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 چكیده 

داغی در شمال غرب ايران در محدوده سیاسی استان اردبیل و در جنوب جلگه مغان واقع  وخروسل

که به واسطه تغییر روند  اين ارتفاعات از واحدهای کوهستانی آذربايجان به شمار می آيد  شده است.

ردد. منطقه مورد گ قرار گیری از واحد کوهستانی تالش جمهوری آذربايجان و ارتفاعات قفقاز جدا می

های اواخر پلیوسن و کواترنر چین خورده است، کوهزايی اواخر پلیوسن مطالعه توسط کوهزايی

های شديد را بوجود آورده، در حالیکه چین خوردگی کواترنر از شدت چندانی برخوردار نبوده چین

وس از جمله است. فرسايش،  بعد از تشکیل اشکال ساختمانی سبب شکل گیری ناهمواريهای معک

است. مطالعه ارتباط شبکه آبها با ساختمان زمین نشان دهنده اين واقعیت است که ناوديس هوايی شده

های موجود در شناسی انطباق دارد ولی برخی از شبکههای زهکشی با ساختمان زمینبرخی از شبکه

ها بیشتر از . عدم تطابق اين شبکهمنطقه مورد مطالعه با ساختمان زمین شناسی هیچ مطابقتی ندارد

باشد. زيرا قبل از تشکیل ارتفاعات خروسلو اين منطقه رود قابل توجیه و تفسیر میطرق تئوری پیشینه

يك منطقه فرونشسته بوده که رسوبات ائوسن تا پلیوسن در آن انباشته شده و در قسمت جنوب اين 

 -ها از اين منطقه باال آمده)مشگینه جريان رودخانهاهر وجود داشته ک -منطقه زون باال  آمده مشگین

اهر ( به طرف شمال و دريای خزر بوده است. در اثر کوهزايی های پلیوسن و کواترنر  منطقه مورد 

ها همچنان به عمل حفر ادامه دادند و سبب برش جهت مطالعه باال آمده و در اثر اين عمل رودخانه

 اند.  در اين ناحیه به وجود آوردههای تنگ را قبلی خود شده و دره

 رود، ناهمواری معکوس، شبکه زهکشی، ساختمان زمین: خروسلو داغ، پیشینهكلمات كلیدي
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 مقدمه -1-1

ريزيهای نوين و پايدار است)معتمد، ساز برنامهمطالعات محیطی و شناسايی اشکال ژئومورفولوژی زمینه

(. امروزه ژئومورفولوژی به عنوان پايه و اساس مطالعت منابع طبیعی تجديد شونده محسوب 3، 1378

تواند کمك قابل توجهی در های ژئومورفولوژی منطقه می، يك( بنابراين مطالعه ويژگی1374شود)احمدی، می

ای داشته باشد. در اين راستا برآن شديم تا ريزيهای محلی و منطقهشناساندن توانهای محیطی منطقه و برنامه

يکی از مناطق دور افتاده و فقیر از نظر مطالعات ژئومورفولوژی را مورد بررسی قرار دهیم. ارتفاعات خروسلو 

 در مرز ايران و جمهوری آذربايجان قرار گرفته و از طرف ديگر منطقه مورد مطالعه بخشی از منطقه تقريباً

رود که از نظر کشاورزی و تامین معیشت مردم نقش بسیار ارزشمندی در ايران بخصوص در مغان به شمار می

رفولوژی که بخشی از مطالعات ای و آگاهی از ويژگیهای ژئموبنابراين شناسايی چنین منطقهآذربايجان دارد. 

