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چکيده
مخروط افکنهها بهعنوان يکي از اشکال ژئومورفولوژيکي مهم در تأمين آب اهميت بسيار زيادي
دارند .قسمت اعظم مراکز شهري و روستايي ايران بهويژه در بخشهاي مرکزي و شرقي بر روي
مخروط افکنهها استقراريافتهاند .آنها ازجمله اشکال ژئومورفولوژيکي هستند که فعاليتهاي
تکتونيکي در کنار تغييرات آب و هوايي مهمترين عامل کنترلکننده آنها محسوب ميشود .مخروط
افکنههاي واقع در نيمه جنوبي حوضه آبريز دشت بيرجند بهعلت نزديکي به شهر و استقرار مناطق
مسکوني بر روي آن از اهميت ويژهاي برخوردار هستند .مسئله اصلي در اين مقاله ،چگونگي نقش
عوامل آب و هوايي و فعاليتهاي تکتونيکي در تغيير مورفولوژي مخروط افکنههاي منطقه مورد
مطالعه است .رشتهکوه باقران در جنوب حوضه آبريز دشت بيرجند بخشي از پهنه جوشخورده
سيستان است .مهمترين واحدهاي سنگي در اين رشتهکوه آميزههاي افيوليتي کرتاسه فوقاني،
فليشهاي کرتاسه -پالئوژن و کنگلومراهاي نئوژن است که قديميترين واحدهاي آن مربوط به
کرتاسه فوقاني است .در اين مطالعه از شواهد ژئومورفولوژي در بررسي مورفوتکتونيک فعال منطقه
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استفاده شده است .بهاينترتيب چگونگي در معرض قرارگيري و شکل لندفرمها حاصل از فرايندهاي
گوناگون جهت بررسي مورفوتکتونيک منطقه مورداستفاده قرارگرفتهاند .براي اين منظور
شاخصهاي  smfو  V fمورد استفاده قرار گرفته است .بررسي دانهبندي نمونههاي رسوبي و
شبکههاي زهکش مخروط افکنهها نشانگر چگونگي اثرگذاري شرايط اقليمي و تکتونيکي است.
براي اين منظور از مشاهدات ميداني و گرانولومتري رسوبات استفادهشده است .نتايج حاکي از جواني
فعاليتهاي تکتونيکي و چگونگي فعاليتهاي مورفوتکتونيک و نيز شدت عملکرد فرايندهاي
ديناميک بيروني در منطقه است .آناليزهاي گرانولومتري منطقه بهعنوان شاهدي از فعاليتهاي
تکتونيکي منطقه و تبديل لندفرمهاي مخروط افکنه به باهادا و دشتهاي ريگي ،نشانگر تغيير اقليم
و فعاليت فرسايش بادي بر روي اين لندفرمها با شدت بيشتري ميباشند.
واژگان کليدي :مخروط افکنه ،مورفوتکتونيک ،واکنش ژئومورفيک ،گرانولومتري ،بيرجند ،کوهستان
باقران.

