاسیس شامل 35
درصد میکریت مي باشد .در این میکروفاسیس
فابریك استیلولیت و پیریت درون حفرات آلوکمها
نیز دیده مي شود (شکل .)D-1وجود فرامینیفرهای
بنتیك شاخص محیط الگون به همراه مقدار کم

بارز این رخساره حضور قالبهای دروغكین تبخیكری بكا
بلورهككای شككکل دار مككي باشككد (شككکل  .)A-5وجككود
قالبهككای دروغككین از کانیهككای تبخیككری بككه صككورت
خودشکل حاکي از اثر وجود کانیهای تبخیری تشکیل
شده در شرایط جزرومدی ميباشند که در اثكر عوامكل
دیاژنزی از بین رفته اند وقالب آنها باقي مانكده اسكت،
وجود قالبها حاکي از شرایط رسوبگذاری جزر و مكدی
است .این میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخسارهای
شماره  3ویلسون ( )6325و میکروفاسكیس اسكتاندارد
 28فلوگكككل ( )2111و ویلسكككون( )6325و RMF25
فلوگل ( )2111است.

سوزن اسفنج و مشاهده آثار حفاری توسط
موجودات حفار در این میکروفاسیس حاکي از
رسوبگذاری در شرایط آرام و مربوط به محیط با
چرخش محدود آب و عمیق الگون ميباشد .این
میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخسارهای شماره
 1ویلسون ( )6325و میکروفاسیس استاندارد 21
فلوگل ( )2111و ویلسون ( )6325و  RMF19فلوگل
( )2111است.

 :D2کوارتز آرنايت ()Quartz Arenite
این میکروفاسیس دارای  31درصد قطعات کوارتز در
اندازه ماسه ریز تا متوسط ميباشد .بین قطعات
کوارتز سیمان کلسیتي وجود دارد (شکل .)B-5
وجود ماسه های کوارتزی در اندازه ماسه و زمینه
سیمان کلسیتي بیانگر انرژی باال و رسوبگذاری
درکانالهای وارد شده به مناطق جزرومدی از طرف
خشکي و رسوبگذاری ذرات تخریبي حمل شده توسط
این کانالها با ورود به دریا و کم شدن انرژی آب در
درون کانالها ميباشد .این رخساره در عمق 1121
متری از چاه آب تیمور 82-به ضخامت  2متر
مشاهده ميشود (شکل.)1

 :C5پكستون پلتي ()Pellet Packstone
این میکروفاسیس شامل 51تا  11درصد پلكت و مقكدار
بسیار کم قطعات اسکلتي شامل  6درصد جلبك داسي
کالدسككهآ 6 ،درصككد فرامینیفككر تروکولینككا 6 ،درصككد
قطعات استراکد به همراه خمیره میکریتي دیكده مكي-
شود (شکل .)E-1وجود پلت درجا در زمینه بكه مقكدار
زیاد به همراه زمینه میکریتي و با توجه به قانون والتكر،
بر پایه این قانون ،یك ردیكف رخسكارهای پیوسكته ،در
محیط یا زیر محیطهكایي کكه در کنكار یکكدیگر وجكود
داشته اند ،پدیدار شده اند ،دالیل ذکكر شكده حكاکي از
شرایط با گردش محدود آب و عمق متوسط و اثكر کكم
امواج دریا در محدوده الگون دارد .ایكن میکروفاسكیس
منطبككق بككر کمربنككد رخسككارهای شككماره  1ویلسككون
( )6325و میکروفاسیس استاندارد  61فلوگكل ()2111
و ویلسون ( )6325و  RMF16فلوگل ( )2111است.
64

پژوهشهای دانش زمین ،سال اول ،شماره ،6بهار  ،6813صفحات 21 -55

A
 :D3پكستون-گرينستون اينتراکالستي داراي

A

پلت ()Pellet Intraclast Pack\ Grainstone
این میکروفاسیس شامل اجزای غیر اسکلتي به
صورت  61تا  21درصد اینتراکالست 61 ،درصد
پلت ميباشد .اینتراکالستها در اندازه های مختلف از
 1/5تا چند میلیمتر دیده ميشوند .این
میکروفاسیس شامل  21درصد سیمان اسپاریتي و
 65درصد میکریت حاصل از خرد شدگي

B
A

اینتراکالستهای میکریتي ميباشد (شکل.)C-5
وجود اینتراکالستها با اندازه های متفاوت و از جنس
میکریت (منشاء الگون) حاکي از رسوبگذاری در
شرایط پهنههای جزرومدی وتغییرات ناگهاني در
انرژی محیط در اثر عواملي نظیر طوفان ميباشد.
این میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخساره ای
شماره  3ویلسون ( )6325و میکروفاسیس استاندارد
 25فلوگل ( )2111و ویلسون ( )6325و RMF24
فلوگل ( )2111است.

C
A

محيط رسوبگذاري و مدل پيينهادي
بازسازی محیطهای رسوبي بر اساس قكانون والتكر
انجام ميگیرد .بكر پایكه ایكن قكانون ،یكك ردیكف
رخسارهای پیوسته ،در محیط یا زیر محكیطهكایي
که در کنار یکدیگر وجود داشته اند ،پدیدار شكده
اند .آنالیز محیطهای رسوب گذاری بهتكرین روش

شکل )A( -5گل سنگ سيلتي ،قطعاات کاوارتز در
اندازه سيلت درون زمينه سنگ مشخص است ،قالب
کاني تبخيری در شکل مشاخص شاده اسات)B( ،
کوارتز آرنایت ،ماساه هاای داناه ریاز تاا متوساط

در تعیین شرایط و چگونگي تكه نشسكت رسكوبات
در زمان تشکیل آنها ميباشد که در آن فاکتورهكا
و عوامل موثر بر محیط رسوبگذاری مكورد بررسكي
قرار ميگیرد .در این راستا با استفاده از یافته ها و
اطالعات حاصل از مطالعات گوناگون پتروگرافي و
چینه شناسي و به منظكور درک سكادهتكر محكیط
رسككوبگذاری ،مككدلهای رخسككارهای یككا مككدلهای
رسوبگذاری ارائه مكيشكود (فلوگكل .)2111 ،در
این تحقیق با توجه به میکروفاسیسهای شناسكایي
گردیده ،دسته بندی رخساره ها و بررسي جكانبي
و

کاوارتز گاال سانگ را تشااکيل داده اناد ،بااين ایاان
قطعات را سايمان کلسايتي پار کارده اسات )C( ،
پکستون-گرینستون اینتراکالستي دارای پلت
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(بورچت و رایت )6332 ،و از مثالهای امروزی
5
ميتوان به خلیج فارس (پورسر )6328 ،و شارکبي
در غرب استرالیا (بورچت و رایت )6332 ،اشاره
داشت.

و عمودی رخسكارههكا بكر اسكاس فلوگكل ( )2111و
ویلسكون ( ،)6325مككيتككوان محكیط رسككوبگككذاری
نهشته های کربناته سازند فهلیان را در ناحیه مكورد
مطالعه به فرم یك پلت فرم از نكوع رمك بكا شكیب
مالیم 6در نظر گرفت (شکل.)1

چينه نگاري سكانسي
داليل پيينهاد مدل رم

در طي مطالعات چینه نگاری سکانسي چاه شماره
 812از میدان اهواز و چاه شماره  82از میدان آب
تیمور سه سکانس رسوبي رده سوم شناسایي شده
که در ادامه به توضیح این سکانسها پرداخته مي
شود.

کربناته براي اين

سازند
رمپهای کربناته در تمام دورههای زمین شناسي
وجود دارند ولي در زمانهایي که موجودات
چهارچوب ساز 2کمتر دیده شده و یا وجود ندارند
گسترش پیدا ميکنند (بورچت و رایت.)6332 ،
شرایط رم تقریبا در تمامي رژیمهای تکتونیکي
مشاهده ميشوند ،ولي به مقدار قابل مالحظهای در
شرایط حوضه دروني کریتونیکي ،حاشیه غیر فعال
قارهای ،حوضه فورلندی دیده ميشوند (بورچت و
رایت .)6332 ،از خصوصیات رم ها شیب با زاویه
کم مي باشد بنابر این به طور کامل نشان دهنده
تغییرات نسبي سطح آب دریا بوسیله جابجایي
کمربندهای رخسارهای ميباشند و این در حالي

چاه اهواز 317
سکانس :Iاین سکانس با ضخامتي حكدود  211متكر
دارای مرز زیرین نامشخص ميباشد .علت نامشخص
بودن این مرز قطكع عملیكات حفكر چكاه در انتهكای
سازند فهلیان و عدم نمونه گیری از تشکیالت زیرین
مككيباشككد .از ایككن رو امکككان تشككخیص مككرز پككایین
سکانس رسوبي اول با نهشته های قكدیميتكر وجكود
ندارد ،لكذا بكر پایكه اطالعكات حاصكل از مقكاطعي از
سازند فهلیان که تاکنون مورد مطالعكه چینكهنگكاری
سکانسي قرار گرفته از جمله مقطع نمونكه (صكالحي،
 )6811و دیگر مقاطع مطالعه شده (خزایي)6812 ،
و گزارش شرکت ملي نفت ایران در مورد مرز زیكرین
ایككن س كازند در دو چككاه مككورد مطالعككه (کاووسككي و
همکككاران )2111 ،و نظككر بككه وجككود یکككي از پككنج
ناپیوستگي مهم گروه خامي در راس سكازند سكورمه
(خردپیككر )6325 ،ایككن مككرز از نككوع ناپیوسككتگي
مشخص با سازند سورمه پیش بیني شده است.

است که در مورد پلتفرمها این تغییرات با بیرون
آمدن از آب و در معرض هوا قرار گرفتن رخساره-
های باالی پلتفرم مشخص ميشوند (فلوگل،
 .)2111همچنین عدم وجود رخسارههای چارچوب
ساز ،گسترش رخساره های اُاُلیتي و نبود رخساره-
های کربناته دوباره نهشته شده ،8تأیید کننده ته
نشست این توالي کربناته بر روی یك پلتفرم
کربناته ا ز نوع رم با شیب کم رم هوموکالین
ميباشند .از مثالهای این نوع رم کربناته در
1
افقهای زمین شناسي ميتوان به سازند میشریف
به سن کرتاسه و مربوط به جنوب خلیج فارس
1

-Homocline ramp

2

-Reef
3
-Calciturbidite
4
-Mishrif Formation

-Shark Bay
66
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شکل -1شبیه سازی محیط رسوبي سازند فهلیان و فاسیسهای شناسایي شده در رابطه با آن
رسیده و با رخساره گل سنا فسیلدار و وکستون
از این رو مرز پایین این سکانس از نوع  SB1در نظر
پلتي در عمق  1351متری به پایان ميرسد.
گرفته ميشود .این نتیجه گیری با توجه به این نکته
که افقهای تبخیری درون سازند سورمه منطبق بر
سكانس :IIضخامت این سکانس در حدود  21متر
مرز با سازند فهلیان است نشان دهنده افت شدید
ميباشد ،مرز زیرین سکانس دوم از نوع  SB2مي-
سطح دریا و ناپیوستگي جهاني ميباشند ،استنباط
باشد ،دسته رسوبي  TSTبا ضخامت  61متر با
ميشود (سارج .)2116 ،دسته رخساره ای  TSTبا
رخساره گل سنا آرژیلي مشخص ميشود .این
رخساره وکستون دارای سوزن اسفنج شروع شده و
رخساره در عمق  1311متری باالترین سطح آب
در ادامه سطح حداکثر پیشروی آب دریا  MFSبا
دریای گذشته را به نمایش ميگذارد ( .)MFSدسته
رخساره وکستون دارای سوزن اسفنج و رادیولر در
رسوبي  HSTاز این عمق با ضخامت  11متر و الگوی
عمق  5682متری مشخص ميشود .دسته
پسرونده با رخساره پکستون پلتي و پکستون دارای
رخسارههای  HSTبا ضخامت  621متر و با الگوی
بایوکالست که نشان از نهشته شدن در شرایط
رسوبگذاری کلي پسرونده با رخساره های وکستون
سدی دارند آغاز شده و در ادامه با کم شدن
پلتي و گل سنا آرژیلي آغاز شده ،در ادامه به
تدریجي عمق آب به رخساره های سدی همچنین
رخسارههای گرینستون پلتي که نشان از
لیتوکودیوم و توبیفیت به صورت ریف کومهای
رسوبگذاری در محیط سدی دارند رسیده و سپس
مربوط به حد بین سد و الگون (فلوگل)2111 ،
به رخساره های الگوني شامل وکستون و پکستون
تبدیل شده و در عمق  1111متری به انتهای این
پلتي ،پکستون دارای فرامینیفر بنتیك و جلبك سبز
سکانس و کمترین عمق آب ميرسد.
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دسته رخسارههای  TSTدر این سکانس با ضخامتي
حدود  38متر و با رخساره های پکستون
/گرینستون پلتي دارای اینتراکالست و پکستون
توبیفیتي آغاز شده و در ادامه رخساره باندستون

سكانس :IIIاین سکانس دارای ضخامت  21متر
ميباشد ،مرز زیرین سکانس سوم از نوع

SB2

ميباشد و رخساره  TSTاین سکانس با ضخامت 1
متر ،رخساره گل سنا آرژیلي از عمق  1111متری
شروع شده و با افزایش میزان رسها در عمق 1121
متر سطح حداکثر پیشروی آب دریا  MFSرا در این
سکانس نشان ميدهد .دسته رخسارهای  HSTبا
ضخامت  21متر و با رخسارههای مربوط به الگون
شامل پکستون دارای فرامینیفر بنتیك و جلبك
سبز آغاز شده و در ادامه و با رخساره گل سنا
فسیل دار در عمق  1152متری به پایان رسیده و
مرز سازند فهلیان و گدوان را با مرز سکانسي نوع
دوم  SB2مشخص ميکند .بعد از این عمق رخساره-
ها به صورت آرژیلي تا شیلي مربوط به مناطق
عمیق با مقدار باالی رس و ذرات آواری به صورت
قطعات کوارتز زاویهدار مشخص ميشود که نشان
دهنده شروع سکانس رسوبي مربوط به سازند گدوان
در دسته رخسارههای عمیق شونده  TSTو با مرز
سکانسي  SB2ميباشد.
با توجه به تغییرات نمودار اشعه گاما و انطباق آن بكا
رخسارههای شناسایي شكده ،همخكواني واضكحي در

لیتوکودیومي نیز به آنها اضافه ميشود ،این دسته
رخسارهها در عمق  1312متری و با رخساره
پکستون بایوکالستي دارای پلت به سطح حداکثر
گسترش آب دریا ( )MFSميرسد .این سطح بوسیله
مقایسه در نمودار اشعه گاما ( )Gamma ray logنیز
قابل تشخیص است ،در این عمق پیك مربوط به
نمودار اشعه گاما افزایش را در مقدار نشان داده و به
بیشترین مقدار در طول این سکانس ميرسد .این
افزایش در نمودار اشعه گاما حاکي از افزایش
محتوی رسي درون نهشته های این عمق ميباشد
که در نتیجه افزایش گسترش آب دریا و عمیق
شدن حوضه مي باشد .سپس دسته رخساره های
رسوبي  HSTاین سکانس با ضخامتي حدود 861
متر و با روند نوساني بین رخساره های الگون و
سدی شناسایي شده است .این بخش با رخساره
های باندستون لیتوکودیومي و پکستون بایوکالستي
مربوط به سد و در ادامه با رخساره های الگوني
وکستون بایوکالستي دارای پلت و مادستون دارای
فسیل و پکستون پلتي ادامه پیدا ميکند و در

سه سکانس جدا شده در طول ستون چینكه نگكاری
بین الگوی رسوبگذاری بخشكهای رسكوبي تشكخیص
داده شده و روند افزایش و کكاهش یابنكدگي نمكودار

عمق 1182متری با رخساره وکستون بایوکالستي
به انتهای این سکانس رسوبي ميرسد (شکل.)1

اشعه گامكا وجكود دارد ،بكه طكوری کكه در محكدوده
رخسارههای حداکثر گسترش آب دریا ،میزان نمودار
اشعه گاما با افزایش محتوای رسي در این رخسارهها
بككككككه حككككككداکثر خككككككود مككككككيرسككككككد
(پالك و أکنر()2118 ،شکل.)2
چاه آب تيمور32
سكانس :Іاین بخش با ضخامتي حدود  118متر
یك سکانس بزرا رسوبي است که بیشترین بخش
از سازند فهلیان را در این چاه به خود اختصاص
داده است .مرز زیرین سکانس اول به دالیل ذکر
شده در مورد چاه اهواز  812از نوع  SB1مي باشد،
68
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صفحات
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شماره،2
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شکل  -2ستون چینه نگاری سکانسي چاه اهواز( 812-راهنمای عالئم بکار برده شده در شکل  1آمده است)
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که سکانس  Iشناسایي شده در هر دوچاه ،سکانس
رسوبي بزرا بوده به طوری که قسمت اعظم
ضخامت سازند فهلیان را به خود اختصاص داده
است ،دو سکانس III ،IIدارای ضخامت و تنوع

سكانس :IIاین سکانس دارای ضخامتي حدود 13
متر ميباشد .مرز زیرین این سکانس از نوع

SB2

ميباشد ،دسته رسوبي  TSTبا ضخامت  25متر از
واحد نسبتا ضخیمي از رخساره گل سنا آرژیلي
مربوط به دریای باز تشکیل یافته است .سطح
حداکثر گسترش آب دریا ( )MFSدر بخش انتهای
این دسته رسوبي قرار دارد ،این سطح از روی نمودار
اشعه گاما نیز قابل شناسایي ميباشد .دسته رسوبي
 HSTبا ضخامت  21متر و با روند پسرونده از دو
رخساره سدی پکستون پلتي دارای بایوکالست و
الگوني گل سنا فسیل دار تشکیل شده و در عمق
 1511متری به انتهای این سکانس ميرسد.

رخساره ای کم ميباشد (شکل.)3
با توجه به عدم وجود گسل در فاصله  85کیلومتری
بین دو مقطع مورد مطالعه(حسامي و همکاران،
 )2118و کم عمقتر بودن رخساره های مربوط به
دریای باز در چاه آب تیمور 82-نسبت به چاه اهواز-
 812به این نتیجه ميتوان رسید که شرایط نهشت
سازند فهلیان برای چاه اهواز 812-در مناطق عمیق
تر حوضه قرار داشته است ،همچنین مي توان نتیجه
گرفت که مورفولوژی حوضه در آن زمان به صورت
یك حوضه عمیق شونده از سمت جنوب غربي (آب
تیمور )82-به طرف شما ل شرقي (اهواز )812-بوده

سكانس :IIIضخامت این سکانس رسوبي کوچك
حدود  3متر مي باشد .مرز زیرین این سکانس از

است (آرمون .)6811 ،به طوریکه با ادامه به طرف

نوع  SB2ميباشد ،دسته رسوبي TSTبا رخساره
دریای باز وکستون دارای سوزن اسفنج با ضخامت 1
متر مشخص شده و در عمق  1511متری با همین
رخساره به سطح حداکثر گسترش سطح آب دریا
( )MFSميرسد .در ادامه دسته رخسارهای  HSTبه
ضخامت  5متر با رخساره الگوني مادستون فسیل
دار مشخص شده و نشان از پایین آمدن سطح آب
دارد ،این دسته رسوبي در عمق  1523متری به
انتهای سکانس سوم رسیده و مرز سازند فهلیان با
گداون را مشخص مي کند ،بعد از این عمق رخساره
ها به صورت گل سنا آرژیلي -شیلي به همراه
ذرات آواری حمل شده به حوضه در آمده که حاکي
ازیك مرحله بیرون آمدن از آب و سپس غرق شدن
پلت فرم دارد .از این رو مرز باالی سکانس  IIIاز
نوع  SB2در نظر گرفته ميشود.

