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  چكيده
         ي كه آبهاي توده كوهـستان سـهند را بـه طـرف دوآبگيـر عمـده زهكـشي                  يرودخانه ها        

كه مـنعكس    اين دره ها    نيمرخ طولي  انحناي . عميقي جاري هستند   نسبتاًَي  دره ها  در مي كنند، 
 . است ندمتفاوت بسيار ،اقليمي هستند  رخدادهاي تكتونيكي و   هاي ژئومرفولوژيك،  يژگيكننده و 

         انحناي نيمرخ طولي دره هـا بررسـي        ميزان  با توجه به     هاتفاوت  اين    تا هدراين مقاله سعي شد   
تحـول آنهـا    روند مراحل تحول دره ها تعيين و ،نتايج حاصل از تحليل رگرسيوني تكيه بر با   و
             بـا اسـتفاده از     دره اصـلي سـهند    يازده  نيمرخ طولي    براي هر  به همين منظور   .ش بيني گردد  يپ

                  تحليـل رگرسـيوني صـورت گرفتـه        آنهـا ارتفـاع    فاصـله و  گيري  ه  انداز حاصل از داده هاي   
مي مراحـل   لگـاريت  تـواني و   خطـي،  ي،ييعني توابع نمـا    انواع توابع رياضي    از ره گيري هب با و

رونـد   تفكيك دره هـايي كـه از نظرمراحـل تحـول،            به منظور  .دره تعيين شده است    تحول هر 
              دره هـاي منطقـه بـا توجـه بـه نـوع تـابع گـروه بنـدي شـده و                      ا طي مـي كننـد،     ريكساني  

 درتفاوت در نوع تـابع      .ي با عنايت به شواهد ميداني صورت گرفته است        يهاي نها  نتيجه گيري 
نتـايج   .نشان مي دهد   را آنهامراحل تحول    تفاوت در  ودره ها   نيمرخ طولي   ي  ميزان انحنا قع  وا
نيمـرخ طـولي آنهـا از انحنـاي         دسته از دره هاي سـهند كـه          آن ها نشان مي دهد كه،     سيربر

تـابع   با ،نيمرخ هاي داراي انحناي كمتر     دره هايي با   ،با تابع نمائي   بوده اند،  بيشتري برخوردار 
  .برازش شده اندبا تابع خطي  ،نزديك به خط راست  ون انحناء بدونيمرخ هاي تقريباً  وتواني
توابـع   تحليـل رگرسـيوني،    دره، نيمرخ طـولي   تحول ژئومرفولوژيكي،  : كليدي گانواژ

            .سهندكوهستان  رياضي،
  

  مقدمه
 ظيماتي كـه در آرايـش نيمـرخ طـولي آنهـا در     تن تغييراتي كه در طول دره ها صورت مي گيرد و      نواحي كوهستاني    در     

 .حكايت مي كند بستر جريان رودخانه ها  دره گذاري   شتنه شي و كاويك از فرآيندهاي     غلبه هر  طي زمان رخ مي دهد از     
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رفولـوژيكي نمـود   قالب اشـكال ژئوم  در وفرآيندهاي ياد شده كه به نحوي در نيمرخ طولي دره ها        يك از  غالب بودن هر  
هيـدرولوژيكي   رفولـوژيكي و  د به آنها مي تواند اطالعات ژئوم      هاي مشخصي همراه است كه استنا      با ويژگي  ،پيدامي كند 

  .دارائه دهآينده  وحال  ،درگذشتهدره هاي كوهستاني هاي  ويژگيرابطه با  بسيار مهمي در
 و دره هـا   ،هـا  تغييـرات در كوهـستان    همچنين با عنايت به اين نكته بسيار مهم كه نتايج كليـه                 با توجه به موارد مذكور و     

حاصـل از  دسازي نتايج نمست وهاي كمي  وشر با استفاده ازتحليل نيمرخ طولي آنها  ،ندشونيمرخ طولي آنها منعكس مي    
 ها پيش ذهن ژئومرفولوژيست ها وهيدرولوژيـست هـا         سال دره ها از    موجود در  رفولوژيژئوم  با شواهد  ي كمي تحليل ها 
بـه   را 19988، فريـرز 19987، ژانگ19966، اموري19945، ناش19934، استانفورد19853 ، سلبي  21945، شام 18171گيلبرت  

را بررسي  دره ها با هدفي كه از مطالعه داشتند،      يك از اين محققين از ديدگاه خاص خود و         هر خود مشغول داشته است و    
   .نحوه تغييرات آنها را تفسير نموده اند و

، 199615اوهـاري، (، 200114ميـسنا ،  200013، دويـل  199812، بريـال  199311، فابـل  198510برالنـدار ، او 18759به نقل از پـاول    
  ). 3ص
حـد نقطـه    در اثر اين تغييـرات      كه  است   حال تغيير  مداوم در  طوره  ب رودخانه هاي كوهستاني     نيمرخ طولي بسترجريان        

 تغييـر  وشـده  ر طول مسير جريان رودخانه هاجابجا       د نهشته گذاري در داخل دره ها و        كاوشي و  شروع فعاليت فرآيندهاي  
                بخـش معينـي از طـول دره هـا،          درو  مقطع زمـاني مـشخص        در حدودقرارگيري اين    ها و  مكان مي دهد كه اين جابجائي     

غييرات ت بروز اثر تحول دره ها كه درروند  .در واقع مشخص كننده مرحله خاصي از روند تحول دره ها محسوب مي شود            
بـروز تغييـرات     اثـر  يا در  عادي دنبال گردد و    طوره  ممكن است ب   جريان رودخانه ها صورت مي گيرد،      بستر بلند مدت در  

نيمرخ طـولي    كه، نآتوضيح   .اختالل گردد   دچار يين روند چنطول دره ها     در يا درمنطقه و  )ل ممكن به هر دلي  (ناگهاني  
 طور طبيعي در دره ها صورت مـي گيـرد،         ه  يا ب   كه به دست انسان و     ىي ها شفتگيپاسخ به انواع آ    بسترجريان روخانه ها در   

نيمـرخ طـولي   تنظـيم   وبه تغييـر   طول دره مجبور اسرسر  دراين تغييراتبرابر سازي ميزان براي   هارودخانه   تغييرمي يابد و  
فولوژيكي خاصي نيز همراه  ژئومران اين تنظيمات كه با اشكالميز ). 99، ص2003، 16اسنايدر و همكاران(دنگردمي خود 

يـا ناپديـد شـدن اشـكال         حـضور و   ميزان بار رسوبي رودخانـه هـا،       تغيير در  .به شدت تغييرات رخداده بستگي دارد      ست،ا
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از اثـرات پاسـخ    -كه به عنوان شواهدي از مرحله خاصـي از تحـول دره هـا نيـز هـستند      -طول دره ها انباشتي در  سايشي و 
  ). 280،ص11997لين و ريچارد (ها محسوب مي شوند شفتگيرودخانه ها به اين آ

            بـه لحـاظ تفـاوت    ( بخش هاي مختلف دره ها را تغيير مـي دهنـد   ،كه عوامل متنوعي با نسبت هاي متفاوت         به لحاظ اين  
                  ان رودخانـه هـا     معمـوال نيمـرخ طـولي بـسترجري        ) و غيره  هاي توپوگرافي  ويژگي نوع ليتولوژي،  در ساختار زمين شناسي،   

