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20/9/1388:ويب    تاريخ تص14/10/1387: تاريخ دريافت

1388بهار و تابستان ، دوازدهميهشمار، اي ناحيهيه جغرافيا و توسعيهجّلم

هاگيري و تحول مخروط افكنهبررسي نقش تكتونيك در شكل
)ي دامنه تاقديس قالجهها مخروط افكنه: مورديي مطالعه(

ـ دانشگاه تهران، نويسنده (دكتر مهران مقصودي )مسؤولاستاديار دانشكده جغرافيا 
Maghsoudi @ ut. ac.ir

ـ دانشگاه تهران(سجاد باقري )دانشجوي كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي دانشكده جغرافيا 

)ـ دانشگاه تهران)GIS&RS(دانشجوي كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي(مسعود مينائي
Minaiy. Gis @ gmail. com

دهچكي

با .  جنوب شرقي كشيده شده است     -ن كرمانشاه با روند شمال غربي     تاقديس قالجه در جنوب استا    

 مـورد مطالعـه،   يي تكتونيكي در دوران كـواترنر و عـصر حاضـر در منطقـه      هايتفعالتوجه به استمرار    

ـات  ي منطقه شواهد خـوبي بـراي بررسـي ايـن    هامخروط افكنه  ـا توجـه بـه ايـن    . نـد اگونـه حرك كـه  ب

تـأثير به شدت تحـت     ،گذار بر آنها  تأثيردر كنار ساير عوامل     ها  افكنههاي مورفولوژي مخروط    ويژگي

 هدف از اين پژوهش بررسي نقش عوامل تكتونيكي در شكل گيري ،ي تكتونيكي قرار دارندهايتفعال

ـين    در ايـن پـژوهش نقـشه   . اسـت ي منطقه هاو تحول مورفولوژي مخروط افكنه     ـاي توپـوگرافي، زم ه

ي اصلي تحقيق مورد استفاده ها به عنوان داده   ،منطقهIRS تصاوير سنجنده    ي هوايي و  ها، عكس شناسي

ي منطقه از نزديك و به صورت ميداني مورد بررسي هاهمچنين مورفولوژي مخروط افكنه. قرار گرفتند

ـا سپس با استفاده از شاخص . قرار گرفت  ـاي  يـت فعالميـزان  ) Sl1 ،Vf2 ،Smf3 ،Lat4(يـك  في ژئوموره ه

ـايج  . ي منطقه محاسبه گرديدهامخروط افكنه Af5 و βدر منطقه بررسي شد و سپس فرمول        تكتونيكي   نت

ـا گـسل (تحقيق حاكي از آن است كه تكتونيك منطقه          ـلي را در شـكل       ) ه و    نقـش اص ل گيـري و تحـ

كه با حذف سازند آسماري و رخنمـون شـدن     اي  به گونه . ي منطقه دارند  هامورفولوژي مخروط افكنه  

ـ   گورپيسازندهاي سست ـا  بيـشتر مخـروط افكنـه   ، توسط راندگي گيالن غرب، پابده  ي منطقـه در  ه

ي تكتـونيكي دوران  هايتفعال با   هانحوه ي قرار گرفتن مخروط افكنه     . امتداد اين گسل شكل گرفته اند     

ل ي منطقه سه فاز نهشته گذاري قابهادر سطح مخروط افكنه. خواني كامل دارد كواترنر منطقه هم-پليو
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ي هاويژگي. كه نشان دهنده ي سه فاز باال آمدگي در دوران كواترنر در منطقه مي باشداست تشخيص 

. دشوي منطقه توسط تكتونيك كنترل ميهامورفومتري و مورفولوژي مخروط افكنه

 تكتونيك، مخروط افكنه، تاقديس قالجه، مورفوتكتونيك ::هاكليد واژه

:درآمد

 هستند كه در اثر كاهش ناگهاني قدرت        ها، مخروطه افكنه  ها كوهستان ير جبهه ي معمول د  هااز لندفرم 

: 2000: 3و رويـز 2ويـالر (به نقـل از  )1979؛1بول(رودخانه در نتيجه تغيير شيب توپوگرافيك به وجود مي آيند         

ـازتر و     هاي پرشيب و باريك و ورود به دره       ها هنگام عبور از دره    هارودخانه). 127 ـا ورود بـه     ي بزرگتر و ب  ي

 مخروطي شكل به جا مـي نهنـد كـه راس آن بـه     ي مقداري از بار رسوبي خود را به صورت عارضه        ،دشت

ـاس  (به نقل از) 5،1991 و ويتريك4اسمال( سمت باالدست رودخانه بوده و مخروط افكنه ناميده مي شود        عب

در شكل گيري و تحول مورفولوژي      زيادي در جهان و ايران نقش تكتونيك        پژوهشگران  ). 149: 1375: نژاد

ـاره كـرد        ي را مورد توجه قرار داده اند كه از جمله   هامخروطه افكنه  ـا مـي تـوان بـه مـوارد زيـر اش بـول  :  آنه

؛ 112001رويها؛102000؛ ابراهام 91997؛ كالواچ و همكاران   81992؛ سيلو 71992؛ فراسر و دكلسي   61989رويهاو

ـاري   1382؛ ؛ يماني و مقصودي      1375؛ عباس نژاد  200313؛ نوآ 122002ويسرس و همكاران   ؛ كـي   1382؛خيام و مخت

.1385؛ عابديني و رجايي1384؛ رضايي مقدم وهمكاران 1383؛ كرمي و رجايي 1382نژاد

1- Bull
2- Villar
3 - Ruiz
4- Small
5 -Witherick
6 - Bull and Harvey
7 - Fraser and Decelles
8 - Silva
9 - Calvache
10 - Abraham
11 - Harvey
12 - Viseras
13 - Nah
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ـان حركـت            توانند به عنوان خطوط زماني، هم     سطوح آبرفتي مي   ـا زم ـتفاده قـرار گيرنـد ت زمان مورد اس

ـاران    (بـه نقـل از    ) 1:1996بـول (را مشخص كننـد   ي قديمي   ها و رخداد زلزله   هاگسل ). 299: 2:1998لـي و همك

تـأثير ت تحـت  ل آنها بـه شـد   به عنوان يكي از بارزترين اشكال آبرفتي، مورفولوژي و تحو        هامخروط افكنه 

فعاليندهاي  احركات تكتونيكي سطح اساس فرسايش را تغيير داده و فر         . دنگيرحركات تكتونيكي قرار مي   

ـا توجـه بـه وجـود     ). 10: 1985؛3يانگ( قرار مي دهند تأثير و تكامل آنها را تحت   هاخروط افكنه در سطح م   ب