شمال شرق و در ناحیه لرستان امروزی به نهشته
های شیلي مربوط به دریای باز و عمیق سازند گرو
در زمان معادل ميرسیم (آقانباتي .)6818 ،و این
نشان دهنده تبدیل رخساره های رم کربناته
(سازند فهلیان) به رخسارههای حوضه (نئوتتیس) در
زمان نئوکومین به طرف شمال شرق ميباشد
(علوی .)2111 ،در منحني تغییرات سطح آب دریا
در مقیاس جهاني ،سوپر سکانس فهلیان مطابق با
بخش باالیي سوپر سیکل  ZuniIو بخش پاییني
 ZuniIIمي باشد که این سوپر سیکلها خود بخشي از
مگاسیکل  Zuniمحسوب ميشوند (هك و همکاران،
( )6311شکل .)61همچنین با بررسي منحني
تغییرات نسبي سطح آب دریا در زمان مذکور در
پلت فرم عربي ،سازند فهلیان مطابق با بخش قاعده-
ای از مگا سیکل  AP8ميباشد (هك و القاهتاني،
.)2115

تطابق چينه نگاري سكانسي
تطابق چینه نگاری سکانسهای شناسایي شده در دو
مقطع مورد مطالعه این واقعیت را روشن ميسازد
71
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شکل  -3تطابق سکانسي سازند فهلیان در دو چاه مورد مطالعه (راهنمای عالئم در شکل 1آمده است)
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شکل -61منحني تغییرات سطح نسبي آب دریا و سکانسهای شناسایي شده در مقیاس جهاني (اقتباس با
تغییراتي از ویت و ویلکریس)2112 ،
ميتوان رسید که شرایط نهشت سازند فهلیان برای
نتيجه گيري
چاه اهواز 812-در مناطق عمیقتر حوضه قرار
نهشتههای سازند فهلیان در دو چاه مطالعه شده
داشته است ،همچنین ميتوان نتیجه گرفت که
دارای گسترش قابل توجهي در رخساره های سدی
مورفولوژی حوضه در آن زمان به صورت یك حوضه
و الگون مي باشند ،میکروفاسیسهای شناسایي شده
عمیق شونده از سمت جنوب غربي (آب تیمور)82-
در چهار محیط دریای باز ،سد ،الگون وپهنههای
به طرف شمال شرقي (اهواز )812-بوده است
جزر و مدی تشکیل شده اند .این سازند دارای سه
(آرمون .)6811،به طوریکه با ادامه به طرف شمال

چرخه رسوبي به سمت باال کم عمق شونده ميباشد.
در این حوضه رسوبي رسوبگذاری غالب از نوع آهکي
بوده و سوپر سکانس فهلیان در منحني تغییرات
نسبي سطح آب دریا در مقیاس جهاني مطابق با
و بخش پاییني LZBIبخش باالیي سوپر سکانس
 ،ميباشد که این سوپر سیکلها خود معادل با LZBII
ميباشند .همچنین با Zuniبخشي از مگاسیکل
بررسي منحني همزمان ارائه شده تغییرات نسبي
سطح آب دریا در پلتفرم عربي سازند فهلیان
ميباشد AP8 .مطابق با بخش قاعدهای مگاسیکل
سکانسهای تشکیل شده در سازند فهلیان بسیار
شبیه به سکانسهای رسوبي در زمان معادل در پلت-
فرم عربي ميباشند .همچنین با توجه به کم عمقتر
بودن رخسارههای مربوط به دریای باز در چاه آب
تیمور 82-نسبت به چاه اهواز 812-به این نتیجه

شرق و در ناحیه لرستان امروزی به نهشته های
شیلي مربوط به دریای باز و عمیق سازند گرو در
زمان معادل مي رسیم و این نشان دهنده تبدیل
رخساره های رم کربناته به رخساره های حوضه
نئوتتیس در زمان نئوکومین به طرف شمال شرق
ميباشد.
تيكر و قدرداني
در پایان الزم ميبینم از ریاست محترم بخش زمین
شناسي مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران و
همچنین همکاریهای اساتید محترم آقایان
دکترباغباني ،دکتر اصیلیان ،دکتر کاووسي ،مهندس
مبشری و کارشناسان آزمایشگاه زمین شناسي آقای
مهندس ناعمي وخانم مهندس منزه در راه انجام این
پروژه کمال تشکر و قدرداني را بنمایم.
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زيست چينه نگاري سازندگچساران دربرش کوه شور ،منطقه الر
زهرا رحماني ،1حسين وزيري مقدم(* ،)2 ،عزيزاله طاهري ،3حسن اميري بختيار

4

 -1کارشناسي ارشد گروه زمین شناسي ،دانشگاه اصفهان
-2دانشیار گروه زمین شناسي ،دانشگاه اصفهان
 -8استادیار گروه زمین شناسي ،دانشگاه صنعتي شاهرود
 -1شرکت ملي نفت ایران
پذیرش مقاله6811/2/66 :
تأیید نهایي مقاله6811/2/63:
چكيده
در این تحقیق ،به منظور معرفي تجمعات فوني ،بایوزونهای موجود و تعیین سن بخش های چهل ،چمپه و
مل از سازند گچساران یك برش در کوه شور ،منطقه الر مورد مطالعه قرار گرفت 62 .جنس و  28گونه از
میکرو فسیل ها شناسایي گردید و در نتیجه  2تجمع فوني تشخیص داده شد .بر این اساس سن سازند
گچساران در این برش چاتین-آکي تانین در نظر گرفته شد .پسروی آب دریا پس از روپلین ،در ناحیه مورد
مطالعه سبب ته نشست رسوبات تبخیری سازند گچساران گردیده است .بنابراین در فارس داخلي بخش
پاییني سازند گچساران معادل زماني آسماری میاني و باالیي در ناحیه خوزستان است.
واژههاي کليدي :زیست چینه نگاری ،سازند گچساران ،الیگو-میوسن ،روزنه داران.

* تلفن نویسنده مسئول13688213215 :
75
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خواص پالستیکي ناشي از وجود الیه های ضكخیم
نمك و الیه هكای مكارني اسكت کكه موجكب دگكر

مقدمه
روزنككداران کككف زی بككزرا از گروههككای فسككیلي
شاخص و مفید برای تعیین سن نسبي الیكه هكای
سنوزوئیك محسكوب میگردنكد .سكازند گچسكاران

شکلي الیه هكا و بهكم ریختگكي آن هكا مكيشكود.
قابلیت انحالل نمك هكا ایكن بهكم ریختگكي را در
سطح زمین و یا نزدیك به آن تسریع و تداوم مي-
بخشند (مطیعي .)6822 ،در حال حاضر شكاخص

یکككي از مهمتككرین سككنا پوشككش هككا در حوضككه
زاگرس مي باشكد ولكي اطالعكات نسكبتا کمكي از
زیست چینه نگكاری ایكن سكازند وجكود دارد ،لكذا
شناسایي و بررسي دقیقتر ایكن سكازند بكر اسكاس
فونككای فسككیلي ،اطالعككات مفیككد و ارزشككمندی را
جهت مطالعات و کارهای اکتشافي در این حوضكه
به دست خواهد داد .چینه نگاری و رسوب شناسي

اصلي مورد استناد ،برش تلفیقي غیر رسمي اسكت
که واتسون ( )6311از چاه هكای مختلكف میكدان
نفتي گچساران ،برای بخش هكای مختلكف سكازند
گچسككاران تككدوین و در سككال  6312همككراه بككا
نمودارهای نوترون و پرتو گاما گزارش نمود .جیمز
و وایند ( )6315خاطر نشكان سكاختند کكه بعلكت
وجود قابلیت انحالل در این سازند و حساسیت آن
نسبت به وزن طبقات فوقاني ،بندرت یك ردیف از
سازند گچساران مشابه با برش نمونكه پیشكنهادی
پیدا ميشود .در مناطق سكاحلي فكارس ،جیمكز و
وایند ( )6315سازند گچسكاران را بكه سكه بخكش
چهل ،چمپه و مول تقسیم کرده اند .گفتني اسكت
که ضخامت و سنا شناسي بخش هكای هفتگانكه
برش الگو و عضو های سه گانكه سكازند گچسكاران
در منطقه فكارس ثابكت نیسكت .بكه همكین رو در

سككازند گچسككاران توسككط گیككل و عككال (،)6322
کشفي ( )6311و مطیعي ( )6338مكورد بررسكي
قرار گرفتكه اسكت .هكدف از ایكن مطالعكه بررسكي
دقیق زیست چینه ای بر اساس روزنداران کف زی
در برش کوه شور مكي باشكد .بكا توجكه بكه اینکكه
مطالعككات محككدودی بككر روی فونككای ایككن سككازند
صورت گرفته ،امید است که این مطالعه اطالعكات
جدیككد و مفیككدی را در اختیككار پژوهشككگران قككرار
دهد.
نهشته شدن سازند گچساران همزمان بكا فعالیكت
های تکتونیکي مي باشكد .ایكن سكازند در حوضكه
فورلند زاگرس که طي چین خوردگي فعال به زیر
حوضه های با چرخش محكدود آب تقسكیم شكده،
نهشته گردیكده اسكت بربریكان و لینكا (،)6316
کككوپ و اسككتونلي ( ،)6312بیككدون و همکككاران
( )6332و تالبوت ( .)2116این عقیده بكا نظراتكي
که ته نشست سازند گچساران را بكه الگكون هكای
خیلي کم عمق و محكیط هكای سكبخا در شكرایط
گرم وخشك نسبت میدهند تباین دارد گیل و عال
( )6322و مطیعي (.)6338
برای سازند گچساران یك بكرش نمونكه کامكل در
سككطح زمككین وجككود نككدارد و ایككن بعلككت داشككتن

بیشتر نواحي این سازند قابل بخش بندی نیست و
با نام کلي گچساران از آن یاد مي شكود (مطیعكي،
 .)6822این سازند به سمت نواحي داخلي فكارس
به آهك های نازک الیه و الیه هكای قرمكز سكازند
رازک تبدیل مكي شكود (شكکل شكماره  .)6نقشكه
هككای لیتوفاسككیس سككازند گچسككاران حككاکي از
تشکیل آن در حوضه ای باریك و ممتد (در حدود
 651کیلومتر عرض و  2111کیلومتر طول) ،طكي
الیگوسن تا میوسن مي باشكد (اشكتوکلین;6311 ،
گیككل و عككال ;6322 ،کشككفي .)6311 ،ضككخامت
سككازند گچسككاران معمككوال در فواصككل کوتككاه از
چندین صد متر تا بیش از  2111متر متغیر است.
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شکل  -1تطابق سازندهای سنوزوئيک در کمربند چين خورده زاگرس ،در این شکل تبدیل سازند گچساران
به سازند رازک به سمت نواحي داخلي فارس مشاهده ميشود
موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

آسماری قرار دارد .بخش آهکي گوری سازند

پس از بازدید مقدماتي صحرایي جهت مطالعات
زیست چینه نگاری ،برش کوه شور با مختصات

میشان با مرز ناپیوسته و هم شیب بر روی سازند
گچساران قرار گرفته است .بخش های چهل،
چمپه و مول سازند گچساران ،بر اساس تغییرات
بارز صفات سنا شناسي ،شامل جنس ،ضخامت و
رنا الیه ها از همدیگر تفکیك مي شوند که مرز
بخش ها بصورت پیوسته و هم شیب است .بخش
چهل از نظر سنا شناسي شامل ژیپس و انیدریت
بصورت توده ای و با رنا سفید مي باشد .این
بخش در حدود  621متر ضخامت دارد .بخش
چمپه تناوبي از آهك ،مارن ،آهك های مارني و
میان الیه های نازکي از دولومیت مي باشد و

گردیدند .برای شناسایي روزنداران از آدامز و بورژوا
( )6312و لوئبلیش و تاپان ( )6311کمك گرفته
شد.

حدود  283متر ضخامت دارد .بخش مول شامل
تناوب آهك مارني ،مارن قرمز و سبز و تیغه هائي
از ژیپس مي باشد .این بخش در حدود  223متر
ضخامت دارد.

جغرافیایي " 22° 81’ 13عرض شمالي و " 26
’ 51° 13طول شرقي در  51کیلومتری جنوب
شرق شهر الر در یال شمالي تاقدیس کوه شور
انتخاب گردید (شکل  .)2با توجه به مشخصات
سنا شناسي و تغییرات رخساره ای در این برش
بیش از 662نمونه برداشت و از آنها مقطع نازک
تهیه شد .تعدادی نمونه هم از سازند زیرین
(آسماری) برداشته شد .این مقاطع از نظر دیرینه
شناختي برای تعیین سن نسبي توالي بررسي

توصيف چينه نگاري برش مورد مطالعه
ضخامت سازند گچساران در برش مورد مطالعه
 511متر مي باشد .سازند گچساران در این برش
با مرز ناپیوسته و هم شیب روی سازند آهکي

شکل  -2موقعيت جغرافيایي و راه های دسترسي به منطقه مورد مطالعه
77

زیست چینه نگاری سازندگچساران دربرش کوه شور ...

استرانسیوم که توسط اهرنبرا و همکاران
( )2112بر روی سازند آسماری صورت گرفته،

زيست چينه نگاري
به منظورتعیین سن نهشتههای سازند گچساران
در برش مورد مطالعه ،مقاطع نازک به طور دقیق
مورد بررسي قرار گرفته است .بر اساس این

استفاده شده است .از آنجا که تعداد زیادی از
فرامینیفر های موجود در سازند آسماری در سازند
گچساران نیز مشاهده شده اند  ،نتایج به دست
آمده توسط اهرنبرا و همکاران ( )2112در این

مطالعات  62جنس و  28گونه شناسایي گردید.
بر مبنای انتشار چینه نگاری میکرو فسیل های
موجود ،دو تجمع فوني تشخیص داده شده است.
تعیین بیوزونها بر اساس بیوزونهای ارائه شده
توسط جیمز و وایند ( )6315و آدامز وبورژوآ
( )6312صورت گرفته است .عالوه بر این برای
تعیین سن دقیقتر نهشتهها ازمطالعات ایزوتوپ

مطالعه استفاده شده است .اهرنبرا وهمکاران
( )2112سه جنس و دو گونه از فرامینیفرها را از
نظر چینه شناسي شناسي حائز اهمیت مي دانند
که در شکل  8محدوده چینه شناسي آنها نشان
داده شده است.

شکل  -3محدوده زماني تعدادی از فسيل های شاخص سازند آسماری بر اساس مطالعات ایزوتوپي اهرنبرگ
و همکاران ( )2113و مقایسه آن با مطالعات پيشين آدامز و بورژآ ()1963
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در تجمع فكوني شكماره  ،6از ضكخامت  621متكری تكا
 812متری فونهای زیر مشاهده گردیدند:

درمنطقه مورد مطالعه سازندگچساران بكه صكورت
هم شیب برروی سازند آسماری قرار گرفتكه اسكت.

Archaias kirkukensis, Archaias sp.,
Textularia sp., Dendritina rangi,
Bigenerina sp., Schlumbergerina sp.,
Triloculina trigonula, Quinqueloculina sp.,
Discorbis sp., Pyrgo sp., Elphidium sp.14,
Neorotalia viennoti, Neorotalia sp.,
Spherogypsina sp., Nephrolepidina
tournoueri

بككه منظككور تعیككین سككن دقیككقتككر قاعككده سككازند
گچساران 63 ،نمونه از نهشتههای سازند آسكماری
نیز برداشت گردید که مطالعه این نمونههكا منجكر
به شناسایي فونهای زیر در بخكش بكاالیي سكازند
آسماری گردید:
Peneropolis sp., Operculina sp.,
Nummulites fichteli, Pyrgo sp.,
Quinqueloculina sp., Nummulites sp.,
Austrotrillina asmariensis, Triloculina
trigonula.
این مجموعكه بكا توجكه بكه حضكور Nummulites

الزم به ذکر است کكه آخكرین حضكور آرکیكاسهكا
مربوط به انتهای این تجمع فوني ميباشد.

ایككن مجموعككه بككا توجككه بككه حضككور Archaias

 fichteliمككيتوانككد بككا زون تجمعككي (Eulepidina-
Nephrolepidina-Nummulites
assemblage
 )zoneاز آدامز و بورژوآ ( )6312که بكرای قسكمت

kirkukensisو  Archaias sp.مككيتوانككد بككا زون
زیسكككتي  2-Bاز آدامكككز و بكككورژوا Archaias

پایین سازند آسماری معرفي شده اسكت ،مطابقكت
داده شود .سن این بایوزون الیگوسن درنظر گرفتكه
ميشود .همچنین این بیوزون را ميتوان با بیكوزن
شكماره  52واینكد ( Nummulites intermedius ,
 )Nummulites vascus assemblage zoneبككه
سن الیگوسن تطابق داد .بر ایكن اسكاس سكن ایكن
مجموعككه الیگوسككن درنظككر گرفتككه مككيشككود .امككا
مطالعات ایزوتوپي استرانسیوم نشان مكيدهكد کكه
آخرین حضور جنس  Nummulitesمربوط به یكك
میلیككون سككال قبككل از انتهككای روپلككین مككيباشككد

asmaricus- Archaias hensoni assemblage
) )subzoneمطابقككت نمایككد .آدامككز و بككورژوآ ایككن

بیوزون را به بخكش پكاییني آکكي تكانین (میوسكن
پیشین) نسبت دادهاند .امكا مطالعكات اهرنبكرا و
همکاران ( )Ehrenberg et al, 2007نشان داده که
آخرین حضور  Archaiasمربوط به قاعده میوسكن،
نزدیك مرز الیگو-میوسن ميباشد .بنابراین بر ایكن
اساس و به دلیل موقعیت قرار گیری در توالي سن
این مجموعه الیگوسن پسین (چاتین) و تكا قاعكده
میوسن در نظر گرفته ميشود.