بـه همـين دليـل تـوازن وتعـادل كامـل بـين عملكـرد               .بـي نظـم اسـت      در نواحي كوهستاني در مقطع زمـاني خـاص بـسيار          
ا رودخانـه هـا   امـ  ؛مـي گـردد  نكليه بخش هاي دره ها برقرار  در ،تغيير دهنده نيمرخ آنها  فرآيندهاي شكل دهنده دره ها و     

                   بـين بـردن ايـن       از واره در صـدد برابرسـازي تغييـرات رخـداده در طـول مـسير جريـان خـود و                   همـ طبق عملكرد سيستمي    
فعـال شـدن    اين خود تنظيمي رودخانـه در طـول دره هـا و    و) 250، ص21985گيلبرت به نقل از سلبي  (بي نظمي ها هستند   

ب تحــول دره هــا را از ديــدگاه جــاري در قالــهــاي  ســي نيمــرخ بــستر جريــان آبربر آن،فرآينــدهاي مختلــف ناشــي از 
، 1997، گـرف ( تحليل نحوه تحـول دره هـا مفهـوم سيـستمي پيـدا مـي كنـد        مهم جلوه گرمي سازد و   رفولوژي بسيار ژئوم
  .  3)4،ص2003،  اسكورل و ولدريم-273ص

بررسـي   ند،شوزمان مي   طي  مرفولوژي   مشمول تغيير در داخل يك سيستم بزرگ      بين كليه اشكال سطح زمين كه         در      
 روند تحول دره ها به لحاظ امكان كمي سازي داده ها وتحليل مسائل مربوط به نحوه تغييرات دره ها با استفاده از داده ها،                       

 ها بررسينتايج حاصل از    ،  اين امكان كمي سازي    .ي از اهميت ويژه اي برخورداراست     رفولوژي كم بين مطالعات ژئوم   در
هـاي   بررسـي  تكيه به نتـايج حاصـل از       به عبارت ديگر   .به حيطه تحليل وارد مي سازد      وخارج  رف  از قالب توصيف ص    را

بـه   با اسـتناد  رات دره ها اين امكان را فراهم مي سازد تا داستان تغييرات گذشته دره ها را باز سازي و                يكمي در رابطه با تغي    
با عنايت به    .روند تحول دره ها را درآينده پيش بيني نمود          و بازخوانينحوه تغييرات را     ،تحليل ها  حاصل از تجزيه و   ارقام  

ضـعف رسـوب زائـي رودخانـه هـاي       شـدت و   ها و  ويژگي طور غيرمستقيم بيانگر  ه  اين نكته مهم كه روند تحول دره ها ب        
اهميـت   زنيرفولوژي كاربردي   ديدگاه ژئوم   روند تحول دره ها از     تحليل از اين نظر   ،نواحي كوهستاني نيز هست    جاري در 

  .پيدا مي كند
همه آنها   و  مي دهند   از دره هاي شعاعي را ارائه      ييپيكتهاي  دره هاي كوهستان سهند كه نمونه         با توجه به مقدمه فوق،        

خـاب وكليـه پـيش فـرض هـا در           به عنوان مكان مورد مطالعـه انت       ، شده اند  ليكشتيك ساختار زمين شناسي يكسان       نيز در 
  .قرارگرفته اندآزمايش مورد  در توده مذكور ،ره ها در نواحي كوهستاني نحوه تحول درابطه با
  هاي طبيعي توده كوهستاني سهند  ويژگي

جغرافيـائي   هاي آذربايجـان محـسوب مـي شـود كـه در موقعيـت              ترين برجستگي     كوهستان سهند پس از سبالن از مهم      
بلندترين نقطـه    .)1 شماره شكل( رض شمالي واقع شده است      ع  37°و 35 تا َ  37° و 20 طول شرقي و َ    46°و20  َ   تا 46 °و12َ

               پليوستوسـن محـسوب     -يـو صـل فعاليـت هـاي آتشفـشاني پل        ا متر است كـه ح     3710ارتفاعي آن به نام جام داغي به ارتفاع         
ف زمـين   رسـوبات دوران مختلـ     سـاخت متـشكل از     زيرروي   براين توده   مواد آتشفشاني    ).206ص 1369،  خيام( مي شود 

                                                 
1- Lane and Richard,1997:280 
2- Gilbert,1817, Selby ,1985:250 
3- Schoorl and Veldream,2003:42  Kerv,1997:273., 
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بـا وجـود داشـتن رخـساره هـاي مربـوط بـه دوره هـاي         رسوبي تشكيالت   .قرارگرفته است يك تا ميوسن    ئشناسي از پالئوز  
  ).13 ص1365امين سبحاني(د نيكنواخت نمي باش بنديچينه  از نظر تمامي دره هاي سهند در مشابه،

    رسـوبات كرتاسـه     .اسه تا اوايل ميوسن مـي باشـد       متعلق به دوره كرت   نگ كف توده سهند در دامنه شمالي            تشكيالت س  
 .سـت امارن  اليه هاي متناوبي از آهك و متشكل از برونزد نموده، بيشتر )يكي از دره هاي جنوبي سهند (كه در دره مردق     

 .داغلب دره هاي سهند مي توان آنها را مشاهده نمـو           ماسه سنگ است كه در     مارن و  شامل كنگلومرا،   نيز رسوبات ميوسن 
دوره  فعاليـت هـاي آتشفـشاني سـهند در        متعلـق بـه     اين اليه   چينه اي ازتوف نيز وجود دارد كه         زير،  روي اين رسوبات   در

   روي رسـوبات تخريبـي متـشكل       اليه هـاي آهكـي اسـت كـه بـر           قديمي ترين تشكيالت رسوبي متشكل از      .ستاپليوسن  
ماسـه هـاي سـبز قـرار      نمك ها همراه با متشكل ازگچ ها،همچنين رسوبات تبخيري   ماسه سنگ هاي سرخ و     كنگلومراها،

بررسي هـاي انجـام      .مشاهده نمود  را ليقوان مي توان آنها    اسكو و  گرفته كه در بعضي از دره هاي سهند از جمله آذرشهر،          
هـاي  دوره ميوسن گدازه هاي ايـن تـوده طـي فعاليـت              مورد مراحل فعاليت آتشفشاني سهند نشان مي دهد كه در          يافته در 

               سـاخت رسـوبي قـرار       روي زيـر   بـر  بيـرون ريختـه و     آتشفشاني توسط دودكش هـاي مختلـف بـرروي رسـوبات زيـرين،            
نـشان دهنـده    پراكنـده شـده انـد،    فواصـل دور  خاكسترهاي آتشفـشاني همـراه بـا قطعـات پـونس كـه در              فور و .گرفته اند 

  ).123، ص1375معين وزيري(مي باشدانفجارات شديد آتشفشان سهند در اين دوره 
  

  .دره هاي مختلف آن موقعيت توده كوهستاني سهند و  -1شكل 
  ،قديم آبرفت هاي جديد و )10، مارن )9، كنگلومرا )8، الوا )7، ماسه سنگ )6، توف )5، تراورتن )4، دولوميت )3 ، مارن وآهك )2، آهك )1 (