   نمايد.رود الزم و ضروری میمحیطی به شمار می

 تعريف مسئله -1-2

امروزه نقش ژئومورفولوژی در برنامه ريزيهای منطقه ای و شهری و تـاثیر آن در آمـايش محیطـی بـه 

فت، ويژه در محیطهای شهری، روستايی، کشاورزی و صنعنتی مورد توجه قرار گرفتـه اسـت)نادر صـ

(. در بهره برداری بهینه از طبیعت در آغاز بايد به شرايط و توانهـای محیطـی توجـه بیشـتری 4: 1383

معطوف گردد. بنابراين  ابتدا بايستی منطقه از نظر محیطی و ژئومورفولوژی مطالعه شود سـسس برنامـه 

عنايت به نقش  باود اين پژوهش سعی می ش در ريزی در منطقه انجام شود. با توجه به موارد ذکر شده

کنـونی ، نحـوه تحـول و  وتکتونیك در گذشته و حال و همچنین اثرات سیستم های مورفوژنز ديرينه 

و  تکنونیـكآگـاهی از نقـش  بنـابراين .شـودطـور روشـن بیـان  بـهتکوين منطقه را حتـی االمکـان  

مورفـوژنز  هاییسـتموسنئوتکنونیك در شکل گیری منطقه، آگاهی از موروفودينامیك حاکم بر منطقـه 



پس به طور مختصر و ساده مساله تحقیق در توانند موضوع تحقیق را تشکیل بدهند. گذشته و حال می

 .اين مطالعه بررسی و مطالعه ژئومورفولوژی منطقه است

  پیشینه تحقیق -1-3

کر همه ذ کهصورت گرفته است ژئومورفولوژی در رابطه  مطالغات زيادیو ايران در سطح بین المللی 

و  1ويلیامزگردد.  می  نیز موجب طوالنی شدن مطلب ،عالوه بر اينکه امکان پذير نیست آنها

و  2وستوی های معکوس زمینی پرداختند.( به ارزيابی مدلهای دينامیك ديرينه برای شبکه2009همکارانش)

و  4ولدکامپ اند.داده ( باالآمدگی اواخر سنوزوئیك را در جنوب ايتالیا مورد بررسی قرار2007)3برگلند

ای اواخر سنوزوئیك را در رودخانه تنا در کنیا مورد بررسی قرار دادند. (دينامیك رودخانه2007همکارانش)

( نئوتکتونیك و تحول چشم انداز کواترنر را در تسه گودولو در مجارستان مطالعه 2007و همکارانش)  5رودگر

مورفوتکتونیك و استیل ساختمانی کوههای مکران را مورد  (حرکات2007)7و مك کلی  6گراندو  اند.کرده

( ژئومورفولوژی رودخانه ای و فعالیتهای نئوتکتونیك در غرب 2007و همکارانش)8پتی در  اند.بحث قرار داده

آبخیز رودخانه ( ژئومورفولوژی حوضه 1377مددی)می توان به  هند را بررسی کردند. از منابع فارسی 

بررسی عوامل مورفوژنز در دامنه شمالغربی تالش)باغروداغ( با تاکید بر ( 1384، مددی )بالخلی

( تحلیل فعالیتهای نئوتکتونیك با استفاده از 1383) و همکاران مددی ،مورفوتکتونیك ومورفودينامیك

( . 1383)و همکاران روشهای ژئومورفولوژی در دامنه های شمالغربی تالش )باغروداغ(، مددی

                                                 
1 - Williams 

2- Westaway  
3- Bridgland  
4- Veldkamp  
5 -Rüdiger 

6 -Grando 

7-  McClay 

8- Patidar 



 (1385مل ژئومورفولوژی درياچه نئور در شمالغربی ايران منطقه اردبیل، مددی )پژوهشی در تکا

( تکامل ژئومرفولوژی ارتفاعات 1380، طاحونی) تکوين دشت انباشتی اردبیل در شمالغرب ايران

( تحلیل مسايل مورفو تکتونیك 1376تالش با تکیه بر نقش يخچالهای کوهستانی پلیستوسن، قاسمی)

اشاره کرد، که می تواند  و مورفودينامیك دامنه جنوبر کوه مورو و صدها مطالعه ژئومورفولوژی ديگر 

