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هاي جنوب دشت بيرجند به هاي ژئومورفيک مخروط افکنهتشخيص واکنش

 هاي ميدانيهاي تکتونيکي و تغييرات آب و هوايي با استفاده از دادهفعاليت
 *1مهدي ثقفي

  2ابوالقاسم اميراحمدي

 3مريم ربيعي
    چکيده

ين آب اهميت بسيار زيادي عنوان يکي از اشکال ژئومورفولوژيکي مهم در تأمها بهمخروط افکنه
هاي مرکزي و شرقي بر روي ويژه در بخشدارند. قسمت اعظم مراکز شهري و روستايي ايران به

هاي ها ازجمله اشکال ژئومورفولوژيکي هستند که فعاليتاند. آنها استقراريافتهمخروط افکنه
شود. مخروط ها محسوب ميآنکننده ترين عامل کنترلتکتونيکي در کنار تغييرات آب و هوايي مهم

علت نزديکي به شهر و استقرار مناطق بيرجند بهحوضه آبريز دشت جنوبي  هاي واقع در نيمهافکنه
مسئله اصلي در اين مقاله، چگونگي نقش اي برخوردار هستند. مسکوني بر روي آن از اهميت ويژه

 هاي منطقه موردژي مخروط افکنههاي تکتونيکي در تغيير مورفولوعوامل آب و هوايي و فعاليت
خورده بيرجند بخشي از پهنه جوشحوضه آبريز دشت کوه باقران در جنوب رشته مطالعه است.

هاي افيوليتي کرتاسه فوقاني، کوه آميزهترين واحدهاي سنگي در اين رشتهسيستان است. مهم
ن واحدهاي آن مربوط به تريپالئوژن و کنگلومراهاي نئوژن است که قديمي -هاي کرتاسهفليش

در اين مطالعه از شواهد ژئومورفولوژي در بررسي مورفوتکتونيک فعال منطقه  .کرتاسه فوقاني است
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ها حاصل از فرايندهاي ترتيب چگونگي در معرض قرارگيري و شکل لندفرماينشده است. به استفاده
اند. براي اين منظور هگوناگون جهت بررسي مورفوتکتونيک منطقه مورداستفاده قرارگرفت

و  mfsهاي شاخص
fV هاي رسوبي و بندي نمونهگرفته است. بررسي دانه استفاده قرار مورد

ها نشانگر چگونگي اثرگذاري شرايط اقليمي و تکتونيکي است. هاي زهکش مخروط افکنهشبکه
نتايج حاکي از جواني  شده است.و گرانولومتري رسوبات استفادهبراي اين منظور از مشاهدات ميداني 

هاي مورفوتکتونيک و نيز شدت عملکرد فرايندهاي هاي تکتونيکي و چگونگي فعاليتفعاليت
هاي عنوان شاهدي از فعاليتديناميک بيروني در منطقه است. آناليزهاي گرانولومتري منطقه به

گي، نشانگر تغيير اقليم يهاي ري مخروط افکنه به باهادا و دشتهاتکتونيکي منطقه و تبديل لندفرم
 باشند.تري ميها با شدت بيشو فعاليت فرسايش بادي بر روي اين لندفرم

 تکتونيک، واکنش ژئومورفيک، گرانولومتري، بيرجند، کوهستانمورفومخروط افکنه،  کليدي: واژگان
 .باقران

 

 مقدمه

گذاري را آب و هوايي عواملي هستند که فرسايش و رسوبهاي تکتونيکي و شرايط فعاليت
اندازهاي مختلف کره خاکي را هاي کره زمين کنترل کرده و تحول چشمدر سطح خشکي

هاي تکتونيکي نتيجه فعاليت هاي از سطح زمين درنمايند. مرتفع شدن بخشهدايت مي
 شود.اي ميرودخانههاي باعث افزايش انرژي پتانسيل عوامل فرسايش ازجمله سيستم

کننده توزيع زماني و مکاني عوامل از طرفي نيز شرايط آب و هوايي عامل کنترل
وجود آمده در شرايط آب و هوايي شوند. تغييرات بهفرساينده در سطح زمين محسوب مي

شود. اين موضوع تأثير بسيار طور محرزي در رژيم هيدرولوژي آن منعکس مييک منطقه به
 هاي فرساينده منطقه خواهد داشت.در توليد و حمل رسوب توسط سيستمزيادي را 

