
  

  
   1385، بهار55 پژوهش های جغرافیایی ـ شماره
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            دیوان داغی -ه دیزر در گسترش وتکامل مخروط افکنه های ارتفاعات درّثّؤبررسی نقش عوامل م
  های جدید ها و تکنیک با استفاده از روش

  

  عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی  ـ ∗موسی عابدینی
  ایی ـ عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز دکتر عبدالحمید رج

 9/12/82: پذیرش مقاله 

   28/10/83: تأیید نهایی
  

  چکیده 
و طول  38  52ْ تا 38َ 42ْشمالی َ عرض ۀدرمحدود کیلومتر مربّع 283وسعت با  مورد بررسی ۀ منطق         
40َ تا 45 23ْشرقی َ   تکاملودر پیدایش .  است واقع شدهشهر تبریز  شمالشرق کیلومتری95 ۀدر فاصل 45ْ

 آبریز، ۀآب و هوا، وسعت حوضمنطقه، عوامل مختلفی نظیر د و بسیار شاخص مخروط افکنه های متعدّ
مناطق .  استر به طور سیستماتیک مؤثّ… وضریب ناهمواری، پوشش گیاهی ت تکتونیک،لیتولوژی، وضعیّ

ۀ ، زمین...وت لیتولوژیکی سازندها اسیّحسّبا  در ارتباط ) کوهستانۀ محدود% 90تقریباً(تکتونیکی ۀ خرد شد
 تن در سال برای مخروط افکنۀ 9/9933به عنوان نمونه (تدارک مقادیر رسوب زیاد را برای مخروط افکنه ها 

 تغییرات اقلیمی در پالئوکلیما و حاکم بودن سیستم فرسایش پری گالسیر در شرایط . می کند فراهم)درّه دیز
 نقش بسزائی در میزان فرسایش و ماهیّت نهشته گذاری در مخروط افکنه داشته و اقلیمی گذشته و حال

 فازهای مختلف گر در نیمرخ طولی مخروط افکنه ها نشان%5و شیب های بیش از  رات شیبی تغیوجود.دارد
    .های تکتونیکی می باشد تالیّ در ارتباط با فعّبه ویژهنهشته گذاری است و 
 ضرائب و شاخص ها و همچنین روابط آماری موجود در بین ۀی، مرفومتریک و نتیجنتایج بررسی های میدان

ر در پیدایش و تکامل مخروط افکنه های ات تحقیق در مورد نقش عوامل مؤثّآنها نشان می دهد که فرضیّ
برای مثال بین مساحت حوضۀ آبریز و مساحت مخروط افکنه ها وجود میزان . منطقه صحیح می باشند

بین مقدار رسوب دریافتی و % 936و نیز میزان همبستگی باال % 99در سطح اطمینان %) 97( باال همبستگی
مقادیر عددی زیاد شاخص مخروط . وسعت مخروط افکنه ها نشانگر رابطۀ معنی داری قوی بین آنهاست

نشانگر محصور شدگی آنها توسّط موانع طبیعی ) 10،3،2،1(گرائی در مخروط افکنه های شمارۀ 
همواری زیر حوضه نا  ضریبنقش. برعکس است) 5و4(است و در مخروط افکنه های شمارۀ ) ساختمانی(
 نه تنها در گسترش وتکامل مخروط افکنه بسیار اساسی می باشد، بلکه در برخی از مخروط افکنه ها ها
  .بیش از عامل  وسعت حوضۀ آبریز آنها  مؤثّر بوده است...) ریزمانند قلعه (

، دیوان لیتولوژی، نهشته گذاری، ناپایداری، آبریزۀ حوض، نئوتکتونیک، مخروط افکنه: لیدیواژگان ک
  . داغی، درّه دیز

  مه مقدّ
مخروط افکنه ها غالباً اشکال آبرفتی مثلّثی شکل دوران چهارم هستندکه در محلّ ورود آبراهه و یا رودخانه ها به داخل 

مطالعۀ آنها اطّالعات جالبی را از روند تغییرات ). 196ص، 2003 1هاگت ( گیرندیسطوح تقریباً هموار دشت ها شکل م
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از طرفی این نواحی . )38 ص،1376عباس نژاد (اقلیمی وعملکرد نئوتکتونیک در طول دوران چهارم بدست می دهد 
               ر آبراهه ها همیشه به واسطۀ فرایندهای خطرناک ژئومرفیک نظیر سیالب،لغزش، جریانات خرده دار، تغییر مداوم بست

تمام سطوح مخروط افکنه ای منطقۀ مورد بررسی به مزارع کشاورزی، باغات، اماکن . به صورت جدّی تهدید می شوند
روستائی و شبکۀ ارتباطی اختصاص یافته و هر چند سالی وقوع سیالب های شدید کم وبیش موجب تخریب  مزارع، 

لذا اهمّیّت مطالعۀ پیدایش وتکوین . باشد همراه می  نیز با تلفات دامی و انسانیگاهیشبکۀ ارتباطی و اماکن می شود  و 
 283وسعت مورد بررسی با ۀ منطق. مخروط افکنه های منطقه به دلیل تداخل با فعالیّت های بشری بیشتر آشکار می شود

  کیلومتری95ۀ در فاصل 45  40َْ تا  45 23ْشرقی  َو طول  38  52ْ تا 38َ 42ْشمالی َعرض ۀ محدود درکیلومتر مربّع 
مورد ۀ ت منطق موقعیّ.)1ۀشکل شمار( کیلومتر فاصله دارد 5/8 واقع شده و از جمهوری آذر بایجان شهر تبریز شمالشرق

ساختار زمین شناسی منطقه عمدتاً از انواع . داده شده استبرجسته نشان ۀ صورت نقشه تحقیق در شمالغرب کشور ایران ب
         اسست که نسبت به عوامل فرسایش حال و گذشته بسیار حسّ اهاا مارن و کنگلومر،ک، دولومیت، شیلسنگ آه
   .می باشد