ـات در عهـد حاضـر      ي كـواترنر و ادامـه     ـ در دوران پليو     فعالحركات تكتونيكي    ، در )هولوسـن ( ايـن حرك

ـا  مورد مطالعه، مورفولوژي مخروط افكنه     يزاگرس و منطقه   ـاي     ي منطقـه مـي    ه خـوبي بـراي    تواننـد راهنم

و             . شناسايي اين حركات باشند    ل هـدف از ايـن پـژوهش بررسـي نقـش تكتونيـك در شـكل گيـري و تحـ

 آنها  ي مورد مطالعه و اثبات وجود حركات تكتونيكي در دوران كواترنر و ادامه            يي منطقه هامخروط افكنه 

. باشد مورد مطالعه مييدر زمان حاضر در منطقه

ـين                در   ، مورد مطالعه  يمنطقه ـين شناسـي در زون چ ـاظ زم ـا زاگرس شمال غربـي و از لح ي برگـشته   ه

ـا توجـه بـه شـواهد مورفوتكتـونيكي و نئوتكتـونيكي وجـود و تـداوم           . واقع شده است  )شديدا چين خورده  ( ب

 حداقل سه فاز باالآمـدگي در       بوده و آشكار   زماني كواترنر    ييي تكتونيكي در منطقه در محدوده     هايتفعال

 اوراسيا در  ـ گرايي صفحه عربيدگرريختي حاصل از هم). 93: 1376:ميرشكرائي(تشخيص است منطقه قابل 

ـات امتـدادلغز    ـ تركيبي از كوتاه شدگي شمال شرق  يوسيلهه زاگرس شمال غربي ب  جنوب غـرب و حرك

ـاه شـدگي در زاگـرس    .)2003:401،بالنك(نمود دارد) هاراندگي(ي معكوس هاراست بر گسل    ميزان كوت

). 2006:143: حسامي و همكاران(به نقل از ) 2004،ورنر(متر در سال است  ميلي5 تا 3شمال غربي

 مورد مطالعه در غرب كشور در جنوب استان كرمانشاه و شمال استان ايالم واقع شـده اسـت و               يمنطقه

ـيروان چـرداول         ي سياسي شهرستان گيالن   اههمنطبق بر محدود   ـتان ش  مـورد   يهمنطقـ . اسـت غرب و شهرس

ـا  شمالي و طـول    34°13´تا    33°52´ي جغرافيايي   هابين عرض مطالعه   ـايي    ه ـا      46°ي جغرافي 46°30´ ت

ـارت   يتـرين شـهرهاي نزديـك بـه منطقـه       مهـم ). 1شـكل   (شرقي واقع شده است      : نـد از  ا مـورد مطالعـه عب

1 - Bull
2 - Li
3 - Yang
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ـاد در         گيالن  كيلـومتري  30 سـرابله در      كيلـومتري شـمال منطقـه و شـهر         25غرب در غرب منطقه، اسالم آب

.كند مورد مطالعه عبور مييغرب و ايالم به اسالم آباد از منطقهراه ارتباطي گيالنهمچنين .جنوب شرقي

 منطقه مورد مطالعهموقعيتنقشه :  1شكل 

:هامواد و روش

ي اهـ به منظور مطالعه و بررسي نقش تكتونيك در شكل گيـري و تحـول مورفولـوژي مخـروط افكنـه        

ـاخص منطقـه  شانزدهي طاقديس قالجه، با توجه به اهداف تحقيق        هادامنه ـاب  ي مخروط افكنه ش شـد،   انتخ

 آبريز آنها مشخص ي و حوضه  ها مخروط افكنه  موقعيت،  1:50000ي توپوگرافي   هاسپس با استفاده از نقشه    

ـا ، عكـس  1:50000ي توپـوگرافي    هانقشه. گرديد ـال    1:55000ي هـوايي    ه ـين شناسـي     ، نقـ  1335 س شه زم

ـلي تحقيـق     ،منطقـه IRS و تصاوير سنجنده   1:100000 ـتفاده      بـه عنـوان ابـزار اص  در ايـن پـژوهش مـورد اس

ـا با توجـه بـه پيچيـدگي نقـش تكتونيـك در شـكل گيـري و تحـول نقـش مخـروط افكنـه                 . گرفتندقرار ، ه

ـا ر به منظور بررسي ويژگي تك تك مخروط افكنـه        ي ميداني مكّر  هابازديد ـام گرفـت و از   ي منطقـه ه  انج

. ي منطقه عكس برداري به عمـل آمـد  ها كاوشي مخروط افكنه ـ ي مورفولوژي و سطوح انباشتيهاويژگي
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ـاخص     هايتفعالجهت برآورد ميزان     ـا ي نئوتكتونيكي منطقه از ش Sl  ،Vf  ،Smf،Latي ژئومورفولـوژيكي    ه

 تكتونيك محاسبه   تأثيرنطقه تحت   ي م ها خميدگي مخروط افكنه   ي به منظور محاسبه   βشاخص. شداستفاده  

ـين و     ENVI 4.3 و SPSS ،ArcGIS 9.3ي هابا استفاده از نرم افزار. گرديد ـاري مـورد نظـر تعي  روابط آم

.ي الزم ترسيم گرديدها و نيمرخهانقشه

ي تحقيق هايافته

 مورد مطالعهيي منطقههاي مورفومتري مخروط افكنههاويژگي

ـا  در هر منطقه متأثر از ويژگي   هاخروط افكنه ي مورفومتري م  هاويژگي ـا ي حوضـه ه هي تغذيـه كننـد  ه

ـا هاي مخروط افكنـه   متغيري تفكيك كننده بر اساس      هانتايج تحليل . دهستنخود   ـا     ي و حوضـه   ه  آبريـز آنه

اين. اند صورت گرفته اند، پراهميتهاهاي مخروط افكنهمتغيريي كه تنها بر اساس تحليل    هانسبت به بررسي  

ـين ويژگـي مخـروط افكنـه                 ـا ب ـات م ـا بدان معني است كه تعيين اختالف  آبريـز بـسيار بهتـر از       ي و حوضـه   ه

ويژگـي مورفـومتري    ). 169: 1997والو و همكاران؛    .(استهاهاي خود مخروط افكنه   هاي بين ويژگي  تفاوت

ـا  مورد مطالعه و حوضـه     يي منطقه هامخروط افكنه  ـا در جـدول       يه رسـوبات  .  اسـت  آمـده ) 1( آبريـز آنه