هاي تکتونيکي از اثر تغييرات شرايط آب و هوايي در تحولات امکان تفکيک اثر فعاليت
اندازهاي سطح زمين کار بسيار مشکلي است و نياز به مطالعات بسيار ايجادشده در چشم
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هايي هستند که در تمامي مناطق خشک کره رمجمله لندف ها ازدقيق دارد. مخروط افکنه
هاي کوهستاني حضور دارند، اين اشکال ژئومورفيک اطلاعات بسيار زمين و در جلوي جبه

هاي هاي آبريز در طي دورهگذاري در حوضهفرسايش و رسوب هزمين باارزشي را در
 ,Ritter etal, 1995; Denny) اندويژه دوران کواترنر در خود ثبت نمودهشناسي بهزمين

1965; Bull, 1964 )هاي اخير بر روي مخروط شده در دهه بسياري از مطالعات انجام
هاي تکتونيکي و شرايط آب و هوايي بر ها معطوف به چگونگي اثرگذاري فعاليتافکنه

گذاري اين اشکال ژئومورفيک بوده است )براي مثال خصوصيات مورفولوژيکي و رسوب
هاي تکتونيکي همواره (. بر اين اساس فعاليتHarvey et al, 2005 :رجوع کنيد به

ها مانند: محل، هاي مختلف مخروط افکنهعنوان عامل کنترلي اوليه در تعيين ويژگيبه
هاي زهکشي فعال در موقعيت قرارگيري و مورفولوژي از طريق متأثر ساختن سيستم

 ,Whipple & Traylor, 1996; Bull) گيرندها موردمطالعه قرار ميهاي آبريز آنحوضه

1977; Denny, 1965 .)کننده عنوان عامل کنترلاز سوي ديگر، شرايط آب و هوايي نيز به
هاي سيلابي و مواد ها، تغييرات مکاني جريانبر روي مخروط افکنه هاي رسوبتوالي لايه

 اندگرفته لعه قرارمطا ها موردقطعه شدن مخروط افکنهها و قطعهرسوبي بر روي سطح آن
(Bull, 1991 ؛Harvey & Wells, 1994 هدف از اين مقاله بررسي نقش تغييرات .)

 هاي مخروط افکنه منطقه موردتکتونيکي جوان و شرايط آب و هوايي بر روي لندفرم
 مطالعه است.

 مطالعه منطقه مورد

دقيقه عرض  9درجه و  99دقيقه تا  93درجه و  97حوضه آبريز دشت بيرجند واقع در 
دقيقه طول جغرافيايي شرقي، در  33درجه و  73دقيقه تا  31درجه و  79جغرافيايي شمالي و 

 9377(. وسعت حوضه آبريز دشت بيرجند 1استان خراسان جنوبي قراردارد )شکل 
کيلومترمربع دشت و مابقي آن ارتفاعات است. شکل  399کيلومترمربع بوده که از اين ميزان 

اند. حداکثر ارتفاع صورت مستطيل بوده و پيرامون آن را ارتفاعات در برگرفتهاين دشت به
متر در ارتفاعات باقران )کوه شاه( است و حداقل ارتفاع آن  7279حوضه آبريز دشت بيرجند 
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دارد. دشت بيرجند که شهر بيرجند در  متر و در محل خروجي در غرب دشت قرار 1199
ي حاصل از رسوبات فرسايش يافته ارتفاعات شرقي )مؤمن شده، دشتي آبرفتمرکز آن واقع

هاي شيب زمين در دشت بيرجند در قسمتآباد(، شمالي )شکراب( و جنوبي )باقران( است. 
کنيم شيب آن کم هاي انتهايي دشت حرکت ميشرقي زياد و هرچه به سمت غرب و قسمت

 و سطح زمين تقريباً حالت مسطح دارد.

