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بررسی تغییر سطح اساس نکارود تحت تأثیر نوسانات سطح...
مجله آمایش جغرافیایی فضا
فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه گلستان

سال سوم /شماره مسلسل دهم /زمستان 2931

بررسی تغییر سطح اساس نکارود تحت تأثیر نوسانات سطح آب دریای خزر
و زمین ساخت البرز
سميه عمادالدين
استاديار گروه جغرافياي دانشگاه گلستان
تاريخ دريافت 29/00/01 :؛ تاريخ پذيرش23/3/02 :

چكیده
مطالعه بستر رودها ميتواند بازتابدهنده تأثيرات زمينساختي و نوسانات سطح آب دريا باشد .در
اين پژوهش ،نقش تغييرات سطح اساس در شکلگيري بستر و الگوي کانال رودخانه نکارود مطالعه شده
است .مسأله اصلي پژوهش ،عميق شدگي رودخانه نکاء در نزديکي مصب است .هدف از اين تحقيق
بررسي عوامل مؤثر در تغيير سطح اساس نکارود تحت تأثير نوسانات خزر و عوامل تکتونيکي ميباشد.
نقشههاي رقومي توپوگرافي ،نقشههاي زمينشناسي ،تصاوير ماهوارهاي و عکسهاي هوايي ،دادههايي
است که در اين پژوهش به کار رفته است .براي اثبات فرضيه ،مطالعات ميداني زيادي براي يافتن شواهد
ژئومورفولوژي تغييرات سطح اساس و تکتونيك منطقه انجام گرفت .نتايج نشان ميدهد که عميقشدگي
رودخانه نکا در نزديکي مصب ،تحت تأثير نوسانات سطح آب درياي خزر و باالآمدگي البرز است در حالي
که در خروجي رودخانه بعد از کوهستان ،عامل باالآمدگي البرز نقش دارد.
واژههاي كلیدي :زمين ساخت ،درياي خزر ،شواهد ژئومورفولوژي ،نکارود

1

مقدمه
تراز آب دريا که سطح اساس عمومي رودخانههاي منتهي به آنرا تشکيل ميدهد ،هميشه در حال
نوسان بوده است؛ يعني در دورههاي مختلف زماني ،پيشرويها و پسرويهاي متعددي از سوي درياي
خزر اتفاق افتاده است که با هر بار پيشروي و پسروي ،رفتار و الگوي کانال رودخانهها بهخصوص در
بازههاي پايين دست دستخوش تغيير و تحول ميگردد .به همراه نوسانات سطح آب درياي خزر (شکل
*نويسنده مسئولs.emadodin@gu.ac.ir :

36

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل دهم/زمستان 29

0و ،)9وجود گسل خزر هم باعث باال آمدن رشته کوه البرز و فرونشيني کف گودال خزر شده است
(موسوي روحبخش( )32 :0331،شکل  .)3بستر درياي خزر بر اثر فرايند زير راندگي ،ساالنه حدود هشت
ميليمتر به زير البرز فرو ميرود (شهرابي .)0330 ،بر اساس دادههاي زمينشناسي ،باال آمدگي و
فرونشيني در بخشهاي مختلف خزر با مقاديري مختلف اتفاق ميافتد (برانت .)002: 9113 ،0گانسر و
هوبر ( )0299بهطور متوسط باال آمدن کنوني البرز را  3ميليمتر در سال در نظر گرفتهاند .در حاليکه
در بخش غربي قفقاز سرعت باال آمدن پوسته زمين در حدود  09الي  01ميليمتر در سال اندازهگيري
شده است (پالوسکا و همکاران.)39 :0330 ،

شكل  -2منحنی نوسانات آب دریاي خزر در  9333هزار سال اخیر ( :)Aكارپیچوف :)B(،2393 ،ریچاكوف.2331،

شكل  -1منحنی نوسانات سطح آب دریاي خزر از سال  2993تا ( 1333كرونن برگ)2331،

1- Brunt
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اين حرکات زمين ساخت و نوسانات سطح آب درياي خزر ،موجب تغيير سطح اساس رودخانههاي
منتهي به درياي خزر در طول کواترنر شده است .درباره نقش تغييرات سطح اساس در روند رسوبگذاري
رودخانهها مطالعات زيادي در سطح جهان بهخصوص مناطقي با حرکات نو زمينساخت فعال صورت
گرفته است.