  )لغزش هاي قديمي )12، گدازه هاي داسيتي )11 
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دوره به  كه توده مذكور فعاليت هاي آتشفشاني درمرحله اول  .اين توده گزارش شده است سه مرحله آتشفشاني در "كال 
ايـن  بـار  در اواخر ميوسن بـراي دومـين    .ي شده استآندزيتگدازه هاي  گسترشموجب و  مربوط مي گردد    مياني  ميوسن  
                 بـدون اسـتثناء   كـه   -ايگنمبريـت هـا     گسترش   با اين دوره نيز     فعاليتكه   را از سر گرفته     هاي آتشفشاني خود   فعاليت توده،

 آتشفشاني به پليوسـن   فعاليت هايآخرين مرحله .مشخص مي گردد نموددره هاي سهند مشاهده  در كليه را آنهامي توان  
پايه مـواد آذريـن    رب اي آتشفشاني جديدهتشكيل مخروط  برمي گردد كه موجب خروج گدازه هاي اسيدي و   كواترنر –

  .گرديده استقبلي 
شـرايط   ،هـاي جـاري   آبتغيير بعدي آنهـا شـده    ه دره ها و   آنچه كه موجب تشكيل اولي     توده سهند  تشكيل ساختار  از بعد

تغييـر   اما آنچه كـه در     .بوده است همچنين بروز فعاليت هاي تكتونيكي       وره هاي بعدي    ونوسانات آن در د    اقليمي حاكم و  
 شـدن هـوا،   سرد بـا در اين دوره     .واترنر بوده است  ك عمده در  تغييرات اقليمي   قوع  ، و نقش برجسته تري داشته   ره ها   د شكل

                حـد در    كـه ايـن تغييـر      متـر نيـز پـايين آمـده       2500ند تـا    سـبالن وسـه    ويژه در ه  ب هاي دائمي در ارتفاعات ايران،     حد برف 
انتهـاي    در حضور دره هاي معلق    .دره ها توام گرديده است     الت عمده در  تحو وات در ارتفاعات    برف هاي دائمي با تغيير    

ـ   سـنگ پراكنـدگي  ، )دره ليقـوان (شـكل  U دره هـاي وجـود   ،)در دره آذرشـهر  (دره هـاي اصـلي   دره  در( طهـاي مخطّ
 از جملـه ايـن شـواهد    انتهـاي دره هـا    در)دراغلب دره هاي سـهند  (گذشته  محل سيرك هاي يخچالي     وجود  و   )سعيدآباد

  .محسوب مي شوند
  

  ها روش مواد و
ابتدا  هاي مرفولوژيكي نيمرخ طولي دره هاي سهند،       بررسي ويژگي     در اين تحقيق به منظور تحليل روند تحول دره ها و          

  متري 20 فواصل   ه با منحني هاي ميزان ب     1 :50000داده هاي الزم براي هر نيمرخ طولي از نقشه هاي توپوگرافي به مقياس              
انـدازه گيـري شـده       Y)(بـا ارتفـاع مربوطـه        ،ها بين منحني  در )X(سافت طولي مسير جريان رودخانه اصلي       م واستخراج  

                  كـه تنـه اصـلي دره       )متـري 950تـا مـواردي    در و( متـري    850حوضـه تـا ارتفـاع        ها از ارتفاع صفر    اين اندازه گيري   .است
طـول   با اسـتفاده از داده نـسبت هـاي ارتفـاع و            و )3و   2 هاي شماره  لشك(صورت گرفته     شكل مي گيرد،   )يا ابتداي دره  (

بـه منظـور   سـپس   .ترسيم شده است دهنده ميزان انحناي دره ها در ارتفاعات مختلف مي باشند،  نمودارهايي كه نشان  ،  دره
نيمرخ  راي هر ب )X:X/L(مسافت طولي    و) Y/H Y:(داده هاي مربوط به نسبت هاي ارتفاع         بررسي روند تحول دره ها،    

ضريب  وتحليل كمي قرار گرفته   مورد تجزيه و   ،توابع رياضي زير  بكارگيري   با استفاده از تحليل هاي رگرسيوني و      طولي  
  .ستاتبيين براي هر نيمرخ محاسبه شده 
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  :انواع توابع
    y=a+bx 1تابع خطي
  y=axb 2تابع تواني 

  y=aebx  3ييتابع نما
  y=a+bInx 4تابع لگاريتمي

داشـتن  بربهترين بـرازش عـالوه       .گرفته مي شود  نظر به عنوان بهترين تابع انتخابي در      با ضريب باال  رياضي  تابع    هر   معموالً
 توجـه بـه ميـزان       بـر عـالوه   نيـز   اين مطالعـه     دربر اين اساس     . داراي كمترين ميانگين خطا نيز هست      ،باالترين ضريب تبيين  

محاسـبه  متوسـط خطاهـا     از رابطه زير      تابع رگرسيوني نيز مورد توجه قرار گرفته و        ميان در موجود يخطاها ،ضرايب تبيين 
  .)1 شمارهجدول( شده است

  £=yi|}/n/ ]yi-ƒ (xi)[|{ Σ{                                          ) 1 (رابطه       
  :) 1(بطهار در  

Yi= ارتفاع مشاهده شده دره در نقطه ويژه  
f(xi) =شده ورد ارتفاع برآ  

n=   تعداد نمونه ها  
 ،اسـت  تحول يافتگي دره هـا     كه معرف نيمرخ طولي دره هاي مختلف توده سهند با يكديگر        انحناهاي  مقايسه   به منظور      
                    ترسـيم شـده     يكـديگر   دركنـار  طـول دره  بدسـت آمـده،        نـسبت هـاي ارتفـاع و       بي بعد دره كه با استفاده از      يمرخ طولي   ن
                هـا   نهايـت نتيجـه گيـري      در و بدين وسيله ميزان تحول يافتگي دره ها در مقايسه با يكديگر مـورد بررسـي قـرار گرفتـه                   و

همچنين با اطالعات مـستخرج از نقـشه هـاي زمـين            و طي پيمايش هاي ميداني شناسائي شده      استناد به شواهد ميداني كه    با  
   .رفته استصورت گشناسي 

  نيمرخ طولي يازده دره اصلي توده كوهستاني سهند  -2شكل 
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
1 -Linear  Funaction 
2 -Power       '' 
3 -Exponentioal    '' 
4 -Logaritmic        '' 
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  نيمرخ طولي يازده رودخانه اصلي وچند رودخانه فرعي توده كوهستاني سهند .-3شكل 
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  بحث
به دو آبگير عمـده يعنـي درياچـه          را كوهستاناين  هاي   كه وظيفه انتقال آب   سهند دره اصلي وچندين دره فرعي       يازده      
تـشابهات    بررسي اين تفاوت ها و     ،تشابهاتي دارد  تفاوت و  از بسياري جهات با يكديگر     قزل اوزن به عهده دارند،     ه و ارومي