نهايت وارد حوضه آبريز چاله  رود( پس از زهکشي اين دشت دررود شور بيرجند )شاه
القعر حوضه آبريز دشت بيرجند باعث تقسيم دشت به دونيمه شود، عبور آن از خطلوت مي

تر است. که نيمه شمالي آن از نيمه جنوبي وسيعطورينامتقارن شمالي و جنوبي شده، به
در محل ايستگاه سينوپتيک شهر بيرجند ساله درجه حرارت منطقه موردمطالعه  79متوسط 

متر است. اقليم دشت بيرجند در ميلي 122هاي جوي آن گراد و ريزشدرجه سانتي 3/11
 (.93: 1939خشک سرد است )ربيعي، بندي کوپن از نوع نيمهسيستم طبقه

ها در دو سمت شمالي و جنوبي دشت بيرجند و در پايين دامنه ارتفاعات و مخروط افکنه
هاي . در اين مقاله مجموعه مخروط افکنه(77: 1993)ثقفي، اند امتداد دشت گسترده شده در

واقع در بخش جنوبي دشت بيرجند که در پايين دامنه ارتفاعات باقران قرار داشته و تعداد 
مطالعه قرارگرفته است )اميراحمدي و همکاران،  ، مورد(7)شکل رسد عدد مي 12ها به آن

القعر مطالعه اين مقاله به حدفاصل ارتفاعات باقران و خط رو محدوده موردين(. ازا23: 1939
 گردد.دشت که همان رود شور بيرجند است، محدود مي

هاي بسيار زيادي که کوه باقران و دشت بيرجند تماماً گسلي است. درهمرز بين رشته
: 1999کوب، )خطيب و زريناند کوه را بريدهجنوبي دارند اين رشته -عمدتاً امتداد شمالي 

شناسي منطقه موردمطالعه در محدوده زير ناحيه نظر زمين (. از31: 1919و خطيب،  13
ساختي در اين منطقه، نتيجه تحولات زمين کلي در طورخاش يا فليش قراردارد. به -نهبندان

 يافتهشناسي گسترشهاي آذرين، رسوبي و دگرگوني دوران دوم و سوم زمينانواع رخساره
هاي آبرفتي ناشي از فرايندهاي مورفوکليما، مورفوژنز و است. در دوران کواترنري نيز نهشته
هاي مشرف به ارتفاعات ويژه در پهنههاي مختلف بهمورفوتکتونيک منطقه، در قسمت
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طور عمده سازندهاي متعلق به دوران کربنيفر تا ترشياري در منطقه گسترش دارد. به
 شود.اهده ميموردمطالعه مش

 

عنوان يک مجموعه هاي کوهستان باقران در جنوب شهر بيرجند، بهمجموعه سنگ
ها در کنگره شده براي افيوليت(. تعريف ارائه1919، 3شده است )اشتوکلينآميزه رنگي معرفي

يافته، انواع کاملاً توسعهبدين شرح است که در يک افيوليت  1327در سال  7المللي پنروزبين
 ,Nicolas et alشوند )طرف بالا ديده ميصورت متوالي و از قاعده بههاي سنگي بهمجموعه

2002.) 
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 ( موقعيت جغرافياي حوضه آبريز دشت بيرجند در استان خراسان جنوبي1شکل )

 
 

 رسدعدد مي 11ها به اي که تعداد آنهاي مخروط افکنه( نقشه ژئومورفولوژي منطقه با تأکيد بر لندفرم2شکل )
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 هاروش مواد و

هاي شاخص در ژئومورفولوژي ها به عنوان يکي از لندفرمدر اين مقاله مخروط افکنه
هاي مختلفي که عموماً در تهيه ک دادهرو ابتدا با کمموردبررسي قرارگرفته است. ازاين

هاي هاي توپوگرافي، مدلگيرند، مانند: نقشههاي ژئومورفولوژي مورداستفاده قرار مينقشه
افزارهاي مرتبط اي و با کمک نرمهاي هوايي و تصاوير ماهوارهرقومي شده ارتفاعي، عکس

 شده است.مطالعه تهيهبا سيستم اطلاعات جغرافيا، نقشه ژئومورفولوژي محدوده مورد

هاي محدوده موردمطالعه، در اين مرحله مقايسه مخروط پس از شناسايي مخروط افکنه
ها با يکديگر ازنظر خصوصيات ظاهري )مورفولوژيکي( موردتوجه قرارگرفته است. افکنه

ديناميک دروني و  -1درنهايت عوامل ژئومورفولوژي تأثيرگذار بر اين اشکال در دو بخش 
هاي مختلف شده است. در اين قسمت به کمک شاخصيناميک بيروني بررسيد -7

