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  اي در آواترنر هاي رودخانه نقش نوزمين ساخت در تكامل سامانه
  هاي دامنة شمالي ميشوداغ مطالعه موردي رودخانه
 *دآتر داود مختاري: نوشته

The Role of Neotectonics on Fluvial Systems in the Quaternary
Case Study: Rivers of Northern Slope of Misho-Dagh 

Mountains, Northwest Iran 
By: Dr. D. Mokhtari* 

  

  

  چكيده
 باختري و در حدفاصل دشت مرند و جلگة شبستر، در شمال باختر ايران -      رشتة آوهستاني ميشوداغ ، با امتداد خاوري

گسل شمالي ميشو وگسلهاي ديگر، آه در جهت واحدهاي توپوگرافي و زمين شناسي منطقه به وسيلة . واقع شده است
هايي دائمي است  دامنة شمالي اين آوهستان، سرچشمة رودخانه. شوند اند، ازهمديگر جدا مي  باختري آشيده شده-خاوري

 ها در انتهاي حوضة آبريز خود و پيش از ورود به دشت مرند، ساختارهاي اين رودخانه. آه درجهت جنوب به شمال جريان دارند
  .اند زمين شناسي وگسلهاي مهم منطقه را به صورت عرضي قطع آرده

اي منطقه، بازسازي  هاي رودخانه به منظور دستيابي به هدف اصلي اين مقاله، يعني ارزيابي نقش نوزمين ساخت در سامانه
تندات اين شواهد مس. اي در گذشته بر مبناي شواهد زمين شناسي و زمين ريخت شناسي امري ضروري بود شبكة رودخانه

براساس . هاي زمين شناسي و توپوگرافي، عكسهاي هوايي و بويژه بازديدهاي مكرر ميداني به دست آمد از راه تفسير نقشه
مرحلة اول با به .  پليستوسن سه مرحلة اصلي را پشت سر گذاشته است-منطقة مورد مطالعه در پليو نتايج اين بازسازي،

 پليستوسن -هايي در امتداد گسل شمالي ميشو در طول پليو  نيمه متراآم در قالب مخروط افكنهجاگذاري رسوبات آنگلومرايي
 پليستوسن، جداشدگي آنها به واسطة يك درة ناوديسي از بدنة -مرحلة دوم با باالآمدگي رسوبات پليو. شود مشخص مي

در آن سوي درة ناوديسي و به تبع آن ) ديستاق(اصلي آوهستان ميشو و تشكيل ناهمواريهاي مستقل از آوهستان ميشوداغ 
ها با درة ناوديسي همراه بوده و مرحلة سوم، با ايجاد گسلهايي عمود بر پيكرة ناهمواريهاي جديد شمال  تطبيق مسير رودخانه

  .شود هاي جديد شناخته مي ها با مسير اين گسلها وتشكيل مخروط افكنه درة ناوديسي، تطبيق رودخانه
ها از مسير اصلي، تطبيق يا عدم   پليستوسن، انحراف رودخانه- ساخت آه به صورت مايل شدن رسوبات پليوشواهد نوزمين

ها و موقعيت و ريخت  اي با ساختار زمين ساختي و زمين شناسي، ويژگيهاي ريخت سنجي حوضه تطبيق شبكة آبراهه
اي به فعاليتهاي زمين ساختي در  اي   رودخانهه ها ظاهر شده است، همگي داللت بر واآنش سامانه شناسي مخروط افكنه

توان گفت آه در بخش خاوري دامنة شمالي ميشوداغ، زمين ساخت تنها عامل مؤثر  لذا مي. طول پليستوسن و هولوسن دارند
  .     اي است هاي رودخانه در جايگزيني و موقعيت سامانه

  
اي در آواترنر، دامنة شمالي ميشو داغ، شمال  كامل شبكة آبراههاي، ت هاي رودخانه   نوزمين ساخت، سامانه:ها آليد واژه
  باختر ايران

 
Abstract 
         Misho-Dagh Mountain range is part of Azerbaijan plateau in Northwest Iran. This E-W range is located 
between Marand and Shabestar plains. Northern Misho fault, the main fault in study area, and other parallel faults 
have separated the topographic units and geological structures. Rivers on the northern slope of Misho- Dagh, 
flowing from the south to the north, cut across geological structures and topographical units in their distal reaches, 
prior to joining in the Marand plain. 
The long-term drainage evolution and its creation, as transverse fluvial systems, have been examined by 
reconstruction of drainage network using a combination of geological and geomorphological records. This 
reconstruction is based on analysis of topographic and geologic maps and area photos and repeated field studies  
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on fluvial remnants. Results show that drainage evolution in the study area has occurred in three stages: a) 
sedimentation of the Plio-Pleistocene non-compacted conglomerates (relict alluvial fans), b) uplift of the Plio- 
Pleistocene sediments in mid-? Late Pleistocene, separation of this sediments from main mountainous body of 
Misho-Dagh due to a E-W synclinal valley, formation of new block of mountains (anticline) in the north of the valley 
and eastward diversion of rivers in their distal reaches, and c) faulting of new relief block by S-N faults crossing the 
relief axis, verification of rivers to fault lines and formation of new alluvial fans. 
Neotectonic indices such as inclination of the Plio- Pleistocene sediments, separation of this sediments from main 
mountainous body of Misho-Dagh, verification and non-verification of rivers by tectonic and geologic structures, 
catchment morphometric properties, and situation and morphology of alluvial fans indicate that fluvial systems in 
the study area are influenced by the Pleistocene and Holocene tectonic activities, and tectonics is the main factor 
in the fluvial system replacement  and their situation. 
 
Keywords: Neotectonics , Fluvial systems , Quaternary drainage network evolution , Northern slope of Misho-
Dagh , Northwest of  Iran 

  