  )شمالغرب آ ذربایجان شرقی( درّه دیز - نقشۀ موقعیّت منطقۀ دیوان داغی-1شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   درّه دیز- نقشۀ موقعیّت منطقۀ دیوان داغی-1شکل
  )شمالغرب آ ذربایجان شرقی(

  
  ديوان داغي–منطقه دره ديز 
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  ها  و روش موادّ
ـ      ، و تکامل مخروط افکنـه هـای منطقـه         پیدایشل در   ه به پیچیدگی عوامل و مکانیسم های دخی       با توجّ  ۀ  ی شـیو   بـه طـور کلّ
هـا و   آزمایشگاهی و تجربی با بهره مندی از فرمـول ،  مشاهدات و کارهای میدانی،صورت اسنادیه تحقیق حاضر ب ۀ  مطالع
  .های مختلف مناسب کمّی بوده است مدل
 آنها روی نقشه های توپوگرافی    ۀ  نطقه انتخاب و محدود   اخص م ۀ ش مخروط افکن ده   جهت انجام تحقیق حاضر تعداد       ءابتدا
ص گردیـده و سـپس      مشخّ 000,1:20 و 000,1:55 های هوائی  و عکس  000,1:100 و نقشه های زمین شناسی     1:50 ,000

شـرکت  (کارهای مرفومتریک با بهره مندی از نتایج سونداژهای ژئـوفیزیکی    .رامترهای الزم مرفومتری وبررسی شده اند     اپ
بعـدی بـا    ۀ  در مرحلـ   . میـدانی تکمیـل شـدند      یمشاهدات و نمونه برداری ، اندازه گیری ها       با  و همچنین   ) 1380او  صحراک

ن برخی ضرائب و شاخص های الزم برای مخروط افکنه هـای منطقـه   یتعی، های مختلف جدید ها و مدل استفاده از فرمول  
     ب و شـاخص هـای الزم، اقـدام بـه بررسـی میـزان              ن ضـرائ  یدر نهایت بعد از جمع آوری، پـردازش و تعیـ          . صورت گرفت 

  ،R2V، ArcView همدیگر ونقش آنها در گسترش مخروط افکنه ها  با اسـتفاده از نـرم افزارهـای        ر  تأثیرگذاری آنها ب  
Excel  و Spss ترسیم شد و نقشه های الزم ها وگراف نیوابط آماری مورد نظر تعیگردید و ر .  

  ول مخروط افکنه هار در تکوین وتحّثّؤعملکرد عوامل مۀ بررسی مکانیسم ها و نحو
  :نقش تغییرات اقلیمی -1

درپای دامنه هـای شـمالی      ) 6 ، 5،  1،4(شمارۀ  مخروط افکنه های    ،  )3و2(و شکل های شمارۀ     ) 1(با توجّه به جدول شمارۀ      
در ) 10، 8،9(شـمارۀ     هـای   افکنـه  در پای دامنه های غربی و مخروط      )  7،  3،  2( شمارۀ   دیوان داغی و مخروط افکنه های       

ۀ ترین آنها شامل مخـروط افکنـ      کوچک.  بوجود آمده اند    متر 1400 الی 900ارتفاعیۀ  در محدود وتمام آنها   بخش جنوبی   
کیلومترمربّع  15 ه دیز با مساحتدرّۀ ترین آنها مخروط افکن ع  و بزرگ کیلومتر مرب5/1ّشرق روستای آق بالغ با مساحت 

 باشد که بخـش وسـیعی از مـساحت دشـت           می)  کیلومترمربّع 5 تقریباً (93/4 تمام مخروط افکنه ها  نیز        ط مساحت متوسّ و
ه بـ ) 3( شـمارۀ     و شـکل   ۀ پـراکنش  نقـش ) 2( شـمارۀ    شـکل  در .به خود اختـصاص داده انـد        را  گور  و دشت پلنگ   هادیشهر

الً معمـو . نشان داده شـده اسـت     ر منطقه    پراکنش آنها د   ت و محلّ  موقعیّو  ص  برجسته با سطوح ارتفاعی مشخّ    ۀ  صورت نقش 
 رس و سـیلت بـا میـان     ماسـه، ه دیز و قره گوز و زال با تناوبی از الیه های کم ضخامت       آبرفتی مخروط افکنه های درّ     موادّ

 تامتر   سانتی سی   به قطر ( بزرگ     و قطعه سنگ های     گراول، قلوه سنگ  از  ترکیبی بااغلب  ) تر دو م  حدود(الیه های ضخیم  
ریزتـر ودر نهایـت     بـه تـدریج     آنها   انتهای   سمتبه  افکنه ها   مت رأس مخروط    س از ق  مواد اندازۀ     عموماً  است که  )متریک  

ود جـ و بنـابر ایـن   . )1380های میدانی ونتایج داده های صحرا کاو       مطابق بررسی (شود   تبدیل به پهنه های رسی وسیلتی می      
 نهشته شده در ابعاد و انـدازه هـای          و حجم عظیمی از موادّ     ) متر 80حدود  متوسّط  (مخروط افکنه های شاخص با ضخامت       

 کنـونی   گونه انطباقی با شـرایط اقلـیم نیمـه خـشک     هیچ) ها متری در بین آبرفتیک های به ابعاد بیش از     سنگ( متفاوت
  .نداردمنطقه 

ن ستـا اواخـر پلئوستیـ     ) یشمیلیون سـال پـ    دو  حدود  ( آغازین   نرقین  ذیل نشان داده که از زمان کواتر        نتایج تحقیقات  محقّ   
 ت سـرما بـر ایـن عـرض        در اثر حاکمیّ  که   و بین یخچالی بوده      یفوقانی تغییرات شدید اقلیمی به صورت دوره های یخچال        