ستفاده نمود. اما در مورد منطقه مطالعه تحقیقی در زمینه به عنوان مبنای نظری تحقیق از آنها ا

ژئومورفولوژی صورت نگرفته است و تنها منبع اطالعاتی که وجود دارد نقشه های توپوگرافی و نقشه 

های زمین شناسی می باشد. با توجه به موارد باال در منطقه مورد مطالعه با يك خالء مطالعاتی به 

ه هستیم، و با توجه به اين کمبود بر آن شديم تا منطقه را مورد مطالعه خصوص در ژئومورفوژی مواج

 و بررسی قرار دهیم.  

 اهداف تحقیق ـ 1-4

. در اين راستا باشدآگاهی از نحوه تکوين و تکامل ژئومورفولوژی منطقه میاين تحقیق، اصلی هدف 

از  قرار خواهد گرفت.ررسی بعوامل مورفوژنز)درونی و بیرونی(، توپوگرافی و آب و هوا مورد 

ریزي محیطی آنجائیكه مطالعات ژئومورفولوژي و محیطی از مطالعات بنیادي و اساسی در برنامه

اي صورت نگرفته است ؛ بنابراین  مطالعه رود و چون در این منطقه این چنین مطالعهبه شمار می

 ژئومورفولوژي منطقه ضروري است.

 فرضیات و سواالت تحقیق -1-5

 کنند.منطقه ايفا نمیژئومورفولوژی ای روی توپوگرافی و گسلها تاثیر عمده -



کرده به احتمال زياد در دورانهای گذشته دينامیك بیرونی با شدت بیشتری از دوره کنونی عمل می -

 است.

 اند.گیري توپوگرافی و ژئومورفولوژي كنونی منطقه اثر تعیین كننده داشتهلیتولوژي در شكل -

 منطقه مورد مطالعه موقعیت  -1-6

است. ارتفاعات خروسلو دشت مغان را از دو بخش اين رشته کوه در جنوب دشت مغان قرارگرفته

متر  700نقطه آن جهان خانملو نام دارد و ارتفاع آن به  نمعروفتريسازد، میا انگوت و اوجارود جد

اعات خروسلو مربوط به دوره میوسن دهد ارتفمی تشکیلرسد که ارتفاعات جنوبی دشت مغان را می

برای سهولت مطالعه توسط  وخروسلدر تحقیق حاضر ارتفاعات   تا عهد چهارم يا عهد حاضر است.

عوارض طبیعی زمین به شرح زير محدود گرديد. از طرف جنوب به بستر رودخانه خوفنام چای که 

نه به طرف غرب جريان داشته و های متعدد از جمله سمبور چای است، اين رودخاخود دارای شاخه

بالهاری چای  یهاسر شاخهپیوندد، و بستر رودخانه ساری قمیش که خود يکی از خود به قره سو می

در اين مطالعه به قره سو  ز طرف غرب ارتفاعات خروسلو شود، محدود شده است. امحسوب می

مهوری آذربايجان امتداد يافته محدود شده است، اگرچه ادامه اين ارتفاعات به طرف غرب تا خاك ج

بیله سوار و از طرف شمال به دشت مغان  -است. از شرق به بستر ساری قمیش چای و جاده گرمی

شود. اين محدوده جغرافیايی از سی و نه درجه و هفت دقیقه تا سی و نه درجه و بیست منتهی می

هشت درجه و چهار دقیقه شمالی و چهل و هفت درجه و سی و دو دقیقه تا چهل و  ضدقیقه عر

 (. 1طول شرقی را اشغال نموده است)شکل



 

 : موقعیت منطقه مطالعه در منطقه1 -1شکل
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 روش پژوهش   -2-1

متداول ترين روشهای تحقیق در مطالعات ژئومورفولوژی روش مشاهده، کتابخانه ای و آزمايشگاهی 