مقدمه

فعاليتهاي تکتونيکي و شرايط آب و هوايي عواملي هستند که فرسايش و رسوبگذاري را
در سطح خشکيهاي کره زمين کنترل کرده و تحول چشماندازهاي مختلف کره خاکي را
هدايت مينمايند .مرتفع شدن بخشهاي از سطح زمين در نتيجه فعاليتهاي تکتونيکي
باعث افزايش انرژي پتانسيل عوامل فرسايش ازجمله سيستمهاي رودخانهاي ميشود.
از طرفي نيز شرايط آب و هوايي عامل کنترلکننده توزيع زماني و مکاني عوامل
فرساينده در سطح زمين محسوب ميشوند .تغييرات بهوجود آمده در شرايط آب و هوايي
يک منطقه بهطور محرزي در رژيم هيدرولوژي آن منعکس ميشود .اين موضوع تأثير بسيار
زيادي را در توليد و حمل رسوب توسط سيستمهاي فرساينده منطقه خواهد داشت.
امکان تفکيک اثر فعاليت هاي تکتونيکي از اثر تغييرات شرايط آب و هوايي در تحولات
ايجادشده در چشم اندازهاي سطح زمين کار بسيار مشکلي است و نياز به مطالعات بسيار
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دقيق دارد .مخروط افکنهها از جمله لندفرمهايي هستند که در تمامي مناطق خشک کره
زمين و در جلوي جبههاي کوهستاني حضور دارند ،اين اشکال ژئومورفيک اطلاعات بسيار
باارزشي را در زمينه فرسايش و رسوبگذاري در حوضههاي آبريز در طي دورههاي
زمينشناسي بهويژه دوران کواترنر در خود ثبت نمودهاند ( Ritter etal, 1995; Denny,
 )1965; Bull, 1964بسياري از مطالعات انجام شده در دهههاي اخير بر روي مخروط
افکنهها معطوف به چگونگي اثرگذاري فعاليتهاي تکتونيکي و شرايط آب و هوايي بر
خصوصيات مورفولوژيکي و رسوبگذاري اين اشکال ژئومورفيک بوده است (براي مثال
رجوع کنيد به .)Harvey et al, 2005 :بر اين اساس فعاليتهاي تکتونيکي همواره
بهعنوان عامل کنترلي اوليه در تعيين ويژگيهاي مختلف مخروط افکنهها مانند :محل،
موقعيت قرارگيري و مورفولوژي از طريق متأثر ساختن سيستمهاي زهکشي فعال در
حوضههاي آبريز آنها موردمطالعه قرار ميگيرند ( Whipple & Traylor, 1996; Bull,
 .)1977; Denny, 1965از سوي ديگر ،شرايط آب و هوايي نيز بهعنوان عامل کنترلکننده
توالي لايههاي رسوب بر روي مخروط افکنهها ،تغييرات مکاني جريانهاي سيلابي و مواد
رسوبي بر روي سطح آنها و قطعهقطعه شدن مخروط افکنهها مورد مطالعه قرار گرفتهاند
(Bull, 1991؛  .)Harvey & Wells, 1994هدف از اين مقاله بررسي نقش تغييرات
تکتونيکي جوان و شرايط آب و هوايي بر روي لندفرمهاي مخروط افکنه منطقه مورد
مطالعه است.
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبريز دشت بيرجند واقع در  97درجه و  93دقيقه تا  99درجه و  9دقيقه عرض
جغرافيايي شمالي و  79درجه و  31دقيقه تا  73درجه و  33دقيقه طول جغرافيايي شرقي ،در
استان خراسان جنوبي قراردارد (شکل  .)1وسعت حوضه آبريز دشت بيرجند 9377
کيلومترمربع بوده که از اين ميزان  399کيلومترمربع دشت و مابقي آن ارتفاعات است .شکل
اين دشت بهصورت مستطيل بوده و پيرامون آن را ارتفاعات در برگرفتهاند .حداکثر ارتفاع
حوضه آبريز دشت بيرجند  7279متر در ارتفاعات باقران (کوه شاه) است و حداقل ارتفاع آن
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 1199متر و در محل خروجي در غرب دشت قرار دارد .دشت بيرجند که شهر بيرجند در
مرکز آن واقعشده ،دشتي آبرفتي حاصل از رسوبات فرسايش يافته ارتفاعات شرقي (مؤمن
آباد) ،شمالي (شکراب) و جنوبي (باقران) است .شيب زمين در دشت بيرجند در قسمتهاي
شرقي زياد و هرچه به سمت غرب و قسمتهاي انتهايي دشت حرکت ميکنيم شيب آن کم
و سطح زمين تقريباً حالت مسطح دارد.
رود شور بيرجند (شاهرود) پس از زهکشي اين دشت در نهايت وارد حوضه آبريز چاله
لوت ميشود ،عبور آن از خطالقعر حوضه آبريز دشت بيرجند باعث تقسيم دشت به دونيمه
نامتقارن شمالي و جنوبي شده ،بهطوريکه نيمه شمالي آن از نيمه جنوبي وسيعتر است.
متوسط  79ساله درجه حرارت منطقه موردمطالعه در محل ايستگاه سينوپتيک شهر بيرجند
 11/3درجه سانتيگراد و ريزشهاي جوي آن  122ميليمتر است .اقليم دشت بيرجند در
سيستم طبقهبندي کوپن از نوع نيمهخشک سرد است (ربيعي.)93 :1939 ،
مخروط افکنهها در دو سمت شمالي و جنوبي دشت بيرجند و در پايين دامنه ارتفاعات و
در امتداد دشت گسترده شدهاند (ثقفي .)77 :1993 ،در اين مقاله مجموعه مخروط افکنههاي
واقع در بخش جنوبي دشت بيرجند که در پايين دامنه ارتفاعات باقران قرار داشته و تعداد
آنها به  12عدد ميرسد (شکل  ،)7مورد مطالعه قرارگرفته است (اميراحمدي و همکاران،
 .)23 :1939ازاينرو محدوده مورد مطالعه اين مقاله به حدفاصل ارتفاعات باقران و خطالقعر
دشت که همان رود شور بيرجند است ،محدود ميگردد.
مرز بين رشتهکوه باقران و دشت بيرجند تماماً گسلي است .درههاي بسيار زيادي که
عمدتاً امتداد شمالي  -جنوبي دارند اين رشتهکوه را بريدهاند (خطيب و زرينکوب:1999 ،
 13و خطيب .)31 :1919 ،از نظر زمينشناسي منطقه موردمطالعه در محدوده زير ناحيه
نهبندان -خاش يا فليش قراردارد .بهطور کلي در نتيجه تحولات زمينساختي در اين منطقه،
انواع رخسارههاي آذرين ،رسوبي و دگرگوني دوران دوم و سوم زمينشناسي گسترشيافته
است .در دوران کواترنري نيز نهشتههاي آبرفتي ناشي از فرايندهاي مورفوکليما ،مورفوژنز و
مورفوتکتونيک منطقه ،در قسمتهاي مختلف بهويژه در پهنههاي مشرف به ارتفاعات
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گسترش دارد .بهطور عمده سازندهاي متعلق به دوران کربنيفر تا ترشياري در منطقه
موردمطالعه مشاهده ميشود.

