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 .سبالن یشمال یهادامنه یهاافکنهو گسترش مخروط یریگعوامل موثر در شکل یبررسهدف:  

و گسررترش  یریگدر شررکل یررادیعوامررل   ،شرردهانجامبررر اسرراا ماالعررات  پییهوه : شناسیییروش

های تکتونیکی و تغییرات اقلیمی اشاره توان به فعالیتها میترین آننقش دارند که ا  مهم هاافکنهمخروط

. برای اندقرارگرفتهاین دو عامل به ویژه تکتونیک، بیشتر مورد ماالعه  در این تحقیق، کرد. به همین دلیل،

جبهه کوهستان، نسربت  ینو یتهس یهابر اساا شاخص یکژئومورف ها و شواهدشاخصا    کار،انجام این 

 شاخص تقعر رودخانه )مساحت نرمال شرده( یپسومتری،و انتگرال ه یکف دره به ارتفاع آن، منحن یپهنا

رودخانره،   یتمیلگار یمهن یل(، شاخص پروفθ) یا (یخا یونرگرس یب)شر رودخانه (، شاخص تقعSci) یا

ها برش رودخانه  یکمّ تجزیه و تحلیل ی،ناهموار یبعدم تقارن حوضه، شاخص شکل حوضه، ضر اخصش

اح سر هراییلها، پروفافکنرهمخروط یمورفولروژ ی،طرول یرلپروف یزآنرال یقها ا  طرافکنهو رأا مخروط

 یهاتراا ،هاافکنهآبخیز، راباه بین عناصر مخروط هایو حوضه هاافکنهروابط بین مخروط افکنه،مخروط

بررای راسرتی آ مرایی نتیجره حاصرل ا   بهرره گرفتره شرد. هاافکنرهو عناصر مختلف مخروط یارودخانه

 های ژئومورفیک ا  ماالعات و مشاهدات میدانی، استفاده شده است.  شاخص

اقلیمری، ماالعرات میردانی و  یهاشراخصهای ژئومورفیرک، با توجه به نتایج حاصل ا  شاخص: هایافته

 پلیستوسندر دوره  هاافکنهو گسترش مخروط یریگشکلای به این نتیجه رسیدیم که  ماالعات کتابخانه

بره ایرن صرورت کره  .اتفاق افتاده است یکوهستان هاییخچالو حضور  یکیتکتون -یفشانآتش یطدر مح

های الهرار روانره با ایجاد وهای کوهستانی بوده همزمان با حضور یخچال ،ی توده سبالنگفوران و باال آمد

 هاافکنرهمخروط و گسترش یریگشکل در کهیدرحال، نقش قاطع داشته است. هاافکنهمخروطدر تشکیل 

 . موثر افتاده است یخچالی به بین یخچالی(یم )ا  دوره اقل ییرو تغ یکیآرامش تکتون ،دوره هولوسن در

 ییرراتو تغ یکیتکترون-یفشرانمهرم آتش یردهداد کره دو پدحاصل ا  پژوهش نشان  یجنتا: گیرینتیجه

 شرهرینگمش رابنگ یکواترنر یهاافکنهو تحول مخروط یریگنقش قاطع در شکل ی،دوره کواترنر یمیاقل

 یبارنردگ یراو  هایخچال یتسبالن با حاکم یفشانآتش یتهمزمان بودن فعال به این صورت که، .اندداشته

و  شرده یا) الهرار( بره صرورت دوره یگلر یرانجر یجرادموجرب ا ین،پسر پلیستوسرنا در عهرد آسیلس

 ها را به دنبال داشته است. ها و حوضهافکنهدر مخروط گذاری رسوب

 افکنهمخروط یم،اقل یک،سبالن، تکتون توده یک،ژئومورف یهاشاخص  های کلیدی:واژه



 

 مقدمه و هدف -1

 

 مسئلهبیان  -1-1

کره  ییشرکل مشرخص هسرتند کره معمروالج در جرا یها اشکال مخروطرافکنهمخروط

شرکل  ،شروندیمجراور وارد م دشرتو بره  خرار  یکوهسرتان ریرزآبها ا  حوضره رودخانه

بره خراطر  هرایاباندر ب یول خورند،یبه چشم م هایمدر تمام اقل هاافکنهمخروط. گیرندیم

 یعلمر یحتوضر یناند. اولشدهماالعه واقع دمور یشترب ی،و سهولت دسترس یتظاهرات عال

دسرت دره (در ماالعه بخش باال1873)1یودر یلهبه وس هایابانب یهاافکنهدر مورد مخروط

ترا سرال  هایابانب یهاافکنهمخروط. انتشارات علمی در مورد مارح شد ،یندوارودخانه ا

های افکنرهافزایش یافته است. مخروط بسیار کم بوده و بعد ا  آن به صورت نمادین 1960

اما کرار  ،ران را به خود جلب کرده استگتماشایی غرب آمریکای شمالی نظر اغلب پژوهش

سررایر منرراطق جهرران، نظیررر پرررو،  خشررکیمهننررواحی خشررک و  یهاافکنررهمخروطروی 

دوسرتان، آرژانتین، شیلی، جنوب اروپا، شرق و مرکز آفریقا، خاورمیانه، ایران، پاکستان، هن

(. 1: 2009،  2و مررک فرسررون یررر)بلنیررز افررزایش یافترره اسررت چررین و مغولسررتان 