است. بعد از اينکه منطقه مورد مطالعه در روی نقشه تعیین حدود شد، برای بررسی بیشتر منطقه و 

و برداشت برخی نمونه ها نیاز به مشاهده و مطالعات تطابق داده های کتابخانه ای و آزمايشگاهی 



میدانی وجود دارد.  روش کتابخانه ای برای مطالعه پیشینه و ادبیات تحقیق، چه در زمینه 

ژئومورفولوژی و چه در مورد منطقه مورد مطالعه الزم و ضروری است. از روش آزمايشگاهی برای 

ا و عکسهای هوايی و ماهواره ای استفاده می شود. بررسی نمونه های برداشت شده و تفسیر نقشه ه

(، 1:100000و  1:250000(، نقشه های زمین شناسی)1:50000و  1:250000از نقشه های توپوگرافی)

و  SPSSو  GIS(، تصاوير ماهواره ای و نرم افزارهای مانند 1:20000و  1:50000عکسهای هوايی)

EXEEL  .به عنوان ابزارهای مورد استفاده برای پیشبرد اهداف تحقیق استفاده خواهد شد 

 مراحل تحقیق: 

: در اين مرحله اقدام به جمع آوری إطالعات از منابع آرشیوی وکتابخانه كار دفتري و آزمایشگاهی

ی و ای خواهد شد. تهیه نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، خاك، پوشش گیاهی، عکسهای هواي

 ماهواره ای و تفسیر آنها در اين مرحله صورت می گیرد .

گیريها و های زمینی ، برخی اندازهها با دادهبه منظور تطبیق نقشهمراجعه به زمین ،  كارهاي میدانی:

 گیرد.برداشت نمونه ها  صورت می

شود و نتايج بدست : در اين مرحله نتايج کارهای دفتری و میدانی تحلیل می تجزیه و تحلیل داده ها

 آيند و نقشه الزم ترسیم خواهند شد. می

 فصل سوم



 حث ب

 و

 گیرينتیجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه -3-1 

همواره به عنوان يکی از اجزاء  نجغرافی دااز اينرو  يکی از عوامل مهم زندگی انسان آب و هوا است.

اصلی چشم انداز جغرافیايی بدان نگريسته و مطالعه ويژگیهای آب و هوا را به صورت علمی و دقیـق 

 باشد.د که اين عامل بر تمام شئون زندگی انسان تاثیر گذار میانوجهه همت خويش قرار داده

در مطالعه محیط طبیعی و بخصوص مطالعات ژئومورفولوژی يکی از موضـوعاتی کـه بیشـتر مطالعـه 

از عالوه بر تاثیر مسـتقیم موضوع فرسايش است. اين عامل   شودگردد و روی آن توجه بیشتری میمی

بـر میـزان صورت غیـر مسـتقیم  به، باد، بارندگی ما، رطوبت، تابش آفتابطريق پارامترهايی از قبیل د

بارندگی يکی از پارامترهايی مهمی در اين زمینه است کـه  گذارد.سنگها تاثیر می هوازدگی و فرسايش

 توزيـع بارنـدگی باعـث از طريق مقدار باران، شدت باران، توزيع قطرات باران، سرعت نهايی بـاران و

درجه حرارت از ديگر عوامل اقلیمی است که در   گردد.شدن ذرات خاك سطحی می فرسايش و جدا

يابد که دما زير و باالی صفر عامل هنگامی افزايش مینقش  شکل زايی و فرسايش خاك دخالت دارد.

 هريكبا توجه به نقش زياد عوامل اقلیمی در فرسايش دادن سطح زمین به بررسی  نوسان داشته باشد.