شكل  -9ساختارهاي نئوتكتونیكی از حوضه جنوبی دریاي خزر ،گسل خزر و منطقه مورد مطالعه
(قاسمی 1332 ،با اضافات)

پیشینه تحقیق
درباره نقش تغييرات سطح اساس در روند رسوب گذاري رودخانه ها مطالعات زيادي در سطح جهان
به خصوص مناطقي با حرکات نوزمين ساخت فعال صورت گرفته است .اولين مطالعات درباره سطح اساس
را پاول ،)0331( 0ديويس )0219( 9و مالت )0293( 3انجام دادهاند .آنها به بررسي تأثيرات مورفولوژي
و چينه شناختي تغييرات سطح اساس بهصورت مطالعات آزمايشگاهي پرداختند .در سالهاي  0231تا
 0231در دانشگاه کلرادو ،مطالعات آزمايشي بسياري در توسعه شبکه زهکشي ،تحول مخروط افکنه
آبرفتي ،پاسخ رودخانه به نوع رسوب و تغيير سطح اساس صورت گرفت .اما کارهايـي که در سالهاي
اخيـر در مورد سطح اساس صورت گرفتـه است ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

1- Powel
2- Davis
3- Mallot

33

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل دهم/زمستان 29

هسيه 0و همکاران ( )9110به بررسي تغييرات سطح اساس و پادگانههاي رودخانهاي اواسط و اواخر
هولوسن در حوضه رودخانه ارجن 9جنوبشرقي تايوان با توجه به واکنش رودخانه به تغيير اقليم و
باالآمدگي فعال تکتونيك پرداختند .هاروي 3و همکاران ( )9119به بررسي تغيير سطح اساس دربريدگي
مخروط افکنههاي آبرفتي در جنوبشرقي اسپانيا و نوادا پرداختهانـد و به اين نتيـجه رسيدهاند که جايي
که تغيير سطح اساس اتفاق ميافتد ،ممکن است واکنشي به تغيير اقليم و تکتونيك باشد .تکتونيکي که
منجر به تغيير سطح اساس ميشود ،موقتاً وابسته به تغيير اقليم خواهد بود .ماهر 1و همکاران ()9113
به بررسي واکنش سيستم رودخانهاي به تغييرات سطح اساس تحت تأثير تکتونيك در طول اواخر
کواترنري در جنوب شرقي ريواليس 1در اسپانيا پرداختهاند .آناليز ژئومورفولوژيکي و رسوبشناسي از
لندفرمها ،توسعه سينوس باالي حلقههاي مئاندر و بريدگيهاي جانبي رودخانهها در طول فازهايي،
فعاليت تکتونيك را نشان ميدهند بهطوريکه فعاليت تکتونيك منجـر به رهايـي حلقههاي مئاند رشد.
اين مطالعه ،اهميت تکتونيکي را نشان ميدهد که تواليهايي از برافزايي و بريدگي را که تحت تأثير اقليم
ايجاد ميشود ،تغيير ميدهد .همچنين دانشمندان ديگري هم در زمينه تغييرات سطح اساس و شواهد
آن در سطح جهان کار کردند که ميتوان به کارهاي کارکايللت 9و همکاران ( ،)9112ارکنز 3و همکاران
( ،)9112لوين و همکاران ( )9101اشاره کرد.
اما مطالعاتي که در مورد درياي خزر و نوسانات آن در سطح جهان انجام شده است ،ميتوان به موارد
زير اشاره کرد:
3
ريچاکوف ( )0223با بررسي دلتاها و پادگانههاي مجاور درياي خزر در سواحل شمالي و غربي ،الگوي
نوسانات درياي خزر در هولوسن را بررسي کرده است .از شروع اولين پيشرويهاي هولوسن ،سطح آب
درياي خزر بين  -99تا  -31متر در نوسان بوده است .بررسيهاي او نشان داد که در هولوسن ،شش دوره
پيشروي آب دريا صورت گرفته است .اوريم 2و همکاران ( )9113به بررسي توسعه مورفولوژيکي و
رخسارهها از بخشهايي از پايين دست دلتاي ولگا در طول آخرين چرخه کامل سطح آب دريا بين
سالهاي  0291تا  0221پرداختهاند و براي توسعه دلتا در هولوسن از دادههاي برونزدگي استفاده
کردهاند و کل ضخامت نهشتههاي هولوسن را در پايين دست دلتا بين  1الي  01متر در نظر گرفتهاند.
1- Hsieh
2- Erhjen
3- Harvey
4- Maher
5- Rio-Alis
6- Carcaillet
7- Erkens
8- Richagov
9- Overeem
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رنسين 0و همکاران ( )9113به شبيهسازي تغييرات بلندمدت سطح آب درياي خزر در هولوسن و
شرايط اقليمي آينده پرداختند .آنها با استفاده از مدلسازي به اين نتيجه رسيدند که بهدليل تبخير
شديد سطحي خزر در اثر گرم شدن سطح کره زمين تا  9011ميالدي به صورت مدوام سطح آب آن