 درجه پائین   4 الی   3ها   ط دمای این عرض   ها متوسّ  اکثر پیشروی یخچال  مصادف با حدّ  ،  )مورد تحقیق ۀ  منطق(ط  های متوسّ 



  
                       1385، بهار55 شماره-پژوهش های جغرافیایی                                                                                                           76 

بـه   معتمـد و   231-259صصـ  ،1996نـسلی   ی به نقل ازکر   30 – 35صص،  1376خیام   (بوده است فعلی  ی  تر از میانگین دما   
   .)383-385 صص ،1378 نقل از مالنکویچ

  
 ی منطقهپراکنش مخروط افکنه ها -2شکل
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   ی منطقهپراکنش مخروط افکنه ها نقش برجسته -3شکل

  
  

و ) سـال پـیش  دوازده هـزار    حـدود    (2ا شروع هولوسـن   مخروط افکنه ها در روی نقشۀ برجسته ب       پراکنش  ) 3(شکل شمارۀ   
هـای شـدید منجـر بـه فـاز نهـشته              وبه احتمال قـوی وقـوع بارنـدگی        )1378 معتمد (ها پسروی یخچال  و افزایش نسبی دما  

دمـا بـه    ،  ز زمان هولوسـن تـا بـه حـال         ا.  در حجم زیاد  در منطقه شده است        3گذاری ضخیم الیه و با مواد غالباً درشت دانه        
گالسـیر    سیستم فرسـایش پـری     امروزه. استگردیده  نطقه حاکم   ر م تدریج باال رفته و امروزه شرایط اقلیمی نیمه خشک ب         

 ه هـای عمیـق و     در مسیر خطوط گسل هـا و درّ       ، به ویژه    ی شدید  به همراه فرسایش خطّ    )پنج ماه در سال   الی   چهار   حداقل(
شیمیائی بسیار   –ت تخریب فیزیکو     شدّ .می شود ناپایداری  چشمگیر دامنه ها      و  موجب تخریب شدید    باریک کارستیک     

تـدریج  ه  دهد و ب    را در اختیار آبراهه ها قرار می       تخریبی شدید تحت اقلیم نیمه خشک کنونی ساالنه حجم انبوهی از موادّ          
 کـه در جـدول     چنـان  .رسـند  ی مخروط افکنه ای می    های ناگهانی به سطوح آبرفت     های  حاصل از بارندگی     در اثر سیالب  

طبـق  (باشد  تن در سال می    9/9933 ه دیز عنوان نمونه میزان رسوب دریافتی مخروط افکنه درّ       ه  ص است، ب   مشخّ )1(شمارۀ  
ترین مخـروط افکنـه    موجب پیدایش بزرگو ع حاصل  کیلومتر مربّ  30آبریزی به مساحت    ۀ  که از حوض  ) مدل دوّم فورنیه  

  .در منطقه شده است) کیلومتر مربّع15ت به وسع(

                                                           
1. Holocene 

متردو متر در داخل الیه های رسوبی تقریباً به ضخامت یک ی به ابعاد بیش از یسنگهاوجود  -2  
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   :ونیکیتهای تک تنقش فعالیّ -2
بـه ویـژه    و  ول اشکال آبرفتـی     تحّۀ  ترین شاخص در پیدایش و نحو      قین زیادی نقش تکتونیک را به عنوان مهم       محقّه  امروز

 5  نـوآ   - 2003 4کوگاسـ  - 32000 ابرام - 22001جی فیلد ـ  1989 1بول وهاروی  (اشکال آبرفتی مخروط افکنه ای می دانند      
 لی ارتفاعات منطقه از تشکیالت رسـوبی چـین خـورده عمـدتاً شـامل انـواع سـنگ آهـک،                    صاۀ  ه پیکر کاز آنجا و  ) 2003

در اثر نیروهای تکتونیـک در حـین چـین    ) به دلیل سخت و شکننده بودن     (  است، لذا این سازند ها     …دولومیت و شیل ها     
 و میکرو   )در سنگ آهک ها ودولومیت ها     (کیلومتر مربّع    70/1لی  با تراکم گس  ت گسل خورده و     م به شدّ  خوردگی نامنظّ 

ـ  فعّ گرنتـایج بررسـی حاضـر نـشان       .ها، به صورت زون  تکتونیکی کامالً خرد شده در آمده اسـت               گسل ت نـسبتاً شـدید     الیّ
وط افکنه ها به صورت زیر در گسترش و تکامل مخر میزان ناپایداری دامنه ها و، نئوتکتونیک در منطقه و اثرات شدید آن

  :می باشد
 نتایج تمام شاخص های ژئومرفیک محاسبه شده برای  نقـاط مختلـف کوهـستانی  ارتفاعـات دیـوان داغـی بیـانگر                          -الف
در ) دشـت هـا   (ونیکی  تنسبت به چاله های تک    ) دیزه   گسل درّ  به ویژه در خطّ   (ت نئوتکتونیک به صورت فراز شدگی       الیّفعّ

نهشته گذاری ضخیم و درشت دانه عمـدتاً در قـسمت بـاال     به همین دلیل اخیراً. )1383عابدینی(باشد یدانس می بسحال سو 
 -348صصـ ،  2003 همکـاران  ورین و و س  310-315ص   ص ،1984 (به نظر بول   .دست مخروط افکنه ها صورت می گیرد      

ن حفـر پـائین دسـت آبراهـه هـای           گی سریع و مداوم بخش کوهستان نسبت بـه میـزا          داین حالت بیانگر میزان باال آم     ) 327
  .شود س مخروط افکنه میأاصلی است که موجب ایجاد بخش بریدگی عمیق در قسمت ر

بـدین مفهـوم کـه بیـشترین     . ب دارنـد  از لحاظ توپوگرافی، فرم هندسی افکنه های منطقه کامالً حالت عدسی یا تحـدّ             -ب
. ها به تدریج کـم مـی شـود         ، ضخامت آبرفت   افکنه روطمخو انتهای   داء  و به طرف ابت   است  ضخامت آنها در بخش میانی      