  مقدمه
اي به فعاليتهاي زمين ساختي،  هاي رودخانه واآنش سامانه

تغييرات آب و هوايي و تغييرات آاربري زمين، يكي از بخشهاي 

دليل . فعال در گسترة مطالعات زمين ريخت شناسي است

هاي  اين امر، در وهلة اول، تمايل محققان به توسعة نظريه

اي در مقابل  ودخانهآمي در مورد فرايندها و انواع واآنشهاي ر

عوامل باال، و در وهلة دوم، امكان بازسازي شـــرايط حاآم در 

هاي امروزي  گذشته از راه بررسي ريخت شــــــناسي رودخانه

رويداد فعاليتهاي زمين . (Snyder & et al.,2003)است

ساختي دريك ناحيه،آه موجب باالآمدگي، فرونشيني ويا جابه 

 ,Wallace)شود ر طول گسلها ميد) افقي يا قائم(جايي 

1967;Stevens,1974)، بر سيستمهاي  آثاري محسوس 

 Li et al.,1999; Schumm,1977) Garcia et اي دارد رودخانه

al., 2003;،به طوري آه در پي آن،  )1381 و1376 و مختــــاري

ها ايجاد شــــــــده و در نتيجه  تغييــــــراتي در شيب آف دره

ها تحت تأثير قـــــــــرار  ـــــاي هندسي رودخـــــــانهويژگيهــــ

 Schoorl & Veldkamp)؛Schumm,1977,1986 (گيــرند مي

ها، به صورت تغييردرنوع  اثراين فعاليتها بر روي رودخانه. 2003,

اي وعمل انباشت يا آاوش رودخانه نيز  شبــــــكةرودخــــانه

 Harvey et؛Garcia-Melendez  et al.,2003(شود ظاهر مي

al.,2003 .( آند بودن عمل آاوش رودخانه نسبت به باالآمدگي

 & Harvey(اي موجود يك ناحيه، از هم پاشيدن شبكة آبراهه

Wells,1987(تشديد  و  حوضه  آن، گسترش سرعت زياد ، و   

را به ) Stokes & Mather,2003( ها  آبراهه   رأس  در فرسايش

توان گفت بين حرآات زمين   واقع ميدر. دنبال خواهد داشت

اي، نوعي تعامل وجود دارد  ساختي و تغييرات سامانه رودخانه

اي به فعاليتهاي زمين ساختي،  هاي رودخانه و واآنش سامانه

به شـــــدت و نوع اين فعاليتها واندازة نسبي رودخـانه وابسته 

 ).Guccione and et al.,2001(است

   بويژه بخش خاوري آن، از مناطقيدامنة شمالي ميشوداغ ،

  

است آه به شدت تحت تأثير فعاليتهاي زمين ساختي بويژه در 

هاي  و شبكه) 1شكل )(1381مختاري،(آواترنر قرار گرفته است

اي منطقه نيز، از عملكرد نيروهاي زمين ساختي متأثر  رودخانه

 بدين  ترتيب، رابطة  الگوي.  اند شده و  با  آن  تطبيق  يافته

اي موجود در بخش خاوري دامنة  شمالي  شبكة رودخانه

ميشوداغ  با  فعاليتهاي زمين ساختي آواترنر، موضوع اصلي 

  .اين تحقيق است

اي منطقه در اوايل  در اين مقاله، ضمن بازسازي شبكةرودخانه

آواترنر، تغييرات اين شبكه در طول آواترنر و همچنين تشكيل 

وان آواترنري و ارتباط آنها  با اي جـــ هاي رودخانه شبكه

عملكـــرد فعاليتهاي زمين ساختي، مورد بررسي قرار گرفته 

 .است

  

  منطقة مورد مطالعه
رشته آوه ميشو،آه در جبهة شمالي درياچة اروميه و از خاور 

به باختر آشيده شده است، قسمتي از فالت ايران است آه 

 38   ˚30′   تا 38˚   15′در بين عرضهاي جغرافيايي    

 45   ˚47′  تا  45˚شمــــالي و طولهاي جغرافيــــــايي

 85طول اين تودة آوهستاني، . خاوري گسترده شده است

ترين   و در باريك25ترين قسمت  آيلومتر و عرض آن در پهن

اين رشته آوه در اثر .  آيلومتر است10)گردنة تسوج(قسمت

 -ة اصلي گسل تبريزفعاليتهــــاي زمين ساختي، دوشـــــــاخ

به نامهاي گسل شمالي و ) 1374رضايي مقدم،(سلطانيه 

) 1373اسديان و همكاران،(جنوبي ميشو، به صورت فرازمين 

  ).2شكل (باال آمده است

توان به دو قسمت   به طور آلي رشته آوه ميشو را مي

خاوري و باختري تقسيم آرد آه وجه تمايز آنها، سيماي 

 نسبت به بخش باختـــــري، يكدست تر بخش خاوري مرتفع

  تناوبي از ماسه(بودن سنگ شناختي در ميشــــو باختري 
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سنگ،آنگلومرا، شيل و مارن و در برخي قسمتها سنگهاي 

سنگهاي (و تنوع سنگ شناختي در ميشو خاوري) آذرين

آذرين، تناوب ماسه سنگ، آنگلومرا، شيل و مارن، شيست و 

دامنة . است) اي نيمه متراآمسنگهاي دگرگوني و آنگلومر

شمالي ميشو، بويژه در ميشو خاوري از سه واحد توپوگرافي 

آوهستان، فالت و دشت تشكيل شده  مشخص

اين واحدهاي توپوگرافي در واقع قطعات ). 1381مختاري،(است

ساختي هستنــــــد آه در اثر عملكرد گسلهاي منطقه  زمين

  .اند آنها قرار گرفته باختري و در حد فاصل -در جهت خاوري

ترين گسل دامنة شمالي  گسل شمالي ميشو، به عنوان مهم

 باختري آشيده شده و واحد فالت را -ميشو، در جهت خاوري

سازوآار آلي آن، . آند از واحد آوهستاني مرتفع جدا  مي

احتماال به صورت مورب لغز با مؤلفة راندگي و مؤلفة افقي 

شتر گسلهاي منطقه نيز بي). 3شكل (باشد راست گرد مي

آنند و بررسيهاي انجام  روند گسل شمالي ميشو را دنبال مي

واقع در ( درزه، بر روي تودة گرانيتي عيش آباد300شده بر روي 

ها با  دهـــــد آه امتداد اين درزه نيز نشان مي) ميشو خاوري

). 1374جعفر خاني،(گسلهـــــــاي منطقه هم روند است

ي نيز در منطقه در جهت عمود بر روند گسلهاي فرعي ديگر

گسلهاي منطقه وجود دارند آه تعداد آنها در محدودة مورد 

  .مطالعه، انگشت شمار است

 16درة ناوديسي دامنة شمالي ميشو خاوري آه به طول 

 باختري آشيده شده است، موجب -آيلومتر در جهت خاوري

ن بيگ جدا شدن آوههاي ينجه داغي، يالقوز آغاج، ديزج حسي

اين . و آشكسراي از بدنة اصلي آوهستان ميشو شده است

ها به صورت عرضي بريده شده  دره، امروزه به وسيلة رودخانه

ها ضمن بريدن درة ناوديسي، از ناهمواريهاي شمال  و رودخانه

  .ريزند دره نيز عبور آرده و به دشت مرند مي

  