کاهش مييابد و در سال  9011با  1/1متر کاهش از شرايط فعلي به تراز  -39متر خواهد رسيد.
کاکرودي و همکاران ( )9109به بررسي تغييرات سريع سطح آب درياي خزر در طول هولوسن در
سواحل درياي خزر و در محدوده جنوب شرقي آن پرداختهاند .آنها با بازسازي منحني سطح آب درياي
خزر در هولوسن با استفاده از نمونهبرداريهاي عمقي از طريق ماشين مغزهگير و تعيين سن با استفاده
از روش راديوکربن پرداختهاند و به اين نتيجه رسيدهاندکه اوائل هولوسن ،سطح آب دريا به  -31متر
رسيد ،بين سالهاي  1111تا  9311سال قبل از ميالد ،سطح آب دريا به  -93/3متر رسيد .بين سالهاي
 9311تا  9311قبل از ميالد ،سطح آب دريا به  -93/1متر رسيد و آخرين سطح تراز آب منطبق با يك
سن يخچالي کوچکي بود که ارتفاع آن  -91متر بود .کامراني ( )0333به بررسي نقش تغييرات سطح
اساس در ژئومورفولوژي بستر رودخانههاي پلرود ،شفارود و کرگانرود در محدوده دلتاي سفيدرود پرداخته
است .نتايج کار او نشان ميدهد که نوسانات کوتاه مدت تراز آب درياي خزر ،بازههاي نزديك به مصب
(حدود  1کيلومتر از ساحل) را تحت تأثير قرار ميدهد ولي اين تأثيرگذاري در شرق دلتا که سطح جلگه
وسيعتر است ،نسبت به غرب و شمالغرب که خط کوهستان به ساحل نزديكتر است ،بيشتر ميباشد.
اما مطالعاتي که در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت ،ميتوان به کارهاي زير اشاره کرد:
قاسمي ( )9111به بررسي تکامل شبکه زهکشي در واکنش به رشد چينخوردگي در فرا ديواره گسل
خزر شمالشرقي البرز در محدوده رودخانه نکا پرداخته است .اين مقاله يك مدل تکاملي را براي توسعه
شبکه زهکشي در يال پشتي از چين در حال رشد را نشان ميدهد .مطالعه عوارض ژئومورفولوژيکي در
فرا ديواره گسل خزر نشان ميدهد که سيستم رودخانه نکا در اين منطقه به وسيله تکتونيكهاي فعال
گسل کنترل ميشود .رشد گسل خزر مرتبط با چينخوردگي در بخش شرقي از حوضه رودخانه نکا
(جنوبغربي گرگان) منجر به انحراف رودخانه از مسير شمالي به سمت شمالغربي گرديد.
افالکي ( )0330به بررسي ريختشناسي زمينساختي دامنه شمالي البرز خاوري (حوضههاي آبريز نکا و
زارمرود) پرداخته است .مطالعه نيمرخ عادي و نيمه لگاريتمي رودخانهها و بررسي شاخص گراديان طولي
رودخانههاي منطقه مورد مطالعه ،نشاندهنده پيشروي به سوي باختر پيشينه فعاليت زمينساختي در حوضه
آبريز نکا است؛ به گونهاي که در حال حاضر بيشترين آشفتگي در ارتباط با رودخانههاي بخش مرکزي و
کمترين آشفتگي در رودخانههاي بخش باختري اين حوضه ديده ميشود .فرهودي ( )0332به بررسي برخي
از وقايع تکتونيکي حاکم بر جنوب شرقي درياي خزر و بلوك خزر جنوبي پرداخته است که اندازهگيريهاي
جديد جيپياس ايستگاه گرگان نشاندهنده نشست و چرخش در خالف جهت عقربههاي ساعت در بخشي
از حاشيه شرقي درياي خزر (واقع در ايران) ميباشد .در مقابل بلوك خزرجنوبي ( ،)SCBچرخشي در جهت
1- Renssen
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عقربههاي ساعت دارد .در اين پژوهش ،رودخانه نکارود بهعنوان مطالعه موردي با هدف بررسي نقش نوسانات
سطح آب درياي خزر و تأثير زمينساخت در سطح اساس رودخانه نکا ميپردازد.
مبانی نظري
شـوم در سـال  0223سطح اساس را اين گونه تعريف ميکند :سطح اساس ،سطح تراز فرضي است
که فرايندهاي فرسـايشي تا به آن حد پيشرفت ميکنند .اين سطح را سطح دريا مينامند .عواملي چون
جوان شـدگي لندفرمها و مقادير رسوبگذاري در فالت قاره ،رفتار رودخانهها را کنترل مينمايند .تغيير
سـطح اسـاس عمدتاً وابسـته به عواملي چون :سرعت تغيير ،مقدار تغيير ،جهت تغيير ،ويژگي رودخانه،
پويايي و فرسـايش پذيري منبع رسـوبات ميباشـد .در بيشتر موارد آثار تغيير سطح اساس ماليم بوده و
توســط تغييرات الگوي کانال ،عرض ،عمق و ناهمواري کانال تعديل ميشــوند ،بنابراين تحويل مقادير
