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تأثیر نوزمینساخت بر ژئومورفولوژی گالیها در دشتسرهای جنوب
البرز شرقی (محدوده گرمسار -سمنان)
1

مجتبی یمانی* ،1ابوالقاسم گورابی ،1مهران مقصودی ،1صدیقه محبوبی
-1گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/4/23 :تأیيد نهایی مقاله1399/10/18 :

چكیده
لندفرمها در نواحی داراي فعاليتهاي تکتونيکی ،حاصل ترکيب پيچيدهاي از تاثيرات حرکات عمودي و افقی
مربوط به بلوکهاي پوستهاي و فرسایش یا رسوبگذاري توسط فرایندهاي سطحی است .در این پژوهش،
گالیهاي سطح دشتسرهاي موجود در دامنههاي جنوبی البرز شرقی (منطقه گرمسار -سمنان) مورد بررسی
قرار گرفتهاند .گالی هاي موجود از مغرب به مشرق خصوصيات مورفومتري متفاوتی را نشان میدهند ،براي پی
بردن به علل این تفاوتها ،پس از گردآوري دادهها و تحليل رقومی تصاویر و نقشهها ،قلمرو تحقيق به  4بازه و
سایت مطالعاتی تقسيم شد .در مجموع این سایتها  35گالی را پوشش دادند .در مرحله بعد پس از نمونهبرداري
از دیواره تا کف گالیها کارهاي ژئوشيمی و دانهسنجی بر روي آنها انجام گرفت .همچنين مورفومتري گالیهاي
هر سایت در مقاطع مشخص و فواصل مساوي انجام شد ،عالوه بر این ،تراکم پوششگياهی و نوع آن برداشت
گردید .در مرحله بعد شواهد مورفوتکتونيک با بررسی تصاویر ماهوارهاي و شواهد زمينی بررسی شد .سرانجام
ارتباط مورفومتري ،دادههاي رسوبی و تاثير نوزمينساخت و چگونگی تأثير آن بر گالیهاي منطقه تحليل گردید.
یافتهها نشان میدهند که دادههاي فيزیکی رسوبات از نظر نوع و اندازه در مقياس سطحی و عمقی نتوانسته در
همه سایتها بهطور کامل در توسعهیافتگی گالیها موثر باشد .شاید در سایت  ،4توسعهیافتگی را فقط به عامل
قطر رسوب منطقه و در سایت  ،2عدم توسعهیافتگی گالیها را به این عامل بتوان نسبت داد ولی در دو سایت
دیگر یعنی سایت  1و  ،3نمیتوان توسعهیافتگی گالیها را تنها به بافت و قطر رسوب منطقه نسبت داد ،بلکه
باید عامل مهمتر تکتونيک را مدنظر قرار داد .تفاوت شيمی رسوب در  4سایت جزئی بود ،نوع و تراکم پوشش
گياهی و کاربري اراضی نيز در همه سایتها تقریبا یکسان است .بنابراین نتایج حاصل از تحليل عوامل تأثيرگذار
و نقشه پهنهبندي نهایی حاصل از  ANPو فازي ،همه نشانگر آن است که در بين عوامل بررسی شده ،نوزمين-
ساخت فعال نقش اصلی را در توسعهیافتگی گالیها به عهده داشته است و شيمی رسوبات نقش ثانوي را دارا
بودهاست.
واژههای كلیدی :البرز شرقی ،دشتسر ،ژئومورفولوژي ،گالی ،نو زمينساخت.
* -نویسنده مسئول:

Email: myamani@ut.ac.ir
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اندازهگيري که به وسيله سيگنالهـاي تکتـونيکی
به وجود آمده ،موضـوع علـم تکتونيـک
ژئومورفولوژي است ( Burbank and Anderson,
 .)2001از بين روشهاي زمينشناختی براي مطالعه
حرکات تکتونيکی فعال ،بررسیهاي ژئومورفولوژي
و ژئومورفولوژي زمينساختی نقش حساس و مهمی
را ایفاد مینماید .چرا که بسياري از عوارض
ژئومورفيک در برابر حرکات تکتونيکی فعال از
حساسيت باالیی برخوردار هستند (مجيدزاده و
همکاران .)1390،لندفرمها در نواحی داراي
فعاليتهاي تکتونيکی ،حاصل ترکيب پيچيدهاي از
تأثيرات حرکات عمودي و افقی مربوط به بلوکهاي
پوستهاي و فرسایش یا رسوبگذاري توسط
فرایندهاي سطحی است (.)Ioannis et al, 2006
شواهد ژئومورفولوژیکی همچون آبراهههاي جابهجا
شده ،پرتگاههاي گسلی جوان ،مخروطافکنه تقطيع
شده ،آبراهههاي جوان شکل گرفته در رسوبات
کواترنري ،سطوح مثلثی شکل ،درههاي  Vشکل
عميق ،پادگانههاي ارتفاعیافته و عدم شکلگيري
کوهپایه ،حاکی از ادامه فعاليتهاي نئوتکتونيکی در
منطقه میباشد .تقریبا هيچ ناحيهاي را در جهان
نمیتوان یافت که در طول چند هزار سال اخير
تحتتاثير تغييرات تکتونيکی قرار نگرفته باشد .به
همين لحاظ ارزیابی و بررسی فرایندهاي تکتونيکی
فعال و اثرات ناشی از آن همچون زمين لرزهها براي
بسياري از فعاليتهاي بشري همچون طراحی و
احداث شهرها و نيروگاهها و سدها ،تأسيسات
صنعتی و  ...از اهميت باالیی برخوردار میباشد تا
بواسطه آن بتوان خطرات و خسارات ناشی از این
گونه فرایندهاي فعال را به حداقل ممکن رساند
(حبيب اللهيان و رامشت .)1391 ،پيکرینگ
( )Pickering, 2010به بررسی پاسخ رودخانههاي
گنگ 1و یامونا 2به تکتونيک فعال در منطقه
دهرادون 3در شمال غرب هند با روشهاي سنجش