(اهرنبرا و همکاران .)2112 ،از ایكن رو مكيتكوان
سككن ایككن مجموعككه را بككا توجككه بككه حضككور گونككه
 Nummulites fichteliروپلین در نظر گرفت.
در بخش چهل ،یعنكي از قاعكده تكا ضكخامت 621
متری ،هیچ فسیلي یافت نشده ،که ميتواند معرف
یك زون تهي باشد .بر اساس پخكش و پراکنكدگي
روزن داران بنتیك موجود در بخشهكای چمپكه و
مل ميتوان  2محدوده فوني جدا نمود (شکل .)1

قاعده ایكن تجمكع فكوني بكر روی آخكرین حضكور
آرکیاس قكرار دارد .در ایكن مجموعكه ،از ضكخامت
 812متری تا انتهای سازند گچسكاران ،فكونهكای
زیرحضور دارند:
Neorotalia sp., Elphidium sp.14, Miogypsina cf
irregularis., Borelis sp., Borelis pygmea,
Tubocellaria sp., Triloculina trigonula,
Quinqueloculina sp., Pyrgo sp.,
Schlumbergerina sp. Discorbis sp.,
Pseudotaberina sp., Miogypsina sp., Borelis
haueri
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شکل  -4ستون زیست چينه نگاری و توزیع عمودی ریزسنگوارههایي از سازند گچساران در منطقه الر
)sp.14-Miogypsina assemblage subzone
برای این مجموعه معرفي ميشود .آدامكز و بكورژوآ
این زیر زون تجمعي را به بخش باالیي آکي تكانین

بر اساس حضكور  Miogypsina sp.و Elphidium
 sp.14زیر زون  2-Aاز آدامز و بورژوآ ( Elphidium
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(میوسن پیشین) نسبت دادهاند .با توجكه بكه قكرار
گیری این تجمع بر روی تجمكع  6و عكدم حضكور

نهشككته شككده و سككازند گچسككاران بككر روی بخككش
باالیي سازند آسماری قكرار گرفتكه اسكت (وزیكری

گونكككككه ( Borelis melo-curdicaشكككككاخص
بوردیگالین) ميتوان سن این مجموعه را بكه آکكي
تككانین (میوسككن پیشككین) نسككبت داد .مطالعككات
زیست چینه نگاری در برش مكورد مطالعكه نشكان

مقكدم .)2111 ،بنكابراین حوضكه رسكوبي در بكرش
اللي در موقعیت دورتری نسبت به خط ساحل قرار
داشته است و در فارس داخلي بخش پاییني سازند
گچساران معادل زماني آسماری میاني و بكاالیي در

مي دهد که پسكروی آب دریكا در انتهكای روپلكین
سبب محدود شدن شرایط دریایي شده و آهکهكای
چاتین-آکیتانین سازند آسماری به طور جانبي بكه
وسیله سازند گچساران جایگزین گردیده اسكت .در
حالیکككه در بككرش اللككي(در ناحیككه خوزسككتان) در
چاتین و میوسن پیشین رخسكاره سكازند آسكماری

برش اللي است .اگر چه سازند گچساران عموما بكه
میوسكن پیشكین نسكبت داده مكي شكود (جیمككز و
وایند ،)6315 ،مطالعه مذکور حاکي از آن است که
قاعده سازند گچساران متعلق به الیگوسن ميباشد
(شکل.)5
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 تعدادی از روزنه داران سازند گچساران و بخش باالیي سازند آسماری-5 شکل
Fig 1- Nummulites fichteli, Axial section, Sample no. C14, X90. Fig 2- Austrotrillina asmariensis, Axial section, Sample no. C11,.
X90. Fig 3- Archaias kirkukens, Axial section. Sample no. H109, X90. Fig 4- Neorotalia viennoti, Transverse section,
Sample no. H109, X90. Fig 5- Neorotalia sp., subaxial section, Sample no. H127, X90. Fig 6- Elphidium sp.14, Axial
section. Sample no. H273, X90. Fig 7- Dendritina rangi, Subaxial section, Sample no. H227, X90. Fig 8Nephrolepidina tournoueri, Axial sectin, Sample no. H145, X40. Fig 9- Borelis pygmea, Subaxial section, sample no.
H435, X90.Fig 10- Miogypsina cf. irregularis, Subaxial section, Sample no. H270, X90. Fig 11- Pyrgo sp., Equatorial
section, Sample no. H222, X90. Fig 12- Triloculina trigonuala, Axial section, Sample no. H104, X90

بر اساس مطالعه فونهای موجكود در بخكشهكای
سازند گچسكاران و شناسكایي تجمعكات فسكیلي و
استفاده از مطالعات ایزوتوپي اهرنبرا و همکكاران
) چنكین نتیجكه گیكریEhrenberg et al., 2007(
812 ميشود که قاعده عضو چمپكه تكا ضكخامت
متری مقطع مكورد مطالعكه دارای سكن الیگوسكن
 بكرای بخكش انتهكایي.پسین (چكاتین) مكيباشكد
812 چمپه وکل ضخامت مكل یعنكي از ضكخامت
 سكن آکكي تكانین در نظكر،متری تا انتهای مقطع
 عضو چهل بكدلیل عكدم حضكور.گرفته شده است
.بایوتا به عنوان زون تهي در نظر گرفته ميشود
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بررسي آبخوان کارستي اديو شمال شرق استان خوزستان
عباس چرچي  ،1نصراله کالنتري(* ، )2 ،محمدرضا کياورزي

3

 - 1استادیار گروه زمین شناسي ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 - 2دانشیار گروه زمین شناسي ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 - 3کارشناسي ارشد گروه زمین شناسي ،دانشگاه شهید چمران اهواز
پذیرش مقاله6811/5/5 :
تأیید نهایي مقاله6811/1/65 :
چكيده
پهنه آهکي سازند آسماری در تاقدیس پابده و بخصوص بخش جنوب شرقي آن (کوه ادیو) در شمال شرق
استان خوزستان ،تحت تأثیر نیروهای تکتونیکي بطور گستردهای گسله ،دارای درزه و شکاف شده و شرایط
تشکیل آبخوان کارستي را فرآهم آورده است .پدیدههای ژئومورفولوژیکي مانند چشمه کارستي بيبيتلخون،
دره تکتونیکي -کارستي تالوک و کارنها نشان از توسعه کارست و آبخوان کارستي منطقه ميباشد .مطالعات
زمینشناسي ساختاری ،ژئومورفولوژی و هیدروژئولوژی منطقه نشان ميدهد که )6 :کوه ادیو با کارستشدگي
بیشتر نسبت به گریوه بخش اصلي ذخیره آب کارستي را تشکیل مي دهد )2 ،سازند مارني پابده در زیر آهك
آسماری بصورت آببند عمل نموده و قاعده کارست شدگي است )8 ،گسلهای (و شکستگيهای) عرضي و
مورب باع افزایش خردشدگي آهك شده اند و نقش مهمي در ارتباط کانال های انحاللي ایفا مي نمایند)1 ،
تراکم درزهها و شکستگي ها نواحي زیر سطحي با پتانسیل باالی نفوذپذیری و انتقال جریان آب را نشكان مي-
دهد )5 ،چشمه بيبيتلخون در کمترین ارتفاع رخنمون آهك آسماری ،اصليترین خروجي آب زیرزمیني
منطقه است و  )1جریان آب در آبخوان کارستي منطقه غالبا در دو جهت  NEبه  SWو  SEبه  NWميباشد.
واژههاي کليدي :کوه ادیو ،تکتونیك ،آبخوان کارستي ،چشمه بي بي تلخون.

* تلفن نویسنده مسئول13611611151 :

nkalantari@hotmail.com E-mail:
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کیلومتری شرق شهر اللي در استان خوزستان قرار
دارد .شکل  6تصویر ماهوارهای محدوده مورد
مطالعه را نشان ميدهد .تاقدیس پابده موازی با
ساختار اصلي رشته کوههای زاگرس دارای طولي
حدود  22کیلومتر و پهنایي حدود  1کیلومتر
است که سازند آسماری پوشش سطحي آن را
بطور کامل تشکیل داده است (کشاورزی و
همکاران .)6811 ،ارتفاع حداکثر و حداقل
تاقدیس به ترتیب حدود  6211mو  161 mاز
سطح دریا مكيباشد .فعالیتهای تکتونیکي ،چین-

مقدمه
عوامل ساختاری نقش بسیار موثری در فرایند
کارستي شدن ،هیدروژئولوژی آبخوان کارستي،
تشکیل چشمهها و افزایش ضرائب هیدرودینامیکي
دارند .در هر منطقه کارستي شدت فرآیند
کارستي شدن در ارتباط مستقیم با توسعه
چشمهها و میزان دبي آنها مي باشد .بطور کلي
چشمهها محل تخلیه طبیعي آبخوانهای کارستي
هستند و آبدهي آنها و تغییرات آن در ارتباط
مستقیم با پتانسیل آبخوان و گسترش کارست-
شدگي در سازند آهکي مي باشد (افراسیابیان و

خوردگكي و عملکرد گسلهای طولي و عرضي
موجب خرد شدگي ،افزایش نفوذپذیری و توسعه
آبخوان کارستي در آهكهای آسماری این منطقه

رضایي .)6821 ،گسلها و شکستگيها از عوامل
ساختاری کنترل کننده مسیرهای انحاللي و در
تشکیل پدیدههای کارستي حایز اهمیت ميباشند.
بطور کلي شکستگيها و تقاطع آنها در سازندهای

شده است .سناهای آهکي بر روی طبقات نفوذ
ناپذیر سازند مارني پابده قرار گرفته و در نتیجه
نفوذ آب به درون سازند آهکي ،فرآیند کارستي
شدن تا الیه نفوذ ناپذیر مارن ادامه یافته است.

سخت محل ذخیره آّب زیرزمیني را نشان مي-
دهند (داس 6331 ،و فتر )6333 ،و نقش موثری
در حرکت آب زیرزمیني دارند (سوبا رائو.)2111 ،
نقش شکستگيها در هیدروژئولوژی سازندهای
آهکي توسط (کالنتری و فرزاد  ;2116رهنمایي
 )2115نیز مورد بررسي قرار گرفته است .هر چند
که عوامل متعددی در تشکیل آبخوان کارستي
ادیو و سیستم زیر سطحي تامین کننده چشمه
کارستي بيبيتلخون سهیم ميباشند ولي در این
منطقه نیز همانند بقیه مناطق کارستي عملکرد
عوامل تکتونیکي به نحو بارزی مشاهده ميشود و
شواهد ساختاری منطقه نشان ميدهد که
تکتونیك در تکوین آبخوان کارستي و برونزد
چشمه کارستي رکن اساسي را ایفا مي نماید .در
این تحقیق سعي شده است توسعه آبخوان
کارستي ادیو (تاقدیس پابده) با تأکید بر مطالعات
زمین شناسي مورد بررسي قرار گیرد.

دره تکتونیکي -کارستي تالوک که رودخانه تالوک
در آن جریان دارد ،تاقدیس پابده را بكه دو بخش
تقسیم نمكوده است که بخش شمال غربي آن کوه
گكریوه و بخش جنوب شرقي آن کوه ادیو گفته
ميشود .تنگه بابا احمد در ورودی درة تکتونیکي
تالكوک از تنگههای مهم تاقكدیس پابكده ميباشد.
در شکل  2نمایي از تنگه بابا احمد ،کوه ادیو،
گریوه و چشمه بيبيتلخون ارائه شده است.
آبخوان کارستي ادیو در الیههای آهکي و چین-
خور ده سازند آسماری توسعه یافته است که عمده
آبهای این آبخوان کارستي از طریق چشمه بيبي-
تلخون در ابتدای دره تالوک (تنگه بابا احمد)
تخلیه ميگردد .در گستره آهکي منطقه مورد
مطالعه فرآیند کارستي توسعه یافته و از لحاظ
موفولوژی سطحي کارنها و حفرات انحاللي
کوچك مشاهده ميشود ولي حفرات انحاللي
بزرا ،دولین و فروچاله در الیههای آهکي این
تاقدیس محدود است و گسترش ندارد.

وضعيت عمومي منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه (تاقدیس پابده) در 651
کیلومتری شمال شرق شهرستان اهواز و 81
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شکل  -6تصویر ماهوارهای محدوده مورد مطالعه ،ترکیب باند( 216از سنجنده لندست)2112 ،

شکل -2نمایي از تنگه بابا احمد ،کوه ادیو ،کوه گریوه و چشمه بيبيتلخون (دید به سمت شمال شرق)

ساختاری گسلها ،شکستگيها و درزههای
محدوده مورد مطالعه از نقشه زمینشناسي و
تصویر ماهوارهای منطقه اللي (سنجنده لندست
 )2112استخراج گردید .از اطالعات بدست آمده
طي مطالعات صحرایي نیز در تهیه نقشههای مورد
نظر ،استفاده شده است.

روش مطالعه
با استفاده از نقشه زمیكنشناسي 6/611111
شرکت نفت ملي ایران ( )6815و تصویر ماهواره
ای منطقه ،نقشه زمینشناسي محكدوده مكورد
مطالعه ترسیم شده است (شکل  .)8با بكکار گیری
توانایيهای سنجش از دور و  GISسیمای
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موقعيت تكتونيكي و توالي چينهاي

چيمهها

منطقه مكورد مطالعه از لكحاظ تکتونیکي بكر
اسكاس تقسیم بندی اشتوکلین ( )6311در ناحیه
زاگكرس چینخورده و محل خمش جبهه
کوهستان ( 6(MFFواقع شده است (چرچي،
 .)6811شکل 8نقشه زمینشناسي محكدوده
مكورد مطالعه را نشان ميدهد .سازندهای قابل
مشاهده در این محدوده به ترتیب سني از قدیم به

چشمهها در مناطق آهکي معیار مناسبي برای
تعیین درجه کارستیفیکاسیون هستند .کاهش
تعداد چشمهها در حواشي منطقه کارستي و
تمرکز آنها با افزایش آبدهي در یك ناحیه
مشخص ،نشاندهنده توسعه و گسترش
فرآیندهای کارست شدگي در عمق الیههای آهکي
ميباشد .در منطقه کارستي چنین شرایطي

جدید عبارت از :آهكهای ایالم -سروک ،الیههای
مارني پابده-گورپي ،آهك آسماری ،الیههای گچي
و مارني گچساران ،مارن میشان ،ماسكه سنا

مشاهده ميشود .در یال شمال شرقكي و شمال
غربكي تاقدیس پابكده چشمه کارستي در آهك
آسماری مشاهكده نميشود و چشمههای بيبي-

آغاجاری ،لهبری ،کنگلومكرای بختیاری و نهشته-
های کواترنری ميباشد .تمام پوشش سطحي
تاقدیس پابده از آهكهای آسماری تشکیل شده
است و سیستمهای درز و شکاف و سیماهای

تلخون ،تالوک و گریوه در محل ورودی به دره
تالوک ظهور یافتهاند .این چشمهها از نوع
کارستي هستند و در تمام طول فصل سال فعال
ميباشند.

کارستي نظیر کارن ،حفرات انحاللي مختلف و
درههای خشك کارستي در این سازند بخوبي
گسترش دارد .از این رو این سازند به عنوان
مهمترین واحد لیتولوژیکي کارستي در منطقة
مورد مطالعه به حساب ميآید .در شکل  1مقطع
زمینشناسي منطقه مورد مطالعه در جهت
شرقي -غربي ارائه شده است .قرار داشتن بخش
مارني گچساران و میشان (در یال جنوب غربي
تاقدیس پابده) در مجاورت آهكهای کارستي ادیو
به صورت یك سد هیدرولیکي برای آبخوان
کارستي کوه ادیو عمل نموده و مانع از زهکشي
ذخایر آب کارست به کنگلومرای بختیاری و آبرفت
موجود در غرب و جنوب کوه ادیو شده است.
بنابراین الیههای مارني سازند گچساران و میشان
در نگهداری آب در آبخوان کارستي سازند آهکي
آسماری (تاقدیس پابده) و ظهور چشمه
بيبيتلخون تأثیر مثبتي داشته است.

چيمه بيبيتلخون
چشمه بيبيتلخون در سمت چ رودخانه تالوک
با آبدهي حداقل حدود  6/5 m3/sدر فصل خشك
دبي پایه رودخكانه تالوک را تأمین ميکند
(شکل .)2کوه ادیو منبع اصلي تامین کننده آب
چشمه بيبيتلخون مي باشد ،از طرفي در فصل
زمستان نفوذ آب از رودخانه تالوک در تغذیه
آبخوان کارستي ادیو موثر است .هرچند دو دهنه
اصلي چشمه در کنار هم قرار دارند ،اما مظهر
چشمه به صورت یك نقطه متمرکز نیست و آب
در یك فاصله  21متری از حدود  21نقطه ظاهر
ميشود (کریمي 6811 ،و آبشیریني .)6811 ،با
توجه به بازدیدهای صحرایي به احتمال زیاد مسیر
اصلي جریان چشمه در سازند آهکي کوه ادیو قبل
از رسیدن به دره تالوک به صورت یك مجرای
بزرا گسله و انحاللي ميباشد.

1

- Mountain Front Flexure
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شکل  -8نقشه زمینشناسي محدوده مورد مطالعه و راستای مقطع ()A-B

شکل  -1مقطع زمینشناسي ( )A-Bمنطقه مورد مطالعه در جهت شرق -غرب
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در محل ظهور چشمه باز شدگي قابل توجه الیه-
های سازند آسماری و درزههای عرضي و مورب
فراواني با بازشدگي زیاد (حدود  61سانتيمتر) به
وضو مشاهده ميشود .واریزههای کوچك و بزرا
آهکي در محل تقاطع این مجرای کارستي با دره
تالوک موجب پخش آب و تشکیل دهانههای زیاد
این چشمه شده است .یکي از مواردی که در
مطالعات مناطق کارستي مورد توجه قرار ميگیرد
بررسي حوضه آبریز چشمهها ميباشد .با توجه به
متوسط بارندگي منطقه مورد مطالعه(151

چيمه تالوك
چشمه تالوک  281متر بكاالتر از چشكمه بكيبكي-
تلخون میان رسوبات بستر موجود در دره تكالوک و
بككین دو کككوه ادیككو و گریككوه در راستكككای یکككي از
گسلهای طولي ظاهر شده است و در رده گسلي-
بستری قرار ميگیرد .با توجه به اینکه این چشكمه
در بستر رودخانه تكالوک ظهكور یافتكه اسكت ،نكام
تالوک برای آن انتخاب گردید .هر چند مظهر ایكن
چشمه کارستي به کوه ادیو نزدیكتر ميباشد ،امكا
بر اساس بازدیدهای صكحرایي و مطالعكات زمكین-
شناسي و به ویژه مشابه بكودن کیفیكت شكیمیایي

میليمتر)  ،میانگین آبدهي چشمه بيبيتلخون و
میزان تخلیه آن ناشي از بارندگي در یك
سال( )QBو درصد نفوذ بارندگي( )Iبا استفاده از

آب آنها احتماال چشمه تكالوک بكا بكيبكي تلخكون
دارای ارتباط هیدرولیکي است و از کوه ادیو تغذیه
ميگردد.