 ییجا؛ جابرهکننردیم سرا مرنعک یکیتکترون یهاشکل ییرو نوع تغ یزانها مافکنهمخروط

 بره   افکنرهمخروط گیریشرکل منجرر بره توانردیمگسل نرمرال،  یکدر امتداد  بلندمدت

اسرت کره  تریمضخ ییدر جا ایافکنهمخروط یهانهشته .شودر مت1000ا   یشضخامت ب

 یهاضرخامت نهشرته ین. همچنریفتردب یینپا یعحوضه نسبت به کوهستان به صورت سر

کرف  براال آمردنو موجب  کندتغییر می نیز یمیت اقلییراپر شده در واکنش به تغ یآبرفت

بره عنروان  یکرواترنر(. دوره 13: 2007،  3برال) شرودیم ایافکنهمخروطح وها و سادره

 یکیتکترون یرتا  فعال ییهراهمرراه برا دوره یخچرالی، ینو بر یخچالی یهاا  دوره یتناوب

                                                                                                                               
1Drew 
2 Blair & Mcpherson 
3 Bull 



  های شمالی سبالنهای دامنهافکنهسترش مخروطگیری و گعوامل موثر در شکل      18

 

هرم در تحرول  مرراهبره صرورت همزمران و ه یمو اقلر یکتکتون ین. بنابراشودیشناخته م

 (.2: 2003،  4و همکاران یزرااواند )ها نقش داشتهافکنهمخروط

، براالتر یراییسو و قرار گرفتن آن در عرر  جغراف یککوهستان سبالن ا   یادارتفاع   

 یکرواترنرکوهسرتان در دوره  ینباعث شده تا ا دیگر،ا  سو  ر ایرانگنسبت به ارتفاعات دی

 یخچرالیمتناوب  یهادوره تأثیرتحت  یکی،تکتون هاییتعالوه بر فعال ،پلیستوسن یژهبه و

و  ی؛ رجبرر42: 1993 یررام،؛ خ95: 2003 ی،اوغلرردالل) یررردقرررار گ نیررز یخچررالی ینو برر

 های شرمالیدامنهدر  یندهافرا ینآثار ا یدانی،(. بر اساا ماالعات م227، 2012 یبی،خا

و  یخچررالی هاییرکهرا، سرسررگردان، مورن یهابره وضروح  بره صرورت سرن  سربالن

 ینرردهایشررده برره فرا یپررژوهش سررع یررندر ا .کننرردیم یی، خررود نمررایگلرر هرراییانجر

های اسرتفاده ا  شراخص با مناقه یهاافکنهمخروط ییردهندهتغو همچنین  دهندهیلتشک

 پرداخته شود. میدانی  و ماالعات کیمورفومتری اقلیمی ،5یمورفوتکتونیک

اسرت کره یرک در تکتون یدنسبتاج جد یارشته (یژئومورفولوژ یکتکتون) مورفوتکتونیک

قررار  رانگیرار پژوهشرفعرال در اخت یرکبه تکتون یابیدست یرا برا یار ش با هایشاخص

 ینرهانجرام نشرده باشرد. در  م یسرن کرواترنر یینکه در آنجا تع ی مان یژه،به و ،دهدیم

 اسرت یرد، نسبتاج جدGIS6سیستم اندا ، استفاده ا  و تحول چشم یژئومورفولوژ یکتکتون

 یبرا یابزار قدرتمند ی، هکش یهاشبکه یلتحل ،همچنین(. 2: 2012، )آ انون و همکاران

 ییرراتبره تغ اهرودخانره کانال  یرا ،است اخیر یو باال آمدگ یکیتکتون یتنشان دادن فعال

)کرالرک و  حسراا هسرتند یاربس کنند،یها را کنترل مآن یبکه شکل و ش ییپارامترها

 در مدت  مان نسبتاج یتعادلرخ نیم یبه برقرار یشها گرا(. رودخانه19: 2004،  7همکاران

 الیرلاگرر د ی،ارودخانره یهادر شربکه نظمرییب ین،بنابرا ،دارند سال( 310 -610) کوتاه

لرذا،  ؛اسرت یرراخ یکیتکترون هراییتنداشته باشد، مربوط به فعال یمیو اقل یشناسسن 

 یب،ماننرد شر ایرودخانره یبرا اسرتفاده ا  پارامترهرا تواننردیم یکژئومورف یهاشاخص

فعرال دوره  یکیتکترون یحوضه، اطالعات مربوط به ساختارها هاییژگیو و اختالف ارتفاع

 (.226: 2012آ انون و همکاران، ) را آشکار کنند یکواترنر

 یرکبره عنروان  یرامترر ا  سراح در 4811فشانی سبالن با ارتفاع آتش توده یریگرقرا

                                                                                                                               
4 Viseras et al 
5 Morphotectonic Indices 
6Geographic Information System( GIS) 
7 Azanon et al 
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متر بره  1500با ارتفاع حدود  شهرمشگین یوسنپل-یودر مجاورت چاله م یشیساح فرسا

 یوسرتهبره هرم پ یهاافکنهمخروط یریگمنجر به شکل ،گذاری رسوب  یفضا یکعنوان 

 ییراتو تغ یکیتکتون هاییتدرک فعال یرا برا یفرصت مناسب یای،شرا ینشده است. چن

 ترا کنرون یاماالعره ینوجود، چن ینمناقه فراهم نموده است. با ا یدوره کواترنر یمیاقل

 لحرا  ا  هاافکنرهمخروط ،عرالوه برر آن انجام نشده اسرت. یستمی( به صورت س1398)

جرزو  ،هاافکنرهمخروطبره هرر حرال . هسرتند مهرم بسریار  یر مینری یهاآب و اقتصادی

اطالعرات  هراآن یکمر هراییلتحل یبررسر و شروندیممحسوب  یارودخانه هاییستمس

برا توجره بره مشخصرات  یژهو به .را به همراه دارد یدیمف یکیو مورفوتکتون یکیمورفولوژ