مقدمه
در علوم زمين واژه تکتونيک به فرایندها ،ساختمان
ها و لندفرمهاي مرتبط با تغيير شکل پوسته زمين
و تکامل آنها در طی زمان میپردازد .تکتونيک
فعال یا نوزمينساخت ،بخشی از تکتونيک است که
در مقياس زمانی فعاليتهاي انسانی و جوامع
بشري ،قابل کاربرد میباشد و مقياس آن محدود به
کواترنري است (گورابی .)1395 ،با توجه به اینکه
در پايکوههاي البرز شرقی و در محدوده گرمسار تا
سمنان تنوع لندفرمی زیادي وجود دارد .در نگاه
اول شاید نتوان به جز عامل تکتونيک دليل کافی
دیگري براي این تغييرات ناگهانی ارائه نمود .زیرا
در طول گسل گرمسار ،گالیها صرف ًا در بخش
محدودي از خط گسل متمرکز شدهاند و
مورفومتري متفاوتی در این امتداد دارند ،از سویی
وجود توالی مخروطافکنهاي در امتداد گسل
گرمسار تفاوت دیناميکی آشکاري را از نظر فرایند
کاوش و تراکم بين این دو لندفرم نشان میدهد .در
واقع گالیها تنها در طول کوتاهی از امتداد گسل
تمرکز یافتهاند ولی در همين بازه نيز از نظر
مورفومتري تفاوتهاي مشخصی وجود دارد که در
این پژوهش به آن پرداخته شده است .از آنجا که
گالیها به عنوان شواهد لندفرمی براي شناخت
تغيير سطح اساس و توالی لندفرمها در زمينه
ژئومورفولوژي اهميت بسياري دارند .بنابراین نمی-
توان با وجود تشابهات ظاهري سطح زمين ،در عين
حال توسعه یافتگی متفاوت گالیها در قسمتهاي
مختلف تنها یک عامل را موثر دانست و این موضوع
مسئله اصلی این پژوهش است .تکتونيک
ژئومورفولوژي یا مورفوتکتونيک به بررسی نقش و
تأثير متقابل فرایندهاي درونی و بيرونی در تشکيل
و تکامل فرمها یا لندفرمها میپردازد .هسته اصلی
تکتونيک ژئومورفولوژي کنش و واکنش (فرم-
فرایند) است .مطالعه فرمها و چشماندازهاي قابل
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از دور و بررسیهاي ميدانی پرداخت و به این
نتيجه دستیافت که یکنواختی سنگهاي بستر
رودخانه از لحاظ مورفومتري و جورشدگی نشان-
دهنده ميزان باالي نيروي جریان جهت جابجایی
رسوبات است و افزایش اندازه ذرات در باالدست
رودخانه و بالعکس کاهش اندازه ذرات در پایين-
دست و جورشدگی آنها نشان دهنده نيروي کم
جریان ناشی از حجم پایين رواناب و شيب کم
کانال است .دمولين ( )Demoulin, 2011به تحليل
تغييرات نيمرخ رودخانه بر اثر باالآمدگی زمين-
ساختی در غرب دره رود راین پرداخت .فالکنر و
همکاران ( )Faulkner et al , 2013در مطالعهاي به
بررسی مناطق بدلندي و گالی در زمينهایی با
جنس مارن پرداخت ،ایشان علت ایجاد مناطق
بدلندي در زمينهایی مارنی و با آب و هواي
مدیترانهاي را عدم نفوذپذیري توسط کانیهاي
رسی و تبادل سدیمی این خاکها که موجب رواناب
سطحی و کنش عمقی آبراههها میشود ،دانست.
آمبيلی و نارایانا ()Ambili and Narayana, 2014
به بررسی تأثير تکتونيک بر نيمرخ طولی رودخانه
چاليار 4در جنوب غرب هند توسط شاخصهاي
مختلف پرداختهاست .کوک و همکاران ( Cook et
 )al, 2014با استفاده از عکسهاي هوایی و داده-
هاي ليدار به بررسی اثر باالآمدگی تکتونيک بر
اثر زمين لرزه  1999بر الگوي  5کانال رودخانهاي
در تایوان پرداختند .نتایج نشان داد که فرسایش
کانال در تنگه رودخانه میتواند توپوگرافی باال
آمده ،شواهد فعاليت زمينساختی و نهشتهگذاري
رودخانه را در زمان  50سال از بين ببرد و در
نتيجه نسبت دادن تغييرات مورفولوژي رودخانه
به تکتونيک یا عوامل اقليم پيچيده و دشوار
خواهد شد .مورفوتکتونيک حوضه رودخانه
ماکيونی 5در تانزانيا نيز توسط فلورس پریتو و
همکاران ( )Flores-Prieto et al, 2015بررسی
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گردید .در ایران نيز درباره تکتونيک و شاخصهاي
ژئومورفيک ،کارهاي زیادي انجام گرفته است .از
جمله :فتوحی ( )1392به بررسی تاثير تکتونيک
فعال بر تشکيل مخروطافکنهي دوقلوي وزیره در
شرق حوضه زاگرس پرداخت .همچنين در پژوهشی
از اميراحمدي و همکاران ( )1394وضعيت نو
زمينساخت منطقه گرمسار را با استفاده از
شاخصهاي ژئومورفولوژیکی براي برآورد وضعيت
تکتونيکی حوضه حبلهرود بررسی کرده است .در
پژوهشی محمدابراهيمی و همکاران ( )1394ارتباط
عوامل مﺆثر خاکی و غيرخاکی در ایجاد فرسایش
خندقی خطی در حوضه آبخيز آق امام ( )2را
بررسی و فاکتورهاي مﺆثر آن را دستهبندي و کاوش
نمودند .یمانی و عرب عامري ( )1397کاربرد آناليز
کمی پارامترهاي ژئومورفومتریک حوضه آبخيز منج
را در شناسایی مناطق حساس به فرسایش و نيز
فرسایش گالی بررسی نمودند .با توجه به اینکه
ارزیابی فعاليتهاي تکتونيکی جوان و شناسایی
شواهد آن در مناطق کوهستانی میتواند بهعنوان
روشی در تحليل و شناخت ویژگیهاي منطقه و
نحوه تغيير و تحول آنها به شمار رود ،بنابراین
شناسایی این عوامل و آگاهی از تأثيرات آنها
میتواند براي انسان در کنترل و مدیریت محيطی
مناطق فوق بسيار مﺆثر باشد .بنابراین در این
پژوهش که در دامنههاي جنوبی البرز شرقی در
منطقه گرمسار -سمنان انجام گرفت ،با توجه به
اینکه لندفرمهاي مختلف در منطقه تغييرات
محسوسی را متحمل شده و گالیهاي عميقی در
منطقه ایجاد شدهاند ،هدف آن است که ضمن
تحليل تأثير نوزمينساخت بر ژئومورفولوژي گالی
هاي دشتسرهاي جنوب البرز شرقی علت تغييرات
مکانی موجود نيز مورد بررسی قرار گيرد .همچنين
عوامل مختلف در تشکيل گالیها تحليل شده و با
بهکارگيري شواهد رسوبی ،پوششگياهی ،عوامل
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انسانی و تکتونيک و همچنين پهنهبندي فرسایش
گالیها به روش فازي و  ،ANPژنز و ارتباط آنها با
عوامل تاثيرگذار تحليل و تبيين گردد.
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چينهشناسی پيچيدهاي دارد .دامنههاي جنوبی
البرز در بيشتر طول مسير به واحد ساختمانی ایران
مرکزي شباهت بيشتري دارد .به نظر میرسد
تمامی تحوالت زمينشناسی که باعث جدایی دو
واحد ساختمانی ایران مرکزي و البرز شده است در
اثر عملکرد گسلهاي موازي در حد واسط دو واحد
فوق میباشد .این محدوده در حدفاصل واحدهاي
البرز و ایران مرکزي واقع شده است.

منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه دشتسرهاي البرز شرقی در
محدوده گرمسار تا سمنان را شامل میشود (شکل
 .)1رشته کوههاي البرز ساختار زمينشناسی و

شکل  :1محدوده مورد مطالعه در دامنههاي جنوبی البرز شرقی ،در این شکل موقعيت سایتهاي مورد بررسی نشان
داده شده است.