 رس ، رسوبات ريز دانـه ،صورت تركيبي از قطعه سنگ، قلوه سنگ، شن، ماسه        ه  ي منطقه ب  هامخروط افكنه 

ـا  پراكندگي مخـروط افكنـه  ي نقشه2شكل شماره . و سليت مي باشد   مـورد مطالعـه نـشان    ي را در منطقـه ه

.ا ارائه نموده است مورد مطالعه ري  ژئومورفولوژي منطقهي نقشه3 و شكل شماره دهدمي
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ي منطقههاگسل نسبت به ها مخروط افكنهموقعيت مورد مطالعه و ي در منطقهها مخروط افكنهموقعيتنقشه : 2شكل 

ي مختلف موجود در منطقههاپديدهموقعيت مورد مطالعه و يمنطقهژئومورفولوژي نقشه : 3شكل 
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ي آنها در كنندهي تغذيه و حوضههالوژيك مخروط افكنهي مورفومتريك و مورفوها ويژگي.1جدول 

 مورد مطالعهيمنطقه

: مورد مطالعهيي منطقهها مخروط افكنهيگيري و توسعهنقش تكتونيك در شكل

ـا ر در شـكل گيـري مخـروط افكنـه       ثّؤ عوامل م  وتي متفا ها زيادي با ديدگاه   پژوهشگران  را بررسـي  ه

ـيله ه   بـ  هاچينه شناسي، رسوب شناسي و ژئومورفولوژي مخروط افكنه       . اندنموده عوامـل   سلـسله اي از  يوس

ـا          ـا يـت فعال ميـزان و نـوع       ،محيطي شامل رژيم آب و هوايي و نوسان آنه ـنگ شناسـي و        ه ي تكتـونيكي، س

كنه
ط اف
خرو
ره م
يتشما
وقع
م

كنه
ط اف
خرو
 م

يت
وقع
م

كنه
ط اف
خرو
ي م
تفاع
 ار

كنه
ط اف
خرو
ت م
ساح

م
)

Km
2

(

كنه
ط اف
خرو
ب م
شي

)
جه
در

ض )
 عر
ل به
 طو
بت
نس

كنه
ط اف
خرو
م

كنه
ط اف
خرو
ع م
شعا

متر
به 

كنه
ط اف
خرو
ل م
ساحشك

م
ضه
حو
ت 

ي
ريز
 آب

)
Km

2
(

ضه
حو
ب 
شي

ي
ريز
 آب

)
جه
در

(

ضه
حو
ي 
ناس
ن ش

زمي
ي

ريز
ري آب

ل گي
شك
ان 
زم

غرب شمال1
 در فعالتودرتو، قسمت 112036/11/845/0701-1160دشت چله

كواترنر پابده-سازند گورپي69/319غرب مخروط افكنه

غرب شمال2
 در فعالو، قسمت تودرت113068/03/615/0411-1150دشت چله

كواترنر پابده-سازند گورپي57/221غرب مخروط افكنه

غرب شمال3
 در فعالتودرتو، قسمت 114074/02/763/0489-1170دشت چله

كواترنر پابده-سازند گورپي27/26/21غرب مخروط افكنه

غرب شمال4
 در لفعاتودرتو، قسمت 114068/13/660/0930-1180دشت چله

كواترنر پابده-سازند گورپي11/422غرب مخروط افكنه

غرب شمال5
 در فعالتودرتو، قسمت 118028/14/560/0753-1210دشت چله

كواترنر پابده-سازند گورپي26/227غرب مخروط افكنه

شمالغرب 6
 در فعالتودرتو، قسمت 121060/1949/0832-1260دشت چله

كواترنر پابده-سازند گورپي05/321,6كنهغرب مخروط اف

غرب شمال7
 در فعالتودرتو، قسمت 123033/05/1336/0391-1270دشت چله

كواترنر پابده-سازند گورپي14/131غرب مخروط افكنه

شمال دشت 8
 در فعالتودرتو، قسمت 125082/04/547/0593-1280چله

كواترنرند آسماريساز42/719غرب مخروط افكنه

شمال دشت 9
 در فعالتودرتو، قسمت 129093/04/543/0613-1320چله

كواترنرسازند آسماري14/74/23غرب مخروط افكنه

شمال دشت 10
 در فعالتودرتو، قسمت 134045/04/530/0474-1380چله

كواترنرسازند آسماري26/520غرب مخروط افكنه

شمال دشت 11
 در فعالتودرتو، قسمت 136090/06/366/0525-1390چله

كواترنرسازند آسماري17/419غرب مخروط افكنه

شمال دشت 12
 در فعالتودرتو، قسمت 138060/02/782/0510-1400چله

كواترنرسازند آسماري91/420غرب مخروط افكنه

شمال 13
 در فعالتودرتو، قسمت 129022/04/502/1252-1320آسمان آباد

كواترنرسازند آسماري75/139وسط مخروط افكنه

 در فعالتودرتو، قسمت 148021/0992/0214-1520جنوب گوآور14
كواترنرسازند آسماري64/05/31وسط مخروط افكنه

 در فعالتودرتو، قسمت 155013/06/393/0185-1600جنوب گوآور15
كواترنرسازند آسماري67/22/25فكنهوسط مخروط ا

جنوب 16
 در فعالتودرتو، قسمت 108088/14/516/1716-1200كفرآور

كواترنرسازند آسماري78/17/29وسط مخروط افكنه
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ــوژي حوضــه ــر و (د شــوي پيوســته كنتــرل مــي هــاالدســت آنهــا و طبيعــت محــيط ي باهــاژئومورفول ريت

گــذار در تــشكيل مخــروط تأثيري هــاول اصــلي ايجــاد نــاهمواريؤتكتونيــك مــس). 64: 12000،همكــاران

ـاروي و   . (ست و باال آمدگي مداوم منطقه موجب فراهم آوري رسوب زياد و مداوم خواهـد بـود                هاافكنه ه

ـيلو ( را متأثر مي سازند ها بافت، زمينه و جايگاه مخروط افكنه      ،يكيتكتونعوامل  ). 1999همكاران؛   ) 1992: 2س

ـازند          هاهمچنين به طريقي باالآمدگي، شيب و ويژگي       ـالواچ (ي سطح اساس را متأثر مـي س ـاران   3ك :  و همك

 كوهستان گسلي مي باشد،    يباالآمدگي كوهستان در مناطقي كه جبهه     ). 68: 2000:هاروي(به نقل از    ) 1997

در . دشـو و تغيير مساحت مخروط افكنه مـي     گذاري   و تغيير مكان رسوب    هاباعث تغيير شيب مخروط افكنه    