عظيمي از رســوبات در خط ســاحلي و يا فالت قاره احتماالً بازتاب اين امر اســت که نه تنها افت ســطح
اسـاس بلکه باالآمدگي قسمتهاي باالدست رودخانه (منبع رسوب) و تا حدي هم تغيير اقليم از اهميت
زيادي برخوردارند .متغيرهاي زيادي در تاثير تغيير سـطح اســاس روي رودخانهها ميتواند نقش داشــته
باشد .حداقل  01متغير به نظر مي رسد مهم باشد و آنها مي توانند به  1گروه طبقه بندي شوند:
کنترلهاي سطح اساس شامل جهت ،اندازه سرعت و مدت تغييراتکنترلهاي زمين شناسي شامل سنگ شناسي ،ساختمان و ماهيت سيستم رسوبيکنترلهاي ژئومورفيك شامل انحراف سطوح روباز ،مورفولوژي دره و مورفولوژي رودخانه و درجه انطباق آن.کنترلهاي اقليميدادهها و روشها
با توجه به هدف پژوهش که به بررسي نقش زمين ساخت البرز و نوسانات سطح آب درياي خزر در تغيير
سطح اساس رودخانه نکارود ميپردازد ،از روش توصيفي کتابخانهاي براي بررسي مباني نظري و پيشينه
تحقيق ،بازديدهاي ميداني براي پيدا کردن شواهد ژئومورفولوژيك بهمنظور باال آمدگي تکتونيك و نوسانات
سطح آب درياي خزر و تطبيق دادههاي حاصل از نقشهها و در نهايت روش تحليلي استفاده شد.
دادههاي اصلي مورد استفاده در اين تحقيق ،نقشههاي توپوگرافـي با مقياس  ،0:91111نقشههـاي
زمينشناسي با مقياس  0:011111و تصاوير ماهوارهاي لندست  TMو  ETMبا قدرت تفکيك  93/1متر
و تصاوير  MSSبا قدرت تفکيك  91متر و تصاوير  IRSبا قدرت تفکيك  9/1متر هستند .همچنين براي
بررسي وضعيت فرونشست و باالآمدگي سواحل جنوبي خزر و منطقه مورد مطالعه از شناسنامه نقطه
ژئوديناميك گرگان (با مختصات " 11° 90' 00طول جغرافيايي و " 39° 19' 39عرض شمالي) که
سازمان نقشهبرداري کشور تهيه کرده است ،در فرايند تحقيق استفاده شده است.
براي بررسي تغييرات مسير قديمي رودخانه نکا رود از بازديد ميداني ،تصوير ماهوارهاي  IRSبا قدرت
تفکيك  9/1متر ،تصاوير ماهوارهاي لندست سنجندههاي  ،MSSتصاوير  TMو تصاوير  ،ETMعکسهاي
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هوايي سال  0331و منابع تاريخي از جمله سفرنامهها استفاده گرديده است .براي ترسيم پروفيل طولي
نکارود از سرشاخه تا درياي خزر از اليه  0:91111 DEMتوپوگرافي استفاده شده است .براي يافتن
شواهد ژئومورفولوژي مانند پادگانههاي روخانه اي و باال آمدگي البرز از مطالعات ميداني استفاده گرديده
است .از نقشه زمينشناسي ساري براي تهيهي نقشه زمينشناسي منطقه مورد مطالعه استفاده شد .در
نهايت نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادههاي بهدست آمده از طريق ابزار مشاهده غيرمستقيم و در
نهايت طي کارهاي ميداني تفصيلي تطبيق داده شده و کنترل گرديدهاند.
محدوده مورد مطالعه
رودخانه نکا يکي از رودخانههاي مهم استان مازندران به شمار ميآيد که از بخشهاي شمالي رشته
کوههاي البرز (کوههاي پيرگرده و شلکه) در شمالغربي شاهرود سرچشمه ميگيرد و در طي مسير خود
آبراههها و رودخانه زرندين به آن ميپيوندد .اين رودخانه نيز با جهت شرقي-غربي و موازي با خليج
گرگان جريان يافته ،در نزديك شهر نکا و محلي به نام آبلو جهت جريان آن تغيير نموده و از جنوب به
شمال ميگردد .اين رودخانه پس از گذر از روستاي نوذرآباد به درياي خزر ميريزد .قسمت اعظم آن را
نواحي کوهستاني در برگرفته است و تنها در حاشيه جلگه ساحلي است که روي سطوح صاف امتداد
مييابد .طول رودخانه  031کيلومتر و وسعت حوضه آبريز آن  9313/3کيلومتر مربع است .رودخـانه
داراي آب دائمي است و دبي ساليانه آن  011ميليون مترمربع است و رسوب ساليانه آن  1/199ميليون
تن است .شيب خالص تنها صلي رودخانه نکا تا محل ايستگاه هيدرومتري نوذرآباد يك درصد و شيب
ناخالص آن  0/3درصد است .منطقه مورد مطالعه از نظر شرايط آب و هوايي داراي اقليم جنب حارهاي
است و ميانگين بارندگي ناحيه  211ميليمتر درسال است (شکل .)1