این حالت را بیـانگر فعالیـت       . )38 -46ص ص ،1376 عباس نژاد  -به نقل از نیلسن و گلوپن     ) 225ص،  1381موسوی حرمی (
  .تکتونیکی از هنگام پیدایش مخروط افکنه و تداوم آن می دانند

سکارپ آنها در برخی نقاط علیرغم فقـدان جریـان آب قـوی             ال می باشند و ا    در حال حاضر اکثر گسل های منطقه فعّ        -ج
جـان  ،  )2002 (بـه نظـر گاسـیو     .  تخریبی مدفون نمـی شـوند      ط موادّ در امتداد خطوط فرو افتاده یا دیپرسیون گسل ها، توسّ         

            در ارتبـاط بـا نئوتکتونیـک کـسب         کـامالً    هـای خـود را     ها ویژگی  این نوع گسل  ) 2004(6و سیزنکراک ) 2003(زونجی  
ممتـد  الً صورت کـام ه ب  متر300ه دیز با  ارتفاع     ه دکل در غرب درّ    عنوان نمونه می توان به اسکارپ گسل درّ       ه  ب .می کنند 
  کیلومتر5/5ه دیز  به طول  ممتد درّتقریباًو ه دیز های سنگی جدید واسکارپ گسل نرمال درّ    با ریزش  کیلومتردو  به طول   
بـا ریـزش هـای شـدید سـنگی و جریانـات             و  صـورت کـورنیش     ه  ب) های آبراهه ای   با بریدگی  متر   600( طمتوسّ با ارتفاع 

  .ی اشاره نموده ااریزو
  

                                                           
1- Bull and Harvey 1989 
2- John fiehd 2001 
3- Abrahm 2000 
4- Giaccio,B.2003 
5- Noah 2003 
6- Szynkaruk  
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   نقشه لیتولوژی ، تراکم و جهت گیری گسل های منطقه در ارتباط با مقاومت لیتولوژی سازندهای مختلف -4شکل

  
  

 را در ارتباط بـا مقاومـت لیتولوژیـک سـازندهای             تراکم وجهت گیری گسل های منطقه      ،نقشۀ لیتولوژی ) 4(شکل شمارۀ   
نظیـر   ( به دلیل سخت وشـکننده بـودن       سازندهاۀ   و بسیارمقاوم  نسبت  به بقیّ       اغلب سازندهای مقاوم   .مختلف نشان می دهد   

  . با تراکم  باالی گسلش مشخّص هستند..) آهک، دولومیت، ریوداسیت ها
ال پایکوهی منطقه غالباً از نوع مخـروط افکنـه ای هـستند و هـیچ گونـه              تمام اشک ،   کنتاکت دشت با کوهستان    در محلّ  -د

ـ 1987 2بول( که نشانگر آرامش و پایداری تکتونیکی است در منطقه مشاهده نمی شود              1آثاری از تبدیل شدن به پدیمنت     
   .دانند ال میاین حالت را ناشی از تکتونیک فعّ) 32003جان زونجی

، غالبـاً  بخـش      )در اثر باال آئی تکتـونیکی     (های اصلی در قسمت باال دست مخروط افکنه ها          به دلیل نهشته گذاری آبراهه      
              از طرفـی شـکل گیـری    . کوهـستان  در حـال انتقـال  اسـت    ۀ س و به داخـل محـدود  أبریدگی عمیق مخروط افکنه ها در ر    

ر در داخل محدوده کوهستان به عالوۀ کج شـدگی           مت دهدیز به ارتفاع متوسط     ه  مانند تراس آبرفتی درّ   ،  کیهای تیپ س  ترا
 متفاوت زیر چینـه در اثـر        باال آئی های قدیمی در پیشانی کوهستان و حالت واگرائی آنها در برخی نقاط به واسطۀ                برفتآ

 2003همکاران، و 5  فورمنت-2003  و همکاران4نواآ- 2003 و همکارانکوبه عقیده  گاس.عملکرد نئوتکتونیک می باشد 
  .های نئو تکتونیکی است های دوران چهارم ناشی از فعالیت های مذکور در آبرفت ود ویژگیوج

   رسوبدهی و شیب مخروط افکنه ها رمیزانهای تکتونیکی ب تالیّثرات فعّ ا-2-1
                ) .. . ه دیـز و شـرق آق بـالغ        اصـلی درّ  ۀ  ویـژه آبراهـ   ه  بـ  و   تمام مخروط افکنـه هـا     ۀ   از آبراهه های تغذیه کنند     یعبور بخش 

  در ارتبـاط    و ) محـدوده کوهـستان    % 90تقریباً(تکتونیکی  ۀ  از امتداد بخش دیپرسیون خطوط گسل ها و از مناطق خرد شد           

                                                           
1-Pediment 
2-Buii 1987 
3-Junzhongi2003 
4-Noah&etal2003 
5- Formento&etal2003  
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                  . تـدارک مقـادیر رسـوب زیـاد را بـرای مخـروط افکنـه هـا فـراهم نمـوده اسـت                      ۀ  ت لیتولوژیکی سازندها، زمینـ    اسیّحسّبا  
مـراه   هع و نیز میزان رسوب دریـافتی سـاالنه  برحـسب تـن  بـه     میزان رسوب ویژه در هر کیلومتر مربّ  )1(شمارۀ  در جدول   

دلیـل قـرار گـرفتن حوضـه هـای          ه  برای مثال بـ   .انجام کارهای مرفومتریک الزم برای هر مخروط افکنه محاسبه شده است          
 871ترتیـب بـا میـزان رسـوب     ه ت خرد شده  بـ شدّ همخروط افکنه های قلعه ریز و زال در مناطق تکتونیکی ب        ۀ  تغذیه کنند 