حاصل از تحليل فيزیکی و شيميایی رسوب گالی-
هاي موجود در سایتهاي مورد بررسی مهمترین
آنها هستند .در این ميان  24نمونه رسوب که سه
نمونه از ابتدا ،ميانه و انتهاي طول گالیها و سه
نمونه نيز از دیواره گالیها از  %25ابتداي دیواره،
 50%ميانه دیواره و  %75بخش انتهایی دیواره گالی-
هاي هر سایت برداشت شد (شکل .)2

مواد و روشها
با توجه به گستره مورد مطالعه و روش پژوهش،
قلمرو تحقيق به  4سایت مطالعاتی تقسيم شده
است و سپس دادهها طی چند مرحله گردآوري
شدهاند .این دادهها  4گروه اصلی را شامل شدهاند.
دادههاي کتابخانهاي و اسنادي ،دادههاي حاصل از
تحليل رقومی تصاویر و نقشههاي مختلف ،دادههاي
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 برای آنالیز شیمیایی نمونهها :ابتدا نمونهها از الک 62/5ميکرون عبور داده شده و سپس عناصر
موردنظر شامل کربنات ،بیکربنات ،کلر ،کلسيم،
منيزیم ،پتاسيم ،سدیم ،فسفر و ازت (نيتروژن)
مشخص شد ،همچنين مقادیر آهک pH ،و شوري
نيز محاسبه گردید.
 برای تحلیل مورفومتری قطعات سطحی :تعداد 800نمونه به روش شبکهاي انتخاب و مورفومتري گردید
و سپس شاخص گردشدگی و پهنشدگی براي آنها
محاسبه و نمودارهاي آنها در نرمافزار اکسل رسم و
مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته اند( .رابطه .)1

135

رابطه )1
شاخص پهنشدگی
AP= L+I/2E
 = APشاخص پهن شدگی =l ،قطر کوچک و L

= قطر بزرگ قلوه ســنگ=E ،ضــخامت آن می
باشد.
 دادههای حاصل از تحلیل مورفومتری گالیها :شاملطول ،عرض ،عمق و شيب گالیها در هر چهار
سایت در مقطعهاي  100متري ،اندازهگيري و
مقایسه شد.

شکل  :2نمونهبرداري از رسوب منطقه
عالوه بر این ،دادههاي حاصل از محاسبه شاخص-
هاي تکتونيک فعال منطقه ،دادههاي مورفومتري
گسلها و نيز دادههاي ميدانی و بررسی و تشخيص
شواهد و نيز لندفرمهاي حاصل از فعاليت تکتونيکی
منطقه در مقياس کلی مورد بررسی قرار گرفت .این
دادهها در مجموع براي پهنهبندي و تهيه معيارهاي
سازند زمينشناسی و خطوط گسل( ،نقشه گرمسار
با مقياس  )1:100.000مورد استفاده قرار گرفت.
معيار کاربري اراضی از تصاویر ماهوارهاي Landsat
 OLI & ETMسال  2018بهدست آمد .معيار بافت
خاک نيز از دادههاي اداره منابع طبيعی و
آبخيزداري استان سمنان تهيه شد .از مدل رقومی
ارتفاع 30 6متري  ASTERبراي تهيه معيارهاي
ارتفاع ،شيب و جهت دامنه استفاده شد .شاخص

 برای كارهای آزمایشگاهی :نمونههاي برداشتشدهدر آزمایشگاه ژئومورفولوژي توزین شده و توسط
شيکر الک ،دانهسنجی و توسط نرمافزار
GRADISTAT v811مورد تحليل واقع شدند.
 -دادههای حاصل از محاسبه و تحلیل تراكم و نوع

پوشش گیاهی :نيز از طریق جمعآوري نمونههاي
گياهی با هدف تعيين نوع و درصد تراکم گونههاي
گياهی انجام شد .در هر سایت ،در یک باکس یک
هکتاري ،تعداد گونههاي گياهی شمارش و در
فرمول مورد نظر محاسبه شد (رابطه .)2
رابطه ) 2
درصد تراکم گونه ها
∗ 100

تعداد گونه هاي گياهی
مساحت

= درصد تراکم گونههاي گياهی
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استفاده شده است .اراضی کشاورزي ،بایر ،شهري،
مرتع ،مسيل ،شورهزار و آیش مهمترین کاربريها و
پوششهاي اراضی منطقه مورد بررسی را شامل
میشوند که با توجه به نقشه کاربري اراضی
استخراج شد .براي شيب منطقه ،درصد و جهت
دامنه بررسی شده است .از مدل رقومی ارتفاع 30
متري  ASTERبراي تهيه نقشه شيب استفاده شد
که نقشه طبقات شيب در شکل  8آورده شده است.
پس از تشکيل ماتریس  AHPو وزندهی نقشه
شيب تهيه شده است (شکل  .)3براي فاصله از گسل
نيز ابتدا گسلهاي منطقه از روي نقشههاي زمين-
شناسی  1:100.000استخراج گردید؛ سپس به-
منظور تبدیل نمودن آنها به الیه رستري ،از تابع
فاصله بر مبناي حداکثر فاصله با اندازه سلولهاي
 30متري استفاده شد .همچنين جهت دامنه
براساس مدل رقومی ارتفاع  ASTERو بهمنظور
تعيين وزن نسبی هرکدام از جهات دامنه که بيانگر
ميزان تأثير آنها در احتمال وقوع فرسایش گالی
است ،ماتریسی به ابعاد  8×8در محيط Expert
 Choiceتشکيل و مقایسه زوجی آنها که بيش-
ترین وزن نسبی براي دامنههاي شمال غربی
( ،)0/312شمالی ( )0/222و دامنه غربی ()0/155
بهدست آمد .براي تراکم پوشش گياهی از شاخص
تراکم پوشش گياهی  )NDVI(10و تصویر ماهواره-
اي  Sentinel-2تاریخ  20ژانویه  2019استفاده شد.
براي تراکم زهکشی هم ،وزن نسبی طبقات تراکم
زهکشی که بيانگر ميزان تأثير آنها در احتمال
وقوع فرسایش گالی است ،ماتریسی به ابعاد  5×5در
محيط  Expert Choiceتشکيل و مقایسه زوجی
آنها براساس ميانگين نظرات کارشناسی انجام شد.
در نهایت فاصله از جاده با استفاده از تابع فاصله
براساس حداکثر فاصله و اندازه سلولهاي  30متري
تهيه شده است (شکل .)3

 2سال  2019استخراج شد و الیههاي آبراهه و جاده
نيز از نقشههاي توپوگرافی  1:25.000سازمان
نقشهبرداري کشور تهيه شدند .براي پهنهبندي ،در
ابتدا ،متغيرهاي  10گانه مﺆثر در وقوع فرسایش
گالی با استفاده از  AHPو براساس نظرات
کارشناسی ،استانداردسازي شده ،سپس از طریق دو
مدل  ANPو  Fuzzyهمپوشانی آنها صورت گرفته
است تا نقشههاي پهنهبندي توسعه گالیها بهدست
آیند .مراحل اصلی تحليل سلسله مراتبی شامل
ساخت ماتریس مقایسه زوجـی ،مقایسه زوجی
گزینهها ،تعيين وزن گزینهها و در نهایت محاسبه
نرخ ناسازگاري است (قدسیپور .)1390 ،در مقایسه
زوجی بر حسب هر معياري ميزان ارجحيت گزینهها
بهصورت دوتایی مقایسه شده و ارجحيت آنها به-
صورت عبارتی مشخص شده است .سپس به ازاي
هر عبارت عددي به ارجحيت گزینهها تخصيص و
تعيين شده است .مقادیر ارجحيت گزینهها طبق
جدول  1تعيين شده است .از نظر سنگشناسی و
بهمنظور استانداردسازي واحدهاي سنگشناسی در
سطح منطقه مورد بررسی میتوان  9واحد را
شناسایی نمود .ژیپس و مارن حساسترین واحد به
فرسایش گالی بوده و بيشترین وزن ( )0/312را در
پهنهبندي فرسایش گالی نسبت به سایر واحدهاي
سنگشناسی دارد .از نظر خاک ،خاکهاي با بافت
سيلتی و سيلتی لومی بيشترین وزن نسبی حاصل
از  AHPو به بافت شنی کمترین وزن نسبی
اختصاص داده شد .همچنين پارامتر فاصله از آبراهه
از روي نقشه توپوگرافی در محيط  ArcGISترسيم
و با استفاده از تابع فاصله اقليدوسی 7بر مبناي شعاع
حداکثر فاصله 8و با اندازه سلولهاي  30متري به
الیه رستري فاصله از آبراهه تبدیل شدند .در مورد
کاربري اراضی ،از تصاویر ماهوارهاي Landsat OLI
و با استفاده از الگوریتم طبقهبندي نظارت شده9
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شکل  )1 :3واحدهاي سنگشناسی )2 ،گروههاي هيدرولوژیک خاک )3 ،فاصله از آبراهه )4 ،کاربري اراضی )5 ،طبقات
شيب )6 ،فاصله از گسل )7 ،تراکم پوشش گياهی )8 ،تراکم زهکشی )9 ،فاصله از جاده.