رابطه  ، QB  IAPبا در نظر گرفتن ضریب نفوذ
 11درصد (با توجه به تراکم درزه و شکستگيها و
ژئومورفولوژی منطقه) ،مساحت حوضة آبگیر این
چشمه ( )Aحدود  652کیلومترمربع برآورد شده
است .از اینرو با توجه عملکرد گسلها و
شکستگيها در تاقدیس پابده که در ادامه به آن
پرداخته شده است ،تمام پوشش کوه ادیو (بخش
جنوب شرقي تاقدیس) به مساحت حدود 661
کیلومتر مربع متشکل از آهكهای درزه و
شکافدار سازند آسماری منبع اصلي تأمین کننده
آب چشمه بيبيتلخون مي باشد.
چشمه بيبيتلخكون بكه عنكوان مهمتكرین تخلیكه
کننده آبخوان کارستي تاقدیس پابده ،دارای آبي از
نوع سولفاته -کلسكیك اسكت .هكدایت الکتریکكي،
مجموع امال و دمای اندازه گیری شده آب چشمه
بيبيتلخون به ترتیكب برابكر  6211میکرومكوهس
بككر سككانتیمتر 111 ،میلككيگككرم در لیتككر و 28/8
درجه سانتيگراد ميباشد.

چيمه گريوه
چشمه کارستي گریوه در فاصله  211متری بكاالتر
از چشمه بكيبكيتلخكون در آهكك کكوه گریكوه در
سمت راست رودخانه ظهور یافته است (شكکل .)5
چند گسل طولي با روند شمال غرب -جنوب شرق
و شككیب  15درجككه در جهككت شككمال شككرق در
محككدوده ورودی دره وجككود دارد .مظهككر چشككمه
گریككوه در داخككل سككناهككای کوچككك و بككزرا و
واریزههای آهکي در کرانه راسكت رودخانكه تكالوک
قرار دارد .یك گسكل در مجكاورت چشكمه گریكوه
وجود دارد که عملکرد و فعالیكت آن موجكب خكرد
شدگي و ایجاد درزه و شكکافهكای فراوانكي شكده
است .همین زون شکسته شده در تشكکیل چشكمه
گریوه موثر واقع شده است و تجمع بیشتر واریكزه-
های آهکي در محدوده ایكن چشكمه نیكز ناشكي از
فعالیت این گسل ميباشكد ،بنكابراین ایكن چشكمه
کارستي از نوع چشمه گسلي ميباشد.
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شکل  -5چشمه گریوه در جنا راست رودخانه تالوک (دید بسمت شمال)
خطوارههای با طول زیكاد نیز در یكال جنوب غربي
کوه ادیكو مشاهده مكيشكود کكه موجكب سكهولت
حرکت آب به چشمه بيبيتلخون هستند .با توجكه

نقش شكستگيها در توسعه آبخوان کارستي
شکسككتگي عبككارت از یككك ناپیوسككتگي مکككانیکي
مسطح در سنا است که در نتیجه شکست سنا
شکننده تحت فشار کم و درجكه حكرارت معمكولي
پوسته زمین ایجاد ميشود .شکستگيهكا فضكاهای

به رز دیاگرام (شکل  )1روند اصكلي شکسنگييهكای
عرضي (عمود بكر محكور تاقكدیس) ،شكمالشكرق-
جنكوب غكرب مكيباشكد و دارای امتكداد N 25 E

بككازی هسككتند کككه تخلخككل ثكانكككویه نكككامیده
مكككيشككوند .از دیككدگاه هیككدروژئولوژی تشككخیص
شکستگيها در رابطه با پتانسیل آبي حائز اهمیكت
ميباشد .در شکل  1نمایي از سیستم شکسكتگي-
هككای آهككك آسككماری در یككال شككرقي کككوه ادیككو
مشاهده ميشود.
تراکم درزه و شکستگيها در کوه ادیو نشان دهنده
نفوذ پذیری بیشتر و زونهای دارای پتانسیل آبكي
ميباشد .برای استخراج شکستگيها و خطوارههای
منطقه مورد مطالعه از تصكویر مكاهوارهای ترکیكب
باند  216منطقه ،نقشه زمینشناسكي و داده هكای
برداشتي عملیات صكحرایي اسكتفاده شكده اسكت.
همانطكور کكه در نقشكه شکسكتگيهكا (شكکل )2
مشاهده ميشود ،سطح تاقدیس پابده کامال خرد و
شکسته شده و دارای درزه ،شکستگي و گسلهكای
فراوان است که تماما به عنكوان خطكواره 6در نظكر
گرفته مكيشكوند .خطكوارههكا پدیكدههكای خطكي
هستند کكه بواسكطه نیروهكای تکتكونیکي توسكعه
یافته و شکستگيهای زیر سطحي و تخلخل ثانویه
را آشككکار مككيکننككد (سككوبا رائككو .)2111 ،فراوانككي
خطكوارههكا در کكوه ادیككو بیشكتر اسكت ،از طرفككي

تا  N 51 Eدرجه هسكتند .شکسنگييهكای طكولي
همجهت با محور تاقدیس با رونككد شكمال غكرب-
جنكوب شكرق دارای امتكداد  N 11Wتكا N 11W
درجه هستند .بر این اساس در کوه ادیو دو جهكت
جریككان غالككب در سیسككتم کارسككتي وجككود دارد،
بطوریکه آب زیرزمینكي در جهكت عرضكي از NE
به  SWو در جهت طولي از  SEبه سكمت NWبكه
سمت مجاری اصلي چشمه بيبكيتلخكون حرکكت
ميکند .از طرف دیگر مطالعه نقشه زمینشناسي و
بازدید صحرایي از چشمههای بيبيتلخون ،تكالوک
و گریوه و سیماهای انحاللي موجود در محكدوده و
محل ظهور آنها نشان ميدهد که موقعیت تشكکیل
چشمهها متأثر از روند خطي شکستگيها ميباشد.

6 -Lineament
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شکل  -1سیستم شکستگيهای آهك آسماری در کوه ادیو (دید بسمت غرب)

شکل  -2نقشه شکستگيهای محدوده مورد مطالعه
بر روی تصویر ماهوارهای

شکل  -1رز دیاگرام شکستگيها

گسلهاي طولي
گسل پابده در محل خمكش جبهكه کوهسكتان بكا
روند شمال غرب -جنوب شرق و طول حككدود 81
کیلومتر به موازات محور تاقدیس پابكده منطقكه را
تحت تأثیر قرار داده است .تشخیص ایكن گسكل از

در طول دره تالوک از سكمت هسكته تاقكدیس بكه
سمت چشمه بيبيتلخون (در جهت شمال شكرق)
شیب الیهبندی به طور ناگهكاني تغییكر مككيیابكد،
بطوری که شدت آن به سمت چشمه افزایش یافته

روی تصویر ماهوارهای و عکسهای هوایي محدوده
مككورد مطالعككه بككا توجككه بككه رونككد خطككي آن و
بازدیدهای صحرائي به سهولت امکان پكذیر اسكت.

و شیب الیههای آهکي کوه ادیو با شکسكتگيهكای
فراوان به  11درجكه مكيرسكد ،کكه نشكان دهنكده
عملکرد گسل پابده ميباشكد .اشكکال  61 ،3و 66

91

بررسي آبخوان کارستي ادیو شمال شرق استان خوزستان ...

تعدادی از گسلهای طولي تاقدیس پابده را نشكان
مي دهند که امتداد آنها بكه دره تكالوک مكيرسكد.
گسلهكای طكولي در طكول تاقكدیس پابكده نقكش
موثری در تسهیل انتقال آب بكه آبخكوان کارسكتي
دارند .طي پیمایش صحرایي در امتداد دره تالكوک
تعداد زیادی گسل با شیب بكین  15تكا  11درجكه
در تاقدیس پابده مشاهده گردید (شكکل .)3شكیب
این گسلها در یال شمال شرقي عمدتا بكه سكمت
جنوبغرب (به سكمت هسكته تاقكدیس) و در یكال
جنوب غربكي بكه سكمت شكمال شكرق مكيباشكد.

آسماری در سازند پابده که قاعده آبخوان کارسكتي
به حساب ميآید ،نیكز گسكترش یافتكهانكد (شكکل
 .)66بخشي از مسیر رودخانه تالوک در باال دسكت
چشمه بيبيتلخون فقط در فصكل زمسكتان دارای
آب است اما این رودخانه از محل چشمه به پكایین
دست به یك رودخانه دائمكي تبكدیل مكيشكود .از
طرفي در فصكل زمسكتان بخشكي از آب جكاری در
رودخانه تالوک در باال دست چشمه از طریكق ایكن
گسلها و شکستگيهای مورب در مسیر رودخانكه،
وارد آبخوان کارستي ميشود (شکل  .)61با توجكه

شکل 3نمایي از عملکرد گسل در الیههكای آهكك
آسماری را نشان ميدهد ،تعدادی از این گسكلهكا
عمقي هستند و عالوه بر خكرد کكردن آهككهكای

به رز دیاگرام (شکل  ،)1گسلهای طولي تاقكدیس
پابده در یال جنوبي کوه ادیو دارای امتداد  621تا
 685درجكه ميباشند.

شکل  -3نمایي از گسلهای طولي در دره تالوک و رزدیاگرام گسلها (دید به سمت شمال)

شکل -61رودخانه تالوک و نفوذ آب به آهك از طریق
گسل
شکل  -66گسل ایجاد شده در الیههای مارني پابده
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روند این گسلها نشان مكيدهكد کكه یكك جهكت
جریان غالكب در آبخكوان کارسكتي ادیكو از سكمت
دماغككه جنككوب شككرقي تاقككدیس پابككده بككه سككمت
چشمه بيبيتلخون وجكود دارد و آب ذخیره شكده
در آبخوان کارستي را به چشمه هدایكت ميکننكد.
عملکككرد گسككلهككای طككولي و رانككدگي در طككي
فعالیتهای تکتونیکي و چینخوردگي در محدوده
تاقككدیس پابككده موجككب خككرد شككدگي ،افككزایش
نفوذپذیری و توسعه آبخكوان کارسكتي آهككهكای
آسماری شده است .ریزشهای جوی بر روی سطح

آبخكككككوان کارسكككككتي و ظهكككككور چشكككككمه
بيبيتلخون را ميتوان به صورت زیر بیان نمود:
-6گسكلهكای عرضكي و مكورب منجكر بكه توسكعه
سیسكتم درزه و شکسكتگيهكای تاقكدیس پابككده و
بویژه کوه ادیو شكده کكه بكه نوبكه خكود پتانسكیل
کارستشدگي منطقه را افزایش داده است.
 -2گسلهای عرضي عمیق با قطع نمودن گسكل-
های طولي (موازی محور چین) و الیهبندی آهكك
آسماری موجب توسعه مجاری و حفكرات انحاللكي
کارست شده است .ایكن گسلهای عرضكي موجكب

تاقدیس پابده (بخصوص کوه ادیو) از سیستم درزه
و شکستگيها به درون آهك و کارست نفكوذ مكي-
کند و از طریق گسلهای طولي و مجاری انحاللكي

ارتباط ذخایر آبكي به موازات محور تاقدیس پابده
شككده کككه در نهایككت موجككب گسككترش آبخككوان
کارستي کوه ادیو که چشمه بيبيتلخون را تغذیكه

آبخوان کارستي به سمت نقكاط خروجكي (چشكمه
بيبيتلخون) حرکت ميکند.

ميکند شده است.
 -8مجراهای عرضي شبکه کارستي (مجاری عمود
بككر محككور چككین) بككه واسككطه عملکككرد همككین
شکسككتگيهككا و گسككلهككای عرضككي در یككالهككای

گسل ها و شكستگي هپاي عرضپي و مپورب
گسلهای عرضي و مكورب بكا قطكع نمكودن الیكه-
بندیها و برخورد با گسلهای طكولي ،در افكزایش
خرد شدگيها و سیستم شکسكتگي هكا مكوثرنكد و
موجب ارتباط کانالهای طكولي آبخكوان کارسكتي
شكككدهانكككد .ایكككن گسكككلهكككا در فرآینكككدهای
هیدروژئولوژیکي کارست همچون تسكهیل جریكان
آب زیرزمیني ،انحالل و توسعه کارسكت نیكز حكائز
اهمیت هسكتند .چنكد گسكل عرضكي و مكورب در
تاقدیس پابده از هسته تاقدیس عبور کرده و امکان
ارتباط هیدرولیکي بخشهای آهکي آسماری یكال
شمالشرقي و یال جنوبغربي تاقككدیس پابكده را
فراهم آورده است .عمق تأثیر تعكدادی از گسكلهكا
به درون سازند پابده در زیر آهك آسكماری مكي-
رسد .عملکرد این گسكلهكای عرضكي و مكورب در
بخش کوه ادیكو بكه خكوبي کكه بكه نوبكه خكود در
تسهیل جریان آب از بخشهای یال شمال شكرقي

تاقدیس تشکیل شكدهانكد .حجكم قابكل تكوجهي از
ذخككایر آب سیسككتم کارسككتي در داخككل همككین
مجراها ذخیره شده و مكوجب تغذیكه چشمه بكي-
بيتكلخون ميشود.
بطور کلي گسلها و شکستگيهای عرضي شكرایط
ارتباط هیدرولیکي آبخوانهكای کارسكتي تشكکیل
شده در یال شمال شكرقي بكا ذخكایر آب سیسكتم
کارستي یال جنوبغربكي را فكراهم آوردهانكد .بكاال
بودن آبدهي چشمه کارستي بيبيتلخون ميتوانكد
نشككاندهنككده ارتبككاط هیككدرولیکي آبخككوانهككای
کارستي در دو یال تاقكدیس پابكده (کكوه ادیكو) از
طریق گسلهای عرضي و شکسكتگيهكا و داشكتن
حوضه آبگیر وسیع باشد .مساحت یال جنوبغربي
تاقدیس پابكده (بخكش ادیكو) حكدود  55کیلكومتر
مربع است در حالیکه مساحت حوضه آبگیر چشمه
بيبكيتلخكون حكدود  652کیلكومتر مربكع بكرآورد
گردید که ميتواند تأییدی بر ارتبكاط هیكدرولیکي
آبخوانهكای کارسكتي در دو یكال تاقكدیس پابكده
باشد.

به یكال جنوب غربكي تاقكدیس پابكده کكه محككل
ظكهور چشكمه بيبيتلخون است موثر واقكع شكده
است .نقش گسلهكای عرضكي در ایجكاد و توسكعه
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بیشتر تودههای آهکكي حوضكه کارسكتي زاگكرس،
اخككتالف ارتفككاع موجككب شككده اسككت کككه توسككعه
سیستم کارست در ساختارهای نامتقارن به صورت
غیر یکنواخت باشد .بخشكي از گسكتره آهکكي کكه
دارای ارتفككاع کمتككری اسككت و بككه نقككاط خروجككي
آبخككوان و بككه سككطح اسككاس فرسككایش نزدیكككتككر
اسكت ،دارای پتانسیل بیشكتری بككرای تشكکیل و
توسعه کارست شكدگي ميباشد .چنین مشخصكه-
ای در تاقككدیس آهکككي پابككده کككه یككك تاقككدیس
نامتقارن است به خوبي مشكاهده مكيشكود .نقشكه

فعالیككتهككای تکتككونیکي در سككناهككای کربناتككه
تاقدیس پابده نقش مكوثری در تشكکیل کارسكت و
توسعه کارستشكدگي ایفكا نمكوده اسكت و ظهكور
چشمههای کارستي بيبيتلخكون و گریكوه در زون
گسله تنا بابا احمد خود تأییدی بر تأثیر عملکرد
نیروهای تکتونیکي در ایجكاد منكابع آب کارسكتي
ميباشد.
نقش توپوگرافي در توسعه کارست منطقه
توپككوگرافي یکككي از متغیرهككای کنتككرل کننككده
فرآیندهای کارستي مكيباشكد (وایكت .)6311 ،در
بعضكي منكاطق کارسكتي توپكوگرافي مكيتوانككد در
انتخككاب مسككیر جریككان آب تككأثیر گككذار باشككد .در

رقوم ارتفاعي تاقدیس پابده و مناطق مجاور آن در
شكككككككکل  62ارائكككككككه شكككككككده اسكككككككت.

شکل  -62نقشه رقومي ارتفاعي تاقدیس پابده و مناطق مجاور آن

به سمت یال جنوب غربي و چشمه بكيبكيتلخكون
وجود دارد و از دیدگاه توپوگرافي یال جنوب غربي
کوه ادیو و محدوده چشمه بيبيتلخكون بیشكترین
پتانسككیل کارسككتشككدگي را دارد .در واقككع ظهككور
چشككمههككای بككيبككيتلخككون ،گریككوه و تككالوک در
محدوده تنگه بابا احمد موید نقش توپكوگرافي بكه
عنوان یك عامل موثر در تشکیل و توسعه آبخكوان
کارستي ميباشد.

تراز سطح زمین در یال شمالشرقي تاقدیس پابده
(نككاودیس دلككي) حككدود  651متككر بیشككتر از یككال
جنوبغربي و مظهر چشمه بيبكيتلخكون اسكت و
تراز ارتفاعي الیههكای آهکكي آسكماری در دماغكه
تاقدیس پابده در ناحیه قلعكه خواجكه حكدود 111
متر بیشتر از مظهكر چشكمه بكيبكيتلخكون اسكت.
بنككابراین شككرایط توپككوگرافي بككرای جریككان آب از
نواحي شرقي و دماغه جنوب شرقي تاقدیس پابده
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نتيجه گيري
فعالیت تکتونیکي منطقه و گسل خكوردگي شكدید
آهكهای سازند آسماری در تاقكدیس پابكده یكك
زون کكامال شکسكته و خككرد شكده را بوجككود آورده
است که همراه با انحالل منجر بكه توسكعه آبخكوان
کارستي در این ناحیكه شكده اسكت .کكوه ادیكو بكا
کارستشدگي بیشتر نسبت به گریوه بخش اصكلي
ذخیره آب کارستي را دارد و سازند مارني پابده در

تيكر و قدرداني
از اساتید و کارکنان گروه زمكینشناسكي دانشكگاه
شهید چمران که در انجام این پكژوهش مسكاعدت
کردهاند ،سپاسگزاری ميشود.

زیر آهك آسماری قاعده آبخوان کارستي ميباشد.
عملکرد گسل پابده موجب افزایش شیب الیههكای
آهکي ( 11درجه) در محكدوده تنككا بابكا احمكد
شده است .گسلها و شکستگيهكای عرضكي کكوه
ادیو با قطع نمودن گسلهای طكولي و الیكهبنكدی
باع ارتباط مجاری انحاللي کارست و ذخكایر آبي
توسعه یافته در بخشهای مختلف تودههای آهکي
کوه ادیو شدهاند .چشمه بيبكيتلخكون بكا آبكدهي
نسبتاٌ زیكاد (حكداقل  )6/5 m3/sمهمتكرین تخلیكه
کننده سیستم کارستي منطقه و مكنعکس کننكده
توسعه آبخوان کارستي آهك آسماری ميباشد .بكر
اساس رز دیاگرام شکستگيها ،در آبخوان کارسكتي
ادیو آب در دو جهت  NEبكه  SWو  SEبكه NW
به سمت مجاری اصلي چشمه بيبيتلخون جریكان
دارد .از دیدگاه توپوگرافي یال جنوبغربي تاقكدس
پابده (کكوه ادیكو) و محكدوده تنكا بابكا احمكد بكا
کمترین ارتفاع ،بیشترین پكتانسیل کارستشكدگي
را داشته است .ظهور چشمه گسلي -کارستي بكي-
بيتلخون ،گریوه و تكالوک در محكدوده تنگكه بابكا
احمد تأییدی بر تأثیر عملکرد نیروهای تکتكونیکي
و عامل توپكوگرافي در تشكکیل و توسكعه آبخككوان
کارستي منطقه ميباشد.