شکل ( )1موقعيت جغرافياي حوضه آبريز دشت بيرجند در استان خراسان جنوبي

مجموعه سنگهاي کوهستان باقران در جنوب شهر بيرجند ،بهعنوان يک مجموعه
آميزه رنگي معرفيشده است (اشتوکلين .)1919 ،3تعريف ارائهشده براي افيوليتها در کنگره
بينالمللي پنروز 7در سال  1327بدين شرح است که در يک افيوليت کاملاً توسعهيافته ،انواع
مجموعههاي سنگي بهصورت متوالي و از قاعده بهطرف بالا ديده ميشوند ( Nicolas et al,
.)2002

1- Ashtokelin
2- Penruz

شکل ( )2نقشه ژئومورفولوژي منطقه با تأکيد بر لندفرمهاي مخروط افکنهاي که تعداد آنها به  11عدد ميرسد
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مواد و روشها

در اين مقاله مخروط افکنهها به عنوان يکي از لندفرمهاي شاخص در ژئومورفولوژي
موردبررسي قرارگرفته است .ازاينرو ابتدا با کمک دادههاي مختلفي که عموماً در تهيه
نقشههاي ژئومورفولوژي مورداستفاده قرار ميگيرند ،مانند :نقشههاي توپوگرافي ،مدلهاي
رقومي شده ارتفاعي ،عکسهاي هوايي و تصاوير ماهوارهاي و با کمک نرمافزارهاي مرتبط
با سيستم اطلاعات جغرافيا ،نقشه ژئومورفولوژي محدوده موردمطالعه تهيهشده است.
پس از شناسايي مخروط افکنههاي محدوده موردمطالعه ،در اين مرحله مقايسه مخروط
افکنهها با يکديگر ازنظر خصوصيات ظاهري (مورفولوژيکي) موردتوجه قرارگرفته است.
درنهايت عوامل ژئومورفولوژي تأثيرگذار بر اين اشکال در دو بخش  -1ديناميک دروني و
 -7ديناميک بيروني بررسيشده است .در اين قسمت به کمک شاخصهاي مختلف
مورفوتکتونيکي نقش ديناميک دروني زمين در منطقه مورد مطالعه را در خصوص تحولات
مخروط افکنهها و در دورههاي اخير مورد بحث قرار دادهايم .براي اين منظور از شاخصهاي
متنوعي جهت تحليل خصوصيات مورفوتکتونيک جوان منطقه استفادهشده است .اين
شاخصها عبارتاند از :شاخصهاي ( smfسينوسيته جبهه کوهستان)( V f ،پهناي دره به
عمق) نسبت عرض به عمق (  )   w/ dکانال رودخانه.
در مرحله بعدي خصوصيات ديناميک بيروني منطقه در ارتباط با تغييرات و تحولات رخ
داده بر روي مخروط افکنهها با استفاده از آزمايشهاي گرانولومتري مورد بحث قرار گرفته
است .براي اين منظور تعداد  3نمونه از  9مخروط افکنه بزرگ از قسمت قاعده به سمت
رأس مخروط افکنه با فاصله تقريباً يک کيلومتر از همديگر اخذ و مورد تحليلهاي
گرانولومتري قرارگرفته است.
يافتهها و بحث