شكل  -4نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه
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یافتههاي تحقیق
نقش زمینساخت البرز در تغییر سطح اساس رودخانه نكا :درياي خزر از نظر تکتونيکي نامتجانس
است .باال آمدگي و فرونشيني در بخشهاي مختلف خزر با مقاديري مختلف اتفاق ميافتد (برانت)9113 ،
(شکل  .)1نرخ باال آمدگي در بخشهاي مختلف خزر يکسان نيست .بررسي و تحليل دادههاي جيپياس
در بخش جنوبي خزر در ايران ،ميزان کوتاه شدگي شمالي– جنوبي آنرا ساليانه  1±9ميليمتر نشان
ميدهد (ورنانت .)9111 ،بر اساس اندازهگيريهاي محققين مختلف ،بلوك خزرجنوبي ساليانه -03
03ميليمتر به سمت جنوبغربي و 01-3ميليمتر به سمت شمالغربي حرکت ميکند (جکسون.)9119 ،
همچنين (ورنانت )9111 ،حرکت بلوك خزر جنوبي به شمالغربي را  9±9ميليمتر در سال با توجه به
اوراسياي غربي ميداند.

شكل  -2جنبشهاي كنونی پوستهي زمین در ناحیه خزر (پالوسكا و دگنز2311 ،؛ به نقل از یمانی .)2932 ،راهنماي
 :0مرز ميان جلگه و پهنه فراخاسته البرز و راهنماي  :9نقاطي از کرانههاي بخش ايراني درياي خزر را که جنبشهاي پوسته
زمين در آنها شديدتر است ،نشان ميدهد.

براي برآورد ميزان تغيير شکل پوسته زمين ،سازمان نقشهبرداري کشور شبکه ژئوديناميك را طراحي
و ايجاد کرده است .در اين تحقيق دادههاي جيپياس ايستگاه گرگان بهدليل نزديکي به منطقه مورد
مطالعه جمعآوري و نتايج آن در شکل  9مشاهده ميشود.
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شكل  -1تغییرات زمانی داده ایستگاه ژئودینامیک گرگان