95

بررسي آبخوان کارستي ادیو شمال شرق استان خوزستان ...

منابع
- Kalantari N. and Farzad A., 2001.
Groundwater occurence in Fariab tectonic
valley. Journal of Applied Hydrology, XIV,
p. 18-23.
- Rahnemaei, M., 2005. Application of
spectral analysis of daily water level and
spring discharge hydrographs data for
comparing physical characteristics of
karstic aquifers. Journal of Hydrology v.
311, p. 106-116.
- Stoclin, J., 1968. Structrural history and
tectonic of Iran, A review. American of
Petroleum Geologists Bulletin, v. 52 (7), p.
1229-1258.
- Subba Rao N., 2006. Groundwater
potential index in a crystalline terrain using
remote sensing data. Environmental
Geology, v. 50, p. 1067–1076.
- White ,W.B., 1988. Geomorphology and
hydrology of Karst Terrains. Oxford Univ.
Press, New York.

 آبشیریني ،ا .6811 ،.کاربرد تکنیکهای سكنجشاز دور و  GISدر شناخت و پتانسكیل یكابي منكابع
آب زیرزمیني کارسكت در تاقكدیس پابكده -اللكي،
پایان نامكه کارشناسكي ارشكد آب شناسكي ،گكروه
زمینشناسي دانشگاه شهید چمران اهواز.

 افراسكككیابیان ،ا .و رضكككایي ،م .6821 ،.بررسكككيسازندهای آهکي حوضه آبریز خلیج فكارس از نظكر
پتانسككیل منككابع آب کارسككتي .سككومین همككایش
انجمن زمین شناسي ایران ،شیراز.
 چرچككي ،ع .6811 ،.تحلیككل سككاختاری منطقككهفروافتككادگي دزفككول شككمالي  -اسككتان خوزسككتان،
پایككان نامككه دکتككری تکتونیككك ،دانشككگاه شككهید
بهشتي.
 شرکت ملي نفت ایكران .6815 ،نقشكه زمیككن-شناسي مقیاس ،6/611111برگكه کكوه کمسكتان،
شماره .21126 E
 کریمي ،ا .6811 ،.مطالعكه هیكدرولوژی آبخكوانکارستي تاقدیس پابده -اللي ،پایان نامه کارشناسي
ارشد آب شناسي ،گكروه زمكین شناسكي دانشكگاه
شهید چمران اهواز.
 کشاورزی ،م ،.کالنتری ،ن .و چرچكي ،ع.6811 ،.ارزیككابي آب چشككمه بككيبككيتلخككون در تككأمین آب
آبیاری دشت هارکله .یكازدهمین همكایش انجمكن
زمینشناسي ،مشهد.

- Das, D., 1990. Satellite remote sensing in
subsurface water targeting. Proceeding
ACSMASPRS. Annual Convention, p. 99103.
- Fetter, C. W., 1999. Contaminant
Hydrogeology. Prentice Hall Inc., N.J.
- Ford. D.C. and Williams, P.W., 1988.
Karst Geomorphology and Hydrology.
Unwin Hyman, USA.

96

پژوهشهای دانش زمین ،سال اول ،شماره ،6بهار  ،6813صفحات 662 -32

برخاستگاه زمين ساختي ماسه سنگ هاي اللون در مقطع باهمو ،ايران مرکزي :با نگرشي بر
تاثير فرآيندهاي دياژنزي بر ترکيب ماسه سنگ ها
2

محبوبه حسيني برزي(* ،)1 ،نجمه اعتماد سعيد

 -6استادیار ،گروه زمین شناسي دانشگاه شهید بهشتي
 -2کارشناسي ارشد ،گروه زمین شناسي دانشگاه شهید بهشتي
پذیرش مقاله6811/2/25 :
تأیید نهایي مقاله6811/1/1 :
چكيده
به منظور تعیین برخاستگاه و حذف اثر فرآیندهای دیاژنزی بر ترکیب ،ماسه سنا های سازند اللون با سن
کامبرین پیشین در برش باهمو با ضخامت  551متر واقع در بلوک پشت بادام ،مورد مطالعه قرار گرفتند .این
مطالعات توسط بررسي های سنا شناسي  621مقطع نازک ،آنالیز مدال 51نمونه مناسب و استفاده از
میکروسکوپ الکتروني و آنالیز  EDXصورت گرفت .فرآیند های مرحله ائوژنز در این ماسه سنا ها شامل:
سیماني شدن اولیه کلسیتي ،فشردگي فیزیکي ،جانشیني دانه ها توسط سیمان کلسیتي و رنا آمیزی شدن
هماتیتي ،فرآیندهای مرحله مزوژنز شامل :فشردگي شیمیایي ،سیماني شدن کوارتزی ،دولومیتي شدن سیمان
های کلسیتي ،ددولومیتي شدن ،آلبیتي شدن فلدسپارها و رشد ایلیت و کلریت اتوژن و فرآیندهای مرحل ه
تلوژنز شامل :ایجاد شکستگي ها و پر شدن آن ها توسط سیمان های کلسیتي و دگرساني سیمان های ائو و
مزوژنتیکي مي باشد .پس از شناسایي این فرآیندها و حذف تاثیر آن ها بر نتایج آنالیز مدال ،مطالعات
برخاستگاه زمین ساختي در این ماسه سنا ها با استفاده از دیاگرام های ، Qm46 F5 Lt49 ،Qt86 F5 L9
 Qp90 Lvm5 Lsm5و  Lm12 Lv5 Ls83انجام شد .این مطالعات نشان دهنده رخساره کوارتزی /قطعه سنگي با
برخاستگاه زمین ساختي کوهزایي چرخه مجدد و ریفت حاشیه قاره ای در این سازند است که در
کوارتزآرنایت های راس سازند به رخساره کوارتزی با برخاستگاه زمین ساختي کراتون تغییر مي یابد .شواهد
سنا شناسي و استفاده از دیاگرام های خشتي بر پایه دانه های کوارتز ،حاکي از وجود چند منشا برای ماسه
سنا های مورد مطالعه مي باشد .دیاگرام های آب و هوایي  QFRFو  log Qt/F+RFدر برابر log Qp/F+RF
نشان مي دهند که در طي ن هشت سازند اللون ،روند آب و هوایي از نیمه خشك تا مرطوب تغییر مي یابد.
واژه هاي کليدي :آب و هوا ،برخاستگاه زمین ساختي ،دیاژنز ،سازند اللون ،کراتون ،کوهزایي چرخه مجدد.

* تلفن نویسنده مسئول23318118 :

E-mail: hosseini@khayam.ut.ac.ir
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باهمو ...

پرکامبرین به همراه سنا های آتش فشاني و
ماگمایي با برخاستگاه کافتي ،در ردیف های
پرکامبرین پسین و کامبرین پیشین آن است .این
طور به نظر مي رسد که پدیده کافتي شدن از
ویژگي های این بلوک باشد (آقانباتي.)6815 ،
رسوبات سازند اللون در مقطع باهمو ،با ضخامت
 551متر ،توسط الیه های کنگلومرایي با تناوب
ماسه سنا آغاز مي شوند .شروع سازند اللون در
این منطقه همراه با افق های کنگلومرایي بر روی
دولومیت های منتسب به سازند باروت (هرچند
این مرز در مناطقي به صورت گسله دیده مي

مقدمه
واژه برخاستگاه در مفهوم کلي به معنای سرچشمه
گرفتن و منشا است (ولتج و ون ایناتن. )2111 ،
بر پایه تئوری دیکینسون ( ،)6311زمین ساخت،
توزیع جهاني منطقه منشا رسوبات و حوضه های
رسوبگذاری را تعیین مي کند .به عقیده وی،
ترکیب ماسه سنا ها ،شدیدا توسط زمین ساخت
صفحه ای کنترل ميشود و مي توان از طریق
بررسي ترکیب رسوبات به برخاستگاه زمین
ساختي آن ها رسید .در کنار این مطلب باید به
این نکته نیز توجه داشت که ترکیب کاني شناسي
ماسه سنا ها ،ممکن است در طي دیاژنز تغییر
کند (پتي جان و همکاران .)6312 ،فرآیندهای
دیاژنتیکي مانند انحالل دانه های فلدسپار و
قطعات سنگي و یا جانشیني دانه های آواری
توسط کربنا ت ها ،رس ها و بسیاری از کاني های
اتوژن دیگر که کاني شناسي آواری اولیه ماسه ها
را تغییر مي دهند و یا سبب عدم تشخیص آن ها
مي گردند ،باید در زمان تفسیر برخاستگاهي ماسه
سنا های قدیمي مورد توجه قرار گیرند (مك
براید.)6315 ،
سازند اللون از گسترده ترین سازند های کامبرین
پیشین در ایران و کشورهای همجوار است .آسرتو
( )6318برش الگوی این سازند را برای اولین بار
در دهکده اللون (البرز مرکزی) اندازه گیری و نام
گذاری کرد .مقطع مورد مطالعه از سازند اللون ،در
شرق روستای باهمو ،نزدیکي شهر بهاباد واقع شده

شود) و پایان آن با ناپیوستگي فرسایشي از نوع
افق خاک قدیمي با سازند میال است (شکل .)6
بیشترین ضخامت این سازند در برش مورد مطالعه
را ماسه سنا ها تشکیل مي دهند (شکل  .)2با
مطالعه بر روی برخاستگاه زمین ساختي ماسه
سنا های سازند اللون در مقطع باهمو ،مي توان
در رابطه با منشا این ماسه سنا ها و موقعیت
زمین ساختي آن ،اظهار نظر نمود .در این نوع
مطالعات الزم است که ابتدا فرآیندهای دیاژنزی و
تاثیر آن ها بر روی ترکیب اولیه ماسه سنا ها،
شناخته شود تا آنالیز مدال با دقت الزم صورت
پذیرد عالوه بر این که تفسیر تاریخچه تدفین این
رسوبات ،در نهایت بخشي از تکامل حوضه ایران
مرکزی را روشن ميسازد.
روش مطالعه

است .بر پایه تقسیم بندی ایران به حوضه های
رسوبي  -ساختاری جداگانه ،این مقطع ،بخشي از
خرد قاره ایران مرکزی و بلوک پشت بادام به شمار
ميرود .این بلوک میان گسل پوشیده نائین-

مطالعات سنا شناسي اولیه بر روی ماسه سنا
های اللون در برش باهمو ،با مطالعه  621مقطع
نازک توسط میکروسکوپ نوری و رنا آمیزی
مقاطع نازک جهت تشخیص سیمان های کربناته

کوهبنان در شرق و گسل پشت بادام در غرب واقع
شده است (آقانباتي .)6815 ،ویژگي اساسي این
بلوک رخنمون های دگرگوني منسوب به

با آلیزارین قرمز و فروسیانید پتاسیم به روش
دیکسون ( )6315انجام گرفت .در ادامه به منظور
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حذف اثر دیاژنز بر ترکیب و بافت اولیه ماسه
سناها ،تغییرات دیاژنزی مورد مطالعه قرار
گرفتند .عالوه بر مطالعات میکروسکوپي
فرآیندهای دیاژنزی ،ساختار کاني های رسي
درجازا و شیمي آن ها در ترکیب این ماسه سنا

همین طور به میزان کم تر کوارتز های چند بلور
متامورفیکي (فولك )6311 ،و کوارتز های رسوبي
مجدد انتقال یافته با سیمان کوارتز رو رشدی
فرسایشي ،فراوان ترین جزء آواری مشاهده شده
در ماسه سنا های مورد مطالعه مي باشد که

ها ،با استفاده از مطالعه  8نمونه ماسه سنگي
توسط میکروسکوپ الکتروني در دانشگاه تربیت
مدرس انجام شد .در این روش ابتدا نمونه ها
توسط دستگاه «اسپاتر کوتر اسدوز »6با عنصر طال
الیه نشاني شدند و سپس توسط میکروسکوپ
الکتروني مدل «فیلیپس ایکس ال  »281که مجهز
به آنالیزور  EDXمي باشد ،مورد مطالعه قرار
گرفتند .درنهایت شواهد دیاژنزی به دست آمده،
منجر به پیشنهاد توالي دیاژنزی برای این ماسه
سنا ها گردید .در ادامه نقطه شماری  51نمونه
مناسب ماسه سنگي (اینگرسول و همکاران،
 )6311به نمایندگي از برش مورد مطالعه (شکل
 )2و به روش گزی -دیکینسون (ولتج )2112 ،با
شمارش  851-111نقطه در هر مقطع (تعاریف بر

هرچه به بخش های باالتر سازند نزدیك مي شویم
بر فراواني آن افزوده مي شود .دومین جزء آواری
فراوان در ترکیب ماسه سنا های برش مورد
مطالعه را قطعات سنگي (به ترتیب فراواني:
قطعات سنگي رسوبي از نوع چرت ،ماسه سنا،
سیلتستون و قطعات شیلي؛ قطعات دگرگوني
بیشتر از نوع قطعات سنگي دگرگون شده مانند
شیل های دگرگوني ،اسلیت ،فیلیت ،شیست و
قطعات رسوبي-دگرگوني و قطعات سنگي
ولکانیکي) تشکیل مي دهند .فلدسپار ها ،به
ترتیب فراواني فلدسپار های پتاسیم دار،
میکروکلین و به میزان کم تر پالژیوکالز ،سومین
جزء تشکیل دهنده ماسه سنا های مورد مطالعه
مي باشند .از کاني های فرعي در ماسه سنا های

اساس جدول  )6انجام گردید که نتایج حاصل از
این نقطه شماری در جدول  2نشان داده شده اند.
الزم به ذکر است که تغییرات دیاژنزی تا حد
ممکن در حین نقطه شماری مورد توجه قرار
گرفتند (مك براید.)6315 ،

مورد مطالعه مي توان به میکا ها و کاني های
سنگین اپك و کاني های سنگین شفاف مانند
زیرکن و با فراواني کم تر اپیدوت اشاره کرد .به
منظور تعیین دقیق ترکیب سنا شناسي ماسه
سنا های مورد مطالعه ،از داده های حاصل از
نقطه شماری و دیاگرام های سنا شناسي فولك
( )6311استفاده شد .بر این اساس ،ماسهسنا-
های مورد مطالعه در بخش عمده ای از سازند،
ترکیب لیتارنایت (از نوع چرت آرنایت)  -ساب
لیتارنایت تا فلدسپاتیك لیتارنایت و در بخش های
باالیي سازند ترکیب کوارتز آرنایتي دارند (شکل
.)1

يافتههاي سنگ شناسي
طبق مطالعات اولیه صورت گرفته بر روی 621
مقطع نازک ماسه سنگي توسط میکروسکوپ
نوری ،کاني های تشکیل دهنده این ماسهسناها
به ترتیب فراواني به صورت زیر ميباشند
(شکل .)8
کاني کوارتز بیشتر از نوع کوارتزهای تك بلور
پلوتونیك با خاموشي مستقیم تا موجي شدید و
-Sputter Coater Scdoos
-Philips XL30

1
2
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 موقعيت برش مورد مطالعه بر روی نقشه-1 شکل
)1331 ،زمين شناسي (سهيلي و مهدوی
 پارامترهای نقطه شماری در سازند اللون-1 جدول
)6323 ،(اینگرسول و سازک
Qm non
Qm un
Qpq
Qpq2-3
Qpq>3
Cht
Qp
Qt
Q
P
K
F
Lv
Ls
Lsm
Lc
L

 ستون چينه شناسي سازند اللون در مقطع- 2 شکل
 همانگونه که مشاهده مي شود بيشترین ضخامت.باهمو
، فلش ها.این مقطع را ماسه سنگ ها تشکيل مي دهند
نشان دهنده نمونه های انتخابي جهت انجام نقطه شماری

Lt
RF
Lvm
Lsm
Acc
Cem

مي باشند

111

Non-undulouse monocrystalline quartz
Undulouse monocrystalline quartz
Polycrystalline quartz
Qpq2-3 crystal units per grain
Qpq>3 crystal units per grain
Chert
Polycrystalline quartzose (or calcedonic) lithic
fragments (Qpq + Cht)
Total quartzose grains (Qm + Qp)
Total (Qm non + Qm un) and Qpq used for Folk
(1980) classification (Qm + Qpq)
Plagioclase feldspar
Potassium feldspar
Total feldspar grains (P + K )
Volcanic-metavolcanic rock fragments
Sedimentary rock fragments
Metasedimentary rock fragments
Carbonate (reworked fossils and limeclasts
include mudstone) rock fragments
Unstable (siliciclastic) lithic fragments (Lv + Ls
+ Lsm)
Total siliciclastic lithic fragments (L + Qp)
Total unstable rock fragments and chert used for
Folk(1980) classification
Lv + xLm
Ls + (1-x) Lm
Accessory minerals
Cements

662 -32  صفحات،6813  بهار،6 شماره، سال اول،پژوهشهای دانش زمین

 نمونه ماسه سنگي سازند اللون51  نتایج حاصل از نقطه شماری-2 جدول
Qm
un

Qp
>3

Qp
2-3

SFLA005
SFLA008
SFLA017
SFLA022
SFLA028
SFLA029
SFLA030
SFLA032
SFLA034
SFLA038
SFLA040
SFLA041
SFLA043
SFLA047
SFLA051
SFLA053
SFLA058
SFLA062
SFLA066
SFLA067
SFLA069
SFLA070
SFLA075
SFLA076
SFLA056
SFLA077
SFLA078
SFLA079
SFLA080
SFLA082
SFLA083
SFLA084
SFLA085
SFLA086
SFLA087
SFLA088
SFLA089
SFLA090
SFLA091
SFLA093
SFLA095
SFLA099
SFLA100
SFLA105
SFLA107
SFLA128
SFLA127
SFLA136
SFLA137
SFLA155
Average

Qm
non

SAMPLE

K

81
63
57
92
80
27
86
53
44
34
54
50
67
59
95
76
109
31
50
76
58
46
94
75
68
70
54
88
91
94
40
35
39
99
68
84
107
84
59
103
82
64
75
89
90
192
152
181
229
182
81.52

43
38
78
60
39
53
22
77
41
29
46
36
47
68
66
38
45
45
43
59
42
28
68
60
43
56
41
55
55
59
50
85
33
85
37
56
42
47
36
69
44
19
73
34
67
123
132
142
95
131
57.6

15
24
24
20
15
10
19
22
17
14
12
12
28
11
9
13
21
17
12
20
24
11
20
13
16
8
13
12
16
22
11
20
12
22
6
19
19
7
19
16
22
10
13
13
11
19
11
23
1
17
15.62