 یار هستند. بس یرانمختلف ا ینواح یزیخلر هماالعه  یبرا هاافکنهمخروط ،یکژئومورف

 اهداف پژوهش -1-2

 هست: یرتوجه به موضوع پژوهش، اهداف پژوهش حاضر به شرح   با

  و  یریگدر شرکل یکی و  تغییرات اقلیمریتکتون هایفعالیتمشخص کردن سهم

 سبالن یشمال هایدامنه یهاافکنهگسترش مخروط

 نسربت بره  هراآنها و واکرنش افکنرهی مورفومتری مخروطگویژ مشخص کردن

 سبالن های شمالیدامنهمیزان و نحوه عملکرد تکتونیک در 

  پژوهش سؤاالت -1-3

 است: یربه سؤاالت   ییگوپژوهش به دنبال پاسخ ینموضوع، ا یتبا توجه به ماه

 و  یریگدر شرکل ا  بین عوامل اقلیمی و تکتونیکی، نقش و سرهم کردام یرک

 ، بیشتر است؟سبالن های شمالیدامنه یهاافکنهگسترش مخروط

  و نحرروه عملکرررد  یررزاننسرربت برره م ها،افکنررهواکررنش مورفررومتری مخروط

 ونه بوده است؟ گچ سبالن های شمالیدامنهدر  یکتکتون

 فرضیات پژوهش -1-4

 یرر  هاییهتا صحت و سقم فرض شودیپژوهش با توجه به سؤاالت مذکور، تالش م یندر ا

 به بوته آ مون گذاشته شود:

 نقش توده سبالن،  های شمالیدامنه یهاافکنهو گسترش مخروط یریگدر شکل

 های تکتونیکی بوده است. تغییرات اقلیمی، بیش ا  فعالیت

  ن و نحوه عملکرد تکتونیک، و میزا هاافکنهمخروط و مورفولوژی یمورفومتر ینب

 .وجود دارد ارتباط
 ضرورت پژوهش -1-5
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 یری و گی شرکلبررا محل مناسبی کوهستان سبالن، یشمال هاییها  کوهپا یعیبخش وس

 یرنا یبرر رو یرادی  یها بروده اسرت. شرهرها و روسرتاهاافکنرهمخروط ینرهگسترش به

مهرم هسرتند. عردم  یاربسر یو گردشگر یاند که ا  نظر کشاور ها قرارگرفتهافکنهمخروط

 فعرال یینردهامناقه و فرا هایافکنهطدر خصوص مخرو یکیوجود  ماالعات ژئومورفولوژ

را در مناقره  یانسران  هراییتو گسرترش  فعال هایرسراخت  توانند،یها که مآن یبر رو

 پژوهش بوده است.  ینانجام ا یما برا یزهکنند، مشوق و انگ یدتهد

 .مهرم هسرتند یا  نظرر اقتصراد ی مناقره مرورد ماالعرههاافکنرهعالوه برر آن، مخروط

. دهنردیم کیلا  منراطق تشر یلریرا در خ  مینرییر  یهراها، مخرا ن آبآن یهانهشته

هرا را در برر آن یی کرههاافکنرهمخروط یرقها ا  طرا  حوضره یاریبسر  مینییر  یهاآب

 ی،کشرراور  هرراییکاربر ی، برررای مناقررههاافکنررهمخروط .شرروندیم یررهانررد، تغذگرفته

 .مالوب هستند ی،و صنعت یشهرسا 

مختلف، شامل کاهش خارات  یهارشته یا هایافکنه به خاطر نمخروط یهاپژوهش رشد

 ی،شرهر یزیرنامهبر یالب،دامنه، کنترل س یداریپا یک،) نئوتکتونیایو مح شناسیین م

)سراخت یشهر یخارنراک(، مهندسر یهاو دفرع  بالره یر مینری  یهراآب یعدم آلودگ

 ییرراتتغ یردنفهم یر مینری،  یهراحردود آب یرینها(، تعسا ه یرکمربندها، سدها و سا

معردن و ادامره  ی،شناسر ینرهنفرت و چ شناسریین م ی،شناسرماالعرات باستان یمی،اقل

 یمهندسر شناسریینو  م یدرولوژیه ی،شناسرسوب ی،در ژئومورفولوژ یادیبن یقاتتحق

 بوده است. 

 

 

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 افکنهتعریف مخروط -2-1

کره  شردهمارحا  طرف محققین داخلی و خارجی 1افکنهمختلفی برای مخروط تعاریف

، شرودیمدر خیلی ا  موارد به هم شبیه بوده و نقاط مشترک  یادی دارند. در اینجا سرعی 

کره افکنره مخروط اصراالح جهت روشن شردن موضروع پرژوهش بره تعریرف و توصریف

یکری ا  بهتررین  پرداختره شرود.بیشرتر  ،دهدیمپژوهش حاضر را تشکیل  یبنداستخوان

ا  او تبعیرت در ایرن  مینره  یگراندو  کارکردهکنه افکه در مورد لندفرم مخروط یمحققین

ترا 1964های است. این دانشرمند آمریکرایی برین سرال 2بالویلیام بیل  شکیباند، کرده

آن، چندین کتاب و مقاله بره چرار رسرانده و  هاییژگیوافکنه و در  مینه مخروط 2009

سیسرتمی ماالعره  یردگاهدافکنره را ا  ، مخروطبرال. ربوده است همگانوی سبقت را ا  گ

در ایرن کنرد. میماررح  سروبیر - یفرسایشر ی یک سیستمکرده و آن را به عنوان انتها

 را افکنرهرسوب بررای مخروط کنندهینتأمنقش  آبریز رسوبی، حوضه -فرسایشی  سیستم

 ؛کنردیمرا برا ی  ذاریگنقرش فضرای رسروب، یفرونشسرتو یرک حوضره  بر عهده دارد

 (.12: 7200، 4)چرارلتون کنندیمعمل  بین این دو 3رابطبه عنوان  در این بین هارودخانه

های آبریرز ها و حوضرهافکنرهذکور بررای ماالعره مخروطاه مرگا  دیرد در پژوهش حاضرر

 گسررترشیری و گدر شررکل گررذارتأثیرو هررر سرره عامررل  شرردهاستفادهای افکنررهمخروط