مطالعه را در خصوص تحولات  مورفوتکتونيکي نقش ديناميک دروني زمين در منطقه مورد
هاي ايم. براي اين منظور از شاخصبحث قرار داده هاي اخير موردها و در دورهمخروط افکنه

اين شده است. تونيک جوان منطقه استفادهمتنوعي جهت تحليل خصوصيات مورفوتک
)سينوسيته جبهه کوهستان(،  mfsهاي اند از: شاخصها عبارتشاخص

fV  پهناي دره به(

 ( کانال رودخانه.dw/عمق( نسبت عرض به عمق )

 ه در ارتباط با تغييرات و تحولات رخدر مرحله بعدي خصوصيات ديناميک بيروني منطق
گرفته  بحث قرار هاي گرانولومتري موردها با استفاده از آزمايشداده بر روي مخروط افکنه

مخروط افکنه بزرگ از قسمت قاعده به سمت  9نمونه از  3است. براي اين منظور تعداد 
هاي مورد تحليل فاصله تقريباً يک کيلومتر از همديگر اخذ و رأس مخروط افکنه با

 گرانولومتري قرارگرفته است.

 و بحث هايافته

که ها، وجود اختلاف سطح امري ضروري است و چنانکلي براي ايجاد مخروط افکنه طوربه
، اختلاف سطح عمدتاً منشأ تکتونيکي دارد. اختلاف سطح گراديان هيدروليکي لازم باشدمحرز 
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همراه حمل مواد فرسايشي اين بخش به ان بهجهت به حرکت درآوردن رودخانه از کوهست
دهد. تر را ايجاد نموده و عارضه مخروط افکنه را شکل ميهاي پستسمت دشت

اند از: اند عبارتگرفته هاي کوهستان فعال قرارهايي که در جبهههاي مخروط افکنهويژگي
تر رودخانه جوانها، نهشته شدن رسوبات جابجا شدگي افقي و قائم در سطح مخروط افکنه

هاي نزديک به رأس مخروط افکنه، متمرکز شدن عمل حفر قائم رودخانه در در بخش
هاي نزديک به قاعده مخروط افکنه، زياد بودن شيب سطح مخروط افکنه، کم بودن بخش

 وسعت مخروط افکنه، قاشقي شکل بودن مقطع طولي بستر مخروط افکنه است.

و دشت گسلي باشد مورفولوژي جبهه کوهستان تحت  در مناطقي که مرز بين کوهستان
که مورفولوژي جبهه کوهستان ريخت طوريگيرد بهتأثير اين فرايند زمين ساختي قرار مي

دهد که با زمان گسلش در ارتباط است. سينوسيتيه کم در جبهه سينوسي را نمايش مي
ر گسل باشد. تواند نشانگر حرکات جديد دهاي خطي يا منحني شکل ميکوهستان

اند، سينوسيته زياد شدهوسيله فرسايش عميقاً بريدههايي که بهکه جبهه کوهستاندرحالي
 .(,Bull & McFadden 121 :1977دهنده تکتونيک ساکن باشد )تواند نشانبوده و مي

تر و مقادير حاکي از تکتونيک جوان 1در محاسبه سينوسيته مقادير نزديک به عدد 
با توجه به نقشه کنند. تر نيروهاي تکتونيکي را دلالت ميفعاليت قديمي 1د تر از عدبيش

هاي ميداني، جبهه شمالي کوهستان باقران توپوگرافي منطقه کوهستان باقران و بررسي
هاي دامنه شمالي نقطه از دره 2منحني شکل بوده و از سينوسيته زيادي برخوردار نيست. در 

که مشاهده شد، بخصوص در طوري. بهاست شدهمحاسبه V کوه باقران شاخص نسبترشته
سينوسيته جبهه کوهستان بسيار  و کوه باقران مقدار اين شاخص کمبخش شمالي رشته

تر اين بخش و قرار گرفتن آن در فراديواره دليل برخاستگي بيشاندک است. اين موضوع به
 (.93: 1919هاي معکوس با شيب به سمت شمال شرق است )خطيب، گسل

وجود آمده در سطح اساس اي به تغييرات بههاي رودخانهاز سوي ديگر، واکنش سيستم
مهاجرت و جابجايي مسير  -1اند از: گيرد که عبارتمحلي به دو طريق عمده صورت مي