بـا تـراکم گـسلی بـسیار     ( پلنـگ گـور  ۀ مخروط افکنـ ۀ تغذیه کنندۀ در مقایسه با حوض  و  تن در هکتار در طول سال        631و
ت  تکتونیـک بـر میـزان    ثیر وضـعیّ أ نـشانگر تـ  ، همـسان  تن در هکتار با لیتولـوژی تقریبـاً   18/251با میزان رسوبدهی    ) پائین
 1هـوک و روهـرر    ۀ  بـه عقیـد    . می باشـند   % 5ط شیب بیش از     بیشتر مخروط افکنه های منطقه دارای متوسّ       .دهی است رسوب

اغلب مخروط افکنه های تند شیب با مقدار دبـی          ) 327-348صص،  2003( 2و سورین ورینالدی  ) 146 -166صص،1979(
ال کسب   ویژگی خود را در ارتباط با تکتونیک فعّ،ست درشت دانه در باالد تخریبی عمدتاً از موادّترکیبیساالنه کم و با     

  .دکنن می
                پرشـیب،  % 5مخـروط افکنـه دارای شـیب بـیش از           ) 44-54صصـ  ،1381(مطابق تقسیم بندی مختاری به نقـل از بلیـسباخ         

)  1(شـمارۀ   ر جـدول    بنابراین بـا عنایـت بـه نتـایج محاسـبات د           .  هموار محسوب می شود    % 2ازمالیم و کمتر  %  5 الی 2 بین
رات شـیب و  یـ  بنـابراین تغی .د محسوب مـی شـون  8 کامالً پر شیب%5اغلب مخروط افکنه های منطقه با داشتن شیب بیش از   

  در    فازهـای مختلـف نهـشته گـذاری اسـت و غالبـاً             گرنشان  در نیمرخ طولی مخروط افکنه ها      %5وجود شیب های بیش از      
شـود، مخـروط افکنـه هـای بـزرگ           که مالحظه می    چنان )1(شمارۀ   جدول   در.  باشد های تکتونیکی می   تالیّارتباط با فعّ  
ــا طــول ماننــد درّ ــا طــول  7ه دیــز ب ــ6کیلــومتر و پلنــگ گــور ب                              در مقایــسه%7/3 و% 5/4ترتیــب دارای شــیب ه کیلــومتر ب

، % 2/9کیلومتر با شیب    5/1 وپیر اسحق به طول      %8یب  کیلومتر وش 2ا مخروط افکنه های کوچک  غرب آق بالغ به طول            ب
ومیـزان  مخروط افکنـه    مساحت  با  رابطۀ مساحت حوضۀ آبریز را       نیز   )6(دیاگرام شمارۀ   . دارای شیب بسیار کمتری هستند    

  .نشان می دهدساالنه رسوب دریافتی 

                                                           
1.-HooR and Roherer 1979 
2.-Surian &Reinaldi2003 
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   ل مخروط افکنه هاشکبر اثرات تکتونیک  -2-2
ال بخش های فعّ نهشته ها،ۀ ت و انداز ت کاوش و تراکم ، ماهیّ     وضعیّ(اکثر مخروط افکنه های منطقه از لحاظ مرفولوژی           

               کـه اخیـراً    از آنجـا  . هـستند  ی حالت چند بخـش    ورات شیب در بعد طولی      یاز نظر توپوگرافی دارای تغی     و..) .وال،  و غیر فعّ  
 اًدر قـسمت بـاالئی بخـش نـسبت      )ماسه گراول، قلوه سنگ،  قطعه سنگ، (درشت دانه مانند       غالباً گذاری حجیم موادّ  نهشته  

این حالت نشانگر مداومت    ) 2003(و سورین ) 1984(بالۀ  به عقید ،  گیرد س مخروط افکنه ها انجام می     أدر ر اغلب  قدیمی  
،  آمدگی بیـشتر از میـزان حفـر پـائین دسـت رودخانـه باشـد                الاو مخروط جدید در جائی که میزان ب       است  ال  تکتونیک فعّ 

 تقـسیم   بـه صـورت ذیـل   ز لحاظ شکل وتوپوگرافی، مخروط افکنه های منطقه به سه گروه عمده ابنابراین  . توسعه می یابد  
ـ ۀ مده مخروط افکن) 2(ۀ در جدول شمار .بندی شده اند    فـرم مخـروط   ت تکتـونیکی، عیّضـ ت، وورد تحقیق از لحاظ موقعیّ

  .ص شده استا مشخّطور مجزّه ت آبراهه ها بوضعیّ و نهشته گذاری،  لحاظ افکنه از
  1مخروط افکنه های تک قطعه ای -الف 
کوچک در میان مخروط افکنه های بـزرگ منطقـه جـای گرفتـه انـد و          ۀ  آبریز تغذیه کنند  ۀ  این مخروط افکنه ها با حوض      

               .مورد تحقیق قـرار نگرفتـه انـد   ، عکیلومترمربّیک ط کمتر از  غالباً ساده ترین فرم مخروط افکنه هستند که با مساحت متوسّ          
مخـروط افکنـه در سـطح        نیداین مخروط افکنه باقرار گرفتن در بین مخروط افکنه های بزرگ موجب بهـم پیوسـتن چنـ                 

 بـه آنهـا      ده انـد کـه اصـطالحاً      شـ صورت سطوح مخروط افکنه ای بهم پیوسـته         ه  در دشت پلنگ گور ب     دشت هادیشهر و  
  . یا باهادا می گویند2سطوح باجادا

  3ی های چند قطعه ای یا چند بخش  مخروط افکنه-ب
            جدید و قدیم در امتـداد همـدیگر شـامل           های   تن بخش ورد تحقیق، مخروط افکنه های چند بخشی با قرار گرف         ۀ م در منطق 
 برخی مخروط افکنه های منطقه نیز هم از لحاظ شعاعی        . چند بخشی شعاعی و چند بخشی جانبی هستند         ص   مشخّ ۀدو دست 