 و تا اندازه اي تمام شكل مخروط موقعيتها و در نتيجه     ، تكتونيك تشكيل ناهمواري   فعالنواحي تكتونيكي   

ـلي در شـكل         ). 68: 2001؛  4هاروي(كند  افكنه را كنترل مي    گيـري و تكامـل مخـروط       تكتونيك عامـل اص

ـا گيري مخروط افكنه  نقش تكتونيك در شكل   . استي منطقه مورد مطالعه   هاافكنه ه ي مـورد مطالعـه را بـ       ه

نقش باالآمدگي. 2ها و درزههاگسلنقش . 1: صورت زير دسته بندي نموده طور كلي مي توان ب

ها و درزههاگسل. 1

ـاي        سازند آسماري به عنوان سازند اصلي منطقه ب        ه دليل سخت و شكننده بودن آن، در اثـر فـشار نيروه

ـا تـراكم گـسلي            ي چين خوردگي و ادامه    به هنگام تكتونيكي   68/0 حركات زمين ساختي گسل خورده و ب

غرب بـه دو  راندگي گيالن. صورت زون تكتونيكي خُرد شده اي درآمده استه  كيلومتر در كيلومترمربع  ب    

تـأثير اند،ي منطقههاترين مخروط افكنه كه وسيع7 الي 1ي شماره هاصورت در شكل گيري مخروط افكنه  

:گذار بوده است

؛حذف سازند آسماري و رخنمون ساختن سازندهاي سست گورپي و پابده. 1

1 - Ritter et al., 2000.
2 - Silva et al., 1992.
3 - Calvache et al., 1997.
4 - Harvey. 2001.
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باال آمدگي كوهستان در محل راندگي و افزايش شيب توپوگرافي منطقه و در نتيجه فرسايش بيـشتر     . 2

.سازندهاي سست منطقه

) 2(شـكل . ي گسلي منطقه شكل گرفتـه انـد  هاي شاخص منطقه در خروجي درهها مخروط افكنه بيشتر

ـا گـسل ي شاخص و    ها مخروط افكنه  موقعيت تعـداد و رتبـه ي      ) 2(جـدول . ي منطقـه را نـشان مـي دهـد         ه

 وكند را نشان مـي دهـد      مي پيرويهاگسل منطقه كه از مسير      يهاهاي تغذيه كننده ي مخروط افكنه     آبراهه

ـا عبور آبراهـه .  نشان داده شده است 4 هيدروگرافي در شكل شماره      يت شبكه وضعي ـلي دره ه ـا ي اص  در ه

ـا  گـسل  يتفعال تكتونيكي حاصل از     ه و از مناطق خرد شد     هاامتداد بخش دپرسيون خطوط گسل     ي زمينـه ه

كـه  اي ه گونـه مـوده، بـ   مورد مطالعه فراهم نيي منطقههاتدارك مقادير زياد رسوب را براي مخروط افكنه   

 به فراواني مـشاهده نمـود و ايـن          هارسوبات خرده شده آهكي زاويه دار را مي توان در سطح مخروط افكنه            

. داشته استها اين مخروط افكنهي نقش زيادي در تشكيل و توسعهموضوع

ندنكميپيروي هاگسل كه از مسير هاي مخروط افكنهي تغذيه كنندهها آبراههيتعداد و رتبه: 2جدول

3رتبه 2رتبه 1آبراهه رتبه شماره مخروط افكنه

8111

101--

11-21

132--

141--

1522-

1621-
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شبكه هيدروگرافي در منطقه مورد مطالعه و رتبه بندي آن: 4شكل 

ي كششي و   هاس عمود و از نوع درزه      بر محور تاقدي   E40-N30 با جهت    هادر تاقديس قالجه خطواره   

ـته و در نتيجـه بـر اثـر            ي گسلي منطقه هم   ها با امتداد دره   هاجهت جغرافيايي اين درزه   . اندپرمانند خـواني داش

.  نقش قابل مالحظه اي در فراهم آوري رسوب در منطقه دارند،هايند كريوكالستي درزهافر

نقش باال آمدگي. 2

ـاال آمـدگي مربـوط بـه دوران پليـو          ، مورد مطالعه  يهي منطق هادر مخروط افكنه   ـاز ب  كواترنربـه  - سـه ف

)3شكل( اندصورت سه سطح نهشته گذاري قابل تشخيص

گذاري با وسعت كم و رسـوبات درشـت دانـه و     رسوبيسطح شماره سه به عنوان جديدترين مرحله   

 متر قابل تـشخيص   يك با ضخامتهاس مخروط افكنهأ متربع در قسمت ر 30 تا   10دار با مساحتي بين     زاويه

ـا ات درشت دانه با گردشدگي متوسط و اليه    ب با رسو  2سطح شماره   . است ـا وسـعت     ه ـيماني كـم ب 30ي س

ـا  در قـسمت 1,5 مترمربع و ضخامت   70تا ـاني مخـروط قابـل    بخـش  س و بـه طـور واضـح تـر در     أي ره مي

سط تا درشت دانه با گردشدگي زياد با ترين سطح، با رسوبات متو     به عنوان قديمي   3سطح  . ندهستتشخيص  

 را بريـده انـد، قابـل       ها متر در امتداد آبراهه اصلي كه مخروط افكنه        2 مترمربع و ضخامت     140 تا   80وسعت  

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


109...هابررسي نقش تكتونيك در شكل گيري و تحول مخروط افكنه هفتمسال

ـا مخـروط افكنـه   . )5شكل  (شناسايي مي باشند   ـاز فرسايـشي قـرار دارنـد و        ه ـان حاضـر در ف ي منطقـه در زم

، رودخانـه ي  234: ي چلهها رودخانهSl شاخصي محاسبه .گيردگذاري در سطح آنها صورت نمي     رسوب

ـان حاضـر   70:  و آسمان آباد74: ، گوآور 141: كفرآور كـه  اسـت    حاكي از ادامه باالآمدگي منطقه در زم

.استل مخروط افكنه در زمان حاضر  اين عامل در تحوتأثيريهنشان دهند

).ديد روبه شمال(، شمال دشت چله9 شماره يخروط افكنه سطوح انباشتگي تشخيص داده شده در سطح م.5شكل 

:ي مورد مطالعههاي مورفومتري مخروط افكنههاتكتونيك برمورفولوژي و ويژگيتأثير

ّل  ا رژيم فر  ،ويژه شيب آنها  ه   ب ،هامورفولوژي مخروط افكنه   ـاروي و   (ط را نـشان مـي دهـد         يندهاي مـس ه