 

 

 

 

193  72شماره ريزي، علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامه شريهن 

 

وجود آمده در توازن تغيير مورفولوژي کانال که ناشي از تغييرات به -7کانال عبور جريان و 
 مصرف جريان رودخانه است. بين انرژي و

مطالعه واقع در  ترين مخروط افکنه منطقه مورددر بررسي نيمرخ عرضي بزرگ
شود که در اثر اليه شرق دامنه کوهستان باقران، منحني محدب نامنظمي مشاهده ميمنتهي

(. ضخامت 9قطعه شده است )شکل اي قطعههاي مختلف جريان رودخانهفعاليت کانال
هاي رسد. تعدد کانالمتر مي 179فتي بر روي اين مخروط در محل مقطع به رسوبات آبر

هاي مختلف مسير جريان درگذر زمان در اثر جابجايي سطح اساس اصلي حاکي از مهاجرت
ها گذاري شده اطراف آنها و مناطق رسوبکه تعدادي از اين کانالطوريمحلي است. به

ها حضور تر در اين بخش از مخروط افکنهغيرفعال بوده و رسوبات آبرفتي قديمي
ها، ها بر روي سطح مخروط افکنهترين ضخامت رسوبات و جديدترين آناند. بيشپيداکرده

ترين فعاليت آبرفتي به يک يا چند رو بيششود. ازايندر مجاورت کانال فعال فعلي ديده مي
هايي که در (. تعدد کانال9شود )شکل ها، محدود ميکانال محدود بر سطح مخروط افکنه
هاي مکرر مسير رودخانه در واکنش اند گوياي مهاجرتبسياري موارد همديگر را قطع نموده

هاي منطقه که بر روي تمامي مخروط افکنهطوريبه تغيير سطح اساس محلي است، به
 تشخيص است.مطالعه شبکه کانالي با مورفولوژي گيسوي قابل مورد

ها هاي مختلف مخروط افکنهها در امتداد مسيرشان بر روي بخشلتغييرات عمق کانا
ميزان و  -7تغييرات ضخامت رسوبات آبرفتي نهشته شده و  -1متأثر از دو عامل است: 

 هاي تکتونيکي.کيفيت فعاليت

اليه شرق دامنه کوهستان مطالعه در منتهي ترين مخروط افکنه منطقه مورد( مقطع عرضي از بزرگ3شکل )

ها هاي رودخانه است. به علت مهاجرت تعدادي از کانالباقران. نيمرخ محدب نامنظم که ناشي از تعدد کانال

 رسدمتر مي 151ل و تعدادي نيز فعال هستند. ضخامت آبرفت در اين مقطع به حدود غيرفعا
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هاي جاري بر تغيير سطح اساس محلي باعث شده تا تعادل مورفولوژيکي کانال رودخانه
ا نيز از بين برود. براي اين منظور تغييرات نسبت عرض به عمق کانال هروي مخروط افکنه

توجه قرارگرفته است. بر  ها موردعنوان يکي از عناصر اصلي تعيين مورفولوژي کانالبه
هاي جاري بر ( کانال رودخانهdw/هاي ميداني نسبت عرض به عمق )اساس داده

هاي مياني و رأس مخروط تر از قسمتمت قاعده بسيار کمها در قسسطح مخروط افکنه
تر شدن ها با توجه به کمها است. اين در حالي است که در قسمت قاعده مخروطافکنه

تر باشد. اين رود اين نسبت بيشميزان شيب و کاهش سرعت و انرژي جريان انتظار مي
هم خورد تعادل مورفولوژيکي محلي و بهموضوع بيانگر تغييرات اتفاق افتاده در سطح اساس 

که فرسايش قهقرايي از محل  نحويکانال و افزايش شدت و ميزان انرژي جريان است به
يابي به شرايط تعادل مورفولوژيکي در حال قاعده به سمت رأس مخروط افکنه جهت دست

 اتفاق افتادن است.