تحليل شبکه  )ANP(12و فازي ( )Fuzzyبراي
پهنهبندي ميزان خطر فرسایش گالی در دشت-
سرهاي جنوب البرز شرقی استفاده گردید و با
مقایسه عوامل تأثيرگذار در چهار سایت موردنظر،
توسعه یافتگی گالیها با این عوامل ارتباط داده شد.

تجزیه و تحلیل :براي تجزیه و تحليل دادهها و
مقایسه آنها و بررسی ارتباط تغييرات لندفرمی و
تأثير تکتونيک بر آنها و همچنين تشخيص صحت
و کارآمدي شاخصهاي ژئومورفيک منطقه از سه
مدل تحليل سلسله مراتبی  ،)AHP(11فرآیند

جدول  :1مقادیر ترجيحات براي مقایسههاي زوجی ()Tang and et al, 2017
ترجیحات (قضاوت شفاهی)

مقدار عددی

ترجيح یا اهميت یا مطلوبيت یکسان
کمی مرجع یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
ترجيح با اهميت یا مطلوبيت قوي
ترجيح با اهميت یا مطلوبيت خيلی قوي
ال مهمتر یا کامالً مطلوبتر
ال مرجع یا کام ً
کام ً
ترجيحات بين فواصل قوي

1
3
5
7
9
8-6-4-2

گالیهاي عميق در منطقه و مخصوصا برخیسایت-
ها ،ابتدا هرکدام از فاکتورهاي موردنظر در منطقه
بررسی شدند تا ميزان تأثيرپذیري هرکدام روشن و

بحث و نتایج
با توجه به اینکه در ایجاد و توسعه گالیها،
فاکتورهاي مختلف دخالت دارند ،و بهدليل وجود
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مهمترین عامل در این بين مشخص گردد.
فاکتورهاي مورد بررسی عبارتند از فيزیک و شيمی
رسوب در هرکدام از سایتها ،تأثير تکتونيک در
منطقه ،پوشش گياهی ،کاربري اراضی.
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و کمعرض هستند ،ولی در انتهاي سایت ،بهطور
ناگهانی گالیها عميق و عریض گشتهاند و وجود
دیواره قائم در انتهاي این گالیها که رسوبات را به
صورت عمودي بریده است ،فعاليت گسل در منطقه
را تأیيد میکند .پس در این سایت توسعهیافتگی
گالیها با قطر رسوبات منطقه ارتباط خاصی ندارد.
زیرا اگر ارتباط داشت باید در ابتدا تا ميانه سایت
نيز تغييري در عمق و عرض گالیها مشاهده می-
شد .ولی در سایت  ،2به دليل پوشش درشت
رسوبات سطحی ،رسوبات ریزدانه زیرین در
گسترش گالیها تأثيري نداشتهاند و گالیها بسيار
کمعمق و کمعرض باقی ماندهاند .بيشترین عمق
آنها 1متر و بيشترین عرض آنها  3/5متر اندازهگيري
شد.

ارتباط رسوب و توسعه یافتگی گالیها

در سایت  1و  2رسوبات قلوهسنگی ،در سطح
منطقه بهصورت سنگفرش قرار گرفته است (شکل
 .)4در دیواره این گالیها نيز رسوبات تقریبا درشت
هستند که با مقدار اندکی رسوبات ریزتر همراهند.
این شرایط در این دو سایت ،شرایط مساعدي را
براي تشکيل گالیها فراهم نکرده است .در سایت 1
با توجه به اندازهگيري و مورفومتري عمق و طول
گالیها در مقطعهاي مختلف ،مشاهده گردید که
در ابتداي سایت تا ميانه آن ،گالیها بسيار کمعمق

شکل  :4مورفومتري رسوب سطحی در  4سایت مورد مطالعه (ابعاد شبکه نمونهگيري نيم متر است)

 ،3گالیها به طرز عجيبی عميق و عریض گشتهاند
و وجود دیواره گسلی در قسمت پایيندست سایت
موردنظر نيز موید همين امر میباشد .در سایت ،4
رسوبات سطحی کامال پوشيده از سنگفرش قلوه-
سنگی است (شکل .)4
در زیر این پوشش سطحی ،رسوبات بسيار ریزدانه
پالیاي گذشته وجود دارد که هر جا به خاطر
هرزآبها یا عوامل انسانی ،سنگفرش قلوهسنگی از

در سایت  ،3پوشش سنگفرش وجود ندارد بلکه
رسوبات سطحی بسيار ریزدانه به همراه مقدار
اندکی قلوهسنگ هستند .در اندازهگيريهاي
ميدانی ،بيشترین عرض و عمق در چهار سایت
مربوط به گالیهاي این سایت است (عمق  24و
عرض  95/5متر) .در این سایت عالوه بر تأثير
رسوب ،به نظر میرسد عوامل تکتونيکی در توسعه-
یافتگی گالیها بسيار موثر بوده است ،زیرا در سایت
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بين رفته است ،به راحتی رسوبات ریزدانه زیرین
فرسایش داده شده و گالیها گسترش یافتهاند .در
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این سایت نيز توسعه یافتگی گالیها با رسوب
منطقه ارتباط نزدیکی دارد (شکل .)5

شکل  :5اندازه ذرات تشکيل دهنده گالیها

عمق گالیها در  4سایت مشخص گردد (جدول
.)2

مورفومتری گالیها

عرض و عمق گالیها در هر  4سایت در مقطعهاي
 100متري ،اندازهگيري شد ،تا تفاوتهاي عرض و

جدول  :2عرض و عمق گالیها در  4سایت در مقطعهاي  100متري
سایت

مقطع

5
متر

100

200
متر

30
0

400
متر

500

600
متر

700

800
متر

900

سایت

عرض

2

3/5

6

7

10

11

14

14

15

28

1

عمق
عرض

0/8
1/5

1
2

1/5
2

2
2

2
3/5

2/5
4

3/5
4

6
4

7
4

13
5

عمق
عرض

0/5
27

0/8
35

0/8
49

0/8
60

0/8
80

1
92

1
95/5

1
74

1
75

1
65

عمق

4

6/5

9

12

15

20

23

18

19

16

عرض

35

30

34

35

40

28

25

32

36

30

عمق

1/5

2/5

3

3/5

3/5

2/5

2/5

2/5

3/5

3

سایت
2
سایت
3
سایت
4

مورفومتری قلوهسنگها و محاسبه ضریب پهن-

شاخص پهنشدگی در آنها محاسبه شد .همانگونه
که در جدول مشاهده میشود :در ابتدا و ميانه
سطحی سایت یک ،سایش و پهنشدگی کمتري در
رسوبات گالی نسبت به انتهاي همان گالی وجود
دارد .بدیهی است ،هر چه شاخص پهنشدگی به
یک نزدیکتر باشد ،پهنشدگی و سایش در رسوب
بيشتر است .در انتهاي گالی سایت یک%56 ،