های ژئومورفولرروژی، برره وسرریله شرراخص های  هکشرریها برره ویررژه شرربکهافکنررهمخروط

(.1-2)شرکل اندشردهواقعمرورد بررسری ها و ماالعات میردانی، افکنهمورفومتری مخروط

                                                                                                                               
1 Alluvial fan (fan) 
2  William Bill Bull 
3 Link 
4Charlton  



         

 

 

 
 ی(گذاررسوبرسوبی )تولید رسوب، انتقال رسوب و  -فرسایشی سه بخش یک سیستم -1-2شکل

 (12: 2007)چارلتون،  :منبع

مقابرل )در  مشرخص  مینری یشناسر ینهو چ یژئومورفولوژواحدهای  ،هاافکنهمخروط    

افکنه یک نهشرته اسرت کره سراح آن بره عنروان مخروط .دریایی( هستند یشناس ینهچ

د، بره طررف پرایین کنکوهستان را ترک می ای که رودخانهبخشی ا  یک مخروط ا  نقاه

های مردرن دارای افکنرهمخروط .(2-2)شرکل یابردیگسترش م ی،شعاعبه صورت   دست

هرر  .کنردکمرک می یشناسر ینرهچها در ستون صفات مشخصی هستند که به تفسیر آن

هرای فرسایشری ناحیره افکنه ا  یک ناحیه منبع، با یک شبکه  هکشی که فراوردهمخروط

 در .شرودمی ، تشرکیلکنردیممنتقرل  یا  طریق یرک رود اصرلافکنه به مخروط منبع را

خاروط میرزان بره طررف  کره نهشته آبرفتی به صورت مخروطی شرکل اسرتنتیجه این 

بره طرور  .(1: 1972، برال) آیدیمدر  12افکنه  به صورت کمانمخروط رأادست ا  پایین

آن بره صرورت  14عرضری بره صرورت مقعرر و پروفیرل افکنهمخروط 13طولی کلی پروفیل

ر محردود نشرود بره گردیهای افکنه ا  اطراف توسط مخروطر یک مخروطگمحدب است. ا

هرای ها توسرط مخروطافکنره، ولری خیلری ا  مخروطیابدیمسترش گدرجه  180صورت 

: 2003و همکراران، ویرزراا) دهنردیمرا  15تشکیل یرک باجرادا و شوندیمر محدود گدی

 (بکوتراه حمرل رسروب ) نسربتاجفاصله ( الفبه دلیل: ) ایافکنههای مخروطنهشته .(158

الف ارتفراع  یراد، تحریرک کره بره وسریله اخرت ای و سریللغزش توده دخالت فرایندهای

 دانهدرشرت، رت جریان به محض ورود به پیدمونتا  دست رفتن سریع قد ( و ) شوندیم

                                                                                                                               
12 Bow 
13 Longitudinal Profile 
14 Transverse Profile 
15 Bajada 
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شرامل رسروبات  عمردتاجای افکنرههای مخروطهسرتند. نهشرته بندی ضرعیفو دارای الیه

 ،برراال آمرردهبسررتر   ی و فرسررایش سررنگهسررتند کرره ا  طریررق هرروا د نخوردهدسررت

  رسروبات دانره ریرز تواننرد ابره صرورت محلری می هاافکنهمخروطرچه گ. اندشدهحاصل

و مک فرسون،  یر)بلاند شدهیلتشک رسوبات دانه درشت به طور کلی ا  تشکیل شوند، ولی

2009 :417.) 

 

 
 ( انگشهر )منبع: نویسندینگافکنه مشمخروط ای تصویر ماهواره -2-2شکل  

 افکنههای مخروطانگار یا 16ژئومورفولوژیکی عناصر -2-2 

؛ 2009)بلیرر و مرک فرسرون،  ا  نظرر( 3 -2)شرکل افکنرهعناصر کلیدی یرک مخروط   

نقاه ، 19شدهیدهبرکانال ، 18افکنهمخروط رأاا :  اندعبارت (1997، 17کالواچه و همکاران

 23قهقراییهای خندقو  22ساوح قدیمی، 21بیشینه رسوبی فعال، 20تقاطع

                                                                                                                               
16 Geomorphological Features 
17 Calvache et al 
18 Apex 
19 Incised Channel 
20 Intersection Point 
21 Active Depositional Lobe  
22 Older Surfaces  
23 headward-eroding gullies 
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نقطه ( IP ،شدهیدهبرکانال ( IC افکنه،مخروط رأس (A ،افکنهژئومورفولوژیکی مخروط عناصر -3-2شکل 

 (416: 2009) بلیر و مک فرسونمنبع: .  کنندهیهتغذکانال  (FCبیشینه رسوبی فعال و ( ADL ،تقاطع