 ترها و نقش آن در فرسايش منطقه می پردازيم.از پارام

 عوامل کنترل اقلیم منطقه -3-2

عوامل آب و هوايی منطقه به دو دسته محلی و بیرونی تقسـیم مـی شـود. عوامـل محلـی آنهـايی 

. در مجمـوع موقعیـت کننـدنمیهستند که در محل موجودند و از سـالی بـه سـالی ديگـر تغییـر 



عوامل بیرونـی يـا بـر  و .... جزء عوامل محلی به حساب می آيند. جغرافیايی، وضعیت ناهمواری 

اثر گسترش سیستمهای فشار نواحی مجاور کشور و يا به وسیله سیسـتمهای فشـار سـیاره ای بـه 

شوند. تمام سیستمهای فشار سیاره ای در داخل بادهای غربـی تشـکیل و حرکـت  وارد می کشور

روی منطقه مورد مطالعه به پیشروی و گسترش بادهای غربی کنند و ورود آنها به کشور و تاثیر می

 در زير به بررسی عوامل اقلیمی موثر در اقلیم منطقه می پردازيم. وابسته است.

يکی از عوامل بسیار مهم در تعیین ويژگیهای آب و هوايی يك منطقه عرض جغرافیايی آن اسـت. 

نه درجه و هفت دقیقه تا سی و گرفته است)منطقه مورد در عرض جغرافیايی میانه کره زمین قرار 

شمالی( . بنابراين زاويه تابش و انرژی دريافتی از خورشـید  ضسی و نه درجه و بیست دقیقه عر

 در ماهها و فصول مختلف سال متفاوت می باشد.

بادهايی غربی در دوره سرد سال به دنبال پسروی رودباد جنب حـاره ای بـه طـرف عـرض هـای 

 ین بادهای غربی وارد منطقه مورد مطالعه می شود. اين پیشروی از اوايل پـايیز آغـازجغرافیايی پاي

و در نتیجه به خـودش رودبـاد  می شود. گسترش بادهای غربی با تشديد سرعت آنها همراه است

جبهه قطبی را نیز می آورند. اين بادها به همراه موجهای کوتـاه و بلنـد خـود و سـیکلونهای روی 

بادهـای غربـی بـه آيند. ورود  عامل آب و هوايی در دوره سرد سال به حساب می زمین مهمترين

گردد. بنابراين بادهای غربی از اوايل پـايیز بـه دنبـال منطقه توسط فرود بلند مديترانه ای کنترل می

پسروی رودباد جنب حاره ای از موقیعیت جغرافیايی غـرب و شـمال غـرب وارد منطقـه شـده و 

 میلیمتـر مـی 87 و 111بل توجه در فصول پايیز و زمستان به ترتیـب بـیش از باعث ريزشهای قا



ای  گردد. از اواخر زمستان به دنبال تضعیف بادهای غربی در کل کشور و منطقـه، فـرود مديترانـه

 نیز ضعیف گشته و از منطقه خارج می شود.

 هاي هواي موثر در آب و هواي منطقهتوده -3-3

(در دوره گـرم سـال، تـوCTای) ای حارهه هوايی، از جمله توده هوای قارهدر اين مبحث سه نوع تود

در دوره سرد سال منطقه مورد مطالعـه  (MP) سی قطبیو( و اقیان CPای قطبی)ده هوای قاره 

در فصل تابستان عالوه بر  (CTای) ای حارهقارهی . ناحیه منشاء توده هوا را تحت تاثیر قرار می دهند

در ايـن زمـان ايـن تـوده هـوا گـرم و  .گیرد، آسیای جنوبی، و بالکانها را نیز در بر میآفريقای شمالی

ای آزور بـر بـاالی حـاره جنـب رپر فشـادر دوره گرم سال بر اثر استقرار مرکز  خشك و پايدار است.