نئوتکتونيک و  هزمين رزشي درها اطلاعات بااشناسي مخروط افکنهمورفولوژي و رسوب
دهند. يکي از بهترين خيزي جوان مناطق در اختيار متخصصان قرار ميهاي لرزهفعاليت

 199-139هاي فرسايشي وجود متوسط بارندگي شرايط لازم براي تشکيل مخروط افکنه
به  تري نسبتها داراي ژرفاي کمگونه مخروط افکنهمتر در سال است که معمولاً اينميلي

هاي نوع (. مخروط افکنه,Harvey 1990باشند )هاي تکتونيکي ميمخروط افکنه
تکتونيکي اغلب داراي ژرفاي زيادي بوده و شکل مقاطع طولي آن قاشقي شکل است و 

 ها است.هاي کوهستاني محل تشکيل آنبيانگر وجود فرايش فعال در جبهه

ها در نمونه مربوط به مخروط افکنه 3 نمودارهاي لگاريتمي حاصل از گرانولومتري تعداد
ها تابعي از جور شدگي يا انحراف معيار است. خط در اين منحني( آمده است. شيب3شکل )

باشد ميزان انحراف معيار  و جور شدگي بهتر است و هرقدر شيب  تربيشخط  هرقدر شيب
: 1929سوي حرمي، بدتر است )مو ،تر و جور شدگيتر باشد ميزان انحراف معيار بيشکم

 ( آمده است.1شده اين نمونه در جدول )(. پارامترهاي آماري محاسبه193
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 (mmها )واحد هاي اخذشده از مخروط افکنه( نتايج محاسبات گرانولومتري پارامترهاي آماري نمونه1جدول )

 پارامترها
کوشه 

1 

کوشه 

2 

کوشه 

3 

حسين 

 1آباد 

حسين 

 2آباد 

حسين 

 3آباد 

شهر

 1ک 

رشه

 2ک 

شهر

 3ک 

 13/1 39/1 71/7 79/9 31/7 19/9 23/7 92/7 2/7 ميانگين

انحراف 
 معيار

97/9 29/7 93/7 12/9 19/9 21/9 39/9 23/7 19/7 

 19/1 199/9 19/1 79/1 12/1 79/1 99/7 17/1 77/1 ميانه

نسبت 
 پراکندگي

77/1 9/1 99/1 12/1 73/1 11/1 99/1 39/1 99/1 

 گيرينتيجه

شامل: )ها برداري شده از سه قسمت مخروط افکنهه متوسط اندازه ذرات نمونهبا مقايس
قاعده، وسط و رأس( با يکديگر، آزمون بررسي فرض در خصوص متوسط اندازه ذرات در 

شده است. اين بررسي بر مبناي اين ( انجام97/9درصد )آلفاي  33درصد و  37سطح احتمال 
ها به سمت رأس ط اندازه ذرات بر روي مخروط افکنهگرفته است که متوس قاعده کلي قرار

که مقايسه دو به دو تر و به سمت قاعده بايد ريزتر باشد. با توجه به اينمخروط بايد درشت
ها )قاعده، وسط و رأس( جهت مقايسه شده از سه قسمت مخروط افکنهنمونه گرفته 3تعداد 

( آمده 3تا  7ون فرضيات در جدول )شود، نتايج آزممتوسط ذرات سه حالت را شامل مي
 است.
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نمونه اخذشده از سه بخش مختلف  9هاي گرانولومتري ( نمودارهاي لگاريتمي حاصل از آزمايش4شکل )

 دهد.)الف= قاعده، ب= وسط و ج= رأس( مربوط به سه مخروط افکنه منتخب را نشان مي

 17/9شده حدود هاي انجامگيرينهحالت اول؛ متوسط اندازه ذرات قسمت قاعده در نمو
هاي تر از متوسط اندازه ذرات در بخش مياني است. آزمون مقايسه ميانگينمتر کوچکميلي

ها حاکي از اين مطلب است بين متوسط اندازه اندازه ذرات اين دو منطقه از مخروط افکنه
مطابق با (. اين مطالب 7داري وجود دارد )جدول ذرات اين دو بخش تفاوت معني

ها است که در بالا به آن اشاره شد خصوصيات کلي بافت و اندازه ذرات در مخروط افکنه
 شود.تر ميها اندازه ذرات کوچکيعني به سمت قاعده مخروط افکنه