بهطور کلي براي ايجاد مخروط افکنهها ،وجود اختلاف سطح امري ضروري است و چنانکه
محرز باشد ،اختلاف سطح عمدتاً منشأ تکتونيکي دارد .اختلاف سطح گراديان هيدروليکي لازم
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جهت به حرکت درآوردن رودخانه از کوهستان بههمراه حمل مواد فرسايشي اين بخش به
سمت دشتهاي پستتر را ايجاد نموده و عارضه مخروط افکنه را شکل ميدهد.
ويژگيهاي مخروط افکنههايي که در جبهههاي کوهستان فعال قرار گرفتهاند عبارتاند از:
جابجا شدگي افقي و قائم در سطح مخروط افکنهها ،نهشته شدن رسوبات جوانتر رودخانه
در بخشهاي نزديک به رأس مخروط افکنه ،متمرکز شدن عمل حفر قائم رودخانه در
بخشهاي نزديک به قاعده مخروط افکنه ،زياد بودن شيب سطح مخروط افکنه ،کم بودن
وسعت مخروط افکنه ،قاشقي شکل بودن مقطع طولي بستر مخروط افکنه است.
در مناطقي که مرز بين کوهستان و دشت گسلي باشد مورفولوژي جبهه کوهستان تحت
تأثير اين فرايند زمين ساختي قرار ميگيرد بهطوريکه مورفولوژي جبهه کوهستان ريخت
سينوسي را نمايش ميدهد که با زمان گسلش در ارتباط است .سينوسيتيه کم در جبهه
کوهستانهاي خطي يا منحني شکل ميتواند نشانگر حرکات جديد در گسل باشد.
درحاليکه جبهه کوهستانهايي که بهوسيله فرسايش عميقاً بريدهشدهاند ،سينوسيته زياد
بوده و ميتواند نشاندهنده تکتونيک ساکن باشد (.)Bull & McFadden, 1977: 121
در محاسبه سينوسيته مقادير نزديک به عدد  1حاکي از تکتونيک جوانتر و مقادير
بيشتر از عدد  1فعاليت قديميتر نيروهاي تکتونيکي را دلالت ميکنند .با توجه به نقشه
توپوگرافي منطقه کوهستان باقران و بررسيهاي ميداني ،جبهه شمالي کوهستان باقران
منحني شکل بوده و از سينوسيته زيادي برخوردار نيست .در  2نقطه از درههاي دامنه شمالي
رشتهکوه باقران شاخص نسبت  Vمحاسبهشده است .بهطوريکه مشاهده شد ،بخصوص در
بخش شمالي رشتهکوه باقران مقدار اين شاخص کم و سينوسيته جبهه کوهستان بسيار
اندک است .اين موضوع بهدليل برخاستگي بيشتر اين بخش و قرار گرفتن آن در فراديواره
گسلهاي معکوس با شيب به سمت شمال شرق است (خطيب.)93 :1919 ،
از سوي ديگر ،واکنش سيستمهاي رودخانهاي به تغييرات بهوجود آمده در سطح اساس
محلي به دو طريق عمده صورت ميگيرد که عبارتاند از -1 :مهاجرت و جابجايي مسير
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کانال عبور جريان و  -7تغيير مورفولوژي کانال که ناشي از تغييرات بهوجود آمده در توازن
بين انرژي و مصرف جريان رودخانه است.
در بررسي نيمرخ عرضي بزرگترين مخروط افکنه منطقه مورد مطالعه واقع در
منتهياليه شرق دامنه کوهستان باقران ،منحني محدب نامنظمي مشاهده ميشود که در اثر
فعاليت کانالهاي مختلف جريان رودخانهاي قطعهقطعه شده است (شکل  .)9ضخامت
رسوبات آبرفتي بر روي اين مخروط در محل مقطع به  179متر ميرسد .تعدد کانالهاي
اصلي حاکي از مهاجرت هاي مختلف مسير جريان درگذر زمان در اثر جابجايي سطح اساس
محلي است .بهطوريکه تعدادي از اين کانالها و مناطق رسوبگذاري شده اطراف آنها
غيرفعال بوده و رسوبات آبرفتي قديميتر در اين بخش از مخروط افکنهها حضور
پيداکردهاند .بيشترين ضخامت رسوبات و جديدترين آنها بر روي سطح مخروط افکنهها،
در مجاورت کانال فعال فعلي ديده ميشود .ازاينرو بيشترين فعاليت آبرفتي به يک يا چند
کانال محدود بر سطح مخروط افکنهها ،محدود ميشود (شکل  .)9تعدد کانالهايي که در
بسياري موارد همديگر را قطع نمودهاند گوياي مهاجرتهاي مکرر مسير رودخانه در واکنش
به تغيير سطح اساس محلي است ،بهطوريکه بر روي تمامي مخروط افکنههاي منطقه
مورد مطالعه شبکه کانالي با مورفولوژي گيسوي قابلتشخيص است.
تغييرات عمق کانالها در امتداد مسيرشان بر روي بخشهاي مختلف مخروط افکنهها
متأثر از دو عامل است -1 :تغييرات ضخامت رسوبات آبرفتي نهشته شده و  -7ميزان و
کيفيت فعاليتهاي تکتونيکي.