ای اين شرايط توده هـوای قـاره  آيد. بر اثر استیالی دراز مدتخاورمیانه شرايط پايداری به وجود می

  گیرد اين توده هوا شرايط خشکی و گرما را با خود به همراه دارد.ای بر روی منطقه شکل میحاره

( اغلب بر روی نواحی سرد و يخبندان آسیا و کانادا در زمسـتانها  CPای قطبی)ده هوای قاره تو

گیرد و بـا فرا می در دوره سرد سال بادهای غربی تمام ايران را (. 212: 1373گیرد)جعفرپور، شکل می

 آورند. يکـی ازتشکیل به  منطقه ما می ای قطبی را از سرزمینهای شمالی و منشاءهوا ی قاره خود توده

ايران است. اين تـوده هـوا ابتـدا  غربشمال  از طرفسیبری  رپر فشاراههای ورود آن گسترش زبانه 

. تـوده (45: 1374، گردد)علیجانیخشك بوده و پس از عبور از روی دريای خزر باعث بارش می سرد

منطقه مورد مطالعه را تحت تـاثیر قـرار هايی است که ( يکی ديگر از تودهMP) اقیانوسی قطبیهوای 

ای قطبی اسـت کـه ضـمن گـذر از روی اقیـانوس تغییـر دهد. اين توده هوا همان توده هوای قارهمی

ن گذر از اقیانوس اطلس و دريای مديترانه (. اين توده هوا ضم212: 1373) جعفرپور،  دهدمیماهیت 



 88وارد منطقه شده و رطوبت بارندگیهای زمستانی به وسیله اين تـوده تـامین مـی شـود و در حـدود 

 کند.میلیمتر بارندگی ايجاد می

 اقلیمي منطقهعناصر بررسي  -3-4

ی هستند که خود تحت هايی نظیر درجه حرارت، فشار، باد، رطوبت، بارندگی و.... عناصر اقلیمپديده

تاثیر عواملی نظیر عرض جغرافیايی، دوری و نزديکی به دريا، ارتفاع، ناهمواريها و جهت آنها و ..... 

باشند.  در اين مبحث از میان عناصر متعدد اقلیمی فقط درجه حرارت و بارندگی مورد مطالعه قرار می

 خواهد گرفت.

 بارندگيرژيم  -3-4-1

وجود هوای مرطوب و عامل صعود الزم است. با توجه به اينکه سرزمین برای ايجاد بارندگی 

وسیع ايران منبع آبی بزرگ و قابل توجهی در داخل ندارد بايد بخار آب مورد نیاز از بیرون وارد 

شود. شود. براساس عامل صعود، بارندگیها به چند نوع همرفتی، مکانیکی و دينامیکی تقسیم می

شود. ای ايجاد میقه مورد مطالعه بیشتر به وسیله همرفت معمولی يا دامنهبارشهای فصل بهار منط

کنند خودشان بارشهای قابل توجهی را  ايجاد می ای با وروددر فصل پايیز سیکلونهای مديترانه

 باران سنجی ايستگاههایسینوپتیکی پارس آباد و  ايستگاه جهت بررسی بارش منطقه از داده های

سال استفاده شده است)  10بیش از در يك دوره آماری  بیله سوارو  ، قره آعاجرانواصالندوز، ب

 (.2-3و  2-3جدولهای 

 

 منطقهسطح ايستگاههای مجاور : توزيع ماهانه بارش در 1-3جدول



 ايستگاه         

 ماه

 میانگین سواربیله بوران آغاجقره اصالندوز پارس آباد

7/14 ژانويه  4/15  9/25  4/19  30 1/12  

1/19 فوريه  3/17  32 4/18  7/60  5/29  

5/32 مارس  3/28  7/55  8/20  5/48  16/37  

1/31 28 آوريل  5/55  5/29  27 22/34  

7/36 می  22/40  84 8/42  7/58  5/52  

6/19 ژوئن  6/42  9/42  18 7/20  76/28  

5/6 جوالی  7/11  1/12  1/5  3/3  7/7  

2/8 آگوست  6/7  1/13  5/23  7/9  4/12  

8/22 سستامبر  5/20  3/21  1/16  7/44  1/25  

1/37 اکتبر  3/32  1/54  4/23  7/88  12/47  

7/25 نوامبر  1/27  7/31  4/13  49 4/29  

1/21 دسامبر  4/23  2/32  6/19  7/79  2/35  

5/297 272 ساالنه  5/460  250 7/520  14/360  

 منطقهسطح ايستگاههای مجاور : توزيع فصلی بارش در 2 -3 جدول

 فصل      

 