انبی  جـ ـاین نوع مخروط افکنه هـا بـه چنـد بخـشی شـعاعی       . و هم از لحاظ جانبی دارای نهشته گذاری متفاوت می باشند
  .  اندمعروف

  مخروط افکنه های تو در تو -ج 
هـستند   وجود دارند که در اثر فاز زمـین سـاختی    1ق نهشته های نیمه متراکم    ا پیراسح ۀ اصلی مخروط افکن   ۀدر طرفین آبراه  

ابی گیـری  این نوع مخروط افکنه ها که با جـ . که موادّ آبرفتی جدید در داخل آنها پائین تر از بخش میانی نهشته می شوند     
      نهشته های جدید در داخل نهشته های قدیمی و با توسعه شعاعی بـه سـمت پـائین مـشخص انـد، بـه مخـروط افکنـه هـای                              

    . تودرتو معروف اند
  

  
  
  
  

                                                           
1.-Mono Segmnent Fans 
2.-Bajada 
3.- poly segment fans٣ 
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  ت مرفولوژی مخروط افکنه های منطقهوضعیّ -2جدول 

  

ت وضعیّ  فرم مخروط افکنه  ت آبراهه هاوضعیّ
 شماره  ت آنیّنام مخروط افکنه و موقع  تکتونیکی

بریدگی عمیق در باال دست تا 
  1  دردشت هادیشهر –دره دیز  سیار فعالب   شعاعییچند بخش  بخش میانی

 8ط بریدگی شدید به طور متوسّ
متر در مسیر آبراهه های مهم و 

  پدیده اسارت
 شعاعی یچند بخش
  2 درغرب ارتفاعات دیوان داغی -پلنگ گور  البسیار فعّ  جانبی

 –در باال دست بریدگی واضح 
فرسایش خندقی شدید در پائین 

  .دست 
        در شمالغرب ارتفاعات  –قره بالغ   الفعّ  چند بخشی شعاعی

  3  دیوان داغی

 –بریدگی شدید در رأس 
های خندقی شدید در پائین  کاوش

  دست
  4   در شمالغرب دشت هادیشهر-زورقلعه   الفعّ  چند بخشی شعاعی

  چند بخشی جانبی أس مخروطبریدگی غالب در ر
  الفعّ

  
  5   در دشت هادیشهر-غرب آق بالغ

چند بخشی  شعاعی  بریدگی غالب در رأس مخروط
  جانبی

  الفعّ

  
  6   در دشت هادیشهر-شرق آق بالغ

ص در طول بریدگی بسیار مشخّ
ک در ی با تراس تیپ– اصلی ۀآبراه

  س مخروطأقسمت ر
 جنوبغرب ارتفاعات دیوان در –سعدی   ال فعّنسبتاً  چند بخشی شعاعی

  7  داغی

  8  در جنوب دیوان داغی –پیر اسحاق   الفعّ  چند بخشی تو در تو  بدون بریدگی مشخص

بریدگی در طول آبراهه بسیار 
  9  شرق دیوان داغیب درحنو-زال  الفعّ  چند بخشی تو در تو  ضعیف

ۀ بریدگی شدید در طول آبراه
اصلی به ویژه شکل گیری تراس 

  سک در رأیتیپ
  10  قره گوز  الفعّ  چند بخشی جانبی
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  نمودارهای متفاوت برای تعیین روابط آماری بین پارامترهای مختلف مخروط افکنه ها-5شکل
  

  شیب مخروط افکنه هاو)BRN(رابطه ضریب  -2 دیاگرام                                      رابطه مساحت وشیب سطح مخروط افکنه ها   -1 دیاگرام                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افکنه ها ومساحت مخروط)BRN(رابطه ضریب -4 دیاگرام                                   ساحت حوضه آبریز و مخروط افکنه ها   رابطه م -3دیاگرام                  
 
 
 
 
 

 

 
  
  

  مساحت حوضه با مساحت مخروط و رسوب رابطه  -6 دیاگرام                                 ریز و مخروط افکنه ها حوضه آبرابطه میزان رسوب ویژه ومساحت  -5دیاگرام                
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   تحلیل برخی از شاخص ها و ضرایب
نیز مساحت   وساالنه ۀدر اغلب مخروط افکنه های منطقه، بین مقدار عددی شاخص وسعت حوضه با میزان رسوب رسید

وجود در برخی از مخروط افکنه ها این حالت این با  ).1شمارۀجدول ( وجود داردمثبت ۀ کامالً فکنه رابطمخروط ا
) 16/7 با شاخص وسعت(ع  کیلومتر مرب4ّقلعه ریز با مساحت ۀ آبریز مخروط افکنۀ به عنوان نمونه حوض. متفاوت می باشد

       آبریز شرق آق بالغ با مساحتۀ که حوض  در حالی.ت کیلومتر را بوجود آورده اس5/2مخروط افکنه ای به مساحت 
            ه با توجّ. ع را ایجاد کرده است کیلومتر مرب5/1ّمخروط افکنه ای به مساحت ) 74/9با شاخص وسعت (ع کیلومتر مرب7ّ

 ۀ ولی در مقایس؛ ندا  تقریباً مشابه…و تکتونیکی، پوشش گیاهی ، ت لیتولوژیکیهر دو حوضه از لحاظ وضعیّ که به این
آبریز بزرگ شرق روستای آق بالغ ۀ بزرگتری را نسبت به حوضۀ  مخروط افکن»قلعه ریز«آبریز کوچک ۀ حوضبا هم، 

آبریز ۀ حوض در BRN(1(ضریب ناهمواری ملتون  دارقبررسی حاضر نشان داد که عامل اصلی  م. بوجود آورده است
بنابراین عامل ضریب  .کامالً بیشتر است )549/0(آق بالغ ۀ  ناهمواری حوض می باشد که نسبت به ضریب921/0قلعه ریز 