مـي توانـد     با استفاده از نيمـرخ طـولي دره هـا صـورت مـي گيـرد،      كه عمدتاًًًهم در طول يك دره واحد         دره ها و   هم بين 
قالـب مراحـل     تفاوت هـا در     اين تشابهات و   قالهاين م   در .ها ارائه دهد  دره  تحوالت   و روند تغيير  مهمي از  اطالعات بسيار 
  .دگيرمي علت آنها مورد بررسي قرار   تحليل وبه تفكيك جهات دامنه ها تحول دره ها

  روند تحول دره هاي شمالي سهندتحليل  -الف
دره هـاي عميقـي جـاري     كـه در  سـعيدآباد  ليقـوان و  هاي دامنه هاي شمالي سهند توسط سـه رودخانـه زينجنـاب،         آب
 طـور مـستقيم   ه  كه بـ مستقر شده  ي سرسبزدر اطراف اين دره ها روستاهاي متعددي در داخل و  .دزهكشي مي شو   هستند،

 ا بـروز تغييـرات نقـش ايفـ        خود نيز در   و ندشومي  ثرد به نحوي متأ   هدمي  نها رخ   آاز هرگونه تغييري كه در    يا غيرمستقيم    و
   1.ثر گردندأهاي دورتر نيز از آن مت بلكه ممكن است بخش غييرات به خود دره محدود نشده،نتايج اين ت .مي كند

دره    تحليل روند تحول دره هاي شمالي سهند با استفاده از انواع توابع رياضي نشان مي دهد كـه دره هـاي زينجنـاب و                          
بـا تـابع تـواني     05/0بـا خطـاي  0 /98باد با ضريب دره سعيدآ   و 07/0 و 05/0به ترتيب با خطاي      99/0ليقوان با ضريب تبيين   

مرحلـه   تحـول در   ش با تابع تواني بدين مفهوم است كه دره هـاي مـذكور از نظـر               زبرا .)1شمارهجدول  (برازش مي شوند    
                ي جـاري در چنـين دره هـايي معمـوالً          رودخانـه هـا    .آنها در مرحله حمل واقـع شـده انـد          رودخانه هاي جاري در    و بلوغ  
يعني از بخش هايي     ؛ باال دست خود آورده اند      بخش هاي  ي كنند كه از   م هايي را حمل    ريگ   خود عمدتاً  طول مسير  در

            نـوع  ن  ايـ  در .تـوان كاوشـي برخـوردار اسـت        ازدر چنين قسمت هـايي      رودخانه   شيب هاي تند،    كه هنوز به لحاظ وجود    
   .ياد استدره ها بخش اعظم دره داراي ارتفاع ز

                                                 
ازوقوع سيالب ها، گل و الي همـراه آن و بطـوركلي        ) 367: 1373نادر ميرزا،   (ر گرفته است كه طبق گزارشات تاريخي       در انتهاي دره ليقوان شهر تبريز قرا       -1

 .  از بروز تغييرات عمده در طول اين دره، بارها متحمل خسارات جاني و مالي فراواني شده است
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                شـكل  مقـادير ضـرايب و     امـا  ؛زش مـي شـوند    ا هرچند از نظر تحليل هاي كمي هر سـه دره مـذكور بـا تـابع تـواني بـر                        
 هـا  تفاوت هايي در نحوه آرايش اين منحنـي        يكسان نيست و   سه دره مذكور   از نيمرخ طولي بي بعد       منحني هاي ترسيمي    

در طول دره هاي مذكور حكايـت        غييراتت تفاوت و وجود    از كه اين تغيير درآرايش،    )4شمارهشكل  ( مشاهده مي گردد  
  .مي كند

 )1 نيمـرخ شـماره   4شـماره شكل  ( تفاوت عمده در منحني مربوط به دره زينجانب مشاهده مي شود           ،4 شماره شكل در      
نتـايج   .دره مـذكور مربـوط مـي گـردد         هاي رانـده شـده در      ايجاد گسل  كه دليل اين تفاوت به بروز تغييرات تكتونيكي و        

             ايجـاد    كـه وقـوع فعاليـت هـاي تكتـونيكي و           نـشان مـي دهـد     ميـداني   شـواهد     نقشه هاي زمين شناسي و      بررسي حاصل از 
 ثرؤرونـد تحـول دره مـ       آنچه كه بيشتر در    مي رسد  نظر ب  اما ،ثير قرار داده  تحت تأ  اين دره را شديداً     شده، هاي رانده  گسل
 .بـسيار زيـاد اسـت      طول دره   آنها نيز در   تعداد مي باشد كه     هاي عمود بر بستر جريان رودخانه زينجناب       وقوع گسل  بوده،

اشـاره  روسـتاي زينجنـاب      هاي واقع بين آبـادي روسـتاي خيزربـران و          گسلمي توان به    دره   ازگسل هاي بزرگ عمود بر    
بـه ويـژه    پهناي رسوبات    در ضخامت و  با استناد به تفاوت     اين قسمت   در   . تحت تاثير قرار داده است     كه دره را شديداََََََ   نمود

 بخـشي از دره  ،در طـول دره در اثـر بـروز اخـتالف سـطح ناشـي از گـسل            ه كـ  نظر مي رسـد   ب ازشدگي دره، در محدوده ب  
يـدي از   مرحلـه جد   در ،ابر سازي تفاوت ها   رب وايجاد شده   بين بردن اختالف سطح      براي از  رودخانه  فرونشسته و  زينجناب

 دره زينجناب با ديگر دره هاي شـمالي و         ،از اين نظر   .اطالق نمود  نيز كه مي توان به آن شبه تحول         قرار گرفته  خودتحول  
  . متفاوت است سهندحتي با كل دره هاي 

 ها و  ع گسل تغييرات عمده اي را در اثر وقو      طي زمان     در ...)هاو تراس(دره   توجه به شواهد موجود در     دره ليقوان نيز با       
رونـد تحـول     تغييـر بـه    نيمرخ طولي بارها مجبـور     دليل ممكن،  تغييري با هر   بروز هر  اثر در و متحمل شده نوسانات اقليمي   
هـيچ    دره دسـت انـسان   بـ آن  ه ويژه بـروز ب ،ها آشفتگي اثر رخداد  تغييرات در  نظر مي رسد كه بروز    اما ب  .خود شده است  

 بـيش از ايـن كـه     ليقـوان تغييرات عمده در طـول دره   بروز،به عبارت ديگر .نبوده استبه شدت امروز  تاريخ  دوره اي از  
                   در  سيـسات انـساني درآن،    أت اسـتقرار  و تبريـز  دره بـه لحـاظ نزديكـي بـه شـهر           اين   .انساني است  منشاء طبيعي داشته باشد،   

   تخليـه   وبـستر جريـان اصـلي        ديواركـشي در  توسـط    رتنگ شدگي بست   .تغييرات عمده اي شده است     دچار اخيردهه هاي   
هـاي   ويژگـي   دريتغييراتـ  باعـث بـروز   كـه غلظـت بـسيار بـاالئي دارنـد           هاي گـل آلودكارخانـه هـاي ماسـه شـوئي             آب

پاسخ بـه    باال دست در  بخش هاي    رودخانه در  .2رودخانه به اين تغييرات شده است     مختلف  عكس العمل    هيدرولوژيكي و 
هـا در    قـوس ايـن پيچـان      .مسير خود ايجاد نموده اسـت      هاي زيادي در   پيچان ه يكي از ديواره ها منحرف و      باين تغييرات   