:است گذار تأثيرهاروط افكنهتكتونيك در دو حالت برمخ). 1999همكاران؛ 

ـا ي آبريز تغذيه كننده مخروط افكنههاي مورفومتري حوضههاگذاري بر ويژگي  تأثير تكتونيك با    .1 ، ه

ـا رخنمـون    يدر منطقه.  را متأثر مي سازدهاي مورفومتري مخروط افكنه   هاويژگي  مورد مطالعه تكتونيـك ب

ـا يـت فعالو همچنين ) آسماري(دن سازندهاي سختو خرد كر) پابده و گورپي(كردن سازندهاي سست     ي ه

.  گذار بوده استتأثيرهاي مورفومتري مورفولوژي مخروط افكنههانئوتكتونيكي بر ويژگي

ـا طور مـستقيم بـر ويژگـي   ه  تكتونيك مي تواند ب .2 ـا ي مورفـومتري مخـروط افكنـه   ه .  بگـذارد تـأثير ه

 و در نتيجه متروك شدن قسمت يا كل هي تغذيه كنندها باعث انحراف آبراهههاگسلجايي و حركت    هجاب
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ـا  ويژگـي هاتكتونيك با چين دادن مخروط افكنه . دشو مي هامخروط افكنه  ي مورفـومتري و مورفولـوژي   ه

د   هامخروط افكنه  ـا در زيـر بـه بررسـي ويژگـي        . ت تغييرمي دهد   را به ش ي مورفـومتري و مورفولـوژيكي      ه

.مي پردازيماست، تكتونيكي منطقه يتفعالر از أّث كه مت،ي منطقههامخروط افكنه

:ها تكتونيك بر تغييرات عمودي اندازه رسوبات مخروط افكنهتأثير

ـاي  يـت فعالي تكتونيكي و ميزان هايتفعال با توجه به شرايط آب و هوايي، وجود        ها در مخروط افكنه   ه

ـاال  ين بـ ي اندازه رسوبات در يك مقطع عمودي از پا     تكتونيكي يـر ه ب ـال  در شـرايط تكتـونيكي   . اسـت متغ فع

ـاس نـژاد؛   (به نقل از ) 1987هاوارد؛ ( رسوبات به سمت باال افزايش مي يابد     ياندازه در منطقـه  ). 1375:167عب

 به منظور ايجاد كانال و سيل بند اندازه رسوبات        هامورد مطالعه در تمامي مقاطع ايجاد شده در مخروط افكنه         

 مـشاهده مـي شـود، رسـوبات         6كـه در شـكل       گونـه  همان. ي به سمت باال افزايش مي يابد      در مقطع عمود  

ـته   هااند ولي به طرف عمق از اندازه در حد قلوه و قطعه سنگهانزديك به سطح مخروط افكنه     ـا كاس ي آنه

 بـه  .استي منطقه   هاگيري مخروط افكنه   وجود حركات تكتونيكي در زمان شكل      همي شود كه نشان دهند    

ـايان  .شودميعبارت ديگر وجود فازهاي باال آمدگي ناشي از حركات تكتونيكي منجر به چنين وضعيتي           ش

 كه در اواخر آن شـديدتر بـوده و   است تنها مربوط به يك فاز 6 ارائه شده در شكل      5/1ذكر است كه عدد     

.تر را به سطح بياوردتوانسته است رسوبات دانه درشت

.

5/1

 كه در آن قرار گيري رسوبات درشت دانه 7نمايي از ترانشه ايجاد شده در مخروط افكنه ي شماره : 6شكل

در قسمت باال قابل مشاهده است
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:هاي تغذيه كننده مخروط افكنههاونيك بر تعداد آبراهه تكتتأثير

ند، اغلب تنها داراي شو تشكيل مي فعالي هاگسل كه در امتداد     ويژه آنها ه   ب ،  هااز مخروط افكنه  برخي  

ـاروي؛   (ند  ا اصلي تغذيه كننده   ييك آبراهه  ـاس نـژاد؛     (بـه نقـل از      ) 1987ه در نـواحي داراي    ) 179: 1375عب

كه باعث پر شدن جبهـه      . گيرد صورت مي  هاگذاري در رأس مخروط افكنه     نهشته فعالك  حركات تكتوني 

ـاهش رده    يپـر شـدن جبهـه   . دشـو توسط رسـوب مـي  ) رأس مخروط افكنه  (كوهستان    كوهـستان باعـث ك

ّل   تغذيه كننده مخروط افكنه مي شود      هايي كانال هاشاخه ـال      و ع ـاي تغذيـه كننـده    ت آن هم پر شدن كان ه

ـا  افكنـه مـستقيمًا   كه در نتيجـه مخـروط  هاگذاري مخروط افكنه   رسوب يوسيلهه   ب ،ي باال ها رده قديمي با   ب

ـاران    (كند  ي جديد تر برخورد مي    هارده ـين تعـداد آبراهـه     ). 169: 1:1998والـو و همك ـا تعي ي تغذيـه كننـده     ه

،3شـماره  جـدول  اسـت ه  ي منطق ها تكتونيك بر مخروط افكنه    تأثيره و رده آنها نشان دهند     هامخروط افكنه 

).8و7شكل(هستندي منطقه داراي يك آبراهه ي تغذيه كننده اي اصلي هاتمامي مخروط افكنه

ي تغذيه كننده و رتبه ي هر آبراهههاتعداد آبراهه: 3دولج

1 - Valvo et al., 1998

شماره
مخروط افكنه

تعداد آبراهه
تغذيه كننده

رتبه ي آبراهه ي تغذيه
كننده ي جديد

رتبه آبراهه ي تغذيه
كننده قديمي

1123
2134
3134
4135
5123
6113
7123
8123
9123
10122
11122
12122
13122
14112
15122
16133
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. را نشان مي دهد9 و 8ي شماره هاي اصلي تغذيه كننده ي مخروط افكنههاابراهه :7شكل

نمايي از آبراهه اصلي تغذيه كننده، عدم تقارن مخروط افكنه بر اثر حركات راندگي گيالنغرب و قرار  : 8شكل

)ديد روبه شمال( مخروط افكنه در غرب مخروط در شمال دشت چلهفعالگرفتن قسمت 
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 مورد مطالعهيي منطقهها مخروط افكنهفعالي ها تكتونيك بر قسمتتأثير

ـا  مخـروط افكنـه    و مورد مطالعه از نظـر شـكل جـز         يقهي منط هامخروط افكنه  در . هـستند ي تودرتـو    ه