  روش تحقيق

در دامنة  سال مطالعات زمين ريخت شناسي، 8در طي 

شمالي ميشو و در طي بازديدهاي ميداني مكرر از منطقه، 

 از قبيل  هاي مربوط به زمين ريخت شناسي  رودخانه پديده

ها،  ها، محل تشكيل مخروط افكنه مسيرهاي قديمي رودخانه

 در شبكة (Captures) و اسارتها(Diversions)انحرافها

 گسل، همواره ها با مسير خطوط اي و تطبيق رودخانه رودخانه

در تحقيق . ذهن نگارنده را به خود مشغول داشته است

هاي توپوگرافي،  حاضر،  زمينة ذهني فوق، با تحليل نقشه

زمين شناسي، عكسهاي هوايي وهمچنين بازديدهاي 

هاي  ميداني دوباره به منظور شناسايي آثاري از سامانه

عمدة توجه در . زهكشي قديمي منطقه، تكميل شد

  بود که در اي هاي رودخانه اي ميداني، متوجه  نهشتهبازديده

در اين ميان، . شد تر ديده مي بين رسوبات قديمي

هايي مورد نظر بودند آه در حال حاضر هيچ منبعي  نهشته

اين آار ما . براي به جاگذاري آنها در آن قسمت وجود نداشت

را به سوي بازسازي شبكة زهكشي ديرينة منطقه رهنمون 

 آه براي برقراري ارتباط ميان حرآات زمين ساختي آرد،  

ها و مطالعة روند تكاملي شبكة زهكشي  وسامانه رودخانه

براي رسيدن به اين هدف،  اطالعات و . امري ضروري بود

هاي زمين شناسي و زمين ريخت شناسي الزم از راه  داده

هاي زمين شناسي، توپوگرافي، عكسهاي  تفسير نقشه

  . بازديدهاي ميداني مكرر به دست آمدهوايي و بويژه 

براي بررسي نقش نوزمين ساخت در الگوي زهكشي منطقه، 

 -اي در سه مرحلة پليو مراحل تكاملي شبكة رودخانه

  بررسي  هولوسن و حال حاضر مورد-پليستوسن، پليستوسن

  مبناي   بر  تقســيم بندي  اين پاية. است  گرفته   قرار

 و موقعيت رسوبگذاري بوده، آه از چينه شناختي ويژگيهاي

 پليستوسن با به جا گذاري رسوبات آنگلومراي نيمه -پليو

ها با  متراآم آغاز، و با تشكيل درة ناوديسي، تطبيق رودخانه

مسير گسلها وبريده شدن ناهمواريهاي شمال درة ناوديسي 

هاي بزرگ در امتداد  در پليستوسن، و تشكيل مخروط افكنه

  .شود ي فعلي، در زمان حاضر دنبال ميجبهة آوهستان

در مرحلة بعدي اين تحقيق، شواهدي از اثرات نوزمين ساخت 

اي منطقه، آه عمدتا حاصل بازديدهاي  هاي رودخانه در سامانه

  . ميداني و عمليات ريخت سنجي است،آورده شده است

  

  تكامل ساختاري منطقه در آواترنري

وسن، اين منطقه به در فاصلة زماني بين پليوسن ـ پليست

 ميليون سال 8/1(ادنينآوهـزايي پاسـشدت تحت تأثير فاز

در اثر اين رويداد ). 1373اسديان و همكاران،(رفت قرار گ) پيش

اند،  و جنبشهاي بعدي،آه به صورت خشكي زايي عمل آرده

رسوبات ميوسن، پليوسن و اوائل پليستوسن واقع در شمال 

 آه در نهايت سطح آنها آيند گسل شمالي ميشو، باال مي

تبديل به يك سطح فرسايشي شده و ته نشيني رسوبهاي 

. تر به دنبال داشته است آواترنري جديد را در موضعي شمالي

در . تأثير اين فعاليتها در بخش خاوري ميشو مشهودتر است

 1شكل (اي فرعي از گسل شمالي ميشو اثر فعاليتهاي شاخه

قاياي رسوبات پليوسن بين رسوبات ميوسن و ب )F2گسل

موجود در دو سوي گسل، اختالف سطح ايجاد شده و باعث 

فراخاست رسوبات جنوب و فروافتادگي رسوبات شمال گسل 

بدين ترتيب در اثر فرسايش بلنديها، رسوبات . شده است

با وســــــعت زياد و به ) 1شكل (آنگلومـراي نيمه متراآم

به ) ي فعلي رسوباتستبرا( متر 130ستبـــــــراي بيش از

  صورت دگرشيب روي رسوبات ميوسن در پايين دست گسل
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F2)  در اين زمان، .شوند بر جاي گذاشته مي) 4شكل

ها و در امتداد شاخة  هاي بزرگي در دهانة رودخانه افكنه مخروط

گيرند آه در  شكل مي) F2گسل (فرعي گسل شمالي ميشو

يك حوضة انباشتي پايين دست خود با همديگر تالقي آرده و 

را در محل آوههاي فعلي آشكسراي، ديزج حسين بيگ، 

پس از فاز آوهزايي . آردند يالقوزآغاج و ينجه داغي ايجاد مي

پاسادنين، فعاليتهاي زمين ساختي منطقه همچنان ادامه 

داشته و رسوبات آبرفتي آواترنر را نيز تحت تأثير قرار داده 

رنر در منطقة مورد تمام جنبشهاي آوهزايي آوات. است

اسديان و (مطالعه، به صورت خشكي زايي بوده است

 ).1373همكاران،

در اواخر پليستوسن و به دنبال اثرگذاري فعاليتهاي زمين 

) 4شكل( باختري-ساختي و ايجاد يك ناوديس در جهت خاوري

بر روي آبرفتهاي آنگلومرايي آواترنر، اين رسوبات چين خورده 

 ).6 و 5شكل(ة ناوديسي را پديد آوردند و بلنديهاي شمال در

توان گفت آه معماري آنوني ناهمواريهاي  به طور آلي مي

منطقه، حاصل فعاليتهاي زمين ساختي اواخر پليستوسن 

اي  در اين زمان، حوضة رسوبي مخروط افكنه. بوده است

ها با  ، به يك منطقة فرسايشي تبديل شد و رودخانه)ديرين(

دره آوچك آاتاآلينال آه در پهلوي تاقديس  ( هاي روز ايجاد دره

و تطبيق خود با مناطق ) Ruz) : 1365خيام،(گردد حفر مي

ها عبور آرده و بار  گسلي منطقه از ميان اين مخروط افكنه

) F3(تر و در امتداد گسل جديد رسوبي خود را در موضعي پائين

جا ايجاد شده در امتداد دامنة شمالي ارتفاعات آواترنر، به 

هاي بزرگ آنوني، از جمله مخروط  اند آه مخروط افكنه گذاشته

افكنة آشكسراي، ديزج حسن بيگ ،فار فار ، ديزج يكان از آن 

  ).4شكل (جمله است

اثر تحوالت زمين ساختي آواترنر در توپوگرافي آوههاي جوان و 

همان گونه آه . در بخشهاي مختلف آنها متفاوت بوده است

د، انتهاي درة ناوديسي ايجاد شده در پيشتر نيز اشاره ش

اواخر پليستوسن،آه باعث جداشدگي رسوبات آبرفتي دو 

سوي درة  ناوديسي شد، در باختر آن تا درة رودخانة قره 

اگر خطي راست از انتهاي اين . يابد ادامه مي )پيرباالچاي(چاي

دره به طرف شمال در نظر گرفته شود، در واقع اين خط 

ي آشكسراي از آوههاي ديزج حسين بيگ جداآنندة آوهها

هاي زمين  خواهد بود آه از نظر توپوگرافي و شيب اليه

  :شناسي داراي ويژگيهاي متفاوتي هستند

ها به طرف   در آوههاي آشكسراي، شيب آلي دامنه-1

شمال بوده و          خط الرأس آوهستان از جنوب با واسطة 

ه چاي مشرف است، در يك دامنة پرتگاهي، به درة رودخانة قر

حالي آه در آوههاي ديگر، اين وضع بر عكس بوده و دامنة 

  پرتگاهي، اين بار مشرف به دشت مرند و رو به شمال

اي از تالوگها و  بوده و دامنة جنوبي به صورت مجموعه

  .اي بر درة ناوديسي مشرف است برجستگيهاي بين دره

مال است ها در جهت ش  در آوههاي آشكسراي شيب اليه-2

  . اما در ديگر آوههاي جوان منطقه در جهت جنوب است

علت وجود چنين وضعي اين است آه آوههاي آشكسراي، 

  در اين F3اند و گسل  تحت تأثير تشكيل ناوديس قرار نگرفته

 -مربوط به پليو(بخش، فقط رسوبات آنگلومرايي نيمه متراآم 

 در حالي .را از رسوبات ميوسن جدا آرده است) پليستوسن 

آه در ديگر بخشها، اثر اين گسل به صورت شكست و 

ناهمواريهاي شمال درة (افتادگي يال شمالي تاقديس 

  ).7شكل (ظاهر شده است) ناوديسي

  