آبریز را در این مخروط ۀ ر در گسترش مخروط بوده و عامل وسعت حوضثّؤعنوان  فاکتور اساسی بسیار مه ناهمواری ب
 باالی شاخص مخروط مقدار عددی )1(شمارۀ با عنایت به داده های جدول  .تحت الشعاع قرار داده استالً افکنه کام

 بدون  آنها نامحصور بودن و گسترش فرم شعاعیگرنشان) 10 و3 و 2 و 1(ۀ در مخروط افکنه های شمار) FCI(گرائی 
بیانگر ) 5 و4(ۀ در مخروط افکنه های شمار) FCI2( که مقدار پائین در حالی؛  است)ساختمانی (برخورد با موانع طبیعی
  .است آنها  گسترش طولیط موانع طبیعی ومحصور شدگی توسّ

  

  :بین شیب مخروط افکنه ها با مساحت آنها ۀ رابط
به صورت  )  ضرایب ثابتn وC(و ) Ad( آبریز ۀ و مساحت حوض ) Sf( موجود بین شیب سطح مخروط افکنه ها ۀ رابط
   .زیر می باشدۀ معادل

n:                                 )2(معادله 
dCASf =  

  =R %67 ر با میزان همبستگیاین دو متغیّۀ رابط) 5( از شکل شمارۀ )1(شمارۀ ه به معادله و روابط آماری دیاگرام با توجّ
ئی بین شیب مخروط افکنه ها با المعکوس و معنی دار نسبتاً باۀ بنابراین رابط . معنی دار می باشد%95در سطح اطمینان 

 ه دیز و پلنگ درّۀ مانند مخروط افکن(ه هر قدر وسعت مخروط افکنه ها زیاد شود بدین مفهوم ک؛ وسعت آنها وجود دارد
که مخروط افکنه های کوچک قلعه ریز  در حالی. یابد طور محسوس کاهش میه شیب آنها ب) % 7/3و 5/4گور با شیب 

 بیانگر R2 = %49ب تبین عالوه مقدار ضریه ب. بیشترین شیب را دارند%  3/9و  6/8ترتیب با شیب ه و شرق آق بالغ ب
  . در کنار عامل وسعت می باشدگذاری مستقیم و شدید وسعت مخروط افکنه ها بر شیب مخروط افکنه هااثر

                                                           
  .ع بدست می آید حوضه به کیلومترمربّمساحت  جذر بر کیلومتر به حوضه ناهمواری تقسیم از ملتون ناهمواری ضریب -1

2- Fan Conducty Index 
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  : )BRN( شیب مخروط افکنه و ضریب ناهمواری نسبی حوضه ۀ رابط

و ناهمواری نسبی حوضه  )  Sf%Sf(ین شیب سطح مخروط افکنه ها  ب) 2002(جان زونجی و ) 1993(کوک و همکاران ۀ به عقید
AdHb             .  زیر قابل بررسی است ۀ مثبت و مستقیم وجود دارد و این رابطه از طریق معادلۀ رابط/

b                                       : )1 (ۀمعادل
f AdHbCS )/(=  

  c و b جـذر مـساحت حوضـه بـه کیلـومتر مرّبـع و       Abبه کیلومتر و    مقدار عددی ناهمواری حوضه Hbر معادلۀ فوق    د
با عنایت بـه نتـایج      . ضرایبی هستند که مقادیر آنها از طریق معادلۀ توانی برای مخروط افکنه های منطقه محاسبه شده است                

باشد که در سطح    می    =R %52ر برابر    مقدار ضریب همبستگی دو متغیّ     )5( از شکل شمارۀ     )2 ( شمارۀ   حاصله در دیاگرام  
 تأثیرضـعیف   گر نـشان  2R= %34 معنی دار خـوبی را ندارنـد و مقـدار ضـریب تبـین             ۀ  و رابط بوده   همبستگی   %95اطمینان  

 نقش عواملی دیگر مانند     %67بر میزان شیب مخروط افکنه هاست و بیانگر این مفهوم است که             ) BRN(ضریب ناهمواری 
  .ن میزان شیب مخروط افکنه های منطقه دخالت دارندی در تعی…، وسعت حوضه، پوشش گیاهی تکتونیک، لیتولوژی

  : بین مساحت مخروط افکنه با میزان رسوب دریافتیۀابطر
  پیشنهاد1948 مساحت حوضه از طریق معادله ای که برون در سال Ad میزان رسوب رسیده و QSموجود بین ۀ رابط

  . کرده قابل بررسی است

  :                                  )4(ۀ معادل
j

aAdQs =  
 در نوسان است و مقدار عددی آن برای مخروط افکنه های   5/1 تا   8/0 ثابت برای مناطق نیمه خشک بین        د عد jکه در آن    

ـ         ۀ  از لحاظ آماری و ریاضی توجیه کنند      که    می باشد     j = 1/1منطقه    بـه افـزایش مـساحت       هاین موضوع اسـت کـه بـا توجّ
وجـود  ) 3(شـمارۀ  بـا توجـه بـه دیـاگرام      .مساحت مخروط افکنه ها نیز به طور محـسوس افـزایش مـی یابـد    ، آبریزۀ  حوض

          معنـی داری بـسیار بـاال       ۀ   رابطـ  گرنـشان % 99و با حدود اطمینـان      % 1 در سطح معنی داری      R %=  936همبستگی بسیار قوی    
 بیـانگر ایـن مفهـوم    =R2% 72از طرفی ضریب تبـین .  رگرسیون برای داده هاست  بودن کامل خطّ  بین دو پارامتر و برازنده      

% 27ر می باشد و لذا    مؤثّ% QS(72(است که در گسترش و تکامل وسعت مخروط افکنه های منطقه میزان رسوب رسیده                 
 ایـن موضـوع   . رنـد ثّؤخروط افکنه مت یا کج شدگی  بلوک زیرین مسنیز سایر عوامل مانند موانع ساختاری و میزان فرونش 