 قسمت ،غربراندگي گيالنناشي از بر حركات راستالغز راست  دليل   به   12 الي   1ي شماره   هامخروط افكنه 

ـا  و همچنين كانال اصلي قاعده مخروط افكنه درسمت غـرب مخـروط افكنـه            ها مخروط افكنه  فعال  واقـع  ه

ـا  مخروط افكنـه   فعال مورد مطالعه قسمت     يي منطقه هاولي در ساير مخروط افكنه    ) 9و8كلش(شده اند   در  ه

ـا  به عبارت ديگر واقع شدن در امتداد گـسل   . قرار دارد  هاوسط مخروط  مـورد از  دوازده لغـز در  ي راسـت ه

وط  ولـي در ديگـر مخـر       ، آنها به سمت غرب جابجا شـود       فعال است كه بخش     شدهمخروط افكنه موجب    

جايي مـشاهده نـشده و بيـشتر    ه  ي راست لغز چنين جاب    هاگسلپذيري از   تأثير عدم   دليلي موجود به    هاافكنه

. نمايدميباالآمدگي كوهستان جلب توجه 

 در سمت غرب مخروط افكنه و عدم تقارن مخروط را نشان مي دهدفعالقسمت  : 9شكل 
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ي نامتقارن هالي مخروط افكنه و ايجاد مخروط افكنه مجراي اصموقعيت تكتونيك بر تأثير
 مورد مطالعهيو خميده در منطقه

ـال ي راست لغـز     هايتفعال يكي از اثرات ديگر      ـا گـسل فع ـا  روي مخـروط افكنـه     ه ـاد مخـروط    ه ، ايج

ـليماني . (استي نامتقارن و خميده نسبت به محور طولي كانال اصلي رودخانه     هاافكنه وط مخـر ) 31: 1377:س

غـرب   حركات راست لغز راست بر راندگي گيالن     تأثيرتحت  ) 12 الي   1شماره  (ي شمال دشت چله     هاافكنه

ـلي ايـن مخـروط                 ـارن شـده و مجـراي اص ـا دچار خميدگي و عدم تق ـا واقـع شـده            ه  در سـمت غـرب آنه

). 9و8شكل(است

 مورد مطالعهيي منطقههاروط افكنهاثرات تكتونيك بر شكل مخ

ـين     هـستند   مورد مطالعه داراي شكل تودرتو    يي منطقه ها مخروط افكنه  كـه در آن اجـزاء جـوانتر در ب

ـا اين نوع مخروط افكنه   . تر قرار گرفته اند   اجزاء قديمي  ـا رسـوب    ه ـا گـذاري جديـد در داخـل نهـشته         ب ي ه

ًا  قديمي ـا  شعاعي به سمت قاعده مخروط افكنـه  ي با توسعه  تر و تقريب ـان .  مـشخص مـي شـوند   ه ) 1989؛ 1(ه

ـا عقيده دارد كه اين نوع مخروط افكنـه        ـين      يدر يـك محـدوده    بيـشتر   ه ـايكوهي باريـك ب  يـك واحـد      پ

هر چـه نـرخ   . ين رونده شديد ديده مي شوند  ي پا ي افزايش يافته و يا يك حوضه      كوهستاني شديد و متناوب   

مخـروط افكنـه    گـذاري    كوهستان نسبت به نرخ حفر قائم رودخانه و نيز نرخ رسوب           ي جبهه فعالايش  سفر

 عمل نهشتگي در مناطق نزديك به رأس مخروط افكنـه صـورت گرفتـه و جـوانترين رسـوبات          ،بيشتر باشد 

) 1377:29،  سليماني(نقل از ) 2: 1996كلر و پينتر  (شوندمخروط افكنه در اين بخش از مخروط افكنه نهشته مي           

هاوبات در قسمت رأس مخروط افكنه      رس ،ي منطقه هاي ميداني به عمل آمده از مخروط افكنه       هادر بررسي 

ـابراين شـكل تودرتـو و نهـشتگي رأس          ) 10شـكل (از خروجي دره تا نزديكي بخش مياني نهشته شده انـد           بن

 مخـروط  فعال و قسمت است منطقه فعال شرايط تكتونيك ي مورد مطالعه نتيجه   يي منطقه هامخروط افكنه 

.ار گرفته است مورد مطالعه در رأس آنها قريي منطقههاافكنه

1. Han 1989.
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)ديد رو به شمال( نمايي از نهشتگي رسوبات در داخل مخروط افكنه شمال دشت چله .10شكل

 مورد مطالعهيي منطقههاروط افكنهنقش تكتونيك در تقطيع شدگي مخ

 در هـر منطقـه      فعالي تقطيع شده از مهمترين شواهد حركات تكتونيكي         ها شكل گيري مخروط افكنه   

ـاس در  يپا. كندمحيط انتهاي مخروط افكنه سطح اساس مخروط افكنه را كنترل مي      . است ين رفتن سطح اس

ـال        يحاشيه ـال مخـروط               انتهاي مخروط افكنه باعث افزايش شيب كان ـاي مخـروط شـده و در نتيجـه كان ه

).  2000:63؛1ريتر و همكاران( در جهت باال دست مخروط، بستر خود را حفر مي كندهاافكنه

ـاطق      هايي كه در مخروط افكنه    هادر بررسي ) 2002(ويسراس ي بيتك اسپانيا انجام داد دريافت كه در من

گيرد و در ايـن  هاي حفر شده و گالي در سطح مخروط افكنه شكل نمي          كانال فعالبا فرونشست تكتونيكي    

ـا  . اندت باالآمدگي منطقه  حاكي از شدVf  و  Smfي  هاگونه مناطق شاخص   ـا خصمقادير ش وSmf،Vfيه

Sl    المنطقه حاكي ازتفعـار حوضـه          بـسيار   ي نئوتكتونيكي شديد تا     هاي ، )4جـدول (اسـت شـديد در هـر چه

گواور،  (2و كالس) چله، كفراور (1ي هادر كالس Lat بر اساس طبقه بندي شاخص         ، مورد مطالعه  يمنطقه

ـا وط افكنه مخر). 2008:169: همدوني و همكاران  (گيرندقرار مي ) آسمان آباد  ي مـورد مطالعـه داراي يـك        ه

 صورت گرفته كه به دليل شـرايط تكتـونيكي          فعالي توسط آبراهه  هاتقطيع شدگي مخروط  . اندفعالكانال  

). 11شكل(جا شده استه  مسير آن در طول زمان در سطح مخروط جابفعال

1. Ritter etal. 2000. 

رسوبات جوان
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له شمال دشت چيي منطقههانمايي از تقطيع شدگي مخروط افكنه.11شكل