   پليستوسن-اي در پليو وضعيت شبكة آبراهه

ترين مدرك موجود در  رسوبات آنگلومرايي نيمه متراآم مهم

اين رسوبات آه . ران استاي اين دو مورد وضعيت شبكة آبراهه

، )4 و 1شكل (شوند در دو سوي درة ناوديسي مشاهده مي

هايي از ماسه سنگ، سيلتستون و رس  داراي ميان اليه

اند  هايي بر روي هم انباشته شده هستند آه به صورت صفحه

در جبهة آوهستاني شمالي و در بخشهايي آه ). 8شكل (

اند،  رسوبات به عمق بردهها بستر خود را از ميان اين  رودخانه

رسوبات آنگلومرايي به . اند رسوبات ميوسن زيرين پديدار شده

اند  صورت دگرشيب بر روي رسوبات ميوسن قرار گرفته

بافت عناصر تشكيل دهندة آنگلومراها نشان ). 9شكل(

 Sheet(اي  دهد آه اين عناصر در اثر جريانهاي صفحه مي

floods (هاي خرده سنگي  و روانه)Debris flows ( به جا

در برخي قسمتها، بويژه در ضلع جنوبي درة . اند گذاشته شده

اي برونزد دارند  ناوديسي، رسوبات آنگلومرايي به صورت توده

و فاقد هر گونه مرتب شدگي هستند، عناصر 

با سيماني رسي به هم ) Heterometric(ناهمگون

 ديده بندي در ساختار آنها اند و اثري از اليه چسبيده

وجود چنين شواهدي نشانگر به ). 10شكل(شود نمي

هاي خرده سنگي با حجم  جاگذاري اين رسوبات بوسيلة روانه

هاي آن دوران  بسيار بزرگ است آه در باالدست مخروط افكنه

در حالي آه بخش پايين دست . شــدند برجاي گذاشته مي

سي رسوباتي آه امروزه در شمال دره ناودي(ها  مخروط افكنه

هايي عظيم قرار گرفته  ، آمتر در معرض چنين روانه)برونزد دارد

  .است

ها در آن دوران به احتمال زياد در آنار يك  اين مخروط افكنه

 -و در يك محيط مخروط افكنه) دشت فعلي مرند(درياچة پاليا 

هاي بعدي بر اثر فعاليتهاي  دلتا تشكيل شده بودند آه در دوره

ده و سطح آنها بريده شده است به زمين ساختي، باال آم

  اي آه امروزه اين محيطهاي رسوبي پيشين به بخشي گونه
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هاي تلسكوپي منطقه تبديل شده  از مخروط افكنه

  ).1381مختاري ،(است

جهت قرار گيري امتداد طولي عناصر سازندة آنگلومراها نشان 

 شمالي بوده و -دهد آه جهت جريان در اين دوره، جنوبي مي

د عناصري آذرين، بويژه قطعه سنگهاي گرانيتي نشان وجو

دهد آه همانند امروز، در آن دوران نيز، گرانيت  مي

هاي منطقه  بخش اعظم بار رسوبي رودخانه) 1شكل (ميشو

  .آرد را تأمين مي

  

   هولوسن-اي در  پليستوسن وضعيت شبكة آبراهه

 ها، هاي آبرفتي و شكلهاي فرسايشي بستر رودخانه پادگانه

 پليستوسن و رسوبات -آه در اثر بريده شدن رسوبات پليو

اند، از جمله آثاري هستند آه  ميوسن زيرين ايجاد شده

اي پليستوسن و هولوسن به  توان در ارزيابي شبكة آبراهه مي

قرار گرفتن اين اشكال در البه الي . آنها استناد آرد

سن و  پليستو-ناهمواريهاي حاصل از بريده شدن رسوبات پليو

ميوسن، حاآي از جوان بودن آنها نسبت به رسوباتي است 

هاي اصلي  در امتداد آبراهه. اند آه در داخل آنها جاي گرفته

ها آن را  هاي منطقه و آف درة ناوديسي، آه رودخانه رودخانه

هاي آبرفتي زيادي ديده  به صورت عرضي بريده است، پادگانه

  ).11شكل(شود  مي

ها به دليل عدم امكان سن  پادگانهتعيين سن نسبي اين 

لذا به ايجاد يك شبكة چينه شناختي . سنجي، ميسر نشد

نسبي بر اساس ارتفاع و محل قرار گيري رسوبات و درجة 

تداوم جنبشهاي خشكي زايي در . تكامل خاك، پرداخته شد

موجب ) 1373اسديان و همكاران،(طول پليستوسن و هولوسن

ها باقي  اي آبرفتي در آنارة آبراههه شده است تا آثار پادگانه

توان آنها را از باال به پايين و از  اي آه      مي بماند، به گونه

با توجه به اينكه ساختار مخروط . قديم به جديد رده بندي آرد

 فاز رسوبگذاري شناخته 4هاي منطقه نيز نشانگر  افكنه

توان سطوح مختلف  ، لذا مي)1381مختاري ،(شـــده است

ها مرتبط  ها را با فازهاي رسوبگذاري مخروط افكنه دگـــانهپا

  ).12شكل(ساخت

 با رسوباتي از نوع آنگلومراهاي 1 سطح   پادگانه12در شكل

تكامل نيافته همراه با تخته سنگهاي بزرگ و آوچك مشخص 

، رسوباتي متشكل از تخته سنگها و 2در سطح. شود مي

ن به باال، از مقدار تخته عناصر ريز دانه وجود دارد آه از پايي

ها  تكامل خاك در سطح اين پادگانه. شود سنگها آاسته مي

 متشكل از 3سطح .تشكيل مزارع و باغها را ممكن آرده است

رسوبات تكامل نيافته است آه عناصر درشت دانه در البه الي 

ها   با بستر فعلي رودخانه4سطح . خورد آن آمتر به چشم مي

وبات آبرفتي عمدتا در شت دانه منطبق است آه از رس

  .پوشيده شده است

دهد  بافت رسوبات و ساختار رسوب شناختي آنها نشان مي

ماهيت . اي دارند ها، منشأ رودخانه آه رسوبات اين پادگانه

درشت دانه و جور شدگي اندك آنها، نشانگر حمل اين مواد به 

صورت بار بستر و باال بودن نسبت رسوب به آب در 

  .استجريانه

نشان )  متر60حدود  (2 و سطح 1اختالف ارتفاع سطح 

دهد آه مقدار فراخاست منطقه در حد فاصل تشكيل اين  مي

 بسيار چشمگير بوده است آه به احتمال زياد با  دو پادگانه

  . بريدگي ناهمواريهاي واقع در شمال ناوديس همزمان است

  