12
6
9
10
3
5
7
2
6
2
5
4
12
6
6
3
4
6
5
6
8
9
12
8
4
7
4
6
4
6
1
4
2
10
18
5
9
4
5
5
8
3
2
3
6
2
4
11
15
6
6.2

22
18
21
25
15
23
18
21
3
10
8
11
9
36
6
6
3
18
9
15
15
3
27
11
6
34
16
11
9
8
5
15
16
10
17
12
3
6
9
8
25
7
13
0
0
0
0
0
0
0
11.66

P

Lsm

Lv

Ls

Cht

Acc

Cem

M

Sum

Qpq

Qm

Qp

Qt

F

L

Lt

Q

RF

Sum

7
3
2
3
4
8
4
2
3
1
2
2
3
2
2
1
1
0
0
3
2
1
8
5
7
11
2
4
3
5
3
6
4
0
0
5
1
2
0
0
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2.56

20
6
24
21
15
12
17
18
33
19
22
24
20
20
21
27
6
27
16
17
11
17
4
11
26
19
18
25
13
7
33
23
20
6
12
28
10
12
24
17
17
12
11
7
6
0
0
0
0
0
15.48

5
26
16
9
13
4
6
13
13
13
20
6
8
11
3
5
0
4
10
3
12
6
3
0
2
6
8
13
1
13
9
9
5
0
4
0
6
0
8
1
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
6.14

6
19
2
9
11
16
4
10
12
17
18
17
4
9
13
6
1
10
8
5
12
9
0
0
10
8
5
6
3
7
11
6
10
1
2
9
1
7
10
7
0
4
2
3
0
0
0
0
0
0
6.6

76
114
102
41
91
136
86
104
112
135
107
138
118
86
60
117
101
139
137
85
101
168
65
106
118
100
124
95
90
73
131
155
152
65
152
79
73
133
123
96
132
172
108
43
32
11
15
10
8
14
96.58

10
0
33
21
8
6
27
7
5
13
4
14
12
11
12
8
0
8
0
4
10
0
13
8
7
7
7
5
1
20
8
3
11
0
0
0
2
4
8
2
12
30
20
78
58
29
8
1
5
3
11.26

49
52
30
34
49
62
45
40
45
60
65
56
73
25
56
52
56
44
67
53
54
59
18
40
71
28
53
39
60
36
48
36
40
38
50
43
77
32
29
67
8
8
18
9
17
28
29
0
0
1
40.98

17
14
8
18
11
4
10
5
7
5
9
11
16
10
18
7
10
12
2
27
13
5
23
15
11
5
14
0
11
16
8
8
6
14
0
16
9
13
24
9
14
21
22
71
73
26
0
0
0
0
13.36

363
383
406
363
354
366
351
374
350
352
372
381
407
354
367
359
357
361
359
373
362
362
355
352
389
359
359
359
357
359
358
405
350
350
366
351
359
351
354
400
375
353
359
350
360
430
351
368
353
354
365.24

27
30
33
30
18
15
26
24
23
16
17
16
40
17
15
16
25
23
17
26
32
20
32
21
20
15
17
18
20
28
12
24
14
32
24
24
28
11
24
21
30
13
15
16
17
21
15
34
16
23
21.82

124
101
135
152
119
80
108
130
85
63
100
86
114
127
161
114
154
76
93
135
100
74
162
135
111
126
95
143
146
153
90
120
72
184
105
140
149
131
95
172
126
83
148
123
157
315
284
323
324
313
139.12

103
144
135
71
109
151
112
128
135
151
124
154
158
103
75
133
126
162
154
111
133
188
97
127
138
115
141
113
110
101
143
179
166
97
176
103
101
144
147
117
162
185
123
59
49
32
30
44
24
37
118.4

227
245
270
223
228
231
220
258
220
214
224
240
272
230
236
247
280
238
247
246
233
262
259
262
249
241
236
256
256
254
233
299
238
281
281
243
250
272
242
289
288
268
271
182
206
347
314
367
348
350
257.46

29
21
23
28
19
31
22
23
6
11
10
13
12
38
8
7
4
18
9
18
17
4
35
16
13
45
18
15
12
13
8
21
20
10
17
17
4
8
9
8
29
7
15
0
0
0
0
0
0
0
14.22

31
51
42
39
39
32
27
41
58
49
60
47
32
40
37
38
7
41
34
25
35
32
7
11
38
33
31
44
17
27
53
38
35
7
18
37
17
19
42
25
27
19
13
10
6
0
0
0
0
0
28.22

134
195
177
110
148
183
139
169
193
200
184
201
190
143
112
171
133
203
188
136
168
220
104
138
176
148
172
157
127
128
196
217
201
104
194
140
118
163
189
142
189
204
136
69
55
32
30
44
24
37
146.62

151
131
168
182
137
95
134
154
108
79
117
102
154
144
176
130
179
99
110
161
132
94
194
156
131
141
112
161
166
181
102
144
86
216
129
164
177
142
119
193
156
96
163
139
174
336
299
357
340
336
160.94

107
165
144
80
130
168
113
145
170
184
167
185
150
126
97
155
108
180
171
110
136
200
72
117
156
133
155
139
107
100
184
193
187
72
170
116
90
152
165
121
159
191
121
53
38
11
15
10
8
14
124.8

287
317
335
290
286
294
269
322
284
274
294
300
316
308
281
292
291
297
290
289
285
298
301
289
300
319
285
315
285
294
294
358
293
298
316
297
271
302
293
322
344
294
299
192
212
347
314
367
348
350
299.96
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راسي رسیدگي بكافتي و ترکیبكي بسكیار خكوب را
نشان مي دهند (اعتمادسكعید و همکكاران6811 ،؛
اعتمادسعید.)6812 ،

ماسه سنا های مورد مطالعه در بخش عمكده ای
از سككازند رسككیدگي بككافتي خككوب تككا متوسككط و
رسیدگي ترکیبكي خكوب و در کوارتزآرنایكت هكای

شاااااااکل  - 3تصااااااااویر
ميکروساکوپي در ناور  xplاز
ماسه سنگ های اللون و کااني
هااای تشااکيل دهنااده آن هااا.
 :Qmکااوارتز تااک بلااور بااا
خاموشاي مساتقيم:Qm un ،
کوارتز تک بلور باا خاموشاي
ماااوجي :Plg ،پالژیاااوکالز،
 :Micميکروکلين :Cht ،خرده
سنگ رساوبي از ناوچ چارت،
 :Lsقطعه سنگي رسوبي ماسه
سنگي

شکل  -4ترکيب سنگ شناسي به دست آمده برای ماسه سنگ های اللون بر اساس نمودار فولک (.)1981
ماسه سنگ های تشکي ل دهنده بخش عمده ای از سازند اللون در برش مورد مطالعه با مربع و
کوارتزیت های راس سازند با ستاره مشخص شده اند
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پژوهشهای دانش زمین ،سال اول ،شماره ،6بهار  ،6813صفحات 662 -32

دياژنز

سيماني شدن

مهمترین فرآیند های دیاژنزی شناسایي شده در
این ماسه سنا ها به صورت زیر مي باشد:

سیماني شدن یك فرآیند دیاژنتیکي است که طي
آن کاني های اتوژن در فضاهای خالي رسوبات

فيردگي

نهشته ميشوند (وردن و برلي .)2118 ،سیمان
های شناسایي شده در نهشته های سیلیسي آواری
سازند اللون در مقطع مورد مطالعه به صورت زیر

به مجموعه فرآیند هایي اطالق مي شود که نتیجه
آن از بین رفتن فضاهای خالي بر اثر فشار در
ماسه سنا ها است و از چند متری زیر سطح
رسوب شروع مي شود (وردن و برلي.)2118 ،

مي باشند:
سیمان سیلیسي
سیمان سیلیسي از نظر کاني شناسي ساده ترین
نوع سیمان است ،اما در فرم های متنوعي دیده

فشردگي فیزیکي سبب خروج آب و آرایش دوباره
دانه ها ميگردد .اثرات فشردگي فیزیکي در ماسه
سنا های مورد مطالعه را مي توان به صورت
تغ ییر شکل پالستیکي تشکیل دهنده های نرم
مانند شیل های له شده و میکا های خمیده ،دانه
های خرد شده و تماس های نقطه ای و طولي بین
دانه ها مشاهده کرد (شکل  B ،A ،5و  .)Cاین

ميشود (وردن و برلي .)2118 ،سیمانهای
کوارتزی مشاهده شده در این ماسه سنا ها تنها
مربوط به بخش کوارتز آرنایتي راس سازند مورد
مطالعه است .این سیمان اغلب به صورت سیمان
رشد اضافه (شکل  )E ،5است ،که مرز بین دانه و
سیمان توسط هماتیت یا رس مشاهده ميشود.
همچنین سیمان کوارتزی ،به صورت سیمان پر
کننده شکستگيها نیز مشاهده مي شود (شکل ،5
 .)Fبه عقیده بسیاری از محققین ،سیمان کوارتزی
در ماسه سنا ها ،طي دیاژنز دفني و در دمایي
بیشتر از  21 - 11درجه سانتیگراد تشکیل مي
شود (وردن و برلي 2118 ،و مکنزی.)2115 ،
منشا سیلیس برای سیمانيشدن توسط کوارتز در
ماسهسناها ،در نبود فلدسپار و قطعات لیتیك،
ميتواند در نتیجه آلتراسیون و انحالل فشاری
دانههای کوارتز آواری باشد (وردن و مراد2111 ،؛
رنارد و همکاران .)2111 ،به عالوه سیلیس مورد
نیاز در تشکیل این نوع سیمان در ماسهسناها،

فشردگي در مواردی سبب ایجاد ماتریکس ثانویه
گردیده که باید در تفسیرهای برخاستگاهي و
تفسیر محیط رسوبي مورد توجه قرار گیرد .اغلب
در مقاطع مورد مطالعه مشاهده مي شود که دانه
های شیلي که در میان دانه های مقاوم تر کوارتز
قرار گرفته اند له شده و تشکیل ماتریکس ثانویه را
داده اند (شکل  .)B ،5فشردگي شیمیایي اغلب
در اعماق  2/5 - 8/5کیلومتری و حرارت 31
درجه سانتیگراد رخ مي دهد (مك براید،
 .)6313آثار فشردگي شیمیایي در ماسه سنا
های سازند اللون ،به صورت تماس های محدب -
مقعر و مضرس در کوارتزیت های راس سازند مورد
مطالعه مشاهده مي شود (شکل  .)D ،5به نظر مي
رسد که این ماسه سنا ها (به جز ماسه سنا
های کوارتزیت راسي) در مراحل اولیه و قبل از
دفن عمیق سیماني شده اند .به همین علت
فشردگي شیمیایي و انحالل فشاری در محل
تماس دانه ها حداقل است و گسترش چنداني
ندارد.

ميتواند به صورت محلي از شیلهای اطراف ،در
نتیجه تبدیل دیاژنتیکي کانيهای رسي به یکدیگر
تامین گردد (بارون و پارنل .)2112 ،منشا سیلیس
برای سیمانيشدن توسط کوارتز در ماسهسناها،
در نبود فلدسپار و قطعات لیتیك ،ميتواند در
نتیجه آلتراسیون و انحالل فشاری دانههای کوارتز
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آواری باشد (وردن و مراد2111 ،؛ رنارد و
همکاران .)2111 ،به عالوه سیلیس مورد نیاز در
تشکیل این نوع سیمان در ماسهسناها ،ميتواند
به صورت محلي از شیلهای اطراف ،در نتیجه
تبدیل دیاژنتیکي کانيهای رسي به یکدیگر تامین

سنا ها (به جز ماسه سنا های کوارتزآرنایتي
راسي)  ،فشردگي اندک مشاهده شده در آن ها مي
باشد .با توجه به این که در ماسه سنا های
کوارتزیتي راسي ،تماس های بین دانه ای محدب-
مقعر و مضرس را مشاهده ميکنیم ،مي توان

گردد (بارون و پارنل .)2112 ،با توجه به مطالعات
سنا شناسي صورت گرفته بر روی ماسه سنا
های مورد مطالعه (کوارتزیت های سفید رنا) ،به
نظر مي رسد منشا سیلیس در شکل گیری سیمان
های کوارتزی در این ماسه سنا ها در نتیجه
انحالل فشاری دانههای کوارتز در نقاط تماس بین
دانه ها طي فشردگي مکانیکي و شیمیایي و یا
نفوذ سیاالت درون حفرهای حاوی سیلیس از
نواحي مجاور مانند شیل های زیرین این ماسه
سنا ها باشد .از شواهد تامین یون سیلیس در
تشکیل این نوع سیمان ،مي توان به وجود تماس-
های بین دانه ای محدب  -مقعر و مضرس در بین
دانه های کوارتزی اشاره کرد که ميتواند شاهدی
برای انحالل فشاری و نقش آن در تامین سیلیس

نتیجه گرفت که تحمل فشار الیه های باالیي را تا
حد زیادی برای ماسه سنا های زیر کوارتزیت
سفید رنا نیز داشته ایم .با این حال در این ماسه
سنا ها شواهد فشردگي موجود نیست و تماس
های بین دانه ای مشاهده شده در آن ها اغلب از
نوع نقطه ای ،طولي و یا حتي بدون تماس مي
باشند .این امر مي تواند نشان دهنده شکل گیری
سیمان های کلسیتي اولیه قبل از فرآیند فشردگي
باشد .هر چند به نظر مي رسد که تمامي سیمان
های کلسیتي اولیه در این ماسه سناها به
دولومیت تبدیل شده اند .از سیمان های کلسیتي
دیگر حاضر در این ماسه سناها مي توان به
سیمان های کلسیتي پویکیلوتوپیك 6اشاره کرد
(شکل  )G ،5که تشکیل آن را مي توان در

مورد نیاز در این ماسهسناها باشد.

محتمل ترین حالت به مرحله دفن عمیق این
رسوبات نسبت داد (فلوگل .)2111 ،سیمان های
کلسیتي پر کننده شکستگي ها نیز در این ماسه
سنا ها دیده مي شوند که زمان تشکیل آن ها به
بعد از ایجاد شکستگي بر مي گردد (شکل .)H ،5

سیمان کربناته
سیمان کربناته از متداول ترین سیمان های
موجود در ماسه سنا ها و همچنین ماسه سنا
های مورد مطالعه است .رنا آمیزی مقاطع نازک
با محلول آلیزارین قرمز و فروسیانید پتاسیم
(دیکسون )6315 ،جهت تشخیص کربنات ها
نشان داده است که سیمان های کربناته در مقاطع
مورد مطالعه از نوع کلسیت و دولومیت بدون آهن
ميباشند.
کلسیت در ماسه سنا ها در محدوده دیاژنتیکي
وسیعي از شرایط نزدیك کف دریا تا دفن عمیق
نهشته ميشود (مراد 6311 ،در مکنزی.)2115 ،
از شواهد حضور سیمان های اولیه در این ماسه

-Poikilotopic
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تماس دانه ها ،مي توان هماتیت را دارای منشا
دیاژنتیکي دانست (تاکر .)2116 ،سیمان آهن دار
اغلب در منطقه وادوز و در اعماق دفن کم تشکیل
مي شود .به عالوه امکان تشکیل این سیمان در
طي باال آمدگي نیز وجود دارد (اینسیل.)2111 ،

دولومیتي شدن
فراوان ترین سیمان مشاهده شده در ماسكه سكنا
های مورد مطالعه ،سیمان های دولومیتي حفره پر
کن از نوع گرانوالر و بلكوکي و سكیمان دولكومیتي
پویکیلوتوپیك بدون آهن هستند .این سكیمان هكا

یون آهن برای تشکیل این سیمان مي تواند از
انحالل درون چینه ای سیلیکات های آواری و
هیدرولیز رس هایي که یون آهن را جذب کرده
اند ،تامین شده باشد (تاکر.)2116 ،

طبككق تقسككیم بنككدی فریككدمن ( )6315از نككوع
زنوتاپیكككك ،6هیپیكككدیوتاپیك 2و ایكككدیوتاپیك
ميباشند (شکل  K ،J ،5و  )Lو به نظر مكي رسكد
که از جانشیني سیمان های کلسیتي اولیه حاصكل
شده اند که با توجه به سكن بكاالی ایكن رسكوبات،
بیشتر سیمان های کلسیتي ،تبكدیل بكه دولومیكت
شده اند .فشردگي و انحالل فشاری در نهشته های
دولكككومیتي مجكككاور (گكككرین اسكككمیت)6335 ،
(دولومیت های باروت ،سلطانیه و میال) ،مي توانكد
به عنوان منشا فرضي یون منیزیم این دولومیت ها
طر شود .همچنكین تبكدیل کكاني هكای رسكي از
سازند های قدیمي تر و یا بكین الیكه هكای شكیلي
سازند نیز مي توانند به عنوان منشا دیگری جهكت
تامین یون منیزیم این دولومیت ها ذکر شكوند کكه

سیمان رسي
پوشش های رسي ،از دیگر سیمان های مشاهده
شده در این ماسه سنا ها مي باشند .رس هایي
که به عنوان سیمان شناخته مي شوند اغلب به
صورت کاني های اتوژن پرکننده حفرات و پوشش
های رسي اطراف دانه ها مي باشند (تاکر.)2116 ،
کاني های رسي دیاژنتیکي توسط ته نشیني
مستقیم از سیاالت منفذی (اتوژنز) ،آلتراسیون
سیلیکات های آواری و فشردگي دانه های

تعیین قطعي آن نیاز به بررسي های تکمیلي دارد.
حضور سیمان های دولومیتي درشت ،مانند
دولومیت های زین اسبي با سطو بلوری منحني
و خاموشي موجي (شکل  )M ،5در این ماسه
سنا ها را مي توان به تشکیل در طي دفن
رسوبات نسبت داد (فلوگل.)2111 ،

آرژیلیتي نرم ،در ماسه سنا ها ایجاد مي شوند
(کتزر و همکاران .)2118 ،به نظر مي رسد غالبا
پوشش های رسي سبز رنا در اطراف دانه های
تخریبي ماسه سنا های اللون در محل تماس
این دانه ها دیده نمي شوند و منشا اتوژن دارند
(شکل  Q ،5و .)R

8

سیمان هماتیتي
سیمان هماتیتي مهمترین سیمان در نهشته های
قرمز رنا به شمار مي رود .در مقاطع ماسه
سنگي مورد مطالعه ،هماتیت به صورت پوشش
نازکي در اطراف دانه ها وجود دارد (شکل .)I ،5
با توجه به نبود پوشش های هماتیتي در محل
1