Latي ژئومورفيك با استفاده از طبقه بندي ها طبقه بندي شاخص.4جدول

SlVfSmfLatنام حوضه
1كالس 45/025/1متغيرچله

1كالس 53/007/1متغيركفراور
2كالس 41/020/1متغيرگواور

2كالس 5/025/1متغيرآسمان آباد

: β با استفاده از تحليل فرمول هانه تكتونيك بر شكل مخروط افكتأثيربررسي 

)  1996:301،كلر و پينتر(: شودصورت زير تعريف مي ه اين فرمول ب

در اين فرمول 

)5.0)2cos2sin2)arccos(( aaa
b +=β

β: مقدار خميدگي مخروط افكنه 

α :طول قطر بزرگ

b :طول قطر كوچك
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ـا كه مخـروط افكنـه    با توجه به اين    نحنـي ميـزان روي مخـروط        خطـوط م   شـكل هـستند،    مخروطـي    ه

؛ بخشي از دايره را تـشكيل مـي دهنـد   ،ي تكتونيكي قرار نگرفته اندهايتفعالتأثير كه تحت   ،ي ساده هاافكنه

 سـطوح   ، حركات تكتـونيكي قـرار گرفتـه انـد         تأثيريي كه تحت    هااما منحني ميزان در سطح مخروط افكنه      

ـتفاده از   . سـت ها تكتونيك بر مخـروط افكنـه      ثيرتأيه كه نشان دهند   ،دهندبيضي شكلي را تشكيل مي     ـا اس ب

ـا هر چه خميدگي مخروط افكنـه     .  ميزان اين خميدگي و عدم تقارن قابل محاسبه است         ،فرمول باال   در اثـر  ه

ـايج  ) 5(جـدول  . عدد كوچكي را نشان مي دهـد ) β(دست آمده   ه   ضريب ب  ، تكتونيكي زياد باشد   يتفعال نت

را β ضـريب يي منطقه با دايره و بيضي و محاسبه       هايزان سطح مخروط افكنه   ي م هاحاصل از تطبيق منحني   

ي مورد مطالعه بيضي هاتوان دريافت كه تمامي مخروط افكنهي جدول ميهابا استفاده از داده. دهدنشان مي 

. اندشكل

 مورد مطالعهيي منطقههابراي مخروط افكنهββββ نتايج محاسبه ضريب .5جدول 

شماره مخروط افكنهكلشβميزان 
1بيضي4/4
2بيضي3/4
3بيضي4/4
4بيضي2/3
5بيضي8/2
6بيضي1/3
7بيضي1/4
8بيضي3/3
9بيضي1/3
10بيضي9/2

11بيضي3
12بيضي6/3
13بيضي7/4
14بيضي9/3

15بيضي4
16بيضي1/4
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،باشد مي5 شماره   ي شمال دشت چله در مخروط افكنه      يهابيشترين مقدار خميدگي در مخروط افكنه     

 و كمتـرين  سـت ها مخروط افكنـه يغرب و باالآمدگي منطقه در نتيجه راندگي گيالنيتفعالكه حاكي از   

 كوهـستاني تحـت   ي در شمال دشت اسمان آباد است كـه جبهـه          13مقدار خميدگي مخروط افكنه شماره      

 مـورد  يي منطقـه ها براي تمامي مخروط افكنه  βر هر حال بررسي شاخص      د.  گسل قرار ندارد   يتفعالتأثير

ي تكتونيكي منطقه و ميزان باالآمدگي بيشتر    هايتفعال از   ها پذيري شكل مخروط   تأثيريهمطالعه نشان دهند  

. استگذاري نسبت به ميزان رسوب

 مورد مطالعهيي منطقههاروط افكنه تكتونيك در ميزان شيب مختأثير

ينـد  ا را تابع عوامل مختلفـي همچـون، نـوع فر   هاشيب سطح مخروط افكنه   ) 1994 (1بلير و مك فرسون   

ـا مخـروط افكنـه   ) 1954(2بلـسينباخ . داننـد  تكتونيك مـي   تأثيرتشكيل دهنده، اندازه رسوبات و ميزان         را در ه

هـوك  .  تقسيم كرد)2°<(و مسطح ) 5° الي 2°(شيب ماليم ) 5>(مناطق نيمه خشك به سه گروه پر شيب        

ـا  نسبت معكوسي با مساحت و شعاع مخـروط افكنـه           معموًال هايافتند كه شيب مخروط   در) 1979(و روهر    ه

). 230: 1380،مقصودي(دارد به نقل از

ـا  در دسته مخروط افكنه15 و 11ي شماره هابر اساس تقسيم بندي بلسينباخ مخروط افكنه       ـيب   ه ـا ش ي ب

ـارده  . گيرنـد ي پرشيب جاي مـي    ها در دسته مخروط افكنه    ها مخروط افكنه  گيرند و ساير  ماليم قرار مي   چه

در 7 الي 1ي شماره   هامخروط افكنه . هستند5°ي مورد مطالعه داراي شيب بيش از        هااز مخروط افكنه  عدد  

ـين مخـروط   گرفتن در حريم راندگي گيالن قراردليل  شمال غرب دشت چله به       غرب بيشترين شيب را در ب

ـيب مخـروط افكنـه        ). 6جدول(ندي منطقه دار  هاافكنه ـا ارتباط مشخصي بين ش ـا  و مـساحت مخـروط     ه  در ه

ـا طـوري كـه بزرگتـرين مخـروط افكنـه        ه  بـ . مورد مطالعه وجود ندارد   ي  منطقه  مـورد مطالعـه   يي منطقـه ه

شــيب بيــشترين . هــستند) 5/.4°،1/8°، 9°، 3/6°،5°، 4°(داراي شــيب ) 5 و 6،1، 4، 16ي شــماره هــامخــروط(

ـا ي منطقه مورد مطالعـه را مخـروط افكنـه         هامخروط افكنه  ـيب      7ي شـماره    ه ـا ش 44/0 ، مـساحت     5/13° ب

ـيب شـماره        اسـت   غرب   راندگي گيالن  يتفعالكيلومتر مربع كه متأثر از       ـيب      15و كمتـرين ش ـا ش  و  6/3° ب

ـا هابستگي بين شيب مخروط افكنه    هم.  كيلومتر مربع دارند   13/0وسعت    كـه نـشان   )γ=28/0( و مساحت آنه