در  در تماس با ديواره دره كه متشكل از مواد آذر آواري اسـت،  )انتهائي ترين روستاي دره(نزديكي روستاي سفيد خوان     
   .اثر سايش مواد زيادي را در اختيار رودخانه قرار مي دهد

  
  

                                                 
 تغيير در ويژگيهاي هيدرولوژيكي آن، در باال دست و پايين دست دره متفاوت عكس العمل رودخانه نسبت به اضافه شدن بار رسوبي به آن و يا هر گونه -٢

 .          خواهد بود
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   نيمرخ طولي بي بعد دره هاي شمالي سهند-4شكل 
  
  
  
  

                                                                                    1   
                           2                               

                                         3                             
  
  

  
  
  

نيمرخ طولي  )3 نيمرخ طولي ليقوان و )2 نيمرخ طولي زينجناب، )1ونسبت ارتفاعي دره  Y:Y/H نسبت طولي،  X:X/L: اين شكل در          
 سعيدآباد

  عمده اي مشاهده مي گـردد كـه علـت ايـن بـي نظمـي هـا عمـدتاً             ي دره سعيدآباد نيز بي نظمي هاي      نيمرخ طول  در          
              ،طـول دره هنـوز هـم بـاقي مانـده      درعلت تشديد عمل فرسايش در گذشته كه شـواهد آن         .يدرولوژيكي و اقليمي است   ه

طور كلي با توجه بـه انحنـاي نيمـرخ          ه  اما ب  .هاي كوهستاني مربوط مي گردد     وگسترش يخچال  به تغييرات اقليمي كواترنر   
ل هاي كمي مي توان نتيجه گرفت كه دره سعيدآباد تحول يافته تر از ساير               ضرايب حاصل از تحلي    طولي بي بعد سه دره و     

 كه اين امر بـدين مفهـوم   درصد باالي دره توزيع شده 50بخش اعظم قوس نيمرخ طولي در      د است و  دره هاي شمالي سهن   
  ). 4  شمارهشكل( حال جابجائي است دست در است كه جبهه نهشته گذاري به قسمت باال

       د تحول دره هاي شرقي سهندرونتحليل -ب 
             مـسئله سـازترين     ازتوليـد رسـوب      بـاتي ديـواره دره هـا و       نظـر بـي ث    اصلي دامنه هاي شرقي سهند از              دره هاي فرعي و   

نوسـانات   رخـدادهاي تكتـونيكي و     هـاي زمـين شناسـي،      دره هاي اين توده محسوب مي شوند كه دليل آن نيز به ويژگي            
قـرار گيـري تـشكيالت    نحـوه   به عنوان يكي از دره هـاي شـرقي سـهند،       دره اوجان    در .دشور گذشته مربوط مي     اقليمي د 

قلـل منفـرد حـوالي       بعـضي از  زير رسوبات ولكانوسديمانترها حاكي از اين موضوع است كه با فعاليت انفجاري              ائوسن در 
ثير قـرار گرفتـه     أوسيله عوامل مختلف تحت تـ     ه   ب قبالًروي تشكيالت قبلي كه      تشكيالت ولكانوسديمانترها بر   دره اوجان، 

 مسدود شدن مسير آبراهـه هـاي قبلـي و          روي اين بخش و    استقرار مواد حاصل از انفجارات بر      با .رسوب نموده اند   بودند،
             .ده اسـت  دره هـاي ايـن بخـش انباشـته شـ             ايـن بخـش،    هدامنه هاي منفرد مشرف ب    همچنين تخليه مواد حاصل از تخريب       

 هآبراهه هاي كوچك را به طـرف خـود كـشيد           له شدگي در محل اصلي رودخانه اوجان چاي همراه با فرسايش قهقرائي،           
در شـرايط    .نيمرخ آن را در گذشته دچار تغييراتي نمـوده اسـت           ،طول دره  وجود اختالف سطح در    سطح پر شده و    .است
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  كـه ولكانوسـديمانترها كـه بـر    تـا باعث شـده  دره بخش هاي مياني  رخم دار شدن رود در بستر سيالبي د كنوني نيز پيچ و 
              لغـزش هـا و     بـا خـالي شـدن پـاي ديـواره هـا،            روي زيرساخت زيرين قرارگرفته اند از پايه مورد فرسـايش قـرار گيرنـد و              

 تـر  فرسايش جـانبي بـه پهـن       در بخش هاي پايين دست با توجه به جنس ديواره ها،           .دره رخ دهد   ريزش هاي متعددي در   
 منطبـق بـا واقعيـت هـاي     بررسي نيمرخ طولي دره نيز كامالً      نتايج حاصل از تحليل هاي كمي و      . شدن دره منجر شده است    

   .بيش حاكم است دره قرنقو نيز كم و اين شرايط در .زميني است
واقـع   حـاكي از  ) اوجـان وقرنقـو   ( هندتحول دره هاي شرقي سـ     نحوه   وهاي كمي از وضعيت      بررسي نتايج حاصل از          

            رودخانـه هـاي جـاري در ايـن          .مرحله حمـل اسـت     در آنهارودخانه هاي جاري      و ،مرحله بلوغ  در شدن دره هاي مذكور   
 .اسرآن برابر سازي كننـد    طول دره را در سر     وت هاي موجود در   هنوز نتوانسته اند تفا    رودخانه هاي شمالي     ماننددره ها نيز    

بـا   و  درصـد  995/0دره قرنقـو بـا ضـريب         وبا تابع تواني     02/0با خطاي  ودرصد   996/0مرخ طولي دره اوجان با ضريب     ني
  .برازش مي شوند )ييبا تابع نما993/0با ضريب (با تابع تواني 5/0خطاي 

 هـاي ليتولـوژيكي و     يد محسوب مي شود كه با توجه به ويژگ        نعمده از بزرگترين دره هاي سه     ة  در دره قرنقو با چهار        
به لحاظ تغيير  .هاي جاري روبرواست رسوبي در آب افزايش ميزان بار  با مسائل ناپايداري ديواره دره ها و،هيدرولوژيكي

هـاي   حركـات جـانبي آب   طول دره ها،  دخالت هاي انساني در    اثر در در دهه هاي اخير    هاي هيدرولوژيكي و   در ويژگي 
ريـزش مـواد    اين عمل كه با سايش پاي ديواره دره هـا و  .افزايش يافته است شديداًه دره ها جاري به يكي از طرفين ديوار  

                دره هـاي فرعـي      دره اصـلي و    رسوبي رودخانـه هـاي جـاري در         به افزايش بار   واره اي به داخل دره ها همراه مي باشد،        دي
            همچنـين   دره قپـان و    لي روستاهاي سير باال تـا سـير پـايين،         درحوا .منجر شده است   )چيني بالغ  بهادر و  خصوص قپان، ه  ب(

                شـاهد  مـي تـوان      وخـم دار اسـت       پـيچ و   اغلـب شـرياني و     بـستر دره پهـن و     ليج  باتمانق در نزديكي روستاهاي عزيزآباد و    
دركناره دره هـاي     د،ي جاري قرارمي ده    ها اختيارآب تشكيل خندق ها كه مواد زيادي را در        .ودببي ثباتي ديواره دره ها      