شدگی

در سایت یک و دو ،به دليل درشتبودن رسوب
سطحی ،در چند باکس  5در  5متري ،تعداد 800
نمونه به روش شبکهاي انتخاب و مورفومتري
گردید .عالوه برآن دانههاي درشتتر از  2سانتیمتر
در رسوبات نمونهبرداري شده نيز مورفومتري شد و
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نسبت به همه سایتها بيشتر است و شاید دليل آن
وجود رسوبات درشت مخروطافکنه گرمسار باشد
که توسط تکتونيک در راستاي گسل گرمسار باال
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آمدهاند .پس از آن ابتداي گالی سایت دو با ،%44
پهن شدگی و سایش بيشتري را تجربه کرده است
(شکل .)6

شکل  :6شاخص پهنشدگی در رسوب سطحی گالیهاي مطالعه شده

شد ،رسوبات کامال گلی و ریزدانه بودند .در بقيه
سایتها ،رسوبات تقریبا پهنشدگی و سایش
کمتري را متحمل شدهاند که نشان از جریانهاي
پر انرژي و پر رسوب در منطقه دارند.

بيشترین پهنشدگی و سایش در دیواره گالیها،
مربوط به دیواره گالی  2با  %57است که آن هم به
دليل این است که رسوبات سایت دو از دو حوضه
مجزا نشأت میگيرند .یک حوضه بزرگ و یک
حوضه کوچک .رسوباتی که از حوضه بزرگ نشأت
گرفتهاند و فاصله بيشتري حمل شدهاند ،سایش و
پهنشدگی بيشتري را متحمل گشتهاند و این مورد
کامال در مورفومتري و تحليل رسوبات قابل مشاهده
است .پس از آن رسوبات انتهاي دیواره گالی  3با
 ،47%سایش بيشتري داشته است و پهن پهن
شدگی بيشتري دارند .در ابتدا و ميانه دیواره گالی
 ،3همانگونه که در مشاهدات ميدانی نيز بررسی

ژئو شیمی نمونهها

عناصــر کربنات ،بیکربنات ،کلر ،کلســيم ،منزیم،
پتا سيم ،سدیم ،ف سفر و ازت (نيتروژن) ،همچنين
مقــاد یر آهــک pH ،و شـــوري طی کــارهــاي
آزمایشگاهی اندازهگيري و محاسبه شد .از آنجا که
ميزان کل سيم رابطه م ستقيمی با کاهش فر سایش
پذیري ر سوبات دارد .ليکن برر سیها ن شان داد که
در سایت  1ميزان کلسيم بيشتر از سه سایت دیگر
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بوده اســـت با این وجود گســـترش گالیها در این
سایت ،مخصوصا انتهاي سایت  1بسيار بيشتر بود.
این اختالف را میتوان به غل به عا مل تکتون يک و
تغيير سطح اساس ناگهانی ارتباط داد .در سایت 3
نيز با اینکه ميزان کلســيم در دیواره آن بيشــتر از
ســایر ســایتها اســت باز هم گســترش عرض ـی و
عمقی شدید گالیها مشهود ا ست .بنابراین در این
ســـا یت نيز گســـترش گالی ها با عاملی غير از
ژئوشــيمی رســوب ارتباط دارد .همانگونه که در
جدول نيز مشـــاهده میشـــود ميزان ســـدیم در
رســوبات ســطحی گالیها تفاوت کمتري را نشــان
میدهد .ولی در رســـوب دیواره گالی ها ،یعنی در
دیواره گالی  3و دیواره گالی  ،4افزایش ب سياري را
نشــان میدهد ،که نســبت به همه گالیهاي دیگر
بســيار زیادتر اســت .این موضــوع میتواند دليل
افزایش عمق و عرض گالیهاي این دو سایت باشد.
در دیواره گالی  1و در دیواره گالی  2ميزان سدیم
مقدار کمتري را ن شان میدهد که میتوان تو سعه
ن يافتگی آنها را در ســـا یت  2به کم بودن ميزان
ســدیم در دیواره آن ارتباط داد .اما توســعه عميق
در انتهاي گالیهاي ســـایت  1قطعاً عامل دیگري
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مانند تکتونيک و تغيير سطح ا ساس ن سبتاً سریع
اســت .مقدار پتاســيم نيز در  4ســایت نســبتاً باال
ا ست .با این وجود در صد کربن آلی و در صد ماده
آلی نيز بســـ يار جزئی اســـت (جدول  .)3بهطور
معمول در خاکهاي حســاس به فرســایش مقادیر
 PHبا مقدار فر سایش همب ستگی م ستقيم دارد.
ميزان  PHدر همه سایتها و دیواره گالیها تقریباً
در یک حدود است و تفاوتهاي جزئی در  4سایت
نمیتواند عامل تأثيرگذار عمدهاي به حســـاب آید.
افزایش ميزان  ECیا ميزان هدایت الکتریکی خاک
نشانگر افزایش مواد قابل انحالل و دی سپرسه شدن
آن میشـــود .ميزان  ECدر دیواره گالی ها مقادیر
بي شتري را ن شان میدهد .اما برا ساس گ سترش و
توســعه عمق و عرض گالیها به نظر میرســد روند
 ECآنچ نان تعيين کن نده نبوده اســــت و با ید
گســـترش گالیها را عالوه بر عوامل شـــيميائی به
عامل تکتونيک مرتبط دانست .زیرا در سایت  1که
ميزان  ECهم در رســوب ســطح و هم در دیواره
گالی ها ناچيز اســـت ،اما گالی هاي موجود بهطور
عميقی حفر شـــدهاند که دليلی بر وجود تکتونيک
فعال در منطقه است (جدول .)3

جدول  :3خصوصيات شيميایی رسوبات
نام

EC
(میلیموس)

PH

1

ميانه و دیواره
G2

4

2

مرکزي
دیوارهG4
سطحی
پایينیG4
دیوارهG1
ميانه سطحی
G3
ميانی
سطحیG1
وسط دیواره
G3

104/6

/75
7
6

7/45

7/5

6/04
2/77

7/7
7/9

489/446
174/521

4/05

8

315/026

60

55/1

/71
6

329/802
4

90

3
4
5
6
7

سدیم

كلسیم

منیزیم

329/561

44

26

0/1755

458/572
3
557/276

80

230

0/156

0/27

50

30

0/0975

0/17

0/049

54
40

26
30

0/2535
0/117

0/44
0/20

0/042
0/051

3/06
0/6

60

0/2925

0/50

0/058

7/5

533/53

70

0/0975

0/17

0/028

4

533/53

(پیپیام)

درصد

درصد ماده

كربن آلی

آلی

ازت

0/30

0/035
0/046

2/4

553/17
396
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درصد

فسفر

پتاسیم

3

474/59

5/4

828/22
494/24
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سطحی و شوري بیاندازه اراضی است .ليست
فلورستيک پوشش گياهی منطقه فقير و داراي تنوع
گونهاي کم میباشد (جدول .)4

پوششگیاهی و كاربری اراضی در توسعه گالیها

پوشش گياهی منطقه تقریبا یکنواخت بوده و از نظر
درصد پوشش گياهی تغييرات کمی در آن مالحظه
میشود که علت آن ،اقليم منطقه ،نوع خاک

جدول  :4تيپ گياهی منطقه مطالعاتی
تیپ گیاهی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