  اي  فعلي شبكة آبراهه وضعيت

خانة قره چاي ، ،شيخ چاي و انامق در حال حاضر سه رود

اي از دامنة شمالي ميشو در  چاي زهكشي بخش عمده

ها،  درة  اين رودخانه. بخش خاوري آن را بر عهده دارند

ناوديسي و آوههاي جوان  شمال اين دره را به صورت عرضي 

هاي بزرگي را در امتداد جبهة آوهستاني  بريده و مخروط افكنه

ها در حال حاضر در  ش فعال اين مخروط افكنهبخ. اند ايجاد آرده

هاي  رأس آنها قرار دارد آه نشانگر تداوم فراخاست در حوضه

  .تغذيه آننده است

هاي قابل توجه در اين ناحيه، شبكة هيدروگرافي  يكي از پديده

شكل گرفته بر روي ناهمواريهاي جوان شمال 

در روي اين .است) آنگلومراهاي نيمه متراآم(ناوديس

ها با شيب توپوگرافي تطابق  ناهمواريها، هرجا آه شيب اليه

دارد نوعي شبكة هيدروگرافي موازي شكل گرفته است و 

هرجا آه عكس اين وضعيت وجود دارد، ناهمواريهاي بدبوم 

  ).13شكل(اند شكل گرفته

  
  اي منطقه هاي رودخانه شواهدنوزمين ساخت درسامانه

وسن، پيدايش فعاليت گسلهاي منطقه در طول پليست

هاي ريخت زمين ساختي و شكل گيري سيماي  پديده

اي فعلي دامنة شمالي  هاي رودخانه توپوگرافيك و سامانه

اي  بازسازي سامانه رودخانه. ميشو را به دنبال داشته است

تواند در تشخيص برخي از  منطقه در پليستوسن مي

 .رويدادهاي زمين ساختي منطقة مورد مطالعه راهگشا باشد

قابل (اي  هاي  رودخانه در زير، برخي از آثار و شواهد سامانه

  .آورده شده است) استفاده در اين زمينه

  

 ها  انحراف رودخانه-1

 درطول گسل شمالي، ميشواثرفعاليتهاي زمين ساختي 

ها ظاهر  اي، به صورت انحراف آبراهه هاي رودخانه برسامانه

ميشوداغ آه با توجه به ساختار گسل شمالي . شده است

ها  ، مسير رودخانه)1374جعفر خاني ،(گسلي مورب لغز است

  ،آه اندازة اين)14شكل(به سمت راست منحرف شده است

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

57 شماره                                                                                                                            علوم زمين

   
 

  69                               ي علوم زمين آشورلي داده ها پايگاه م

دليل عدم وجود اين . يابد انحراف، از خاور به باختر افزايش مي

انحراف در رودخانة سيسته، انحراف اين رودخانه، در همان 

). 1376مختاري، (ست طرف رودخانة مشه لر ا مسير گسل به

اين پديده در مطالعات صورت گرفته در مورد فعاليت گسل 

شمالي ميشو، به عنوان شاهدي بر فعال بودن گسل تلقي 

زيرا به رغم ). 1379 و مختاري،1374جعفر خاني، (شده است

وجود سنگهاي نامقاوم ناهمواريهاي پايين دست گسل، 

ساخت را در مسير خود ها هنوز نتوانسته اند اثر زمين  رودخانه

  .از بين ببرند

  

  تطبيق يا عدم تطبيق -2
رودخانه زماني با ساختار زمين ساختي مطابق است آه 

يا يك ناوديس، در همان ) Fosse(مسير آن با گودي يك فوسه 

مطابقت آند و در غير اين صورت، اگر  هاي زمين شيب اليه

شود  رودخانه رديفهاي ساختاري را قطع آند، گفته مي

رودخانه با ساختار زمين ساختي مطابق 

پس از رويدادهاي زمين ساختي ). 1372رجايي،(نيست

هاي اصلي منطقه  پليستوسن و ايجاد درة ناوديسي رودخانه

مطابق با مسير ناوديس ) قره چاي، شيخ چاي و انامق چاي(

اند آه آثار باقيمانده از رسوبات  به سمت خاور منحرف شده

اي متشكل از   روي برجستگيهاي بين درهآبرفتي جوان بر

بويژه اينكه اين . رسوبات ميوسن، نشانگر اين موضوع است

شوند  ها ديده مي رسوبات در ضلع خاوري درة فعلي رودخانه

رسوبات مذآور آه پس از ايجاد درة ناوديسي در ). 1شكل (

اند، امروزه در موضعي  ها بر جاي گذاشته شده مسير رودخانه

ها قرار  از سطح فعلي بستر رودخانه)  متر100 تا 20ين ب(باالتر

اي  دارند و ردگيري آنها در سطح برجستگيهاي بين دره

ها  متشكل از رسوبات ميوسن، بازسازي مسير قبلي رودخانه

در چنين وضعيتي تمام ). 4شكل (سازد را ممكن مي

هاي ميشو خاوري از درة ناوديسي به طرف محل  رودخانه

شدند و تاقديس  هدايت مي) دهانة ناوديس(ندفعلي شهر مر

ايجاد شده در شمال درة ناوديسي، به صورت مانعي در برابر 

) جهت مسيرهاي فعلي(ها به طرف شمال جريان رودخانه

  .آرد عمل مي

در هنگام تشكيل درة ناوديسي ، محور تاقديس شمالي به 

مسير . وسيلة گسلهاي عمود بر آن از هم گسيخته مي شود

آنند،  ها مطابقت مي هاي فعلي رودخانه  گسلها آه با درهاين

هاي محلي بوده  محل مناسبي براي عمل فرسايش رودخانه

بردند  آه به تدريج بستر خود را در امتداد گسل به عمق مي

آه اين ژرف سازي بستر، به دليل وجود سنگهاي نامقاوم، 

جعفري (اختالف سطح زياد آف چالة زمين ساختي مرند

با آوههاي شمال ناوديس و حاآميت آب و ) 1376مزاده،اما

هاي يخچالي  هواي سرد و مرطوب، همزمان با دوره

  روستايي از قول محمودي و(پليستوسن در منطقة آذربايجان

بسيار سريع صورت گرفته و بدين ترتيب ) 1379بروآس،

هاي اصلي منطقه را آه در آف ناوديس و در سطحي  رودخانه

توان گفت آه  لذا مي. اند داشتند، اسير آردهباالتر جريان 

اي منطقه در آواترنر، ازميان فراينـــــدهاي  شبكــــــة آبراهه

هاي ناموافق يعني  سه گانة ايجـــــــاد شبكـــــــــه

 و (Superposition)، برهم نهش (Antecedent)سدانس آنته

 ,Stockes & Mather)فرسايش قهقرايي يا اسارت رودخانه

، نتيجة فرايند فرسايش قهقرايي يا اسارت رودخانه (2003

  . بوده است

  
  ها  ويژگيهاي ريخت سنجي حوضه-3

شاخصهاي ريخت سنجي يكي از ابزارهاي مفيد در ارزيابي 

رود زيرا با استفاده از  فعاليتهاي زمين ساختي به شمار مي

توان در يك ناحيه، جاهاي بخصوصي را آه در  اين شاخصها مي

 آثار فعاليتهاي زمين ساختي نسبتا سريع و يا حتي آند آن

 نسبت عرض آف (Keller,1986).وجود دارد، شناسايي آرد

 از (Bs) و ضريب آشيدگي حوضة آبريز(Vf)دره به ارتفاع دره 

توان  ها هستند آه مي جمله ويژگيهاي ريخت سنجي حوضه

-Ramirez)آنها را با فعاليتهاي زمين ساختي مرتبط دانست

Herrera,1998).  