 اطراف روستاي قره چـاي،     اين پديده ها كه بيشتر در     توسعه   تشكيل و  .چشم مي خورد  رنقو بيش از ساير دره هاي سهند ب       ق
دره اصـلي   طـول    تغييرات عمـده در     زمان به بروز   طي درشبده مشاهده مي شود      قانلو درق و   چرتقلو، آلمالو، حاجي علي، 
  .ستمنجر شده ا

 نـشان  نمـائي نيـز     توابع تواني و   استفاده از  مربوط به قرنقوچاي با   حاصل از تحليل رگرسيوني     كه ضرايب تبيين     همچنان     
واقع دره   در و رودخانه هاي اين دره براي رسيدن به مرحله نهشته گذاري فاصله چنداني ندارند             .)1 شماره جدول(مي دهد 

             بـراي رسـيدن    هـا   ره  ايـن د  مقايـسه بـا      در از اين نظر   تحول يافته تر است و      تر شماليدره هاي    قرنقو نسبت به دره اوجان و     
  .جلوتر استهايك مرحله ازآن خود،به مرحله تحول نهايي 

                   در رونـد و مراحـل تحـول        مقايـسه آنهـا بـا يكـديگر تفـاوت هـاي موجـود را                      بررسي نيمرخ طولي دره هاي مذكور و      
 درصـد باالدسـت     50  و قوس منحني ها در     انحناي نيمرخ هاي ترسيمي زياد    ميزان  . )5 شماره شكل(ده خوبي نشان مي ده    ب

بسيار ه ويژه در سه دره فرعي قرنقو        طولي دره ها ب    يا تورفتگي نيمرخ     ميزان قوس و   .نيمرخ طولي دره ها توزيع شده است      
تحـول يافتـه تـر      نيزن است كه دره هاي مذكور نـسبت بـه دره اصـلي               از آ  يكا كه اين امر ح    ساير دره ها مي باشد     زبيشتر ا 
همچنين دره اصلي نسبت به دره هـاي        بخش هاي پايين دست و      قاعده كلي است كه معموالً      به ظاهر ناقض   اين امر  .هستند
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اين دره ها اتفاق    استثناءدر اين   ،دره هاي فرعي قرنقو    ت تكتونيكي در  ستوجه به عمل فرونش    با اما ند؛فرعي تحول يافته تر ا    
  . افتاده است

  نيمرخ طولي بي بعد دره هاي شرقي سهند.-5شكل 
  
  
  
  
                            1                                          2  

  
                                    a,b,c 

  )رعي قرنقودره هاي ف)a,b,cدره قرنقو   )2دره اوجان    )1( 
  

    
  
   
   مراحل تحول دره هاي جنوبي توده كوهستاني سهندتحليل  -ج
 بـين  در .ي گردنـد مـ  صوفي ولـيالن جـاري   هاي دامنه هاي جنوبي سهند در سه دره عمده يعني دره هاي مردق،        آب       

كـي از پيچيـده تـرين دره هـاي        بـه عنـوان ي    مقايسه با ساير دره هاي اين تـوده          نظرتحول در   از دره مردق  دره هاي جنوبي،  
ها نشان مي دهـد      اين تحليل  .مي كند  تحليل هاي كمي وجود چنين تفاوت هايي را ثابت         .ب مي شود  ومحسجنوبي سهند   

ايـن بـدين مفهـوم       .)1 شـماره  جدول(مي شود  شبراز با تابع خطي    9/0خطاي   با ددرص 98/0كه دره مردق با ضريب تبيين     
هاي جاري اين دره حالت تعـادل بـين    آب در تر شده و ل خود به مرحله تعادل نزديكروند تحو است كه دره مذكور در 

 . اسـت رسـوبي  جريان خود حاوي مقداركمي از مواد طي مسير رودخانه دراين   و بوده خروجي رسوبات برقرار   ورودي و 
 مردق در آن حفرگرديده نوع ليتولوژي كه دره ن است كهآ ،علت حاكميت چنين شرايطي در اين دره       و دليل اين تفاوت  

روي سـنگ آهـك هـاي     بخـش عمـده اي از دره مـذكور بـر     .با نوع ليتولوژي ساير دره هاي سهند تاحدي متفاوت است     
روي سـنگ آهـك هـاي مـارني          همچنين بر  دولوميتي مربوط به ژوراسيك باالئي و     هاي  سنگ   مربوط به كرتاسه پايين و    

 آبرفت هـاي قـديمي در پـايين    هرگست ،اين عالوه بر . پايين حفر شده است    ماسه سنگ مربوط به ژوراسيك     همراه باشيل و  
مقابـل    نـوع ليتولـوژي در   مقاومـت كـم ايـن      .ن دره قابل مالحظه است    يدر ا  ،دست كه از ضخامت زيادي نيز برخوردارند      

                ويـژه در  ه  بـ پهنـاي زيـاد دره       .يـن دره شـده اسـت      در نتيجه موجب تحـول سـريع ا        باعث فرسايش سريع و   فرسايش خطي   
با اين توضيح كـه     حدي مي تواند ثابت كند؛        دره را تا   تحول سريع اين  محدوده روستاي كرده ده      اني آن در  بخش هاي مي  

 آنها محسوب مي شود كـه ايـن         يدره ها در بخش هاي مياني آنها يكي از نشانه هاي مهم ميزان تحول يافتگ                پهناي معموالً
  .مشخص است سياربخش ياد شده ب در پهنا
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بـا تـابع تـواني    12/0 درصد هركدام با خطـاي  99/0 و98/0ترتيب با ضرايب يعني صوفي وليالن به     دو دره ديگر جنوبي   
            بـه عبـارت ديگـر      . كنـد  از حالت بلوغ اين دره حكايت مـي        كه اين امر   )1 شماره جدول(بهترين برازش را نشان مي دهند       

مرحله حمل قرار  رات در نيمرخ طولي دره ها هستند هنوز درسازي تغيي  هايي كه مسئول عمل برابررودخانهاين دره ها  در
  .ندراد

                    مـي شـود   مـشخص ) 6 شـماره شـكل ( صـوفي ولـيالن      با مقايسه نمودارهاي مربـوط بـه نيمـرخ طـولي دره هـاي مـردق،             
ن دارد  حكايت از آ    هايي را با يكديگر نشان مي دهند كه اين امر          تفاوتاي ترسيمي مربوط به سه دره       كه انحناي نموداره  

            قـوس انحنـاي نيمـرخ طـولي دره هـا            .يكسان نيـست  شته گذاري در طول دره هاي مختلف        نه كه وضعيت جبهه كاوشي و    
                 صـد پـايين     در 50هـا در     بـا توجـه بـه توزيـع قـوس          .در كليه دره هاي جنوبي به يكسان در ارتفاعـات توزيـع نـشده اسـت               

 دره هـايي كـه       تحول يافته ترين دره ها در كنار       بخش جنوبي سهند    درصد باالي دره ها مي توان نتيجه گرفت كه در          50و
            نـرم   به نحوه قرار گيري اليه هـاي سـخت و          بيشتر ليتولوژيكي است و    دليل اين امر   .كمتر تحول يافته اند، قرارگرفته است     