 : شودمیافکنه، توضیح داده ژئومورفولوژیکی مخروط کدام ا  عناصرهر در این قسمت، 

 با عالمت  افکنه: این عنصر ژئومورفولوژیکیمخروط رأاA  نشان ( 3-2شکل )در

ای است که در پیشانی کوهستان و جایی که این عارضه نقاه. داده شده است

 24باالتریناین نقاه  ، قرار دارد.شودیمافکنه ، وارد مخروطکنندهیهتغذکانال 

ر جبهه کوهستان گا افکنه است.ترین قسمت مخروطو مرتفع (مبدأ)نزدیک به 

 رأا، افکنه ا  یک منبع تغذیه شودو نیز مخروط اه یا تند باشدگبه صورت پرت

 25ر، جبهه کوهستان به شکل خلیجیگولی امشخص است،  کامالجافکنه مخروط

ر، در گبه عبارت دی .هست)پیشروی به داخل کوهستان( باشد، این عارضه مبهم 

افکنه مشخص است، مخروط رأاهای کوهستانی فعال ا  نظر تکتونیکی جبهه

 ، تظاهر بهتر و آشکاری ندارد.یرفعالغهای کوهستانی ولی در جبهه

  شودیمنامیده  26افکنهمخروط رأابرش  که : این لندفرمشدهیدهبرکانال، 

دست و روی پایینبه طرف  آبریزا  حوضه  کنندهیهتغذامتداد کانال 

 .یابدنمی گسترش، همیشه وجود ندارد و یا شدهیدهبرکانال افکنه است. مخروط

 .یابدادامه می افکنهسل میانه مخروطگاه گپرتبا شعاع طوالنی و یا تا  معموالج

ر ساح گرسند، ولی اافکنه به پایان میو یا وسط مخروط رأادر  معموالجها آن

                                                                                                                               
24 Proximal 
25 Embaymen (Backfilled)   
26 Fanhead Trenc 
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سل در گافکنه خیلی پایین بیفتد و یا یک دست مخروطاساا در قسمت پایین

در  یگر،به عبارت د. یابدیمافکنه ادامه این بخش فعال باشد، تا پای مخروط

جریان )وجود ندارد  شدهیدهبرکانال  یکیفعال ا  نظر تکتون یکوهستان یهاجبهه

 یکانال) یابدیمتوسعه بهتر ، یرفعالغ یکوهستان یهادر جبهه ی، ول(27ایورقه

 .(418: 2009و مک فرسون ) یربل، )شده(  ه

 شدهیدهبرافکنه، جایی که کانال دست مخروطدر موقعیت پایین :نقاه تقاطع ،

. به (1967، 28)هوک شودیم بد، نقاه تقاطع )نقاه عاف( شروعیاپایان می

ر، نقاه تقاطع جایی است که در آن بستر کانال با ساح گعبارت دی

ال م به ذکر است که باالی نقاه  .(4 -2)شکل کندیمافکنه برخورد مخروط

 دهندهنشانو پایین تر ا  آن  29منفی ذاریگفضای رسوب دهندهنشانتقاطع 

 (.9: 2012، 31و همکاران ی ان) است 30مثبت ذاریگفضای رسوب

 

افکنه( و (، سطوح قدیمی )سطح مخروطگذاری رسوب بیشینه رسوبی فعال )منطقه و  تقاطعنقطه  -4 -2شکل

 .(9: 2012، و همکاران زانی ؛450: 1967) هوک،  منبع: آبراهه(رخ نیم) شدهیدهبرکانال 

 

  :ایرن شرودیم( دیرده 4-2)که در شرکل  یهمان طوربیشینه رسوبی فعال ،

 ژئومورفولرروژیکی بعررد ا  نقارره تقرراطع و برره محررض ایجرراد فضررای  عارضرره

یعنی این نقاه در براالی سراح اسراا  ؛گیردیمشکل  ،مثبت گذاریرسوب

به صورت جانبی روی  شدهیدهبردر این نقاه جریانات داخل کانال  قرار دارد.

  .(9: 2012و همکاران،  ی ان) شودیمسترده گافکنه مخروط

                                                                                                                               
27 Sheet Flood 
28 Hooke 
29 Negetive Accommodation Spacc 
30 Positive Accommodation Spacc 
31Zani et al  
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  در طررفین  صریقلی یافتره فرشسرن برا  معموالجساوح قدیمی: این ساوح

) هروک، و جوانب عارضره بیشرینه رسروبی فعرال قررار دارد شدهیدهبرکانال 

  .(9: 2012و همکاران،  ی؛  ان450: 1967

 های عمرومی در بخرش ایرن عروار  پدیرده های قهقرایری:الیگها یا خندق

 یرنررد.گبیشررینه رسرروبی فعررال قرررار میافکنرره و دور ا  دسررت مخروطپایین

هرا چره بره صرورت انفررادی و چره بره الیگفرسایش قهقرایی به وسیله این 

را  شدهیدهبر، کانال یتاجنهایابد و می گسترشدست به طرف باالصورت شبکه، 

کند و ا  این طریق باعث انحراف کانال و انتقال بیشرینه رسروبی بره قاع می

و  ی؛  انرر450: 1967) هرروک،  شررودافکنرره میمخروطر گرردی هایسررمتق

 .(9: 2012همکاران، 
  افکنهمخروط تکاملو  گسترش ضروری شرایط -2-3

( یرک الف)افکنه وجود دارد: مالوب مخروط تکاملو  گسترشسه شرط ضروری برای 

 هکشری شرود.  ،مرتفع به یک دشرت آبریزرافی، جایی که در آن یک حوضه گمحیط توپو

(  افکنره و )( بررای سراختن مخروطآبریزتولید رسوب کافی در ناحیه منبع )حوضه ( ب)