 ايستگاه

 پايیز تابستان بهار زمستان

 درصد بارندگی درصد بارندگی درصد بارندگی درصد بارندگی

 84/30 9/83 78/13 5/37 99/30 3/84 37/24 3/66 آبادپارس

 83/27 8/82 37/13 8/39 29/38 92/113 5/20 61 اصالندوز

 62/25 118 1/10 5/46 6/39 4/182 66/24 6/113 قره آغاج

 56/22 4/56 88/17 7/44 12/36 3/90 44/23 6/58 بوران

 7/41 4/217 08/11 7/57 43/20 4/106 73/26 2/139 سواربیله

 31 7/111 56/12 24/45 05/32 46/115 36/24 74/87 میانگین

دهند رژيم بارندگی منطقه مورد مطالعه عمدتًا متاثر از نشان می 2-3و  1-3 همچنان که جدولهای

ای در فصول ای است که اين رژيم با فعالیت خودش بارشهای قابل مالحظهنهرژيم بارندگی مديترا

میلیمتر  272بارش محاسبه شده برای منطقه  1-3بر اساس شکل پايیز و زمستان ايجاد می نمايد. 



میلیمتر  5/6میلیمتر و کمترين میزان آن در حدود  7/36ماه با  ارديبهشتاست که بیشترين بارش در 

دهد که تابستان با فاق افتاده است. توزيع فصلی بارش در منطقه مورد مطالعه نشان میدر تیرماه ات

درصد از کل آن خشکترين فصل سال است. در مقابل فصل  5/12میلیمتر يعنی  24/45مجموع بارش 

درصد از مجموع باش بیشترين مقدار را در بین  32میلیمتر يعنی در حدود 46/115بهار با اختصاص 

 31میلیمتر يعنی در حدود  7/111آيد. فصل پايیز با رد و مرطوبترين فصل سال به شمار میفصول دا

 36/24میلیمتر يعنی  74/87درصد دومین فصل سال از لحاظ مقدار بارش است و فصل زمستان با 

 درصد در رده بعدی قرار گرفته است.

 

 
  Geomorphology of Khoroslo Mountains in Moghan area   

 

 

Abstract 

  Khoroslo Dagh is setting in northwestern of Iran and south of Moghan plain in Ardabil 

province political limits. This mountain is counting from Azarbyjan mountains unit and separate 

from Caucasus and Talesh Mountain in Azarbyjan republic intercessor direction conversion. 

Study area was folded by upper Pliocene and Quaternary orogeny. Pliocene orogeny was severe 

but Quaternary folded was calm. Afterward orogeny movements and folding, inverted relief 

(specially hanging synclinals) to be formed by erosion. Apart of hydrographic network have 

adjustment with construction earth but some of drainage has not   agreement with structure 

geology.  This disagreeing is interpretation by Antecedence theory; because this area has been a 

subsidence area, before Khoroslo Mountain forming that in those deposited sediment from 

Eocene until Pliocene. In south of this area existence Meshghen- Ahar uplifted zone and rivers 

stream from this uplifted area toward north (Moghan and Araxs river). In Pliocene and 

Quaternary orogeny study area (Khoroslo Dagh) uplifted and rivers to continue drilling activity; 

this activity to be the cause of cutting previous direction and create narrow valleys in the area.     

  Key words: Khoroslo Dagh, Antecedence, inverted relief, drainage network, earth structure. 



 

 

 