 به (Vf)اين شاخص: نسبت عرض آف دره به ارتفاع آن) الف

-Ramirez) شـــــود صـــــــورت زير تعــــــــريف مي

Herrera,1998;     

Bull&McFadden,1977;Keller&Pinter,1996;Silva et 

al,2003) 

 

  :1معادلة 

  

و  ارتفاع دو ديوارة چپ Erd وEld عرض دره ، Vfw آه در آن 

 Vهاي  اين شاخص در دره.  ارتفاع آف دره استEscراست، و 

شكل، بريده شده در نتيجه فراخاست زمين ساختي، آمتر از 

1 ) (Vf < 1هاي   و براي درهU شكل،آه به دليل پايداري 

نسبي زمين ساختي فرسايش در آنها به صورت جانبي صورت 

هاي  ادهدر اين تحقيق، د.  است(Vf>1) 1گيرد، بيشتر از  مي

 و 25000/1هاي توپوگرافي  الزم براي اين شاخص از نقشـــــه

 آيلومتري باالدست گسل شمالي ميشو 1 تا 5/0در فاصلة 

 Keller and Pinter (1996)).1جدول(محاسبه شده است 

  در تحقيقات خود، وجود چنين Ramirez-Herrera(1998)و

اي شديد زمين   دال بر وجود فعاليتهVfمقاديري را براي ضريب 

  ).1380مختاري، (اند ساختي ذآر آرده

هاي آبريز از  شكل آشيدة حوضه: شكل حوضة آبريز) ب

هايي است آه در مناطق آوهستاني با  ويژگيهاي حوضه

اند و با دور شدن از زمان  فعاليتهاي زمين ساختي واقع شده

 می شودتر  نزديك  باال آمدگي منطقه شكل آن به دايره

 

)()(
2

EscErdEscEld
VfwVf

−+−
=
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 (Ramirez-Herrera, 1998) . شكل پالنيمتري حوضه را

  حوضه محاسبه (Bs)توان با استفاده از ضريب آشيدگي  مي

  :آرد

                                                     Bs=Bl/Bw:2معادلة 

                

اين نسبت .  عرض حوضه استBw طول حوضه و Bl آه در آن 

 محاسبه شد و 1 ذآر شده در جدول هاي براي تمامي رودخانه

 بود آه چنين مقداري از ضريب 2در همه آنها مقدار اين نسبت 

ها حاآي از فعاليتهاي زمين ساختي در  آشيدگي حوضه

در مناطق فعال زمين ساختي، عرض . منطقه است

تر است، زيرا در چنين مناطقي، نيروي  هاي آبريز باريك حوضه

شود در حالي آه   رود خانه ميرودخانه صرف ژرف آردن بستر

شود رودخانه فرصت تعريض  پايداري زمين ساختي، باعث مي

  .حوضة خود را در باالدست گسل داشته باشد

  

  ها  موقعيت و ريخت شناسي مخروط افكنه-3
اي در  هاي رودخانه ها از بخشهاي مهم سامانه مخروط افكنه