و کلید  ننده، مانند تخلیه آب فراوان و  لزله که باعث حرکرت  کنندهیکتحریک مکانیزم 

و  یررل؛ ب1997 کالواچره و همکراران،)افکنه شرود به سوی مخروط آبریزرسوبات ا  حوضه 

، افکنرهمخروط یلتشرک یبررا یتوپروگراف یطشرراترین شرایع .(420: 2009مک فرسون، 

برین  یتوجهقابلسل است که جابجایی گبر اثر یک  باال آمدهحواشی یک بلوک ساختاری 

، یتوپروگراف یطشرراایرن نروع  یک مثرال بررای. (5 -2)شکل باشد رخ داده سلگقاعات 

که در آن مناطق مرتفع در کنرار  شهر استینگمجاورت توده سبالن و چاله تکتونیکی مش

. اندهها نیروی تکتونیکی نقرش داشرتیری و تکامل آنگدر شکلو  قرارگرفتهمناطق پست 

عوامل مختلفی قررار  یرتأث، تحت شدهیلتشکای افکنهمخروط ها، اشکالدر این نوع محیط

ی، اخرتالف گبارنرد، میزان آبریزحوضه به مساحت  توانیمها آن ینترمهمیرند که ا  گمی

اشاره کررد. عوامرل  شدهیهتخلارتفاع بین حوضه رسوبی و حوضه فرسایش و حجم رسوب 

هرچه اختالف ارتفاع بین حوضره  .نشان داده شده است (6-2) شکلدر  در باال شدهمارح

بیشرتری را در  یگذاررسروبافکنه فضای رسوبی و حوضه فرسایشی بیشتر باشد، مخروط

)بال، آل تشرکیل خواهرد شردیردهای هاافکنرهمخروط. در این شرایط شتاختیار خواهد دا

2007 :82) 
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 (2007، بالمنبع: ) ،هاافکنهمخروطیری و تکامل گرافیکی در شکلگتوپو نقش شرایط -5 -2شکل

 

 
 

حوضه منبع، که پارامترهای کلیدی  –افکنه آل مخروطشماتیک مقطع عرضی یک سیستم ایده -6-2شکل

به  SQو  P ،H. دهدیمو مساحت حوضه را نشان  افکنهمخروط به ترتیب مساحت Acو  Afدهد. را نشان می

 دهد.از یک منبع مرتفع را نشان می به وسیله فرسایش شدهیهتخلی، اختالف ارتفاع و حجم رسوب گترتیب بارند

V  میزان تکتونیک عمودی که موجب جدایی حوضه فرسایشی از حوضه سوبسیدانس مجاور را به نمایش

 (355: 2007، 32منبع: )دید و وردین. گذاردیم

 

 افکنهمخروط کنندهکنترل فرایندهای -2-4

دگر ) عوامل خارجی افکنه را به دو دستهمخروط کنندهکنترل هایفرایند به طور کلی

 (.  21: 2005، 33تگ) ها کنندیم بندییمتقس (خود  ا) و عوامل داخلی ( ا
 )آلوژنیک( 34عوامل خارجی -1-4-2

ای که در آن یک ) نقاه35آستانه یکا   افکنه()مخروط یکژئومورف یستمس یک

                                                                                                                               
32  Dade &Verdeyen 
33  Huggett 
34  External Variable (Allogenic, Extrinsic) 
35  Threshold 
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مجبور  ،ینکهمگر ا کندینمعبور  یخارج( یدآیمر در گسیستم ا  یک حالت به حالت دی

یک مثال اولیه در این مورد، پاسخ  .شود یخارج یرمتغ یکدر  ییرکار با تغ ینبه انجام ا

در واقع عوامل  خارجی است. یرمتغیک به عنوان  سیستم ژئومورفیک به تغییر اقلیم

 ی به عوامل داخلی ندارندگونه وابستگکنند و هیچبه صورت مستقل عمل میخارجی 

  :شودیمترین عوامل خارجی اشاره در  یر به برخی ا  مهم .(21: 2005ت، گ)ها
 تکتونیک -2-4-1-1

. کنندیمها وجود خود را مدیون چندین عامل هستند که همزمان عمل افکنهمخروط

ها جایی که رودخانه ؛ای استرافیکی ناحیهگهانی محیط فیزیوگها تغییر ناآن ینترمهما  

نقل ا  چامیال و به ؛ 1994بلیر و مک فرسون، ؛ 1977، بال) شوندیمغیر محصور 

ها است که کوهستان سلگدر محل  معموالج ،هانیگاین تغییر نا(. 263: 1997، 36همکاران

 جریان روان آب باال و سریع مسئول  در چنین مناطقی، کند.را ا  دشت آبرفتی جدا می

همچنین در این فرمت  ا  طریق کانال تغذیه کننده است. افکنهروی مخروطگذاری رسوب

، جریان 37واریزهی، جریان گهای سنبه وسیله بهمن هاافکنههای مخروطنهشته محیای،

و نیمه  داریه اوشامل قاعات  معموالجها این نهشته شوند.ای و مانند آن ساخته میورقه

مورد بحث قرار  یاربس یکیتکتون یسا و جوان هوا و آب ینقش نسب باشند.می داریه او

های درشتی رسوب به طرف باال را ناشی بعضی ا  محققین چرخه کهیدرحال گرفته است.

افکنه مخروطگذاری رسوب نقش اقلیم را در ،رانگ، دیدانندیمهای تکتونیکی ا  فعالیت

های تکتونیکی نقش چه فعالیت اگر (.263: 1997و همکاران ،  یالچام) دانندغالب می

دارند، اما برخی ماالعات نشان  هاافکنهو گسترش مخروط یریگشکل مهم و مثبتی در

که ممکن است، نقش تکتونیک در این خصوص منفی باشد و آن موقعی است که  دهدیم

 و به تبع آن با یافتهیشافزاهای شدید تکتونیکی، شیب مناقه بیش ا  حد بر اثر فعالیت

به دنبال  افکنه رادر محل کنونی مخروط گذاری رسوب افزایش قدرت رودخانه، عدم 

یا اینکه ، افکنه خواهد شدمحل استقرار مخروط ییجاجابهاین امر منجر به داشته باشد. 