شکل ( )3مقطع عرضي از بزرگترين مخروط افکنه منطقه مورد مطالعه در منتهياليه شرق دامنه کوهستان
باقران .نيمرخ محدب نامنظم که ناشي از تعدد کانالهاي رودخانه است .به علت مهاجرت تعدادي از کانالها
غيرفعال و تعدادي نيز فعال هستند .ضخامت آبرفت در اين مقطع به حدود  151متر ميرسد
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تغيير سطح اساس محلي باعث شده تا تعادل مورفولوژيکي کانال رودخانههاي جاري بر
روي مخروط افکنهها نيز از بين برود .براي اين منظور تغييرات نسبت عرض به عمق کانال
بهعنوان يکي از عناصر اصلي تعيين مورفولوژي کانالها مورد توجه قرارگرفته است .بر
اساس دادههاي ميداني نسبت عرض به عمق (  )   w/ dکانال رودخانههاي جاري بر
سطح مخروط افکنهها در قسمت قاعده بسيار کمتر از قسمتهاي مياني و رأس مخروط
افکنهها است .اين در حالي است که در قسمت قاعده مخروطها با توجه به کمتر شدن
ميزان شيب و کاهش سرعت و انرژي جريان انتظار ميرود اين نسبت بيشتر باشد .اين
موضوع بيانگر تغييرات اتفاق افتاده در سطح اساس محلي و بههم خورد تعادل مورفولوژيکي
کانال و افزايش شدت و ميزان انرژي جريان است بهنحوي که فرسايش قهقرايي از محل
قاعده به سمت رأس مخروط افکنه جهت دستيابي به شرايط تعادل مورفولوژيکي در حال
اتفاق افتادن است.
مورفولوژي و رسوبشناسي مخروط افکنهها اطلاعات باارزشي در زمينه نئوتکتونيک و
فعاليتهاي لرزهخيزي جوان مناطق در اختيار متخصصان قرار ميدهند .يکي از بهترين
شرايط لازم براي تشکيل مخروط افکنههاي فرسايشي وجود متوسط بارندگي 199-139
ميليمتر در سال است که معمولاً اينگونه مخروط افکنهها داراي ژرفاي کمتري نسبت به
مخروط افکنههاي تکتونيکي ميباشند ( .)Harvey, 1990مخروط افکنههاي نوع
تکتونيکي اغلب داراي ژرفاي زيادي بوده و شکل مقاطع طولي آن قاشقي شکل است و
بيانگر وجود فرايش فعال در جبهههاي کوهستاني محل تشکيل آنها است.
نمودارهاي لگاريتمي حاصل از گرانولومتري تعداد  3نمونه مربوط به مخروط افکنهها در
شکل ( )3آمده است .شيبخط در اين منحنيها تابعي از جور شدگي يا انحراف معيار است.
هرقدر شيب خط بيشتر باشد ميزان انحراف معيار و جور شدگي بهتر است و هرقدر شيب
کمتر باشد ميزان انحراف معيار بيشتر و جور شدگي ،بدتر است (موسوي حرمي:1929 ،
 .)193پارامترهاي آماري محاسبهشده اين نمونه در جدول ( )1آمده است.
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جدول ( )1نتايج محاسبات گرانولومتري پارامترهاي آماري نمونههاي اخذشده از مخروط افکنهها (واحد )mm
شهر