-Xenotopic
- Hypidiotopic
3
- Idiotopic
2
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شکل  - 5مقاطع ميکروسکوپي در نور  xplاز فرآیندهای دیاژنزی در ماسه سنگ های مورد مطالعه .آثار فشردگي فيزیکي در  ،Aميکای
خميده؛  ،Bقطعات له شده؛  ،Cشکستگي .آثار فشردگي شيميایي در  ،Dانحالل فشاری در دانه های کوارتز (فلش های قرمز رنگ)،E .
سيمان کوارتزی رشد اضافه و  ،Fسيمان کوارتزی پر کننده رگه ها ،G .سيمان کلسايتي پویکيلوتوپياک ،H .سايمان کلسايتي پار کنناده
شکستگي (احتماالً متائوریک) ، I .سيمان هماتيتي در نور طبيعي .پوشش ها ی هماتيتي اغلب در محل تماس دانه ها دیده نمي شوند که
شاهدی بر منشا دیاژنزی آن ها مي باشد K ،J .و  ،Lسيمان های دولوميتي به ترتيب Idiotopic ،Hypidiotopic ،Xenotopic؛ ،M
دولوميت درشت بلور زین اسبي با خاموشي موجي ،N .ددولوميتي شدن سيمان های دولوميتي ،O .جانشيني دانه های تشکيل دهنده ماسه
سنگ ها توسط سيمان های کربناته؛  ،Pکوارتز اتوژن جانشين شده بر روی سيمان دولوميتي Q .و  ،Rبه ترتيب پوشش رسي در نور xpl
و در نور طبيعي .پوشش های رسي اغلب در محل تماس دانه ها دیده نمي شوند که شاهدی بر منشا دیاژنزی آن ها مي باشاد S .و ،T
فرآیند آلبيتي شدن فلدسپارها در ماسه سنگ های سازند اللون (فلش قرمز)

موجود در حاشیه این دانه ها مي باشند (شکل ،1
 Aو  .)Bایلیت و کلریت ،از کاني های رسي مرحله
مزوژنز هستند (وردن و مراد .)2118 ،ایلیت را
فراوان ترین کاني رسي در دماهای باالتر از 681

مطالعات صورت گرفته توسط میکروسکوپ
الکتروني و آنالیز  EDXاین نمونه ها نیز ،نشان مي
دهد که کاني های رسي کلریت و ایلیت اتوژنز ،از
رس های دارای ساختمان مشخص و قابل تفکیك
116
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همکاران ،،صفحات -32
شماره و ،6بهار 6813
زمین ،سال
پژوهشهای
 662بنابراین به نظر مي رسد پوشش های
.)2111
داننداول(،گیلز
دانش مي
سانتیگراد
درجه
کلریتي و ایلیتي در این ماسه سنا ها مي توانند
 6332در مراد و همکاران .)2111 ،حاشیه های
حاصل ته نشیني مستقیم از سیاالت منفذی
کلریتي ،که به صورت بلور های هگزاگونال عمود
باشند.
بر سطح دانه دیده مي شوند نیز در عمق و دمایي
شبیه به ایلیت تشکیل مي شوند (مراد و همکاران،

شکل -6تصاویر ميکروسکوپ الکتروني از  ،Aکلریت و  ،Bایليت دیاژنزی .داده های حاصل از آناليز
 EDXدر محل ضربدر ،این شناسایي را تایيد مي کند

ددولوميتي شدن
متائوریکي انجام مي شود ،هر چند ممکن است
ددولومیتي شدن دفني نیز به وقوع بپیوندد .با
توجه به این که در مقاطع مورد مطالعه سیمان
دولومیتي اولیه مشاهده نشده است ،بنابراین
ددولومیتي شدن نیز به مراحل تاخیری نسبت
داده مي شود.

از دیگر فرآیند های دیاژنتیکي در ماسه سنا
های مورد مطالعه ،ددولومیتي شدن سیمان های
دولومیتي است (شکل  .)N ،5ددولومیتي شدن
جانشیني دیاژنتیکي دولومیت توسط کلسیت مي
باشد که مي تواند در طي دیاژنز اولیه و یا تاخیری
رخ دهد (فلوگل .)2111 ،به عقیده تاکر (،)2116
این فرآیند اغلب از طریق تماس با آب های
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از فرآیندهای دیاژنزی مشاهده شده در این ماسه
سنا ها مي باشد (شکل  S ،5و .)T

جانييني
خوردگي دانه های تشکیل دهنده ماسه سنا ها
مانند کوارتز ،توسط سیمان های کربناته ،از فرآیند
های دیاژنزی متداول مشاهده شده در ماسه سنا
های مورد مطالعه مي باشد (شکل  .)O ،5از اشکال
جانشیني دیگر در ماسه سنا های مورد مطالعه،

شكستگي و رگه هاي پر شده
تشکیل شکستگي و رگه طي دیاژنز دفني و به
ویژه مراحل نهایي دیاژنز ،به سبب فعالیت های
تکتو نیکي ،در ماسه سنا های مورد مطالعه به
وفور دیده مي شود .این رگه ها اغلب توسط
بلورهای درشت کلسیت و دولومیت پر شده اند.
یون کلسیم الزم برای تشکیل این رگه ها احتماال
از سازند های آهکي مجاور که تحت تاثیر آب های
جوی قرار گرفته اند ،تامین شده است.

کوارتز های ایدیومورف اتوژن با منشا جانشیني
آهك مي باشند .به عقیده فولك ( ،)6311کوارتز
های اتوژن از محلول های در دما و فشار کم به
وجود مي آیند .در بین انواع این کوارتز ها،
کوارتزهای اتوژن هگزاگونال در اثر جانشیني
سیمان های کربناته به وجود مي آیند (شکل ،5
 )Pو زمان تشکیل آن ها به بعد از تشکیل سیمان
کربناته بر مي گردد.

برخاستگاه زمين ساختي
مطالعه بر روی برخاستگاه زمین ساختي ماسه
سنا های سازند اللون در برش باهمو با استفاده
از نتایج به دست آمده از آنالیز مدال این ماسه
سنا ها و در نظر گرفتن سنا شناسي و
تغییرات دیاژنزی شناسایي شده در آن ها صورت
گرفت .بر این اساس و با توجه به رخساره های
سنگي ارائه شده توسط دیکینسون ( )6311و
برخاستگاه زمین ساختي پیشنهاد شده برای هر
یك از آن ها ،ماسه سنا های مورد مطالعه ،دو
رخساره زیر را نشان مي دهند:
 .6رخساره کوارتزی و قطعه سنگي؛ مخلوط
کوارتز تك بلور ،کوارتز چند بلور و قطعات سنگي
رسوبي با کمي فلدسپار و قطعات سنگي ولکانیکي.
این رخساره معرف چینه های رسوبي و رسوبي-
دگرگوني باال آمده یا کمربند های چین خورده و
رورانده مي باشد .این رخساره در ماسه سنا های
بخش عمده ای از سازند اللون در مقطع باهمو
دیده مي شود.
 .2رخساره کوارتزی؛ غالبا دارای کوارتز تك
بلوری با مقدارای کوارتز چند بلوری و فلدسپار .در

انحالل
انحالل فرآیندی دیاژنتیکي است که طي آن
متشکل های جامد رسوبات میزبان توسط سیالي
حل شده و جای آن ها به صورت یك حفره در
رسوبات باقي مي ماند( 6وردن و برلي .)2118 ،در
شرایطي نیز با توجه به پایداری متفاوت کاني های
مختلف ،با تغییر شرایط ،یك کاني جای خود را با
کاني های پایدارتر عوض مي کند .2از این نوع
واکنش ها مي توان به انحالل فلدسپار ها و انحالل
فشاری کوارتز ها اشاره کرد .این فرآیند ها اغلب
در طي دیاژنز دفني روی مي دهند (مراد و
همکاران .)2111 ،با این حال بعضي از محققین
عقیده دارند که انحالل دانه های سازنده ناپایدار
مثل فلدسپار ها ،میکا ها و قطعات سنگي ،در
مرحله تلوژنز نیز رخ ميدهد (اسمیل6313 ،؛
امری و همکاران .)6331 ،آلبیتي شدن فلدسپارها

-Congruent dissolution
-Incongruent dissolution
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حالي که فلدسپار پتاسیم ،بیشتر از پالژیوکالز
است .برخاستگاه فرضي این رخساره کراتون به
شدت هوازده یا چرخه مجدد رسوبي ميباشد .این
رخساره در بخش های باالیي سازند مورد مطالعه
و به طور خاص در کوارتز آرنایت های راسي

از نوع کوارتزهای پلوتونیك بوده که ميتوانند
نشان دهنده منشاء باتولیت های گرانیتي یا
گرانیت -گنایس باشند .البته در مواردی که این
کوارتزها (به استثنای کوارتز های کوارتزیت سفید
رنا) ،دارای سیمان کوارتزی رشد اضافه فرسایش

مشاهده مي شود.
به عالوه وارد نمودن داده های حاصل از نقطه
شماری ماسه سنا های سازند اللون در مثل
های  Qt86 F5 L9و ( Qm46 F5 Lt49دیکینسون،
 )6315حاکي از آن است که این ماسه سنا ها
با جور شدگي ترکیبي باال ،در بخش عمده ای از
سازند برخاستگاه زمین ساختي کوهزایي چرخه
مجدد 6و در قسمت کوارتزیت راسي ،برخاستگاه
زمین ساختي کراتوني 2را نشان مي دهند (شکل
 .)A ،2مثل های برخاستگاهي Qp90 Lvm5 Lsm5
و ( Lm12 Lv5 Ls83اینگرسول و سازک )6323 ،با
تاکید بر قطعات سنگي ،نشان دهنده برخاستگاه
حاشیه قارهای ریفتي 8برای ماسه سنا های
تشکیل دهنده قسمت عمده ای از سازند مورد

یافتهاند ،مي توان آن ها را به منشا چرخه مجدد
رسوبي نسبت داد .بر اساس این طبقه بندی،
کوارتزهای چند بلور موجود در این ماسه سناها،
از نوع کوارتز های چندبلور تبلور مجدد یافته و
کوارتز های چند بلور همراه با بلورهای کشیده
ميباشند که نشان دهنده منشا دگرگوني برای آن
ها ميباشد .فراواني بیشتر فلدسپارهای پتاسیم دار
نسبت به پالژیوکالز در این ماسه سناها را نیز
ميتوان به یك منشا گرانیت -گنایسي نسبت داد
(فولك6311 ،؛ تاکر .)2116 ،مطالعات کانيهای
سنگین نیز مي تواند نشانه های مفیدی از منشاء و
رویدادهای ناحیه منشا را ارائه کند .تغییرات اصلي
در زمین شناسي ناحیه منشا ،نظیر فرآیش و از
بین رفتن پوشش یك گرانیت ،ممکن است توسط

مطالعه مي باشند (شکل .)B ،2

مجموعه ای از کانيهای سنگین که در ماسه
سنا های منطقه رسوب کرده اند ،نشان داده
شود (تاکر .)2116 ،مجموعه کاني های سنگین
یافت شده در ماسه سنا های مورد مطالعه ،نشان
دهنده منشاهای مختلفي هستند .به طور کلي
خرده سنا ها از قسمت های زیرین پوسته که
تحت تاثیر فرآیش و فرسایش سریع قرار گرفتهاند،
مشتق ميشوند .کمربندهای کوهستاني و نواحي
آتش فشاني ،مقدار زیادی قطعه سنگي تولید مي
کنند در حالي که پي سنا های قاره ای و
گرانیتي اینگونه نیستند (تاکر .)2116 ،وجود
خرده سنا های رسوبي ،دگرگوني و حتي درصد
کمي از خرده سنا های ولکانیکي در ماسه سنا
های اللون ،نشان دهنده وجود سنا منشاهای

منياء
تعیین منشا سنا های آواری توسط روش
های سنا شناسي مانند :مطالعه خاموشي و چند
بلوری بودن دانه های کوارتز (فولك6311 ،؛ باسو
و همکاران6325 ،؛ یانا6321 ،؛ تورتوسا و
همکاران ،)6336 ،انواع اینکلوزیون ها در دانه های
کوارتز ،انواع فلدسپارها (فولك6311 ،؛ پیتمن،
 ،)6321خرده سناها (پتي جان و همکاران،
 )6312و انواع کاني های سنگین (مورتون،
 )6315صورت ميگیرد .بر اساس طبقه بندی
ژنتیکي دانه های کوارتز (فولك ،)6311 ،اغلب
کوارتزهای تك بلور سازنده ماسه سناهای اللون
- Recycled orogen
- Craton interior
3
- Rifted continental margin
1
2
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مختلفي برای این ماسه سناها است .با استفاده
از دیاگرامهای چهارتایي باسو و همکاران ()6325
و تورتوسا و همکاران ( )6336بر اساس خواص
دانههای کوارتز ،مي توان در مورد منشا ماسه
سناها اظهار نظر نمود .رئوس قطر کوچك این

قرار دارند .زماني که کوارتز های چند بلور با کم تر
از  8بلور در هر دانه ،بیش از  25درصد از کل
کوارتزهای چند بلور را شامل باشند از مثل
باالیي و زماني که کوارتز های چند بلور با بیش از
 8بلور در هر دانه 25 ،درصد از کل کوارتزهای

نمودارها را کوارتز های تك بلور با خاموشي موجي
و کوارتز های تك بلور فاقد خاموشي موجي،
تشکیل ميدهند .در رئوس قطر بزرا این دیاگرام
ها کوارتز چند بلور دارای کم تر از  8بلور در هر
دانه و کوارتز چند بلور با بیش از  8بلور در هر دانه

چند بلور را به خود اختصاص دهند ،از مثل
پاییني استفاده ميکنیم .استفاده از این نمودار ها،
سنا منشا ماسه سنا های اللون در مقطع مورد
مطالعه را دگرگوني درجه پایین تا متوسط نشان
مي دهد (شکل  ،1تصاویر  Aو .)B

شااکل - 3وارد نمااودن
داده هاااای حاصااال از
نقطه شماری در مثلا
هااای  Qt F L :Aو
( Qm F Ltدیکينسون،
 )1985و :B

Qp

 Lvm Lsmو Lm
( Lv Lsاینگرسااول و
سوزک .)1939 ،نماد ها
مانند شکل 4
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شکل - 8نتایج به دست
آمده از دیاگرام های
خشتي بر پایه خواص
دانه های کوارتزA ،
(باسو

و

همکاران،

 )1991و ( Bتورتوسا و
همکاران ،)1991 ،منشا
این ماسه سنگها را
دگرگوني درجه متوسط
تا باال نشان مي دهد.
نمادها مانند شکل 4

آب و هوا

بحث

هر چند استفاده از نمودار ارائه شده توسط مك

به منظور حذف تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بر
ترکیب ماسه سنا های اللون در مقطع مورد

(( )6321شکل  )A ،3بر پایه دو نسبت از انواع
دانه های کوارتز ،اهمیت تاثیر محیط رسوبي
دریایي کم عمق در تعیین ترکیب ماسه سنا
های اللون را بیشتر از آب و هوا و چرخه مجدد
رسوبي نشان مي دهد (به این معني که افزایش
میزان کوارتز در این داده ها بیشتر حاصل محیط
رسوبي با انرژی باال است تا تاثیر آب و هوا و
چرخه مجدد رسوبي) ،نميتوان از کنار این نکته
به سادگي گذشت که آب و هوا از دیگر عوامل
کنترل کننده ترکیب ماسه سنا ها است (ساتنر
و همکاران .)6316 ،به منظور بررسي آب و هوا،
داده های به دست آمده از نقطه شماری را بر روی
نمودار های ارائه شده توسط ساتنر و همکاران
(( )6316شکل  )B ،3و ساتنر و دوتا ()6311

مطالعه ،در مرحله نخست به بررسي تغییرات
دیاژنزی پرداختیم .با توجه به شواهد به دست
آمده از ترتیب رخداد فرآیند های دیاژنزی ،مي
توان این فرآیند ها را در غالب توالي دیاژنزی برای
ماسه سنا های مورد مطالعه تعریف نمود (جدول
 .)8این ترتیب دیاژنزی که بر اساس شواهد سنا
شناسي مبتني بر تقدم و تاخر فرآیندها تهیه شده
است ،در تعیین مراحل دیاژنزی (اتوژنز ،مزوژنز و
تلوژنز) فرآیندهایي که مي توانند در دو یا چند
مرحله شکل گرفته باشند ،کمك شایان توجهي
مي نماید .در واقع با کمك ترتیب دیاژنزی این
امکان میسر مي گردد تا در بیشتر موارد،
فرآیندهای مذکور به طور خاص به ی ك مرحله
نسبت داده شوند.
ائوژنز شامل تمام فرآیندهایي مي شود که در
نزدیکي سطح رسوب رخ مي دهد .جایي که
شیمي آب های بین دانه ای توسط محیط رسوبي
کنترل مي شود .این مرحله مطابق است با دمای
کمتر از  21درجه سانتیگراد و عمق دفن کمتر از
 2کیلومتر است (وردن و مراد .)2118 ،توزیع

(شکل  ،)C ،3وارد نمودیم .این نمودارها وجود یك
سنا منشا دگرگوني همراه با تغییرات آب و
هوایي از خشك و نیمه خشك ،در ماسه سنا
های تشکیل دهنده قسمت عمده ای از سازند به
آب و هوای مرطوب ،در کوارتزیت های سفید رنا
را نشان مي دهند.
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فضایي تغییرات ائوژنتیکي نزدیك به سطح ،توسط
رخساره های رسوبي ،آب و هوا ،ترکیبات آواری و
تغییرات نسبي سطح آب کنترل مي شود (مراد و
همکاران .)2111 ،از فرآیند های ائوژنتیکي رخ
دا ده در ماسه سنا های سازند اللون مي توان به

تشکیل پوششهای هماتیتي ،و جانشیني دانه ها
توسط سیمان کلسیتي اشاره کرد .مزوژنز در طي
دفن رخ ميدهد و شامل تمام فرآیندهایي مي
شود که در ادامه ائوژنز تا مراحل اولیه متامورفیك
درجه پایین رخ ميدهد .محدوده مزوژنز در دمایي

تشکیل سیمان های کلسیتي اولیه ،فشردگي
فیزیکي با شواهد تماس های نقطه ای و طولي،
خمیدگي میکاها و تغییر شکل قطعات نرم،

باالتر از  21درجه سانتیگراد و عمق دفن بیشتر از
 2کیلومتر است ،جایي که رسوب دیگر در کنترل
محیط رسوبي نیست (وردن و برلي.)2118 ،

شکل  :A -9وارد نمودن داده های حاصل از نقطه شماری
در دیاگرام مک ( ،)1938اهميت محيط رسوبي دریایي کم
عمق در تعيين ترکيب ماسه سنگ های اللاون را بيشاتر از
آب و هوا و چرخه مجدد رسوبي نشان مي دهد .با توجه
به نمودار های  :Bساتنر و همکاران و  :Cسااتنر و دوتاا
( ،)1986نمونه های ماسه سنگي اللون (مرباع) در بخاش
عمده ای از سازند مورد مطالعه در آب و هوای خشک تاا
نيمه مرطوب و نمونه های مربوط به کوارتزیت سفيد رنگ
(ستاره) در آب و هوای مرطوب به جا گذاشته شاده اناد.
نمودار ساتنر و همکاران ( )1981منشا تمامي ماسه سانگ
های سازند اللون را دگرگوني نشان مي دهد
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جدول  -3توالي
دیااااژنزی باااه
دست آمده برای
ماسه سنگ های
سازند اللون