مؤلفه  Zيا مولفه ارتفاعي ،به بررسي حرکت قائم ميپردازد که مبين فرونشست ايستگاه گرگان از
اوايل سال  9119ميالدي تا ربع اول سال  9113ميالدي است .از اوايل سال  9119ميالدي تا اواسط
سال  9113ميالدي حدوداً کاهش ارتفاعي به ميزان تقريبي  001ميليمتر در ناحيه گرگان اتفاق افتاده
است .البته دادههاي جيپياس بر اساس دو سال است و نميتوان بر اساس آن به يك نتيجه قطعي در
ارتباط با تکتونيك و فرونشست رسيد و تنها به اين دادهها اکتفا کرد .همچنين در سالهاي اخير ميتوان
به استخراج معادن ،ساخت و سازهاي بشري و استفاده بيرويه از سفرههاي آبزير زميني اشاره کرد .در
چند سال اخير ،ايران بهعلت کاهش نزوالت آسماني دچار خشکساليهاي عديدهاي شده و بهدليل رعايت
نکردن الگوي مصرف ،در تمامي نقاط ايران دچار افت شديد سطح آبزير زميني و در نتيجه افت سطح
زمين شده است.
باالآمدگي البرز ،باعث افزايش ارتفاع حوضههاي آبريز ،افزايش شيب بستر و در پي آن ،افزايش عمق
کانال رودخانهها ميشود (يماني و کامراني دلير 91 :0332 ،و  .)91اين افزايش شيب موجب افزايش
قدرت جريان ،مئاندري شدن کانال و انتقال مواد رسوبي به مصب رود ميگردد و همچنين موجب حفر
کانال و تغيير مسيرهاي ناگهاني ميگردد  .شواهد ژئومورفولوژي مانند پادگانههاي قديمي دريايي و
الگونها در دامنههاي بخش جنوبي جلگه خزر و در محدوده نکارود نشان ميدهد که در دورههاي گذشته
و بين يخبندان کواترنري  ،سطح آب درياي خزر بسيار باالتر از حد کنوني بوده است .اين پادگانههاي
دريايي و الگونها در سطوح ارتفاعي پايينتري ايجاد شده بودند و به مرور زمان و بر اثر برخاستگي البرز
ارتفاع يافتهاند و از دريا فاصله گرفتهاند (شکل .)3
اين حرکات زمينساخت موجب تغيير سطح اساس رودخانههاي منتهي به درياي خزر در طول کواترنر
گرديده است و سبب ميشود که سطح اساس رودخانهها نسبت به حالت تعادلي اوليه خود پايين رفته و
حفر بيشتري در حوضهها صورت گيرد.
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 0/11متر

شكل  -1محدودهاي كه با قرمز مشخص است ،محیط الگونی را نشان میدهد كه تحت تأثیر
برخاستگی البرز باال آمده است (ابتداي جاده سورك به سمت گرگان)

شکل  ،3نيمرخ طولي سه بخش يك رودخانه الگو را بهصورت نمايشي نشان ميدهد .پايين رفتن سطح
اساس حاصل فعاليت تکتونيکي موجب انباشتگي رسوبات در پاييندست و افزايش حفر در باالدست ميشود.
البرز در اواخر دوران سنوزوئيك و ابتداي دوران کواترنري نوسانات شديد داشته و ارتفاع قلل آن بهتدريج
افزايش يافته است .در همين حال رودخانهها متناسب با هر مرحله برخاستن قلهها ،بستر را بيشتر حفر کردهاند.
اثر اين مراحل مختلف حفر بهصورت پادگانههايي در کنار رودخانه نکاء باقيمانده است (شکل .)2

شكل  -9نیمرخ طولی نمایشی و بدون مقیاس از سه بخش رودخانه نكا كه چگونگی تأثیرگذاري تغییرات سطح
اساس و حفر آبراهه در دو بخش خروجی كوهستان و محدوده ساحلی را در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد.
(اقتباس از يماني 0321 ،با اضافات)
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از آنجايي که رودخانه نکا در يك منطقه فعال تکتونيکي قرار دارد (شکل  01و  ،)00پيچان رودهاي
موجود در سطح جلگه و دلتاي نکا از نوع حفر شده داراي ارتفاع ديواره با ميانگين ده متر هستند.

 3متر
 9متر

شكل  -3ارتفاع پادگانههاي رودخانه نكا.

شكل  -23تأثیر تكتونیک در تغییر مسیر رودخانه نكا با استفاده از تصاویر ماهوارهاي IRS
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نزديکي مصب هم ،چنين شرايطي را دارد ولي به علت ورود آب درياي خزر به داخل رودخانه تا
قسمت باالدست ديواره را آب فرا گرفته است و با اختالف ارتفاعي در حد  0الي  9متر به دريا ميريزند.
رودخانه نکا در نزديکي مصب به سطح اساس خود نزديك ميشود و به شکل مئاندري در ميآيند ولي بر
اثر نوسانات سطح اساس و باالآمدگي منطقه البرز دچار بستر کاهي ميگردند و تشکيل رودهايي با طرح
مئاندري ولي داراي ديوارههاي مرتفع ميدهندکه اين ديوارهها در اغلب نقاط بهطور ميانگين  1-1متر
ارتفاع دارند.