گونه

جغجغه،
خارشتر

اشنيان ،خارشتر

اشنيان،
درمنه

گز ،نی

درمنه،
شور

اسکمبيل ،قيچ

تاغزار

اراضی
لخت

اراضی
زراعی

پوشش گياهی در  4سایت و مقایسه آن با توسعه و
تراکم گالیها ،ارتباط خاصی بين توسعهیافتگی
گالیها و پوششگياهی منطقه مشاهده نمیشود.
همانطور که میدانيم با افزایش پوشش گياهی در
هر منطقه ،استحکام خاک نيز بيشتر شده و در
نتيجه گالیها امکان کمتري براي توسعه مییابند
ولی با وجود اینکه درصد تراکم پوشش گياهی در
سایت  1و  2بيشتر از سایر سایتها است ،ولی در
سایت  1گالیها توسعه شدیدتري دارند .در صورتی
که در سایت  2گالیها توسعه نيافتهاند .در سایت 3
و  4به ترتيب  9و  5درصد تراکم پوشش گياهی
وجود دارد .در سایت  3گالیها به شدت توسعه
یافته و عميق و عریض گشتهاند اما در سایت 4
گالیها توسعه یافتگی متوسط را تجربه کردهاند
(جدول .)5

براي محاسبه درصد تراکم گونههاي گياهی در هر
سایت ،در یک باکس یک هکتاري ،تعداد گونههاي
گياهی شمارش شد و بر مساحت تقسيم گردید و
در صد ضرب شد .در سایت  ،1تعداد  4038گياه
در یک هکتار شمارش شد که با توجه به محاسبه
در فرمول  %40درصد تراکم گونههاي گياهی در
سایت  1وجود دارد .در سایت  2تعداد  4571گياه
در یک هکتار شمارش گردید که با توجه به فرمول
 45%درصد تراکم گونههاي گياهی را در سایت 2
داریم .در سایت  3تعداد  888بوته گياه در یک
هکتار شمارش شد که  %9درصد تراکم گونههاي
گياهی را داریم .در سایت  4تعداد  510بوته دریک
هکتار شمارش گردید و درصد تراکم گونههاي
گياهی در این سایت  %5درصد محاسبه گردید .با
توجه به درصد تراکم گونهها همچنين درصد تاج

جدول  : 5ارتفاع و درصد تاج پوشش گياهی
ارتفاع تاج پوشش

درصد تاج پوشش

درصد تاج پوشش

درصد تاج پوشش

درصد تاج پوشش

گیاهی cm

گیاهی سایت 1

گیاهی سایت 2

گیاهی سایت 3

گیاهی سایت 4

20-0
40-20
60-40
باالتر از 60

%50
%30
%10
%10

%35
%45
%10
%10

%15
%25
%40
%10

%20
%60
%15
%5

نگردید ،بنابراین این عامل نيز در تغييرات گالی ها
نقش چندانی ندارد.

در مورد کاربري اراضی منطقه کاربريهاي مختلف
مسکونی ،زراعی ،مرتعی و صنعتی در منطقه وجود
دارد که تفاوت زیادي در کاربري سایتها م شاهده
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در حد هرزآبهاي اوليه در سطح ،باقی ماندهاند .در
سایت  4نيز گالیها توسعهیافتگی مشخصی ندارند
و به نظر میرسد بافت رسوبات و اثر عوامل انسانی
از جمله ایجاد جاده ،برداشتمعدنی مواد رسوبی و
تخریب ناشی از مواد کارخانههاي گچ در باالدست
در ایجاد گالیهاي اینسایت موثر است .از سویی
هيچ اثري از تغييرات سطح اساس و تکتونيک در
این محدوده دیده نمیشود .براي شناخت تأثير
تکتونيک ،نتایج به کارگيري شاخصهاي تکتونيک
فعال ،دادههاي لرزهنگاري و نيز سایر شواهد
تکتونيکی از جمله لندفرمهاي حاصل از برخاستگی
تکتونيکی و نقش آن در توسعهیافتگی گالیها نيز
مورد بررسی قرار گرفته است (شکل .)7

تأثیر تكتونیک

براساس مطالعات صورت گرفته در سایت  ،1وجود
گالیهاي عميق و عریض در پایين دست مخروط
افکنهها و نيز وجود دیواره گسلی به ارتفاع 10/5
متر در انتهاي این سایت این نتيجه را تداعی می-
کند که تنها تکتونيک و تغيير سطح اساس در ایجاد
گالیهاي این سایت تقش اصلی را داشته است .در
سایت  3نيز ،عالوه بر اینکه رسوبات ریزدانهتر بوده
و گالیهاي بسيار عميق و عریض و مآندري شکل
در آن تشکيل شده است ،تکتونيک نيز نقش بسيار
فعالی در توسعه و ایجاد گالیها ایفا نموده است .در
مقابل ،در سایت  2هيچ اثري از تغييرات سطح
اساس و توسعه یافتگی گالیها وجود ندارد و تنها

شکل  :7نقشه گسلهاي منطقه

محدودیت فضاي متن ،خالصه و تنها به نتایج آنها
اکتفا شده است .در این ميان شاخص سينوسی
جبهه کوهستان ( )smfدر سایت یک 1/01 ،در
سایت دو 1/2 ،در سایت سه 1/06 ،در سایت چهارم

شاخصهاي مورفوتکتونيکی متعددي براي بررسی
فعاليتهاي زمينساختی وجود دارد .در این
پژوهش تعدادي از آنها که ارتباط بيشتري داشتند
در تحليل دادهها به کار گرفته شد ولی به دليل
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برابر با  1/3محاسبه شد (شکل  .)7با توجه به یافته-
ها ،سایتهاي مذکور از لحاظ فعاليت زمين ساختی
از نظر ( )keller and pinter, 1996در گروه مناطق
بسيار فعال قرار دارند و از نظر ( Hamduni et al,
 )2008سایت  1و سایت  3بسيار فعال و سایت  2و
سایت  4در گروه با فعاليت متوسط قرار میگيرند.

144

بررسیهاي ميدانی نيز این موضوع را تایيد میکند.
زیرا انتهاي سایتهاي  1و  3کامال گسلی بوده و
دیواره گسلی به ارتفاع چندین متر امتداد دارد و
این گسل ،مخروطافکنههاي این بخش را به صورت
عمودي برش داده است (شکل .)8

شکل  :8محاسبه شاخص  smfدر گستره مخروطافکنههاي شمال گرمسار
ارتباط تكتونیک با شواهد لندفرمهای كاوشی –

تکتونيک بيشتر تاثير پذیرفتهاند .ارتفاع پرتگاه
گسل در سایت  10/5 ،1متر و در سایت  14 ،3متر
اندازهگيري شد (شکل .)9

جریانی منطقه
الف) ارتباط تكتونیک و ایجاد پرتگاهها و سطوح مثلثی

و پلهها و سكوهای افقی :سایت  1و  3از فعاليتهاي

شکل  :9پرتگاه گسل و سطوح مثلثی در سایت1

 1و  ،3هرزآبها تا قسمتهاي ميانی سایت ،بسيار
منظم و کمعمق و کمعرض هستند ،ولی از آن مسير

ب) ارتباط تكتونیک و انحراف در شبكه هیدروگرافی

و ایجاد مخروطافكنههای تقطیع شده :در سایتهاي
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به بعد بهطور ناگهانی عميق شده و گالیهاي عميق
و عریضی را تشکيل میدهند .در هر دو سایت،
شبکههاي زهکشی به دليل گسلخوردگی ،بسيار

145

نامنظم جلوه کرده و جابجا شدهاند و در بسياري
موارد نمیتوان مسير اصلی جریانها را مشخص
نمود (شکل.)10