از واکنش های مزوژنتیکي رخ داده در ماسه سنا
های سازند اللون ،مي توان به این موارد اشاره
کرد :شکل گیری ایلیت و کلریت های دیاژنزی در
دمایي بیش از  21 - 31درجه سانتیگراد ،انحالل
فلدسپارهای پتاسیم دار ،سیماني شدن توسط
کوارتز (در اعماق دفني بیش از 8کیلومتر و دمایي
بیش از  21درجه سانتیگراد) ،دولومیتي شدن
سیمان های کلسیتي (وردن و برلي،)2118 ،
ددولومیتي شدن سیمان های دولومیتي که مي
توان آن را به این مرحله و مرحله تلوژنتیك نسبت
داد (تاکر .)2116 ،در مرحله تلوژنز ،سنا ها
دچار باال آمدگي ،شکستگي و چین خوردگي شده

مطالعه بر روی ترکیب ماسه سنا های سازند
اللون در مقطع باهمو ،منجر به شناسایي دو گروه
ماسه سنگي متفاوت شده است :دسته اول را ماسه
سناهای لیتارنایتي -ساب لیتارنایتي تا
فلدسپاتیك لیتارنایتي سرشار از چرت ،قطعات
دگرگون شده رسوبي و به میزان بسیار اندک
قطعات ولکانیکي با رسیدگي ترکیبي خوب و
رسیدگي بافتي متوسط تا خوب ،تشکیل مي
دهند .به نظر مي رسد این ماسه سنا ها با توجه
به ترکیب و بافت شان ،ميتوانند محصول ناحیه
ای با زمین ساخت نا آرام باشند ،هرچند مطالعات
دیاژنزی بر روی آن ها نشان داده اند که بخش

و سیاالت مربوط به فرآیندهای دیاژنزی اولیه یا
دفني ،توسط آب های متائوریکي جانشین مي
شوند .بیشتر این فرآیند ها در چندین متر اول
دفن رخ ميدهند (وردن و مراد.)2118 ،

عمده ای از تغییرات بافتي در این ماسه سنا ها
ثانویه و در نتیجه تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بوده
است .از طرف دیگر در بخش های باالیي برش
مورد مطالعه ،با تغییر شرایط ،شاهد حضور ماسه

رویدادهای دیاژنتیکي این مرحله به طور مستقیم
در کنترل آب و هوا مي باشند (وردن و برلي،
 .)2118شکستگي های ایجاد شده در ماسه سنا
های اللون اغلب توسط سیمان های کربناته پر
شده اند .آلتراسیون سیمان های ائو و مزوژنتیکي
مانند انحالل کلسیت و دولومیت را نیز به این
مرحله نسبت مي دهند (مراد و همکاران.)2111 ،

سنا های دسته دوم یعني ماسه سنگهای کوارتز
آرنایتي با رسیدگي بافتي و ترکیبي بسیار خوب
هستیم .این ماسه سنا ها ميتوانند محصول
محیطي با انرژی بسیار باال یا شرایط زمین ساختي
پایدار در زماني طوالني باشند .هرچند نمي توان
نقش تغییر آب و هوا از نیمه خشك تا مرطوب را
در این تغییر ترکیب نادیده گرفت .ممکن است
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این کوارتز آرنایت ها توسط انحالل کامل دانه های
تخریبي غیر کوارتزی تحت شرایط هوازدگي و
دیاژنز شدید تشکیل شده باشند .نتایج به دست
آمده از مطالعات برخاستگاه زمین ساختي ماسه
سنا های سازند اللون در مقطع باهمو ،حاکي از

است .بر این اساس احتماال کوارتز آرنایت ها از
ناحیه دورتری نسبت به لیتارنایت ها مشتق شده
اند و یا منشا کراتون در بخش های باالیي سازند
به منشا ریفتي اضافه شده است -2 .در زمان
نهشته شدن بخش عمده ای از سازند ،آب و هوا

وجود برخاستگاه کوهزایي چرخه مجدد و ریفت
حاشیه قاره ای در بخش عمده ای از مقطع مورد
مطالعه و برخاستگاه کراتوني در کوارتز آرنایت
های راس سازند است .در نواحي مرتبط با ریفت
های حاشیه قارهای ،فرسایش برآمدگي های
حاشیه ریفت ،مناطقي به شمار مي روند که مي
توانند مقادیر متنابهي از رسوب را طي فرسایش
چینه های باال آمده و چرخه مجدد رسوبات
حاصل نمایند .مطالعات منشا ماسه سنا های
اللون در برش باهمو ،با توجه به شواهد سنا
شناسي و دیاگرام های تعریف شده برای تشخیص
سنا منشا ،نشان دهنده وجود منشا های
گوناگون دگرگوني ،رسوبي و آذرین برای این ماسه
سنا ها است .یکي از مهمترین خصوصیات

به گونه ای بوده که قطعات سنگي و فلدسپار ها
حف شده اند اما در قسمت های راسي آب و هوا
تغییر کرده و اجزا ناپایدار همگي حذف شده اند.
نتایج به دست آمده از مطالعات برخاستگاهي از
لحاظ سنا منشا و آب وهوا ،به خوبي با این
فرضیات و موقعیت مقطع مورد مطالعه مطابقت
دارد .به عقیده آقانباتي ( )6815ویژگي اساسي
بلوک پشت بادام ،رخنمون های دگرگوني منسوب
به پرکامبرین است که بیشتر از نوع سنا های
آتش فشاني ،آتش فشاني-آواری و آذر آواری به
همراه مرمرهای آهکي و دولومیت است و به نظر
مي رسد که مي توانند منشا خوبي برای ماسه
سنا های سازند اللون در برش مورد مطالعه
باشند .به عالوه سنا های ماگمایي این بلوک

حوضه های درون صفحه ای که در طي مراحل
ریفتي شدن توسعه پیدا مي کنند ،حضور چند
ناحیه منشا است که مي توانند همزمان با هم
قطعات آواری را فراهم و در نتیجه مطالعات منشا
را پیچیده تر کنند (کاجا و همکاران .)2112 ،با
توجه به این که برخاستگاه زمین ساختي بخش
عمدهای از ماسه سنا های مورد مطالعه با
برخاستگاه زمین ساختي کوارتز آرنایت های راس
سازند متفاوت است ،مي توان دو فرضیه را مطر
کرد -6:وجود دو منشا متفاوت کراتون و ریفت ،با
این تصور که احتماال منشا کراتوني در تمام مدت
نهشته شدن سازند اللون وجود داشته و با یك
پالس باز شدن ،منشا ریفت به آن اضافه شده

محدود به پرکامبرین نیستند و ردیف های
پرکامبرین پسین  -کامبرین پیشین آن ،به ویژه
در شمال کرمان ،همراه گدازه های قلیایي هستند
و برخاستگاه کافتي دارند .با توجه به این شواهد
به نظر مي رسد که پدیده کافتي شدن ،از ویژگي
های بلوک پشت بادام مي باشد .عالوه بر این،
شواهد وجود رخدادهای آتشفشاني مانند حضور
توف و ریولیت در میان ردیف های پرکامبرین و
کامبرین پیشین ،حتي ماسه سنا های اللون ،در
مطالعات صحرایي انجام شده در این ناحیه ،حاکي
از وجود فعالیتهای آتش فشاني در زمان
رسوبگذاری سازند اللون در مقطع باهمو مي باشد.
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صادقیان و خانم مهندس حسن پور به دلیل
همکاری شان سپاسگزاریم.

نتيجه گيري
تماس های نقطه ای و طولي ،خمیدگي میکا ها و
تغییر شکل قطعات نرم ناشي از فشردگي فیزیکي،
تشکیل پوشش های هماتیتي در این ماسه سنا
ها را مي توان به مرحله ائوژنز نسبت داد .شکل
گیری کاني های رسي ایلیت و کلریت دیاژنزی،

منابع

انحالل فلدسپارهای پتاسیم دار ،سیماني شدن
توسط کوارتز (به صورت سیمان رشد اضافه و
سیمان های پرکننده حفرات) و دولومیتي شدن
سیمان های کلسیتي را مي توان مربوط به مرحله

آقانباتي ،ع ،6815 ،.زمینشناسي ایران ،سازمانزمینشناسي و اکتشافات معدني کشور511،
صفحه.
-اعتمادسعید ،ن ،.حسیني برزی ،م ،.اسدی

دیاژنزی مزوژنز دانست .شکستگي های پر شده
توسط سیمان کلسیتي و آلتراسیون سیمان های
شکل گرفته در مراحل قبلي در این ماسه سنا ها
را مي توان به مرحله تلوژنز نسبت داد .مطالعات
دیاژنزی نشان مي دهند که ماتریکس مشاهده شده
در ماسه سنا های تشکیل دهنده ضخامت زیادی
از سازند اللون در مقطع مورد مطالعه منشا دیاژنزی
دارند .مطالعات ،نشان دهنده برخاستگاه زمین
ساختي کوهزایي چرخه مجدد و ریفت درون قاره
ای در قسمت عمده ای از سازند و برخاستگاه زمین
ساختي کراتون در کوارتزیت های سفید رنا راس
سازند است .تغییر در برخاستگاه زمین ساختي
ناحیه منشا را عالوه بر وجود چند منشا ،مي توان
به تغییرات آب و هوایي از نیمه خشك تا مرطوب
در زمان رسوبگذاری این نهشته ها نسبت داد.

مهماندوستي ،ا ،6811 ،.محیط رسوبي و
برخاستگاه زمین ساختي سازند اللون در مقطع
باهمو ،ایران مرکزی .چکیده مقاالت بیست و
ششمین گردهمایي علوم زمین ،سازمان زمین
شناسي و اکتشافات معدني کشور ،صفحه .18-11
اعتمادسعید ،ن ،6812 ،.سنا شناسي و محیطرسوبي سازند اللون در مقطع باهمو ،اسفوردی،
یزد .پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه شهید
بهشتي ،تهران 611 ،صفحه.
 سهیلي ،م ،.و مهدوی ،م ،6821،.نقشه زمینشناسي اسفوردی ،مقیاس  ،6:611111سازمان
زمین شناسي کشور.

تيكر و قدرداني
از جناب آقای دکتر هوشمند زاده جهت معرفي
مقطع مورد مطالعه و حمایت ها و راهنمایي های
ارزنده ایشان بسیار سپاسگزاریم .از جناب آقای
دکتر آدابي جهت راهنمایي های ارزنده شان بسیار
متشکریم .از خانم اسدی مهماندوستي دانشجوی
دکترا ،خانم مهندس اسالمدوست ،آقای دکتر
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The Effects of Geomorphological Parameters on Products of Sediment
in Ghazghanchay Basin (Sub Basin of Hable Rood)
Yamani1, M., and Eskandari Nejad2, F.
1-Associate Professor, Faculty of Geography, University of Tehran.
2- Ph.D student in Tajikestan University State.

Abstract
The effects of soil erosion plays a role in incidence of dangerous floods, rapid loading of dams
and destruction of farmlands, and prevents the occurrence of floods as well, important measures
need to be adopted in order to prevent its store from being loaded. The purpose of the present
study was to study the geomorphological problem of the mentioned dam, the role it plays in
production of sediment and its effect on Nam Rood Dam in Ghazghinchai Basin, with focus on
degree of erosion and the amount of sediment produced. Ghazghinchai Basin is located in south
of Central Alborz Mountains, North-Eastern Tehran Province, and is one of the sub-basins of
Nam Rood River and covers an area of about 144.235 km2. In order to study the amount of
erosion and the sediment produced in the basin under investigation, first the variables effective
in erosion were analysed by GIS softwares, through direct observations, field work and indirect
observations including satelite images, air photos and climatic and hydrological data. And
finally in order to achive our intended purposes such common methods of estimating erosion in
sediment the Besyak Model were used. Technique of giving scores and integrating layers were
also used to estimate the amount of erosion in basin under investigation. The results show that
the annual amount of sediment poduced in the basin is around 14011.24 tons per km2. The
findings also indicat that the major proportion of this amount of sediment is produced from the
central parts of the basin which lie in the show area with high degree of erosion, as show by the
results of our zoning.
Keywords: Erosion, Sediment, Production, Ghazghinchai Basin, Geomorphology, Namrood
Dam.
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Abstract
Every year nearly 2 billions tons of valuable soil is lost in Iran. Financial damages of this
situation is 18.5 × 10 12 Rials. For prevention of this damage we need an appropriate method for
reducing the soil erosion. Therefore we need information and data about soil erosion in the
basins. The goals of this study are assessment of soil erosion and intensity of sediment
production in the study area. Evaluation of experimental models efficiency such as FAO, EPM
and PSIAC is another goal. In fact we compared the results of experimental models data with
official’s data. Finally we producet soil erosion map for study area and found best method for
assessment of soil erosion in the study area and similar basins. In this research we have used
data received from field check, existing maps and meteorological and hydrometric station. After
entering the maps in the ilwis software and geo-refrencing, we have created a table for each
model mentioned above. Then appropriated value extract for homogenize area. After that with
overlay of the layers, zonation maps for intensity of erosion prepared. In the next step, erosion
maps that produced by models, were compared together with overlay method. At the end,
PSIAC selected as the best model for zonation of soil erosion in the study area. Also for
sediment yield estimation, PSIAC used as appropriate method for Maryamnegar and similar
basins. On the base of above mentioned model, soil erosion at Maryamnegar basin has been
estimated about 115495 ton/y and percent of soil erosion in the class of very low, low,
medium, high and very high are 3.22, 43,37, 36,33, 13,45 and 3.63 of total area.
Keywords: Soil erosion, Zonation, Erosion experimental model, Maryamnegar basin, Sediment.
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Abstract
Inner cities of Iranian historic and traditiond cities, as a result of remarkable political and
economic changes have transformed during last decades. In this period, these changes have
followed by functional and physical deterioration. Rehabilitation, restoration and finally
reconstruction of deteriorated parts of cities, notably their central sectors, based on step by step
planning as well as social capitals lead to better arrangement of revitalization of deteriorated
parts of city. This paper tries to present important aspects of inner cities (deteriorated parts),
based on SWOT model, in terms of their restoration, and their reconstruction. Our case study is
in the central part of Zanjan city.
Keywords: Inner city deteriorated texture, Functional and physical deterioration,

Reconstruction, Rehabilitation, Renewal.
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Abstract
The Fahliyan Formation is a carbonate sequence of Lower Cretaceous age, and was deposited in
Zagros sedimentary basin. The Fahliyan Formation in subsurface sections of well No. 307 of
Ahwaz Oil field and well No. 32 of AB-Teymour Oil Field has been studied. Facies analysis
and petrographic studies led to the recognition of 17 microfacies that were deposited in
homoclinal carbonate ramp with 4 facies belts i. e: tidal flat, lagoon, shoal and open marine.
Variation in relative sea level led to deposition of three third order sequences with sequence
boundary type 1 and 2 in Fahliyan Formation. Based on facies analysis, retrogradational and
progradational stacking patterns have been recognized.The lower boundary in first depositional
sequence in both sections are 1 and the other boundaries are 2. Maximum flooding surfaces in
Fahliyan Formation correlative with maximum surfaces of the same age in Arabian platform.

Keywords: Fahliyan, Lower Cretaceous, Microfacies, Ramp, Sequence Stratigraphy.
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Abstract
In order to introduce faunal assemblages and biozones of the Chehel, Champe and Mol
members of the Gachsaran Formation one stratigraphic section at Kuh-e Shur, Lar area, were
studied. 17 genera and 23 species of microfossils were identified and the result of this study led
to the recognition of two assemblage zones. As a result, the Gachsaran Formation is ChattianAquitanian in age. At the study area, the Gachsaran Formation were deposited after Rupelian
sea-level fall. Therefore, in interior Fars, the lower parts of the Gachsaran Formation are
equivalent to the middle and upper part of the Asmari Formation in Khuzetan area.
Keywords: Biostratigraphy, Gachsaran Formation, Chehel, Champe and Mol, Lar area.
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Abstract
The calcareous Pabdeh Anticline of Asmari Formation and in particular the Odiv Mountain in
the north-east part of Khuzestan province has been seriousely faulted and fractured under
tectonic forces. The tectonic activities, faulting, fracturing have provided favorable conditions
for karstification of the Odiv Mountain. Geomorphologic phenomenon such as Bibitalkhun
spring, Taluk karstic valley and Karrens are hallmark of karst development in this area.
Assessment of structural geology, geomorphology and hydrogeology in the study area show
that: 1) Odiv Mountain karstification is more than the Gariveh Mountain and has the main
karstic water resources, 2) Pabdeh Formation lying under the Asmari limestone is the base of
karstification and acts as water barrier, 3) Transverse and oblique faults and fractures impact on
limestone smashing and are playing a significant role to connect solutional conduits, 4) fractures
density indicate underground permeable zones and water flow paths, 5) Bibitalkhun spring is
the main output in the study area and 6) water dominantly flows in the karstic aquifer from NE
to SW and SE to NW.
Keywords: Odiv Mountain, Tectonic, Karstic aquifer, Bibitalkhun spring.
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Tectonic provenance of Lalun sandstones in Bahmoo section, Central
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composition
Hosseini-Barzi1, M., and Etemad Saeed2, N.,

1-Assistant Professor, Geology Department, Shahid Beheshti University
2- M.Sc in Geology, Shahid Beheshti University

Abstract
The Early Cambrian sandstones of Lalun Formation with 550 m thickness have been studied in
Bahmoo section, in Poshte – Badam block, to illuminate their provenance and omitting the
effect of diagenetic processes on the sandstone composition. These investigations have been
accomplished by study of 170 thin sections, modal analysis of 50 appropriate samples, and use
of SEM and EDX analyses. Eogenetic stage processes in these sandstones include: early calcite
cementation, mechanical compaction, corrosion of grains by calcite cement and hematite
pigmentation. Mesogenetic stage processes include: chemical compaction, quartz cementation,
dolomitization of calcite cements, dedolomitization, albitization of feldspars and grow up
authigenic quartz, illite and chlorite, and telogenetic stage processes include: fracturing and
filling them by calcite cement and alteration of eogenetic and mesogenetic cements. After
recognition of these processes and omitting their effect from the results of modal analysis, we
studied tectonic provenance of these samples by using Qt86 F5 L9, Qm46 F5 Lt49, Qp90 Lvm5
Lsm5, and Lm12 Lv5 Ls83 diagrams. These studies reveal the quartzolithic facies with recycled
orogen and rifted continental margin tectonic provenance witch changed to quartzose facies
with cratonic tectonic provenance in top quartzite. Petrographic evidences and quartz type
analyses (diamond diagrams), reveal that these sandstones have been derived from mixed
provenance. The QFRF and log Qt/F+RF vs. log Qp/F+RF diagrams propose trend of climate
change from semi arid to humid during deposition of the Lalun Formation.
Keywords: Climate, Tectonic provenance, Diagenesis, Lalun Formation, Craton, Recycled
orogen.
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