  .  نحوه برونزد آنها در طول دره ها مربوط مي گردد و
  

   نيمرخ طولي بي بعد دره هاي جنوبي سهند-6شكل 
  
  
  
  

                   3                                                     2  
                                 1    

                    a,b,c 
  
  
  

    
  
  

  )دره هاي فرعي ليالن) a,b,cدره صوفي )3دره ليالن   )2دره مردق  )1   (      
  مراحل تحول دره هاي غربي سهندتحليل  -د

عميقـي   دره هـاي نـسبتاً     اسـكوكه در   آذرشـهر و   يعني قلعه چـاي،    هاي غربي توسط سه رودخانه عمده        هاي دامنه  آب     
                )ي يكـسان  تاحـد ( جغرافيـايي    يـك موقعيـت     دره يـاد شـده در      با وجود قرارگيـري سـه      .زهكشي مي شوند   جاري هستند، 

 .حكايـت دارد  سه دره يـاد شـده        وجود تفاوت هاي عمده در     كمي از  ايج تحليل هاي  تن ، همگون تولوژي تقريباً يوجود ل  و
               984/0ضـريب تبيـين   ايـن دره بـا    .متفـاوت اسـت   كـامالً دره قلعه چاي از نظر مراحل تحول با ديگر دره هاي غربي سهند           
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نيمـرخ طـولي آن نيـز         و خطي به مرحله ديگري نزديك شده       با تابع   981/0با ضريب تبيين     وتابع نمائي برازش مي شود      با  
                     كـه بـا تـابع تـواني بـرازش      دره هـايي اسـت   از تـر يافتـه   تحـول  اين بدين مفهوم است كـه دره مـذكور   . خطي است  تقريباً

توپـوگرافيكي    باشـد، كه تكتونيكي يا ليتولوژيكي نآ  بيش ازسهندغربي دره هاي    ساير اين دره با  دليل تفاوت    .مي شوند 
             نيـست   دره قلعه چاي در محدوده هاي نزديك سواحل درياچه اروميـه از عمـق چنـداني برخـوردار                  ،كه نتوضيح آ  .است

يـك  تحليل هـاي كمـي بـه صـورت           در و   برمي گيرد  را در  ي از نيمرخ طولي آن     دره بخش اعظم    ازچون اين محدوده     و
نهـشته گـذاري را انجـام    عمل اين محدوده كه وسعت آن نيز زياد است رودخانه بيشتر         در .عامل عمده ظاهر گرديده است    

  .مي دهد
ــربـــه ترتيـــب  واســـكو دره آذرشـــهر     دو ــا ضـ ــا خطـــاي و 996/0 و997/0 يبابـ ــا 07/0هركـــدام بـ ــ بـ ــواني تـ                            ابع تـ

ي متفاوت از دره قلعه چـاي       تا حدود  ،گيتحول يافت ميزان   از نظر  برازش مي شوند و    )با تابع خطي  988/0و993/0ضرايب(
                را بـه خـوبي نـشان        نـسبت هـاي ارتفـاع وطـول دره هـا ايـن تفـاوت هـا                 نمودارهـاي ترسـيمي از     .)1 شـماره  جـدول (است

 كه نيمـرخ طـولي ايـن    مي توان ابراز داشت 988/0 يا 981/0 و 993/0ايب تبيين با توجه به ضر   . )7 شماره شكل( مي دهند 
  .تر شده است به حالت خطي نزديك دره ها

  تحمـل تغييـرات تكتـونيكي    به لحاظ ،يكي از طويل ترين وكهن ترين دره هاي سهند محسوب مي شود كه     دره آذرشهر 
      ).27ص،  1367سـاري صـراف     ( طي زمـان از دسـت داده اسـت           ل اصلي خود را به عنوان يك دره يخچالي         شك اقليمي و

ها  هايي بوجود آمده است كه علت پيدايش اين برآمدگي         برآمدگي ،دره رودخانه گنبر   ها در  بعد از عقب نشيني يخچال    
دلي را در طـول     نيمرخ نامتعـا   ها، د اين برآمدگي  وجو .مي گردد   هاي پيشاني مربوط   استقرار مورن  به تجمع توده مورني و    

يـادي در طـول دره شناسـائي شـده          هاي مطبق ز   تراس.  ها نيز تعديل شده است     كه به مرور اين برآمدگي     دره پديد آورده  
تحـول  از  كردآبـاد     حوالي روستاهاي صغايش و    باز شدگي دره در    وهمچنين مخروط افكنه ها      ها و  كه حضور اين تراس   

  .نده مذكور حكايت مي كزماني در
يش يخچالي  فرسا اثر شيب تند اوليه در نيمرخ طولي اين دره در         .است   نيمرخ طولي دره اسكو نيز داراي بي نظمي هايي          

مـي  تكـرار   اسـفنجان    تـا روستاي آسـتاري     ازتغييرات شيب در طول اين دره        . )112ص ،1367 ،رسولي(پديد آمده است    
ه طـوركلي مـي تـوان ابـراز         امـا بـ    .يا اقليمي اسـت    تكتونيكي و  ليتولوژيكي،مكان وقوع آنها    د كه علت آن در رابطه با        شو
قوس نيمرخ به مراتب كمتر از سـاير دره هـا    حالت تعادل در نيمرخ طولي دره هاي غربي تا حدي برقرار شده و  ت كه   داش

  .نزديك شده اند نيمرخ ها به خط راست ،نيز مشاهده مي شود )7 شمارهشكل( كه در است وهمچنان
 بـا تـابع   ، كه بيشتر دره هاي سهند بـا كمتـرين خطـا   چنين نتيجه گيري نمود  مي توان    ،)8 شماره شكل( توجه به  در نهايت با  

  .تواني برازش مي شوند
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نيمرخ طولي دره هاي غربي سهند
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  نيمرخ طولي بي بعد دره هاي غربي سهند -7شكل 
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  )آذرشهر دره فرعي اسكو و  )a,b,c    اسكودره )3دره آذرشهر    )2   چايدره قلعه  )1 (             
  

  رابطه بين ضرايب تبيين توابع برازش شده ومتوسط خطاها.-8شكل
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  تحول دره هاي سهند با استفاده ازنسبت هاي طولي وارتفاعي دره هاضرايب حاصل ازتحليل رگرسيوني  -1 جدول
     خطاها

       £  
  تابع لگاريتمي
Y=a+blnx   

  ابع نمائيت
Y=aebx   

  تابع تواني
 Y=axb 

  تابع خطي 
Y=a+bx 

  نوع تابع  
             نام دره 

  دره زينجناب  98/0  99/0  96/0  93/0  55/0
  دره ليقوان  98/0  99/0  96/0  89/0  07/0
  دره سعيدآباد  98/0  99/0  98/0  91/0  05/0
  دره اوجان  974/0  996/0  93/0  996/0  02/0
  دره قرنقو  97/0  995/0  993/0  92/0  5/0
  دره مردق  988/0  99/0  96/0  84/0  9/0

  دره ليالن  96/0  99/0  98/0  87/0  12/0
  دره صوفي  94/0  99/0  97/0  90/0  12/0
  دره قلعه  981/0  94/0  984/0  79/0  28/0
  دره اسكو  988/0  99/0  87/0  95/0  07/0
  دره آذرشهر  993/0  997/0  93/0  92/0  07/0