شهر

شهر

حسين

حسين

حسين

کوشه

کوشه

کوشه

ک3

ک2

ک1

آباد 3

آباد 2

آباد 1

3

2

1

1/13

1/39

7/71

9/79

7/31

9/19

7/23

7/92

7/2

ميانگين

7/19

7/23

9/39

9/21

9/19

9/12

7/93

7/29

9/97

انحراف
معيار

1/19

9/199

1/19

1/79

1/12

1/79

7/99

1/17

1/77

ميانه

1/99

1/39

1/99

1/11

1/73

1/12

1/99

1/9

1/77

نسبت
پراکندگي

پارامترها

نتيجهگيري

با مقايسه متوسط اندازه ذرات نمونهبرداري شده از سه قسمت مخروط افکنهها (شامل:
قاعده ،وسط و رأس) با يکديگر ،آزمون بررسي فرض در خصوص متوسط اندازه ذرات در
سطح احتمال  37درصد و  33درصد (آلفاي  )9/97انجامشده است .اين بررسي بر مبناي اين
قاعده کلي قرار گرفته است که متوسط اندازه ذرات بر روي مخروط افکنهها به سمت رأس
مخروط بايد درشتتر و به سمت قاعده بايد ريزتر باشد .با توجه به اينکه مقايسه دو به دو
تعداد  3نمونه گرفتهشده از سه قسمت مخروط افکنهها (قاعده ،وسط و رأس) جهت مقايسه
متوسط ذرات سه حالت را شامل ميشود ،نتايج آزمون فرضيات در جدول ( 7تا  )3آمده
است.
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شکل ( )4نمودارهاي لگاريتمي حاصل از آزمايشهاي گرانولومتري  9نمونه اخذشده از سه بخش مختلف
(الف= قاعده ،ب= وسط و ج= رأس) مربوط به سه مخروط افکنه منتخب را نشان ميدهد.