  و(Harvey,1996)نواحي خشك و نيمه خشك هستنــــــد

شايد بتوان آنها را به عنوان نقطـــــــــــة پاياني يك ســـــامانه 

  فرسايش ونهشـــــــته گذاري تلقي آرد

(Ritter and et al.,1995) . عملكرد فرسايش يا رسوبگذاري در

اي  هاي رودخانه آنها، با پيوستگي و تداوم فعاليت سامانه

ين مخروط افكنه به بنابرا. (Harvey,1989)ارتباط تنگاتنگ دارد

عنوان معياري براي ارزيابي آيفيت رسوبگذاري در داخل 

اما خود مخروط افكنه نيز تحت . شود سامانه شمرده مي

آنترل ديناميك وتحول پذيري سامانه است آه در اين ميان، 

اي در  چگونگي فعاليتهاي زمين ساختي نقش تعيين آننده

  در  رسوبگذاري  و ش  فرساي  نظر  از فرايندهاي زمين ريختي

 Harvey؛Sorriso-Valvo et al.,1998(دارند افكنه  مخروط سطح

et al,2003  و  Viseras et al.,2003.(   

همان گونه آه قبال اشاره شد، در اواخر پليوسن و اوايل 

پليستوسن محل فعلي درة ناوديسي و ناهمواريهاي شمال 

تداد گسل هاي منطقه در ام آن محل تشكيل مخروط افكنه

 . بوده استBشمالي ميشو و شاخة فرعي 

به دنبال تشكيل درة ناوديسي، چين خوردگي رسوبات 

ها با مسير گسلهاي منطقه، محل  آواترنري و تطبيق رودخانه

قبل از (ها از وضعيت اوليه به جاگذاري بار رسوبي رودخانه

ها در امتداد  به محلهاي فعلي مخروط افكنه) تشكيل ناوديس

نتيجة اين تغيير محل رسوبگذاري ، . شود  منتقل ميF3گسل 

گيري يكي از مراحل اصلي تكامل زمين ريخت شناسي  شكل

آه در طي آن ) 1381مختاري،(است  هاي منطقه مخروط افكنه

در ) تودرتو(هاي منطقه به صورت تلسكوپي  مخروط افكنه

  .آيند مي

 روند تكاملي درة ناوديسي در اواخر پليستوسن و حتي

به (هولوسن موجب شده است آه در دهانة درة ناوديسي

هاي جديدي شكل  مخروط افكنه) طرف شهر مرند

و بدين ترتيب مخروط افكنة ديزج يكان به  ) 4شكل (بگيرند

اي آه امروزه بار رسوبي  به گونه. صورت متروآه درآيد

ها در اين قسمت، در داخل درة ناوديسي به جا  رودخانه

  .شود گذاشته مي

در ضلع باختري درة ناوديسي رودخانه قره چاي، به دليل 

،  به طرف باختر منحرف E-Wتطبيق با درة گسل   در جهت

شده و متروك شدن مخروط افكنة قديمي آشكسراي رابه 

   ).4شكل (دنبال داشته است

هاي منطقه ازنوع چند بخشي هستند آه بخش  مخروط افكنه

ر پايين دست قرار جوان آنها در رأس و بخشهاي قديمي د

وجود چنين وضعيتي نشانگر فراخاست ). 12شكل (اند  گرفته

منطقه به صورت سريع و متناوب است زيرا، افزايش شيب 

ها در داخل آوهستان ايجاد يك قسمت جديد و با  رودخانه

شيب زياد در باالدست بخش قبلي مخروط افكنه را فراهم 

  ).Lecce,1990(آورد مي

هاي جوان نيز از فعاليتهاي نوزمين   افكنهساختار خود مخروط

ساخت مصون نمانده و آثار آن در برشهاي زمين فيزيكي تهيه 

 ). 15شكل (هاي منطقه مشهود است شده از مخروط افكنه

ها داراي شكلي عدسي مانند است  ساختار اين مخروط افكنه

افكنه  آه در نزديكي جبهة آوهستان و در پايين دست مخروط

) 15شكل(تر هستند بوده اما در قسمت مياني ضخيمتر  نازك

وجود چنين وضعي نشانگر تداوم فراخاست در طول نهشته 

   ).Bull,1972(افكنه است گذاري مخروط

هاي  به طور آلي ويژگيهاي ريخت شناسي مخروط افكنه

منطقه نشان از تأثير شديد فعاليتهاي زمين ساختي آواترنر در 

اي دامنة شمالي ميشوداغ  هاين بخش از سامانه رودخان

  ).2جدول (دارد

نيمرخهايي با ويژگي انباشتگي در رأس مخروط افكنه، در 

هايي آه در آواترنر در معرض حرآات زمين ساختي  حوضه

باختري، عموميت  اند، چه در ميشو خاوري و چه در ميشو بوده

ها  نسبت عرض به ژرفا نيز در رأس اين       مخروط افكنه. دارد

علت آم بودن اين نسبت در مورد مخروط افكنة . د استزيا

ديزج يكان، متروك شدن آن است آه سطح آن در حال تبديل 

  .است) Glasi(به يك گالسي

ها شكل مخروط دارند، منحنيهاي  از آنجا آه مخروط افكنه

هاي ساده تقريبا قوس مانند بوده  ميزان در روي مخروط افكنه

درصورتي آه سطح . دهند ل ميوبخشي از يك دايره را تشكي

مخروط افكنه، تحت تأثير فعاليتهاي زمين ساختي قرار گيرد، 

سطح مخروط افكنه به جاي دايره، بخشي ازيك بيضي 

  در حال حاضر.( Keller and Pinter,1996 )دهند راتشكيل مي

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

57 شماره                                                                                                                            علوم زمين

   
 

  71                               ي علوم زمين آشورلي داده ها پايگاه م

هاي ميشو خاوري، برخالف ساختار  سطح فعلي مخروط افكنه

دهند  ليتهاي زمين ساختي نشان نميزيرين آنها، اثري از فعا

  ).1382خيام و مختاري، (

  

 بحث ونتيجه گيري
ترين گسل منطقة مورد  گسل شمالي ميشو به عنوان مهم

مطالعه، واحدهاي توپوگرافي و سازندهاي زمين شناسي 

پيدايش اين گسل، به . منطقه را از هم جدا آرده است

آه طي آن شود، رويدادي  آوهزايي آيمري نسبت داده مي

). 1373اسديان و همكاران،(فرازمين ميشو پديد آمده است

فعاليت اين گسل و ديگر گسلهاي فرعي منطقه، در طول 

آواترنر نيز نقش اصلي را در ساختار زمين ريخت شناسي 

به طوري آه، آثار اين فعاليتها بر روي . منطقه ايفا آرده است

نند انحراف اي منطقه، ما هاي رودخانه ويژگيهاي سامانه

ها از مسير اصلي، تطبيق يا عدم تطبيق شبكة  رودخانه

اي با ساختار زمين ساختي و زمين شناسي، ويژگيهاي  آبراهه

ها و حتي در ريخت شناسي و ساختار  ريخت سنجي حوضه

لذا، بر . شوند هاي فعال منطقه نيز ديده  مي مخروط افكنه

ي فعاليتهاي  براKeller and Pinter (1996)اساس رده بندي

رة ،گسلهاي منطقة مورد مطالعه در زم)3جدول(گسلها 

 ده درمطالعات قبلي انجام ش. گيـرند گسلهاي فعال قرار مي

 اين گسلهــا ودنت بر فعال بـز داللمورد فعاليت اين گسلها ني

  ).1381و1380؛ مختاري، 1375حسامي و همكاران،(ددارنـ

سازد  ا را قادر مياي پليستوسن م بازسازي سامانه رودخانه

هاي زمين ساختي فعال در آن  تا ضمن آشنايي با سامانه

اي  هاي رودخانه گيري سامانه زمان، آثار اين فعاليتها را در شكل

  پليستوسن -هاي رسوبي پليو آج شدگي اليه. مطالعه آنيم

نشانگر فعاليتهاي شديد زمين ) آنگلومراي نيمه متراآم(

اين رسوبات،آه به احتمال . تساختي در دورة پليستوسن اس

 دلتا بر -زياد در آنار يك درياچة پاليا و در يك محيط مخروط افكنه

، در اثر فعاليتهاي زمين )الف16شكل (اند جاي گذاشته شده

ساختي باال آمده و با واسطة يك درة ناوديسي از بدنة اصلي 

آوهستان ميشوداغ جدا شده و آوههاي آم ارتفاعي را در 

با تشكيل ).  ب16شكل (اند  ناوديسي ايجاد آردهشمال درة

 -درة ناوديسي و باال آمدن محيطهاي رسوبگذاري پليو

هاي منطقه خود را با امتداد درة  پليستوسن، رودخانه

به . اند ناوديسي تطبيق داده و به سمت خاور جريان يافته

دنبال ايجاد گسلهايي عمود بر محور ناهمواريهاي شمال 

ها با مسير اين گسلها،  بيق رودخانهناوديس، و تط

هاي آوچك  هاي اصلي منطقه به وسيلة رودخانه رودخانه

بخش (محلي اسير شده و مسير خود را به طرف شمال 

تر از  و موضعي پايين) مرآزي چالة زمين ساختي مرند

و )  ج16شكل(اند  پليستوسن باز آرده-محيطهاي رسوبي پليو

نه زهكشي ناموافق در منطقه اي از ساما بدين ترتيب نمونه

  .شكل گرفته است

به طور آلي براساس نتايج  اين مقاله سيماي توپوگرافيك و 

شناسي  فعلي بخش خاوري دامنه شمالي  ريخت  زمين

ميشوداغ  به شدت از فعاليتهاي زمين ساختي آواترنر متأثر 

شده و بر اساس شواهد موجود، فعاليتهاي زمين ساختي 

اي  ناموافق  ين  نقش را در ايجاد  شبكة  آبراههتر آواترنر مهم

تواند راهنماي خوبي براي  هاي  اين مقاله مي يافته.  اند داشته

اي ناموافق در نواحي  هاي رودخانه محققان در مطالعة سامانه

  . فعال زمين ساختي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسديان و ( 1:100000 نقشة زمين شناسي مرند به مقياس  نقشة زمين شناسي دامنة شمالي ميشوداغ  بر اساس-1شكل 

 )1373همكاران،
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   تجسم فضايي گسل شمالي ميشو-3شكل    فراخاست ميشو داغ-2شكل 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها ها و موقعيت مخروط افكنه  تغييرات مسير جريان رودخانه- 4شكل
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  هاي منطقه براي دره  Vf مقادير محاسبه شدة -1جدول 
انامق  نام رودخانه