  

  نتيجه گيري 
نيمـرخ   .دمـي شـو     فرآيندهاي مختلف در طول دوره هاي متفـاوت محـسوب           عمل  حاصل سهندشكل فعلي دره هاي            

، در دراز مـدت  تكتـونيكي  فعاليت هاي آتشفشاني وو طي بروز تغييرات اقليمي عمده اين توده كوهستاني طولي دره هاي   
 فعاليـت هـاي تكتـونيكي و      بـا توجـه بـه عمـل         ي تـوده    كل مرفولوژي ،نتيجهدر   و  قابل مالحظه اي را متحمل شده      تغييرات

 ،تغييـر در بخـشي از دره      نـوع    هر بروزبا    و ساخته  صورت مختلف ظاهر    ه  دره ها را ب     شكل ،همچنين اقليم حاكم بر محيط    
 زماني تغييـرات  وگاه تغييرات تكتونيكي  ،به عبارت ديگر  . به كل دره منتقل گرديده است      1هادطريق پس خور   تغييرات از 

دره  هاي هيدرولوژيكي رودخانه هـاي جـاري در        ويژگي در تغيير اثر در ناپايداري ديواره دره ها      مواردي در نيز   واقليمي  
 ،به عبارت ديگـر ؛ ثير گذاشته است  أروند تحول دره ها ت     ديواره دره ها به نحوي بر      يا سست بودن مواد سازنده بستر و       ها و 

دره هـا تـداوم     در  سهند روند تحول عادي      بخشي از  كه در باعث گرديده    عامل   مواردي تركيبي از چند    در گاه يك عامل  
اين در حالي صورت گيرد كه در بخش هاي ديگر روند  بي نظمي هايي در طول نيمرخ طولي دره ها ظاهر گردد و نيابد و

  .عادي دره ها دنبال گردد
  :رياضي نشان مي دهد كهتوابع استفاده از  با ها دره بررسي

              ايـن  اين بـدين معنـي اسـت كـه اغلـب             .رخ طولي اغلب دره هاي سهند با تابع تواني بهترين برازش را نشان مي دهند              نيم -
                كليـه دره هـاي واقـع      .مرحله حمل واقع شده انـد      درنيز   جاري در آنها  رودخانه هاي    دره ها از نظر تحول در مرحله بلوغ و        

دره واقع در دامنه هـاي غربـي سـهند     همچنين دو جنوبي و دره اصلي واقع در دامنه هاي شرقي و   دو در دامنه هاي شمالي،   
                    پـايين دسـت چنـين دره هـايي كـه معمـوال بـه دشـت هـاي مـسطح منتهـي                        رد. جمله اين دره ها محـسوب مـي گردنـد          از

                                                 
1- Feedback 
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ه اشـكال انباشـتي يـا نهـشته اي ماننـد مخـروط افكنـه هـاي                  بـويژ به  رفولويكي  ، مي توان بسياري از اشكال ژئوم      مي گردند 
  .دمحسوب مي شودره هاخود نمودي از مراحل تحول  وجود آنها در هر بخشي از دره،كه گسترده را مالحظه نمود

               .دره هايي از كوهستان سهند كه با تابع خطي برازش مي شوند در مقايـسه بـا سـاير دره هـاي سـهند بـسيار نـاچيز اسـت                              -
او ككنـدو  ينـدهاي نهـشته اي و     آكـرد فر  لدر اين دره بين عم     .محسوب مي شود  تحول يافته ترين دره سهند      دره قلعه چاي    

اثرات تغييـرات رخـداده را در طـول دره          كه  است  رودخانه قلعه چاي در طول دره توانسته          برقرار گرديده و    تعادل تاحدي
  .برابر سازي كند

             جمله دره هايي هستند كه نيمرخ طـولي حاصـل از  نـسبت هـاي ارتفـاع         بهادر از  چيني و  ني قپان،  قرانقويع فرعيسه دره    -
دسـت   اين دره ها قادر هستند مواد را از بخش هاي باال           رودخانه هاي جاري در    .طول دره با تابع نمائي برازش مي شوند        و

ماسه هايي هستند كه در بخـش هـايي          ريگ و   مخلوطي از  دتاًاين مواد عم   .در بخش هاي پايين دست نهشته كنند        و لحم
سـاالنه   ديواره ايـن دره هـا بـسيار ناپايـدار اسـت و              .صورت مخروط افكنه وخاكريز ها و پشته ها نهشته شده اند          ه  از دره ب  

    .مقدار متنابهي از رسوب را در اختيار آبهاي جاري قرار مي دهند
رفولـوژي نيمـرخ   مهـاي   ويژگيهاي كمي ومشاهدات ميداني مي توان نتيجه گرفت كه   طور كلي با توجه به بررسي     ه  ب    

وقـوع   تغييـرات نـوع ليتولـوژي و       نئوتكتونيـك،  با تكتونيـك و    دره هاي سهند،   درارتفاع   تغييرات شيب و   طولي دره ها و   
ر دره هـاي سـهند تـشكيل        بيـشت  در .تبـاط اسـت   ار در اثر حاكميت شرايط خشن اقليمي در      در نيمرخ طولي    عمده  تغييرات  

             .فازهـاي مختلـف تكتـونيكي بوجـود آمـده انـد            دراثرقسمت هاي مياني دره ها       ه ويژه در  بتنگ   بخش هاي متوالي پهن و    
 دي شـده  متعدباعث تشكيل سطح اساس هاي محلي       دوره هاي مختلف زمين شناسي       درواقع وقوع حركات تكتونيكي      در

بلوك هـاي    فرسايش شديد در   كناره هاي پايين دست دره ها و       نهشته گذاري در  ميزان   دررات  تغييكه اين امر نيز موجب      
 در نيمرخ طولي دره ها منجر       يهاي در طول دره به بروز بي نظمي       نيزها   مقاومت سنگ  تفاوت در  .استديده  گره  باال آمد 

           . ه هـاي تنـگ مـشاهده شـده انـد      در طـول در  سختهاي   سنگ  در طول دره هاي پهن و      نرمهاي   اغلب سنگ  .شده است 
                 هـاي آذريـن مربـوط      برونزدهـاي سـنگ    هاي پهـن آنهـا اسـت و         بيشتر از بخش   شيب دره ها معموالً    هاي تنگ    بخش در

وجـود انـرژي     به لحاظ تندي شـيب و      .هاي تنگ مشاهده مي شود     بخش به دوره هاي مختلف فعاليت آتشفشاني سهند در       
كه گـاه نيـروي محـرك خـود را از           ها فرسايش بسيار فعال است كه اين فرسايش فعال           اين بخش   در ،ي تغييرات كافي برا 

باعث تغيير در سطح اساس     طول زمان    در هاي عمود بر دره كسب مي كند،       اختالف سطوح ايجاد شده در اثر وقوع گسل       
نظير آن چـه   ،ردي باعث تغيير روند تحول دره ها شدهموا اين امر در در طول دره ،   .گرديده است    نيز آبراهه هاي فرعي تر   

  .   وزينجناب رخ داده استليقوان  ،دره مردق كه در
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