شكل  -22نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

رودخانه نکا در باال دست داراي الگوي مئاندري است و به محض ورود به دشت بعد از شهر نکا به
حالت گيسويي در ميآيد .اين امر نشان از باال آمدگي سطح اساس محلي کوهستان در اين مناطق دارد
و در پايين دست رودخانه از حالت گيسويي به مئاندري تبديل ميشود که نشان از افت سطح اساس بر
اثر عقب نشيني آب درياي خزر دارد .معموالً نقاطي که حرکات تکتونيکي و جوان شدن بستر کانال دارد،
پيچان رودها شروع به حفر بستر خود مينمايند ولي در شرايط عادي ،پيچان رودها بدون حفر شديد در
سطح جاري هستند و در نهايت به دريا تخليه ميگردند .در منطقه نکارود در فاصله دو کيلومتري ساحل
داراي ارتفاع ديواره با ميانگين  1متر است.
اما نکته اي که بايد به آن توجه کرد وجود اليه هاي رسوبي از جنس لس در رودخانه نکا است و
رخنمون هاي لسي نشان از جوان شدگي نيمرخ طولي بر اثر باال آمدگي کف بستر رودخانه توسط باال
آمدگي البرز است (شکل.)09
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 9متر

شكل  -21وجود الیههاي رسوبی از جنس لس در رودخانه نكا

رودخانه نکا در زمره رودخانههايي با طرح مئاندري و گيسويي قرار ميگيرد که داراي پايداري نسبي
کم و بار بستر و بار رسوب زياد است .در مصب رودخانه نکا ،حمل رسوبات بيشتر از نوع لس ،رس ،سيلت
و ماسه سنگ است و قلوه سنگها بهدليل شيب طولي زياد اين رودخانه نسبت به رودخانههاي جنوب
خليج گرگان به دريا نميرسند.
تجزیه و تحلیل نیمرخ طولی رودخانه نكارود
نيمرخ طولي ابزار مؤثري براي آشکار سازي آشفتگيهاي ظريف در طول جريان يك رود است (کلر،1
 0229به نقل از وحدتي دانشمند .)0331 ،نيمرخ طولي رودخانهها به فرايند پرپايي اعمال شده حساس
هستند و براي تشخيص ساختارهاي فعال استفاده ميشوند .در يك سامانهمتعادل ،فرسايش و برپايي با
هم در تعادل هستند و گراديان با شيب رودخانه که نرخ فرسايش را مشخص ميکند ،به گونهاي تنظيم
ميشود که اختالف پرپايي با اختالف فرسايش هماهنگ شود .در رودخانههاي در حال تعادل ،قدرت
رودخانه به تقريب در طول مسير رودثابت ميماند ،همچنان که گراديان به سوي پايين رودکاهش مييابد،
دبي افزايش مييابد (هك0233 ،؛ به نقل از خدرزاده .)0333 ،بهطورکلي نيمرخ رودخانههاي در حالت
تعادل بهصورت کاوتا خط مستقيم است ،در حالي که رودخانههايي که از مناطق در حال پرپايي ميگذرند،
نيمرخ کوژ را نشان ميدهند؛ زيرا رود هميشه سعي در رسيدن به تعادل يا همان سطح اساس خود دارد.
همانطورکه ميدانيم در مناطقي با فعاليتهاي تکتونيکي و نوسانات سطح اساس عمومي چنين روند
1- Keller
2- Hack
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طبيعي را شاهد نخواهيم بود ،چون بستر رودخانه در دورههاي مختلف دستخوش ناهنجاريهايي از سوي
تغييرات سطح اساس و حرکات باال دستي از قبيل باالآمدگي کوهستان ميگردد .نيمرخ طولي در همه
جاي کانال رودخانه يکسان نيست و بسته به شرايط سنگشناسي ،گراديان و شدت تأثيرپذيري از هر
يك از عوامل تأثيرگذار در شيب بستر متفاوت است .بهعبارت ديگر در طول يك بازه رودخانه ممکن است
طرحهاي مختلفي از رودخانه را شاهد باشيم .بررسي روند افت و خيزهاي آن به ما در تجزيه و تحليل و
تفسير پاسخهاي متفاوت رودخانه به پارامترهاي متغير محيطي کمك ميکند.
بررسي نيمرخهاي طولي رودخانه نکا نشان ميدهد که نيمرخ کوژ و محدبي دارد که بيانگر فعاليت
تکتونيکي در منطقه است (شکل  .)03نيمرخهاي طولي محدب ،نشان از فراخاست و جوانشدگي بر اثر
حرکات زمينساخت فعال منطقه دارد ولي نيمرخهاي کاو به نسبت کمتري تحت تأثير نو زمين ساخت
بودهاند و فرصت کاوش بستر و عميق شدن را داشته و به سطح اساس خود نزديكترند.