ها را به دنبال افکنهیا تقایع مخروط 38نهای تکتونیکی سبب چند قاعه شدلیتفعا

تکتونیک  مانی به یک  اتتأثیرکرد که  استنباط توانیم. به این صورت خواهد داشت

عالوه بر  که فعالیت تکتونیکی شودیمتبدیل  افکنهمخروطیری گعامل منفی در شکل

                                                                                                                               
36 Chamya& et al 
37  Debris Flows 
38  Segmented 
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مورفولوژی و . در این صورت شیب، سا د متأثرافکنه را نیز ، خود مخروطزآبریحوضه 

    (.50: 1384همکاران، رضایی مقدم و )افکنه تغییر خواهد کرد مساحت مخروط
 اقلیم -2-4-1-2     

 ینساده متضمن ا یانب ینا ؛یردگیشکل م یم،و اقل یکتکتون یلهبه وس ینساح  م

و  یکیتکتون ییراتتغ یوبه عنوان آرش اندا چشمقادر به استفاده ا   ید، ما بااصوالجاست که 

 یا ن یک،موثرتر ثبت ژئومورف یمشکل معکوا و آشکارسا  ینحل ا یبرا؛ یمباش یمیاقل

ت هس یمیو اقل یکیتکتون یطشرا ییراتبه تغ اندا هاواکنش چشم یبه درک چگونگ

( 1دو عامل است: ) تعامل اندا   مین حاصلچشمدر واقع  (.160: 2012، 39)ویتاکر

تداوم  یباال آمدگو به اختالف ارتفاع ا  طریق  کندیمرافی را ایجاد گتکتونیک که توپو

به نوبه  این فرایندها که کندیمکنترل ( اقلیم که فرایندهای فرسایشی را 2و ) بخشدیم

باید دانست که فرسایش ». شوندیمهای مرتفع در طول  مان  مینموجب تخریب ، خود

ون به گوناگرا نباید به صورت یک علم مالق شناخت، بلکه در آب و هواهای  یستی 

های شدید و باد در مناطق با پوشش حاالت مختلف عمل می کند. به عنوان مثال، باران

آنجا که خشک، یعنی های نیمه یاهی انبوه،  یاد کارسا  نیستند، بر عکس در سر مینگ

های شدید و باد و سایر یاه کم است و یا محدود به چند دسته پراکنده است، بارانگ

شوند. ا  این مقایسه می ساحی می هایموجب فرسایش نهشتهبه شدت  عوامل فرسایش

، 1972، 40)دریو« توان، به وجود انواع سیستم های فرسایشی آب و هوایی  یستی پی برد

پیداست، جدا کردن  ذکرشدههمان طوری که ا  ماالب  (.12: 1352به نقل ا  خیام، 

 مورفولوژی مارح است.در ژئو بزرگ نقش نسبی تکتونیک و اقلیم به عنوان یک چالش

و همزمان  41توأمان، تکتونیک و اقلیم م ژئومورفولوژییک سیستدر ایجاد و تکامل  یعنی

 ؛2005ت، گ؛ ها2003و همکاران،  ویزراا؛ 1999 ،42و همکاران هاروی) کنندیمعمل 

 ؛2007، 45و همکاران یگلیکو؛ 2007، 44؛ کومار و همکاران2006، 43کروی و همکاران

 (. 2013، 47؛ کوبر و همکاران2012ویتاکر، ؛ 2012، 46جین و همکاران

                                                                                                                               
39  Whittaker 
40 Derruau 
41  Coupled With (Link) 
42  Harvey & et al 
43  Crouvi & et al 
44  Kumar & et al 
45  Quigley & et al 
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 48سطح اساس -3-1-4-2    

 شودیمترین عامل خارجی محسوب ساح اساا مانند تکتونیک و اقلیم یکی ا  مهم

 تأثیرافکنه را تحت های ژئومورفیک به ویژه مخروطبا تغییرات خود، سیستم تواندیمکه 

داند که ساح اساا را نقاه ارتفاعی مشخص می (،1960) . پاول(7-2)شکل قرار دهد

ای به محض فرایندهای رودخانهتوانند، فرسایش دهند. تر ا  آن را نمیها پایینرودخانه

رسد شیب هیدرولیک به صفر می یرا  ،شوندیمیا اقیانوا متوقف  گورود به دریاچه بزر

ح اساا محلی بین سر سا به انرژی جنبشی تبدیل شود. تواندینمو انرژی پتانسیل 

، ساح 49سختیک رخنمون به عنوان مثال، . گیردیمچشمه رودخانه و اقیانوا قرار 

به همان سرعتی که باال و پایین  تواندینم یرا رودخانه  ،دهدیماساا محلی را شکل 

رخنمون سخت، بخش  ینبنابرا ،دهد، خود رخنمون را برش دهدرخنمون را فرسایش می

 یلهبه وس یبرون  دگکه  یتا  مان خود نسبت به سیستم کانال باالدستپایداری را  نسبتاج

چنین ساح اساا . دهدشکل میت ،شود یدهآبرفت پوش یلهبه وس یاحذف و  یشفرسا

 به تواندیممختلف رودخانه  هایحتی بخش ؛محلی در مقایسه با اقیانوا موقتی است

 گرفته شودنسبت به بخش باالتر خود در نظر  ان ساح اساا محلی خیلی موقتعنو

ارتفاع نقاط در طول بستر رودخانه، ممکن است به وسیله  (.168: 1978، 50بالو  لئوپولد)