شکل  :10تغيير شکل و مسير رودخانه در امتداد گسل در سایت1

مخروطافکنهها) (محمدنژاد آروق .)1390 ،بنابراین
رسوبگذاري در سطح مخروط قبلی متوقف شده
است و با گذشت زمان ،بخشهایی از مخروطافکنه
که فعاليتهاي رسوبگذاري در آنها متوقف شده،
متروک مانده و تحتتاثير فرایندهاي فرسایشی قرار
میگيرند .متروک شدن بخشهاي باالدست
مخروطافکنهها موجب گسترش فرایندهاي
فرسایشی ثانویه در سطح آنها میشود و در نتيجه
اغلب گالیهاي عميقی در بخشهاي متروک
مخروطافکنهها حفر گردیدهاند .در اغلب مخروط-
هاي این منطقه  3سطح مشخص و مجزا تشخيص
داده میشود (شکل .)11

تاثير گسلهاي اصلی (قربيلک و سرخه کلوت) و نيز
گسلهاي جدید در نزدیک روستاي دهنمک بر
مخروط افکنههاي سایت  3و نيز در انتهاي سایت
 1در مجاورت روستاي دهسراب ،باعث برخاستگی
رسوبات مخروطهاي مذکور و حفر شدید این
رسوبات توسط جریانهاي سطحی به صورت گالی
شده است .ميزان حفر بستر اصلی به ميزان باال
آمدگی زمينساختی بستگی دارد .برخاستگی
بخشهاي باالدست مخروطافکنهها موجب
تغييراتی در پایيندست آنها شده است (تغيير
مسيرجریان ،تغيير موقعيت رسوبگذاري ،تغيير در
بافت رسوبی و تغيير بخشهاي فعال و غيرفعال

شکل  :11مخروطافکنههاي تقطيع و متروک مانده (سمت راست) و سطوح مثلثی و ارتفاع باالآمدگی در مخروطافکنه
در اثر تکتونيک(سمت چپ)
پژوهشهاي دانش زمين
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تشکيل دادهاند (شکل  .)12گسل باعث مسدود
شدن مسير برخی از جریانها و ایجاد آبگيرها و
برکههاي خطی و کمعمق در راستاي آن شده است.
در سایت  3این آبگيرها که در انتهاي سایت وجود
دارند در زمان بارندگیهاي رگباري به صورت
حوضچههاي آب مشخص میشوند ولی در فصول
خشک به صورت حوضههاي دق مانند که کف آنها
از رسوبات سفيدرنگ رس و نمک پوشيده شدهاند،
قابل مشاهده است (شکل .)12

پ) ارتباط تكتونیک و ایجاد رودخانههای تقطیع شده

و حوضههای بسیار كوچک زهكشی :یکی دیگر از
لندفرمهاي جالب ناشی از گسلخوردگی ،ایجاد
رودخانههاي بیسر در محل اثر گسل میباشد .در
سایت  1و سایت  3به دليل باال آمدن منطقه در اثر
گسل ،شبکههایی بر روي مخروطافکنه شکل
گرفتهاند که ابتداي آنها مشخص نيست و به صورت
گالیهاي عميق و بیسر در وسط دشت نمایان
شدهاند و حوضههاي کوچک زهکشی را در منطقه

شکل  :12نمونهاي از انشعابات بیسر که به خط گسل ختم میشوند(چپ) و آبگيرها و برکههاي کوچک و کم-
عمق(راست)
×(+)0/153خــــاک×(+)0/109فــــاصــــــلــــه از
رودخانه×(+)0/076شـــيب×(+)0/053تراکم پوشـــش
گ ياهی×(+)0/037ج هت دام نه× (+)0/027فاصـــ له از
جاده×( +)0/019فاصله از گسل×)0/015

پهنهبندی فرسایش گالی با استفاده از مدلهای
 Fuzzyو ANP

این بخش با هدف بررسی و شبيهسازي احتمال
وقوع عوامل مﺆثر بر ایجاد فرسایش گالیها در
منطقه انجام شده است .براي رسيدن به این هدف،
 10متغير تأثيرگذار در وقوع فرسایش گالی مورد
استفاده قرار گرفته است که شامل سنگشناسی،
کاربري اراضی ،خاک ،تراکم پوشش گياهی ،شيب،
جهت دامنه ،فاصله از آبراهه ،فاصله از جاده ،فاصله
از گسل و تراکم زهکشی میباشند و سپس نقشه
پهنهبندي نهایی تهيه گردید (شکل .)13
رابطه )3

با توجه به نق شه پهنهبندي نهایی حا صل از ،ANP
طبقات فرســایش گالی کم و متوســط ،بيشترین
مســاحت دشــتســرهاي جنوب البرز شــرقی را به
خود اختصاص دادهاند و این نتيجه حاصل می شود
که ایجاد گالیهاي عميق تنها در قســـمتهایی از
منط قه و ســـا یت ها ،دليلی غير از عوا مل مذکور
داشـــته و با توجه به شـــواهدي که مطرح گردید،
عا مل تکتون يک ف عال منط قه مهمترین عا مل در
ایجاد و توسعه گالیهاي منطقه محسوب میشود.

نق شه پهنهبندي = ( سنگ شنا سی×(+)0/296کاربري
اراضـــــی×(+)0/215شـــــبـــکـــه زهـــکشـــــی
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شکل  )1 :13نقشه پهنهبندي احتمال وقوع فرسایش گالی در دشتسرهاي جنوب البرز شرقی (منطقه گرمسار) با استفاده
از تابع جمع فازي )2 ،نقشه پهنهبندي با استفاده از تابع ضرب فازي )3 ،نقشه پهنهبندي با استفاده از تابع گاماي فازي،
 )4نقشه پهنهبندي با استفاده از فرآیند تحليل شبکه (.)ANP
جدول  :6مساحت طبقات خطر وقوع فرسایش گالی دشتسرهاي جنوب البرز شرقی (منطقه گرمسار) با استفاده از
فرآیند تحليل شبکه (.)ANP
طبقه دامنه توسعه
گالی

مساحت (كیلومتر مربع)

درصد
مساحت

خيلی کم

104

5/4

کم

637

32/7

متوسط

748

38/5

زیاد

333

17/1

خيلی زیاد

121

6/2

جدول  :7ضریب نهایی متغيرهاي  10گانه مورد بررسی در وقوع فرسایش گالی دشتسرهاي جنوب البرز شرقی
(منطقه گرمسار) با استفاده از فرآیند تحليل شبکه
متغیر