شكل  -29پروفیل طولی نكا رود

نتیجهگیري
شواهد ژئومورفولوژي مانند پادگانههاي قديمي دريايي و الگونها در دامنههاي بخش جنوبي جلگه
خزر در محدوده نکا رود نشان ميدهد که در دورههاي گذشته و بين يخبندان کواترنري ،سطح آب درياي
خزر بسيار باالتر از حد کنوني بوده است .اين پادگانههاي دريايي و الگونها در سطوح ارتفاعي پايينتري
ايجاد شده بودند و به مرور زمان و بر اثر برخاستگي البرز ارتفاع يافتهاند و از دريا فاصله گرفتهاند .از ديگر
شواهد ژئومورفولوژي تغييرات سطح اساس ميتوان به حفر آبراهه در باالدست رودخانه که نتيجه
باالآمدگي البرز بوده است ،اشاره کرد .حفر شدگي آبراهه در پايين دست رودخانه بيشتر نتيجه پايين
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رفتن سطح آب درياي خزر در زمان کنوني است و حالت گيسويي و کم عمق بودن رودخانه در ميانه بعد
از خروج از شهر نکا همانطور که اشاره شد ،نشان از تعادل رودخانه دارد .همچنين وجود اليههاي رسوبي
از جنس لس در رودخانهنکا که رودخانه آن را بريده است ،بيانگر جوان شدگي نيمرخ طولي بر اثر
باالآمدگي کف بستر رودخانه توسط باالآمدگي البرز است.
از آنجا که عرض جلگه ساحلي منطقه کم و خط تغيير شيب پاي دامنه به خط ساحلي نزديك است،
بنابراين طول آبراهه کاسته شده و شيب آن در همين راستا افزايش يافته است و تأثيـرات کوتاهمدت
تغي ير سطح اساس روي بستر کم بوده و نوسانات سطح آب درياي خزر که در فواصل کوتاهي روي داده
است ،تنها توانسته است مسير کوتاهي از رودخانه نکا را در پاييندست حفر نمايد .همچنين نتايج نشان
ميدهد که نيمرخ طولي رودخانه نکا شکل محدب دارد که نشان از فراخاست و جوانشدگي بر اثر حرکات
زمينساخت فعال منطقه دارد.
منابع
-0افالکي ،مهتاب .0330 .زمين ريختشناسي زمينساختي دامنه شمالي البرز خاوري (حوضههاي آبريز نکا و
زارمرود) ،پاياننامه کارشناسيارشد ،گرايش تکتونيك ،پژوهشکده علوم زمين ،سازمان زمينشناسي کشور.
-9جعفربيگلو ،منصور ،.زمانزاده ،محمدحسين ،.يماني ،مجتبي .و عمادالدين ،سميه .0320 .شواهد ژئومورفولوژيك
تغييرات سطح اساس درياي خزر طي کواترنري پسين در محدوده رودخانه گرگانرود ،پژوهشهاي جغرافياي
طبيعي ،سال  ،11شماره ( 9پياپي .)31
-3خدرزاده ،صبا .0333 .نو زمين ساخت پيرامون سربندان( ،جنوب خاور دماوند) پاياننامه کارشناسيارشد ،گرايش
تکتونيك ،پژوهشکده علوم زمين ،سازمان زمينشناسي کشور.
-1عالئي طالقاني ،محمود .0339 .ژئومورفولوژي ايران .تهران ،نشر قومس.
-1فرهودي ،قدرتاله و محبي ،محمد .0332 .بررسي برخي از وقايع تکتونکي حاکم بر جنوب شرقي درياي خزر
و بلوك خزرجنوبي ،فصلنامه زمينشناسي کاربردي ،سال .9
-9کامراني دلير ،حميد .0333 .بررسي نقش تغييرات سطح اساس در ژئومورفولوژي بستر رودخانههاي محدوده
دلتاي سفيدرود (رودخانههاي پلرود ،شفارود و گرگانرود) .پاياننامه کارشناسيارشد ،گرايش ژئومورفولوژي در
برنامهريزي محيطي ،دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافيا.
-3کرمي ،فريبا .0333 .ارزيابي نسبي فعاليتهاي تکتونيکي با استفاده ازتحليلهاي شکلسنجي (نمونه موردي :حوضه
اوجانچاي ،شمالشرقي کوهستان سهند) ،مجله جغرافيا و برنامهريزي محيطي ،شماره پياپي  ،31شماره .3
-3گورابي ،ابوالقاسم .0333 .تأثير نوزمين ساخت بر تحول لندفرمهاي کواترنري در ايران مرکزي( ،مطالعه موردي:
گسلهاي ده شير و انار) .رساله دکتري در رشته جغرافياي طبيعي ،گرايش ژئومورفولوژي ،دانشگاه تهران،
دانشکده جغرافيا.
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