 ها کنهـخش رأس مخروط افـخش قاعده با بـقايسه متوسط اندازه ذرات بـحالت دوم؛ م
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متر ميلي 71/9ه ذرات بخش قاعده به ميزان حدود تر بودن متوسط اندازنشانگر کوچک
است. نتايج حاصل از اين آزمون نيز نشانگر اين مطلب است که در اين مقايسه نيز بين 

ها نيز اختلاف گيري شده از اين دو بخش از مخروط افکنهمتوسط اندازه ذرات نمونه
يات کلي بافت و اندازه (. اين مطالب نيز مطابق با خصوص9داري وجود دارد )جدول معني

 هاست.ذرات در مخروط افکنه

گيري شده بخش مياني با بخش رأس حالت سوم؛ مقايسه متوسط اندازه ذرات نمونه
 91/9تر بودن متوسط اندازه ذرات بخش مياني در حدود ها نشانگر بزرگمخروط افکنه

(. اين 3دهد )جدول يدار بودن اين اختلاف را نشان ممتر است. نتايج آزمون، معنيميلي
ها وجود مطلب برخلاف برداشتي است که در مورد تغييرات اندازه ذرات بر روي مخروط افکنه

 دارد.

اند که در مواردي بروز ها نشان دادهبرخي مطالعات در خصوص مخروط افکنه
جاد هاي تکتونيکي، منجر به ايهاي متأثر از فعاليتهاي سيلابي بر روي مخروط افکنهجريان
(. اين موضوع شايد بتواند در نحوه نظم ,Thomas 2011شود )هاي گلي شديدي ميجريان

رغم آنچه مورد انتظار است ها عليو ترتيب نهشته شدن رسوبات بر روي مخروط افکنه
 نظمي ايجاد نمايد.ريختگي و بيدرهم

 ه است:مطالعه بروز پيدا نکرد الذکر به دلايل زير در منطقه موردموضوع فوق

بديهي است ابعاد چنين جريان گلي که بتواند نظم نهشته شدن رسوبات بر روي مخروط 
عدد مخروط افکنه مجاور هم( را به هم بريزد بايد بسيار  12هاي متعدد اين منطقه )افکنه

 بزرگ بوده باشد.

ال در هاي بسيار بالاتر از آستانه نرماز طرفي براي چنين رخدادهايي نياز به وقوع بارش
 122هاي جوي منطقه موردمطالعه منطقه موردمطالعه است. با توجه به اينکه متوسط ريزش

توجهي هاي منطقه رخداد بارشي قابلساله بارش 79شده، در بررسي دوره متر محاسبهميلي
 شود.که انحراف چشمگيري را نسبت به عدد ميانگين حکايت نمايد ملاحظه نمي
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 هاي موردمانند شهر بيرجند در بخش انتهايي مخروط افکنهقرارگيري مرکز جمعيتي 
ها و آمارهاي رسمي و صورت گزارششده به هاي ثبتمطالعه و بررسي تاريخچه سيلاب

هاي مطالعه شده را تأييد هاي گلي از سمت مخروط افکنهغيررسمي نيز وقوع جريان
 نمايد.نمي

هاي مطالعه شده نيز فاقد هرگونه شواهد ههاي ميداني موقعيت نموننهايتاً اينکه بررسي
 هاي گلي است.و آثار مربوط به وقوع جريان

 ها با بخش مياني( مقايسه متوسط اندازه ذرات بخش قاعده مخروط افکنه2جدول )

 فرضيات
T-Value 

Prob 

Level 

Decision 

(5%) 

Power 

(Alpha=.05) 

Power 

(Alpha=.01) 

ميزان اختلاف  -1
ات بين متوسط ذر

 تقريباً صفر است

 79/9 77/9 تأييد فرض صفر 97/9 22/7

متوسط ذرات  -7
تر از در قاعده کم

متوسط ذرات در 
 بخش مياني است

 99999/9 99997/9 تأييد فرض صفر 32/9 22/7

متوسط ذرات  -9
در بخش قاعده 

تر از متوسط بيش
ذرات در بخش 

 مياني است

 97/9 29/9 رد فرض صفر 97/9 22/7

 ها با بخش رأس( مقايسه متوسط اندازه ذرات بخش قاعده مخروط افکنه3) جدول

 فرضيات
T-

Value 

Prob 

Level 

Decision 

(5%) 

Power 

(Alpha=.05) 

Power 

(Alpha=.01) 