 ) 6( شـمارۀ    مساحت مخروط ومیزان رسوب دریافتی سالیانه از طریـق دیـاگرام           سه پارامترمساحت حوضه،  ۀ  از طریق مقایس  
  . به سهولت قابل استنباط است

  : )BRN(مساحت مخروط افکنه و ضریب ناهمواری نسبی حوضه 

nواری نسبی حوضه و ضریب ناهمAf بین مساحت مخروط افکنهۀرابط
AdHb   :  زیر محاسبه می شودۀ از طریق معادل/

nAdCHbAf  :                                               )5 (ۀمعادل −= )/(  
                2R=%52  و با ضریب تبین=R % 749مشاهده می شود که مقدار ضریب همبستگی ) 4(شمارۀ  دیاگرام ۀبا مالحظ

                          ۀ معنی داری خوب بین آنها وجود دارد و خط رگرسیون نیز تا حدود زیادی برآزندۀرابط% 95در سطح اطمینان 
  .داده هاست
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  :  آبریزۀ مساحت مخروط افکنه و مساحت حوضۀرابط
 زیر عنوان نموده ۀ آبریزشان به صورت معادلۀ را با مساحت حوضنه هاک موجود بین مساحت مخروط افۀ رابط)1964(بول 
  : است
nCAdAf  :                                                   )3(ۀ دلامع =  

 ضرایب ثابت اند که مقادیر آنها از طریق  C و n آبریز وۀ مساحت حوضAd مساحت مخروط افکنه و Aکه در آن 
ط  برای منطقه با مقادیر محاسبه شده برای مناطق خشک و نیمه خشک توسّ=C 24/0مقدار . بدست آمده استمعادله 
 برای مخروط افکنه های =1/1nهمخوانی کامل دارد و مقدار ) 1381(مختاریو ) 1982( میلز،)1965(دنی، )1968(هوک

             .) به نقل از لک1381مختاری (ضه های آنهاست  نا مقاوم و نسبتاً مقاوم در حولوژیمنطقه بیانگر گسترش زیاد لیتو
در سطح اطمینان  =R% 97ر ضریب همبستگی بسیار باالی این دو متغیّ، مشاهده می شود) 5( شمارۀ که در دیاگرام چنان

 است که  بدین مفهوم=R2 %  72عالوه مقدار ضریب تبینه  ب.شدید این دو پارامتر استی معنی دارۀ بیانگر رابط % 99
  .از مساحت حوضه ها تبعیت می کنند%) 72(کامالً ها مساحت مخروط افکنه 

  نتایج 
  :  زیر حاصل شدجاز بررسی و تجزیه و تحلیل سیستمی مسائل ژئومرفیک مخروط افکنه ها نتای

 و از لحاظ  رسوبیت موادّتر از لحاظ ماهیّ  جوان، جوان،های متفاوت قدیمی مخروط افکنه های منطقه دارای بخش -1
و )  شعاعی یا ترکیبی از این دو،شامل چند بخشی جانبی( چند بخشی ، تک بخشی سادهۀمرفولوژی ظاهری به سه دست

  ؛هستند چند بخشی تودرتو 
               داخل کوهستان و فرم عدسی به محدودۀنهشته گذاری شدید در باال دست و جابجائی بخش بریدگی عمیق  -2
 فعّال به همراه ت های نئوتکتونیکی است و نقش تکتونیکالیّ افکنه در سطح دشت ها نشانگر فعّهای مخروط برفتآ

 های حوضه در زیر و افزایش رسوبدهییناپایدارمیزان  موجب تشدید، حسّاسیّت لیتولوژیکی سازندها به عوامل فرسایشی
  ؛  استمنطقه شده

% 72 و ضریب تبین R% =967: مطابق ضریب همبستگی پیرسون آبریز آنها ۀ مساحت مخروط افکنه ها با حوضۀرابط -3
 در افزایش یا کاهش مساحت مخروط ،عبارتیه ب .دهد را نشان میای  معنی داری بسیار قوی ۀرابط% 99در سطح اطمینان 
  ؛ ر بوده استثّؤعامل وسعت حوضه ها م% 72افکنه های منطقه 

                بدون محصورشدگی و  باال  )FcI(ز با شاخص مخروط گرائی ه دیز، پلنگ گور، قره گومخروط افکنه های درّ -4
           ق بالغ  آقلعه ریز و غربۀ که مخروط افکن  درحالی،ها درسطح دشت نهشته شده اند طور آزاد آبرفته ب می باشند و
   ؛اندمحصور شده )  آهکی و دولومیتیتپه های(ط پدیده های طبیعیپائین توسّ)  FcIبا شاخص

 قوی و معنی دار =R% 749میزان همبستگی ) BRN( بین مساحت مخروط افکنه ها و ضریب ناهمواری نسبی حوضه -5
 گرنشان2R=%72با ضریب تبین بسیار مناسب R=%936میزان همبستگی قوی و وجود دارد% 95در سطح اطمینان 

 معکوس بین افزایش وسعت ۀاز طرفی رابط مخروط افکنه هاست وأثیرگذاری شدید میزان رسوب رسیده بر وسعت ت
  ؛ مخروط افکنه ها با میزان شیب سطح آنها وجود دارد
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از قـره گـوز      قره بالغ هر چند که نسبت به مخروط افکنه های غرب و شرق آق بـالغ و                و  مخروط افکنه های قلعه ریز       -6
               ،اال نــسبت بــه آنهــابــ) BRN ( ضــریب نــاهمواری نــسبیولــی بــه دلیــل داشــتن، آبریــز کــوچکتری برخوردارنــدۀ حوضــ
  .وط افکنه های بزرگتری را بوجود آورده اندمخر
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