حالت اول؛ متوسط اندازه ذرات قسمت قاعده در نمونهگيريهاي انجامشده حدود 9/17
ميليمتر کوچکتر از متوسط اندازه ذرات در بخش مياني است .آزمون مقايسه ميانگينهاي
اندازه ذرات اين دو منطقه از مخروط افکنهها حاکي از اين مطلب است بين متوسط اندازه
ذرات اين دو بخش تفاوت معنيداري وجود دارد (جدول  .)7اين مطالب مطابق با
خصوصيات کلي بافت و اندازه ذرات در مخروط افکنهها است که در بالا به آن اشاره شد
يعني به سمت قاعده مخروط افکنهها اندازه ذرات کوچکتر ميشود.
حالت دوم؛ مـقايسه متوسط اندازه ذرات بـخش قاعده با بـخش رأس مخروط افـکنهها
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نشانگر کوچکتر بودن متوسط اندازه ذرات بخش قاعده به ميزان حدود  9/71ميليمتر
است .نتايج حاصل از اين آزمون نيز نشانگر اين مطلب است که در اين مقايسه نيز بين
متوسط اندازه ذرات نمونهگيري شده از اين دو بخش از مخروط افکنهها نيز اختلاف
معنيداري وجود دارد (جدول  .)9اين مطالب نيز مطابق با خصوصيات کلي بافت و اندازه
ذرات در مخروط افکنههاست.
حالت سوم؛ مقايسه متوسط اندازه ذرات نمونهگيري شده بخش مياني با بخش رأس
مخروط افکنهها نشانگر بزرگتر بودن متوسط اندازه ذرات بخش مياني در حدود 9/91
ميليمتر است .نتايج آزمون ،معنيدار بودن اين اختلاف را نشان ميدهد (جدول  .)3اين
مطلب برخلاف برداشتي است که در مورد تغييرات اندازه ذرات بر روي مخروط افکنهها وجود
دارد.
برخي مطالعات در خصوص مخروط افکنهها نشان دادهاند که در مواردي بروز
جريانهاي سيلابي بر روي مخروط افکنههاي متأثر از فعاليتهاي تکتونيکي ،منجر به ايجاد
جريانهاي گلي شديدي ميشود ( .)Thomas, 2011اين موضوع شايد بتواند در نحوه نظم
و ترتيب نهشته شدن رسوبات بر روي مخروط افکنهها عليرغم آنچه مورد انتظار است
درهمريختگي و بينظمي ايجاد نمايد.
موضوع فوقالذکر به دلايل زير در منطقه مورد مطالعه بروز پيدا نکرده است:
بديهي است ابعاد چنين جريان گلي که بتواند نظم نهشته شدن رسوبات بر روي مخروط
افکنههاي متعدد اين منطقه ( 12عدد مخروط افکنه مجاور هم) را به هم بريزد بايد بسيار
بزرگ بوده باشد.
از طرفي براي چنين رخدادهايي نياز به وقوع بارشهاي بسيار بالاتر از آستانه نرمال در
منطقه موردمطالعه است .با توجه به اينکه متوسط ريزشهاي جوي منطقه موردمطالعه 122
ميليمتر محاسبهشده ،در بررسي دوره  79ساله بارشهاي منطقه رخداد بارشي قابلتوجهي
که انحراف چشمگيري را نسبت به عدد ميانگين حکايت نمايد ملاحظه نميشود.
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قرارگيري مرکز جمعيتي مانند شهر بيرجند در بخش انتهايي مخروط افکنههاي مورد
مطالعه و بررسي تاريخچه سيلابهاي ثبت شده بهصورت گزارشها و آمارهاي رسمي و
غيررسمي نيز وقوع جريانهاي گلي از سمت مخروط افکنههاي مطالعه شده را تأييد
نمينمايد.
نهايتاً اينکه بررسيهاي ميداني موقعيت نمونههاي مطالعه شده نيز فاقد هرگونه شواهد
و آثار مربوط به وقوع جريانهاي گلي است.
جدول ( )2مقايسه متوسط اندازه ذرات بخش قاعده مخروط افکنهها با بخش مياني
Power
)(Alpha=.01

Power
)(Alpha=.05

Decision
)(5%

Prob
Level

T-Value

9/79

9/77

تأييد فرض صفر

9/97

7/22

9/99999

9/99997

تأييد فرض صفر

9/32

7/22

9/97

9/29

رد فرض صفر

9/97

7/22

فرضيات

 -1ميزان اختلاف
بين متوسط ذرات
تقريباً صفر است
 -7متوسط ذرات
در قاعده کمتر از
متوسط ذرات در
بخش مياني است
 -9متوسط ذرات
در بخش قاعده
بيشتر از متوسط
ذرات در بخش
مياني است

جدول ( )3مقايسه متوسط اندازه ذرات بخش قاعده مخروط افکنهها با بخش رأس
Power
)(Alpha=.01

Power
)(Alpha=.05

Decision
)(5%

Prob
Level

TValue

فرضيات

9/91

9/91

تأييد فرض
صفر

9/13

9/77

 -1ميزان اختلاف بين
متوسط ذرات تقريباً صفر
است
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9/999