 چاي

شيخ 

 چاي

پيرباال 

 چاي

ارالن 

 چاي

باغالر 

 چاي

 مقدار

Vf)m/m(  

39/0 56/0 5/0 33/0 17/0 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بلوك دياگرام درة ناوديسي و ناهمواريهاي شمال آن-5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آوههاي (  يال شمالي تاقديس شمال درة ناوديسي-7شكل 

 -خط چين مرز رسوبات پليو) ديزج حسين بيگ، ديد از شمال

پليستوسن و ميوسن را در پيشاني آوهستان نشان 

  .دهد مي

  

هاي اصلي   ويژگيهاي ريخت شناسي مخروط افكنه- 2جدول

  ميشو خاوري
نام مخروط 

 افكنه
فعاليتهاي 
تكتونيكي 

 آواترنر

شكل مخروط 
 افكنه

وضعيت 
رسوبگذاري 

 فعلي

نسبت 
عرض به 

عمق 
آبراهة 
 اصلي

 فعال ديزج يكان
تلسكوپي،چند 

بخشي 
 شعاعي

 10 متروك

 فعال فار فار
تلسكوپي،چند 

بخشي 
 شعاعي

انباشتگي 
غالب بدون 
هر گونه 

 بريدگي

100 

ديزج حسين 
 فعال بيگ

تلسكوپي،چند 
بخشي 
 شعاعي

انباشتگي 
غالب بدون 
هر گونه 

 بريدگي

120 

 فعال آشكسراي
تلسكوپي،چند 

بخشي 
 شعاعي

انباشتگي 
غالب بدون 
هر گونه 

 بريدگي

140 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالآمدگي و تمايل رسوبات آنگلومرايي نيمه -6شكل 

درة رودخانة (در شمال درة ناوديسي)  پليستوسن-پليو(متراآم

  )بهرام چاي، ديد از باختر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي رسوبي در تشكيالت    ترتيب قرار گيري اليه-8شكل 

  مه متراآمآنگلومرايي ني
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  )M(بر روي رسوبات ميوسن) Q( پليستوسن-  استقرار رسوبات پليو-  9شكل 

  
 پليستوسن - هاي  پليو   بافت رسوبي عناصر سازندة مخروط افكنه- 10شكل 

  )مسير راه روستاي پير باال(در جنوب درة ناوديسي
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ها و تطبيق آنها با    شكل شماتيكي از سطوح مختلف پادگانه-12شكل  هاي آبرفتي آن  پادگانه مقطعي از درة رودخانة شيخ چاي و- 11شكل 
  اي در منطقة مورد مطالعه بخشهاي مختلف مخروط افكنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا ها در اثر عملكرد گسل شمالي ميشو؛ خط چينه  انحراف رودخانه-14شكل     بدبومهاي مشرف به درة رودخانة قره چاي- 13شكل 
ها، بدون در نظر گرفتن عملكرد گسل شمالي ميشو  مسير احتمالي رودخانه

  .دهند را نشان مي
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)   برش زمين فيزيكي از مخروط افكنة الف- 15شكل 

محل ). 1364وزارت نيرو،( ديزج حسين بيگ)آشكسراي  ب

  . نشان داده شده است1تقريبي برشها در شكل 

  

  

  

  دياگرام شماتيكي از رابطة فراخاست منطقه در -16شكل 

  .اي  پليستوسن و شكل گيري شبكة رودخانه
  

  )Keller &Pinter,1996( رده بندي گسلها از نظر فعاليت- 3جدول 
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  آتابنگاري  
  .رشناسي آشو زمين سازمان. مرند  1:100000شناسي به مقياس    نقشة زمين-1373اسديان و همكاران، 

هاي گرانيتوئيدي جنوبغرب مرند و سنگهاي مجاور با نگرش به   بررسي پترولوژي و ژئوشيمي توده-1374، .جعفرخاني، ع

دانشكدة علوم، . پاياننامة آارشناسي ارشد). آباد، پيرباال و عيش آباد در محدودة روستاهاي محبوب(پتانسيل آاني سازي آن

  .دانشگاه تبريز

دانشكدة علوم انساني و . پاياننامة آارشناسي ارشد.  پژوهش در عوامل مورفوژنز چالة مرند-1376، .جعفري امامزاده، ف

  .اجتماعي، دانشگاه تبريز

.  گزارش مقدماتي شناسايي تعدادي از گسلهاي فعال منطقة آذربايجان -1375، .و جمالي، ف. ،آارخانيان،آ.حسامي، خ

  .لهمؤسسة بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلز

  .، چاپ دوم، انتشارات نيما)ترجمه( مباني ژئومورفولوژي -1365، .خيام، م

مخروط : مورد نمونه(ها  ارزيابي عملكرد فعاليتهاي تكتونيكي بر اساس مرفولوژي مخروط افكنه- 1382،.و مختاري ، د. خيام، م

  . 1-10، صص 44پژوهشهاي جغرافيايي، شمارة ).  هاي دامنة شمالي ميشو داغ افكنه

  . انتشارات دانشگاه تبريز).جغرافيا و زمين شناسي( اسناد و روش براي تفسير نقشه-1372، .رجايي اصل، ع

ها و دشتهاي انباشتي دامنة جنوبي ميشو داغ، با تاآيد بر فورموآليما   پژوهش در تشكيل آوهپايه-1374، .ح. رضايي مقدم، م

  .م انساني و اجتماعي، دانشگاه تبريزدانشكدة علو. پاياننامة دآتري. ومورفوتكتونيك

 پژوهش در ديناميك لغزشهاي زمين وعلل وقوع آنها با استفاده از روشهاي مورفومتري درحوضة -1379، .روستايي، ش

  .پاياننامة دآتري دانشكدة علوم انساني واجتماعي، دانشگاه تبريز.اهرچاي

  . آذربايجانشرقي گزارش مطالعاتي سازمان آب منطقه اي-1364وزارت نيرو؛ 

پاياننامة .  تحليل برخي از مسائل مورفوديناميك دامنة شمالي ميشو و دشت سيالبي آشكسراي-1376، .مختاري ، د

 .دانشكدة علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه تبريز. آارشناسي ارشد

پائيز و (مجله مسكن و انقالب . ي آسيب پذيري سكونتگاههاي واقع در مسير خطوط گسل و عمران روستاي-1379، .مختاري ، د

  .70-74، صفحه )زمستان

مجموعه ).  ايران-آذربايجان( گسل شمالي ميشو و نقش آن در مورفولوژي دامنة شمالي ميشو داغ -1380، .مختاري ، د

 .دانشگاه تربيت مدرس. 801-813مقاالت دومين آنفرانس زمين شناسي و محيط زيست ايران، جلد دوم، صفحه 

 -آذربايجان(هاي آواترنري در دامنه شمالي ميشو داغ    عوامل مؤثر در گسترش و تكامل مخروط افكنه-الف1381،.، دمختاري

 .دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز. پاياننامه دورة دآتري. و ارزيابي توانهاي محيطي آن) ايران

فضاي .هاي دامنة شمالي ميشوداغ،شمالغرب  افكنه  مخروط نقش فعاليتهاي تكتونيكي درتكامل-ب1381، .مختاري ، د

  .5جغرافيايي ،شمارة 
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