ميزان اختلاف بين  -1
متوسط ذرات تقريباً صفر 

 است

77/9 13/9 
تأييد فرض 

 صفر
91/9 91/9 
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متوسط ذرات در  -7
متوسط  تر ازقاعده کم

ذرات در بخش رأس 
 است

77/9 12/9 
تأييد فرض 

 صفر
91/9 999/9 

متوسط ذرات در  -9
تر از بخش قاعده بيش

متوسط ذرات در بخش 
 رأس است

77/9 97/9 
تأييد فرض 

 صفر
19/9 97/9 

 

 ها با بخش رأس( مقايسه متوسط اندازه ذرات بخش مياني مخروط افکنه4جدول )

 فرضيات
T-

Value 

Prob 

Level 

Decision 

(5%) 

Power 

(Alpha=.05) 

Power 

(Alpha=.01) 

ميزان اختلاف بين متوسط  -1
 71/9 -27/9 ذرات تقريباً صفر است

تأييد 
فرض 
 صفر

92/9 911/9 

-متوسط ذرات در مياني کم -7

تر از متوسط ذرات در بخش 
 رأس است

27/9- 77/9 

تأييد 
فرض 
 صفر

19/9 99/9 

متوسط ذرات در بخش  -9
تر از متوسط ذرات ي بيشميان

 در بخش رأس است

27/9- 23/9 

تأييد 
فرض 
 صفر

91/9 9979/9 

مطالعه از يک  هاي منطقه موردنهايت فرض تغيير و تبديل تدريجي مخروط افکنه در
تواند مورد تأييد قرار هاي ريگي، ميلندفرم آبي به سمت لندفرم بادي در قالب باهادا و دشت

 گيرد.

شده يکي ديگر از ه در مبحث مورفوتکتونيک فعال منطقه نيز اشارهکاز طرفي چنان
هاي منطقه نسبت به بخش تر بودن قطر ذرات در بخش مياني مخروط افکنهدلايل بيش
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ها به ها جابجايي قائم توده کوهستاني منطقه و انتقال بخش فعال مخروط افکنهرأس آن
 کوپي يا تودرتو است.هاي تلسسمت مناطق مياني و تشکيل مخروط افکنه

عبارتي تحت شرايط پايداري تکتونيکي در قسمت بالادست ترين حالت يا بهدر ساده
تر جاي تر و در بخش پايين رسوبات قديمينزديک به رأس مخروط افکنه مواد رسوبي جوان

هاي تکتونيکي و بالا آمدن کوهستان نسبت به دشت، گيرند. اما تحت تأثير شرايط فعاليتمي
منظور رسيدن به سطح تعادل با وضعيت هاي آبي بهافزايش فعاليت و به عمق رفتن جريان

صورت ها بهگيرد که انعکاس اين فرايند در مخروط افکنهسطح اساس ايجادشده صورت مي
هاي تلسکوپي هاي مياني و تشکيل مخروط افکنهتر به سمت بخشانتقال مواد رسوبي جوان
هاي منطقه موردمطالعه تکتونيک فعال کوهستان باقران منجر به است. در مخروط افکنه

 هايي از اين نوع در محدوده موردمطالعه شده است.ايجاد مخروط افکنه

اندازه ذرات در بخش رأس تر بودن اندازه ذرات رسوب در بخش مياني نسبت بهبزرگ
 هاي موردفکنهها، به گسترش فرايندهاي فرسايش بادي بر روي مخروط امخروط افکنه

که جريان فرسايش بادي منجر به کاهش ذرات ريز و طوريمطالعه نيز مرتبط است. به
که در اين بخش از نحويتر شده، بهها از اين منطقه و بجاي ماندن ذرات درشتبرداشت آن

ترين عواملي که رو يکي از مهمهاي رگي غلبه دارد. ازاينها حضور دشتمخروط افکنه
ها شده را با توجه به کاهش فعاليت بين رفتن همگني موردنظر در اندازه ذرات نمونهباعث از 

توان افزايش فعاليت فرسايش باد استنباط نمود. اين موضوع نقش هاي رودخانه ميجريان
طالعه تبيين  هاي موردمهاي ژئومورفيک مخروط افکنهوهواي را در واکنشتغييرات آب

 نمايد.مي
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