ضریب نهایی

سنگشناسی

0/296

کاربري اراضی

0/215

شبکه زهشکی

0/153
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خاک

0/109

فاصله از رودخانه

0/076

شيب

0/053

تراکم پوشش گياهی

0/037

جهت دامنه

0/027

فاصله از جاده

0/019

فاصله از گسل

0/015
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فعال و تغيير سطح اساس در این سایت است .در
سایت  3نيز ،با اینکه رسوبات ریز دانهاند ،ولی ایجاد
گالیهاي بسيار عميق و عریض و مآندري شکل،
فقط در قسمتی از مخروطافکنه باز نشان از وجود
تکتوتيک فعال در توسعه و ایجاد این گالیها دارد.
در سایت  2که به هيچ وجه اثر تغييرات سطح
اساس در منطقه وجود ندارد ،توسعه یافتگی گالیها
را نيز شاهد نيستيم و فقط در حد هرزآبهایی باقی
ماندهاند .در سایت  4نيز گالیها وجود دارند ولی باز
توسعهیافتگی خاصی را در آنها شاهد نيستم و
بيشتر میتوان وجود رسوب ریزدانه و اثر عوامل
انسانی از جمله ایجاد جاده ،برداشتهاي بیرویه از
رسوب و تخریب کارخانجات گچ در باالدست منطقه
را در ایجاد گالیهاي اینسایت موثر دانست .ولی
هيچ اثري از تغييرات سطح اساس و تکتونيک را در
منطقه شاهد نيستيم .از نظر فاکتورهاي شيميایی
رسوب ،کربنات ،بیکربنات ،کلر ،کلسيم ،منزیم،
پتاسيم ،سدیم ،فسفر و ازت (نيتروژن) ،همچنين
مقادیر آهک pH ،و شوري در رسوب سطحی و
رسوب دیواره گالیها محاسبه گردید و در نهایت
میتوان عنوان کرد که تفاوتها آنچنان ناچيز بودند
که نتوان این فاکتور را عامل تعيينکنندهاي براي
رشد و توسعه گالیها در  4سایت دانست .از نظر
پوشش گياهی ،نيز در  4سایت ،تفاوت شدیدي
وجود ندارد ،بنابراین عامل پوششگياهی نيز نمی-
تواند عامل تعيينکنندهاي براي توسعه گالیهاي

نتیجهگیری
در این پژوهش که در دامنههاي جنوبی البرز شرقی
در منطقه گرمسار -سمنان انجام گرفت ،ارتباط
تغييرات گالیهاي منطقه و تأثير تکتونيک بر آنها
تحليل شد .با توجه به اینکه در طول گسل گرمسار،
گالیها صرفاً در بخش محدودي از خط گسل
متمرکز شدهاند و مورفومتري متفاوتی در این
امتداد دارند ،بدین منظور به بررسی علت این
تغييرات پرداخته شد .با توجه به بررسیهاي رسوبی
در سایتها ،میتوان گفت که نوع و اندازه رسوب
سطحی و عمقی گالیها نتوانسته در همه سایتها
بهطور کامل در توسعهیافتگی گالیها موثر باشد.
شاید در سایت  ،4توسعهیافتگی را فقط به عامل
قطر رسوب منطقه و در سایت  ،2عدم توسعهیافتگی
گالیها را به این عامل بتوان نسبت داد ولی در دو
سایت دیگر یعنی سایت  1و  ،3نمیتوان توسعه-
یافتگی گالیها را تنها به بافت و قطر رسوب منطقه
نسبت داد .با بررسی رسوب سطحی و دیواره گالی-
هاي سایت  ،1که به هيچ وجه ریز دانه نيستند و
برعکس ،از رسوبات مخروطافکنهاي سختشده
تشکيل شدهاند و همچنين وجود گالیهاي عميق و
عریض ،فقط در قسمتی از این مخروطافکنه به
سمت پایين دست سایت  1و همچنين وجود دیواره
گسلی به ارتفاع  10/5متر در انتهاي سایت میتوان
به این نتيجه دست یافت که عامل اصل که در ایجاد
گالیهاي این سایت موثر بوده است عامل تکتونيک
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منطقه محسوب شود .با بررسی شاخصهاي
تکتونيک در منطقه و بررسی شواهد لندفرمی و
تکتونيکی دیگر ،به بررسی نقش تکتونيک در
توسعهیافتگی گالیها در  4سایت پرداخته شد .و
همانطور که نتيجه بررسی تکتونيک و شاخص
سينوسی جبهه کوهستان که شاخص مناسبتر
براي منطقه موردنظر محسوب میشود ،مشاهده
گردید که سایت  1و  3در رده فعاليت تکتونيکی
بسيار باال و سایت  2و  ،4در رده فعاليت تکتونيکی
متوسط قرار گرفتهاند و با توجه به ارتباط شواهد
تکتونيکی با شواهد لندفرمهاي کاوشی -جریانی،
فعاليت باالي تکتونيکی در سایت  1و  ،2قابل
نتيجهگيري است .در سایت  1و  ،3وجود گالیهاي
عميق و ایجاد دیواره مرتفع در انتهاي سایتها،
نشان از وجود گسل فعال در منطقه دارد ،شواهد
کاوشی  -جریانی و لندفرمهاي دیگر از جمله:
سطوح مثلثی و سکوهاي افقی ،تغيير مسير و شکل
آبراههها و شبکههاي زهکشی منحرف و جابجا شده،
رودخانههاي بیسر و حوضههاي بسيار کوچک
زهکشی ،برکهها و آبگيرهاي خطی و کمعمق ،دره-
هاي خطی ،مخروطافکنههاي تقطيع شده و متروک
مانده ،همه نشان از وجود تکتونيک فعال مخصوصا
در سایت  1و  3دارند .در سایت  ،1باالآمدگی
تکتونيکی باعث باالآمدن رسوبات مخروطافکنهاي
شده است که در اثر افزایش شيب ،هرزآبها
توانستهاند رسوبات مذکور را بریده و گالیهاي
عميقی را در این سایت ایجاد کنند ،که هرچه به
دیواره گسلی انتهاي سایت ،نزدیکتر میشود بر
عمق و عرض گالیها افزوده میگردد .در سایت ،3
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باالآمدگی بلوک ميانی مخروطافکنه باعث افزایش
شيب و ایجاد گالیهاي بسيار عميق و عریضی در
این سایت شده است ولی در سایت  2و  4چنين
شرایطی وجود ندارد و بيشتر نقش رسوب منطقه
نمایان است .در بيشتر پژوهشهاي انجام شده،
اغلب به بررسی تکتونيک کفایت شده است و ارتباط
تکتونيک با پدیدههاي لندفرمی حاصل نشده است.
مثال در پژوهشی (امير احمدي و همکاران)1394 ،
وضعيت نو زمينساخت منطقه گرمسار را با استفاده
از شاخصهاي ژئومورفولوژیکی براي برآورد وضعيت
تکتونيکی حوضه حبلهرود بررسی کرده است .ولی
در پژوهش پيش رو عالوه بر بررسی عوامل دیگر از
جمله فاکتورهاي فيزیکی و شيميایی رسوب
سطحی و رسوب دیواره گالیها و همچنين بررسی
نوع و گونههاي پوشش گياهی منطقه ،اثر تکتونيک
و تمام شواهد لندفرمی تکتونيک در منطقه بررسی
گشته و ارتباط بين تکتونيک با گسترش گالیها در
منطقه مطالعه گردیده است .و با توجه به نقشه
پهنهبندي نهایی حاصل از  ،ANPبيشترین
مساحت دشتسرهاي جنوب البرز شرقی را ،طبقات
خطر فرسایش کم و متوسط گالیها ،به خود
اختصاص دادهاند .بنابراین با بررسی نتایج حاصل از
تحليل عوامل تأثيرگذار و نقشه پهنهبندي نهایی
حاصل از  ANPو فازي ،این نتيجه حاصل گشت در
بين عوامل بررسی شده ،نوزمينساخت فعال نقش
بسيار اساسی در توسعهیافتگی گالیها به عهده
داشته و پس از آن بافت نهشتهها تا حدودي در
برخی سایتها نقش داشته است.

پانوشت
1-Ganga
2-Yamuna
3-Dehradun
4-Chaliyar

5-Makuyuni
6-Digital Elevation Model
7-Euclidean Distance
8-Maximum Distance
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11-Analytical Hierarchical Process
12-Analytical Network Process
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9-Supervised Classification
10-Normalized Difference Vegetation
Index

تا نکاء) ،مجموعه مقاالت سیامين گردهمایی علوم
زمين ،وزارت صنعت معدن تجارت ،سازمان
زمينشناسی و اکتشافات معدنی.
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