تکتونیکی تغییر  یهاجنبشانباشت و برداشت و  محلی، یعنی ساح اساا هایفرایند

رچه فرایندهای ساح اساا، ممکن است در طول  یادی ا  گ .(168: 1972، بال) یابد

ی در بخش کوچکی گفتآش معموالج را تغییر دهد، ولی  ارتفاع بسترسیستم رودخانه 

قرار دهد.  تأثیررا تحت  دستیینپاهای باالدست و تواند بخشاما آن می ؛شودیممشاهده 

ی عمودی ناشی گسیختگبه انباشت و برداشت رسوب در ارتباط با  توانیمبه عنوان مثال 

فرسایش به صورت قهقرایی  معموالجباشد،  نرمالسل ا  نوع گر گسل اشاره کرد. اگا  یک 

 .افتدتفاق میا رودخانه، در بسترگذاری رسوبوا باشد، سل ا  نوع معکگر گاست ولی ا

ثابت بماند  ضرورتاجشرایط هیدرولیکی  ،ایدر طول چند سال در یک حوضه رودخانهر گا

شود و ن یاهی دیده گبه این معنا که در آنجا به مدت طوالنی تغییری در اقلیم و پوشش 

، رودخانه یردنگقرار  یزوستا یسایر حرکات احوضه تحت حرکات تکتونیکی و  ینهمچن

حالت  دهندهنشانقعر، تانحراف ا  حالت  .(ب -8-2)شکل رایش به تعادل خواهد داشتگ

                                                                                                                               
48 Base Level 
49  Resistant Outcrop 
50  Leopold & Bull 
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  (الف -8-2شکل، )(169: 1978. )لئوپولد و بال، عدم تعادل در رودخانه است

 
 (2007، بالمنبع: )، (افکنهمخروطت سطح اساس بر سیستم ژئومورفیک )نقش تغییرا -7 -2شکل

 

 

 
 (51تعادل )منبع حالدر  ها، الف( عدم تعادل ب(پروفیل طولی رودخانه -8-2شکل

 

 های آبریزی( حوضهشناسسنگلیتولوژی ) -2-4-1-4

 ،سن  کره، توسط فرایندهای  سن یباال آمدگهای ساح  مین به وسیله ناهمواری

البته رشد . گرفته استشکل  ایرایی صفحه، برخورد و ضخامت پوستهگمانند هم

پس خورند فرسایشی  یسا وکارهاناهمواری روی  مین، نامحدود نیست، بلکه به وسیله 

ی )ورودی(، با گونه باال آمدگوقتی ناهمواری به آستانه خود رسید، هر. شودیممحدود 

 معروف است.  یتوپوگراففرسایش )خروجی( برابر خواهد شد. این مفهوم به تعادل ایستای 

                                                                                                                               
51  https://opentextbc.ca/geology/chapter/13-2-drainage-basins/ 
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Abstract 
Research method: According to the studies, many factors contribute to the formation and 

development of alluvial fans, the most important of which is tectonic activity and climate 

change. For this reason, in this research, these two factors, especially tectonics, have been 

studied more. To do this, geomorphic indicators and evidence based on mountain front sinusity 

indices (smf), valley wide-to-high ratio (vf), hypsometric curve (Hc) and hypsometric integral 

(Hi), stream concavity index (normalized area) or (Sci), stream concavit index (linear 

regression slope) or (), semi-logarithmic profiles, basin asymmetric index, basin shape index, 

Relief Ratio(Rr), quantitative analysis of the river incision and apex of the alluvial fans by 

analyzing longitudinal profiles, alluvial fans morphology, surface profiles of alluvial fans, 

relationships between alluvial fans and its Watersheds, the relationship between alluvial fans 

elements, Fluvial terrace and alluvial fans of different elements were used. Field studies and 

observations have been used to verify the result of geomorphic indices. Also, for the study of 

the region's climate, the demateron, amber and amber theremic curves have been used. In 

addition, the studies of the ancients and the global equation of the climate have also been used. 
Findings: According to the results of geomorphic and, climatic indices, field and library 

studies, we concluded that the formation and development of alluvial fans during the period of 

Pleistocene in a volcanic-tectonic environment and the presence of glaciers in the mountains 

occurred. In this way, the eruption and uplift of the Sabalan mass were simultaneously in the 

presence of mountain glaciers and played a decisive role by creating Lahar flows in the 

formation of alluvial fans. While the formation and development of alluvial fans in the 

Holocene,the tectonic calm and climate change (from glacial to interglacier) has been effective.  

Conclusion: The results of the study showed that two major phenomena of volcanic-tectonic 

and climate change in the Quaternary period have played a decisive role in the formation and 

development of quaternary alluvial fans in the Meshghin Shahr Graben. So that simultaneous 

Sabalan volcanic activity with the rule of glaciers or Tonda Storm during the late Pleistocene 

caused the flow of mud (Lahara) periodically and sedimentation in alluvial fans and basins. In 

contrast, climate change from glacial period to interglacier during the Holocene and tectonic 

relaxation has led to the incision of basins and alluvial fans; in other words, climate and 

tectonic have a dual role in the development of alluvial fans and basins; The climatic and 

tectonic conditions during the period of Pleistocene period have led to the sedimentation 

(increase in the amount of sediment to water) in the basins and the alluvial fans, and in contrast, 

during the Holocene (increasing the amount of water to the sediment), incision of basins and 

alluvial fans occurred. Also, the results of the study of the morphology of the alluvial fans 

showed that the region is tectonically inactivated, since all the alluvial fans formed in the the 

Meshghin Shahr Graben, which once developed ( Pleistocene) by the rivers of the region and 

development with glacial deposits and volcanic products, in particular Lahara, The Holocene 

time was severely cut off by the same rivers due to climatic changes and tectonic relaxation, 

and their intersection was trasfferd to the sides of the Gharosu River as a erosional base level of 

reagion. Currently, new alluvial fans are formed in the same place, but due to lack of proper 

accomodation space (erosion by the Gharosu River), they are temporary.  

Keywords: Geomorphic Indices, Sabalan Mountain, Tectonics, Climate, Alluvial fan  
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