9/91

تأييد فرض
صفر

9/12

9/77

9/97

9/19

تأييد فرض
صفر

9/97

9/77

111 
 -7متوسط ذرات در
قاعده کمتر از متوسط
ذرات در بخش رأس
است
 -9متوسط ذرات در
بخش قاعده بيشتر از
متوسط ذرات در بخش
رأس است

جدول ( )4مقايسه متوسط اندازه ذرات بخش مياني مخروط افکنهها با بخش رأس
Power
)(Alpha=.01

Power
)(Alpha=.05

9/911

9/92

9/99

9/19

9/9979

9/91

Decision
)(5%

تأييد
فرض
صفر
تأييد
فرض
صفر
تأييد
فرض
صفر

Prob
Level

TValue

فرضيات

9/71

-9/27

 -1ميزان اختلاف بين متوسط
ذرات تقريباً صفر است

9/77

-9/27

9/23

-9/27

 -7متوسط ذرات در مياني کم-
تر از متوسط ذرات در بخش
رأس است
 -9متوسط ذرات در بخش
مياني بيشتر از متوسط ذرات
در بخش رأس است

در نهايت فرض تغيير و تبديل تدريجي مخروط افکنههاي منطقه مورد مطالعه از يک
لندفرم آبي به سمت لندفرم بادي در قالب باهادا و دشتهاي ريگي ،ميتواند مورد تأييد قرار
گيرد.
از طرفي چنانکه در مبحث مورفوتکتونيک فعال منطقه نيز اشارهشده يکي ديگر از
دلايل بيشتر بودن قطر ذرات در بخش مياني مخروط افکنههاي منطقه نسبت به بخش
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رأس آنها جابجايي قائم توده کوهستاني منطقه و انتقال بخش فعال مخروط افکنهها به
سمت مناطق مياني و تشکيل مخروط افکنههاي تلسکوپي يا تودرتو است.
در سادهترين حالت يا بهعبارتي تحت شرايط پايداري تکتونيکي در قسمت بالادست
نزديک به رأس مخروط افکنه مواد رسوبي جوانتر و در بخش پايين رسوبات قديميتر جاي
ميگيرند .اما تحت تأثير شرايط فعاليتهاي تکتونيکي و بالا آمدن کوهستان نسبت به دشت،
افزايش فعاليت و به عمق رفتن جريانهاي آبي بهمنظور رسيدن به سطح تعادل با وضعيت
سطح اساس ايجادشده صورت ميگيرد که انعکاس اين فرايند در مخروط افکنهها بهصورت
انتقال مواد رسوبي جوانتر به سمت بخشهاي مياني و تشکيل مخروط افکنههاي تلسکوپي
است .در مخروط افکنههاي منطقه موردمطالعه تکتونيک فعال کوهستان باقران منجر به
ايجاد مخروط افکنههايي از اين نوع در محدوده موردمطالعه شده است.
بزرگتر بودن اندازه ذرات رسوب در بخش مياني نسبت بهاندازه ذرات در بخش رأس
مخروط افکنهها ،به گسترش فرايندهاي فرسايش بادي بر روي مخروط افکنههاي مورد
مطالعه نيز مرتبط است .بهطوريکه جريان فرسايش بادي منجر به کاهش ذرات ريز و
برداشت آنها از اين منطقه و بجاي ماندن ذرات درشتتر شده ،بهنحويکه در اين بخش از
مخروط افکنهها حضور دشتهاي رگي غلبه دارد .ازاينرو يکي از مهمترين عواملي که
باعث از بين رفتن همگني موردنظر در اندازه ذرات نمونهها شده را با توجه به کاهش فعاليت
جريانهاي رودخانه ميتوان افزايش فعاليت فرسايش باد استنباط نمود .اين موضوع نقش
تغييرات آبوهواي را در واکنشهاي ژئومورفيک مخروط افکنههاي موردم طالعه تبيين
مينمايد.

تشخيص واکنشهاي ژئومورفيک مخروط افکنههاي جنوب دشت بيرجند به...
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