1. Billar and Mc farssen 1994
2. Blissenbach 1954.
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ـابراين تغ .  معناداري بين آنها وجود ندارد   ي رابطه ،مي دهد  ـيب    يبن ـيب و وجـود ش ـا يـرات ش ـيش از  ه 5°ي ب

ـا پديـده باالآمـدگي و                        هامخروط افكنه  ـاط ب ـاي مختلـف نهـشته گـذاري در ارتب ـاكي از فازه ي منطقـه ح

ـيب مخـروط افكنـه        و مي است  ي تكتونيكي   هايتفعال ـا توان گفت كه ش ي منطقـه مـورد مطالعـه متـأثر از          ه

.استتكتونيك منطقه 

 مورد مطالعه بر اساس تقسيم يي منطقهها شيب و تقسيم بندي شيب مخروط افكنه.6جدول
بندي بلسينباخ

شماره مخروط )درجه(شيب مخروط افكنه طبقه بندي شيب

افكنه

8,11پر شيب

6,32پر شيب

7,23پر شيب

6,34پر شيب

5,45 شيبپر

96پر شيب

13,57پر شيب

5,48پر شيب

5,49پر شيب

5,410پر شيب

3,611شيب ماليم

7,212پر شيب

5,413پر شيب

914پر شيب

3,615شيب ماليم

5,416پر شيب
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 مورد مطالعهيي منطقههاروط افكنه تكتونيك بر مساحت مختأثير

 آبريز رودخانه وابسته است و بزرگي مخـروط         ي به طور وسيعي به اندازه حوضه      اهاندازه مخروط افكنه  

). 33: 1:2001سوني و لوپ( متر تا چندين كيلومتر مربع بالغ مي شود ها از دههاافكنه

ـال  كوهستاني   يي جبهه هاي مخروط افكنه  هااز ويژگي  ع . اسـت ه كـم بـودن مـساحت مخـروط افكنـه          ،ف

ي مجاور در حال باال آمدن      ها از نظر تكتونيكي، جايي كه كوهستان نسبت به حوضه         الفعي كوهستاني   هاجبهه

ـا كنند و باعث كم شدن مساحت مخروط افكنـه گذاري ميطور عمودي رسوبه   ب ها، مخروط است  نـسبت  ه

ـيچ رابطـه   ، مـورد مطالعـه    يدر منطقـه  ). 561: 1996؛  2فريل(يشان مي شود  هابه مساحت حوضه    مـشخص و  ي ه

ـا  قي بين مساحت مخروط افكنه و مساحت حوضه آبريز وجود ندارد و هم          منط اسـت، γ= 13/0بستگي بين آنه

42/7 آبخيـزي بـه مـساحت        ي كيلومتر مربع حوضه   82/0 با مساحت    8مخروط افكنه شماره    . نيستكه معنادار   

 آبخيـزي بـه     ي حوضـه   كيلومتر مربـع داراي    88/1 با وسعت    16 در حالي كه مخروط افكنه       ،كيلومتر مربع دارد  

ـا نـشان       ي با وسعت حوضـه    هامقايسه مساحت مخروط افكنه   .  كيلومتر مربع مي باشد    87/1مساحت    آبخيـز آنه

ـاكي از رسـوب   اسـت ي آبريزشان ها نسبت به حوضههادهنده كوچك بودن وسعت مخروط     گـذاري   كـه ح

ـادتر     است   تكتونيكي   يهايتفعال مورد مطالعه بر اثر      يي منطقه هاعمودي در مخروط افكنه     و دليل مساحت زي

 گسل امتداد راست لغـز راسـت        دو آبخيز خودش دخالت     ي نسبت به وسعت حوضه    16مخروط افكنه شماره    

صورت عرضي و ايجاد گردنه رسوب فراوان را        ه   كه با بريدن تاقديس قالجه ب      ست، آبخيز آنها  يبر در حوضه  

. اند قرار داده16 شماره يكنهيه كننده مخروط افذي تغهادر اختيار آبراهه

: مورد مطالعهيي منطقهها تكتونيك بر نيمرخ طولي مخروط افكنهتأثير

ـا  تكتونيك كنتـرل مـي شـوند، نيمـرخ طـولي مخـروط افكنـه          يوسيلهه  يي كه ابتدا ب   ها در سيستم  ه  بـ ه

درك ميزان بريدگي  براي هانيمرخ طولي مخروط افكنه)169: 2002:ويسراس و همكاران(استصورت معقر 

نيمرخ طولي هـر مخـروط افكنـه    ). 3200:130ويالر و رويز؛ ( تهيه مي شود  هاو هموار شدگي مخروط افكنه    

1. Sweenez an Loope 2000

2. Ferrill 1996.

3. Villarand Raiy 1999.
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ـا نيمـرخ .  قابل درك مي نمايد    هاگذار را در مورفولوژي مخروط افكنه     تأثيرر  ثّؤعوامل م  ـيم     ه ي طـولي ترس

ـات  تـأثير يه دارنـد كـه نـشان دهنـد         مـورد مطالعـه، حالـت تعقـر        يي منطقه هاشده از مخروط افكنه     حرك

).12شكل (است مورد مطالعه يي منطقههاتكتونيكي بر مخروط افكنه

: ، ج9مخروط افكنه شماره: ، ب3مخروط افكنه شماره: الف(ي منطقه ها نيمرخ طولي مخروط افكنه.12شكل 

)16مخروط افكنه شماره: ، د13مخروط افكنه شماره

نتيجه گيري

 مورد مطالعـه نـشان مـي دهـد كـه            يي بزرگ و شاخص منطقه    ها پراكندگي مخروط افكنه   يه نحو .1

ه  كوارترنر دارنـد بـ  -ي تكتونيكي منطقه در دوران پليوهايتفعال ارتباط مستقيمي با  ها مخروط افكنه  موقعيت

. گرفته اندغرب شكل ي منطقه در امتداد راندگي گيالنهاكه وسيعترين مخروط افكنهگونه اي 

كـه در ايـن   اسـت  ي منطقـه  ها تكتونيك عامل اصلي در شكل گيري، توسعه و تحول مخروط افكنه     .2

ـا مخـروط افكنـه   بيشتر  تكتونيكي بوده است و     عوامل   بيشتر از ساير     هاگسلميان نقش     در امتـداد رانـدگي   ه

.ي گسلي منطقه شكل گرفته اندهاغرب يا خروجي درهگيالن

. شودي منطقه توسط عوامل تكتونيكي كنترل ميهاخروط افكنه مورفولوژي م.3
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ي منطقـه  هاگذاري در داخل مخروط افكنه سه فاز نهشته   ،ي ميداني به عمل آمده    ها با توجه به بررسي    .4

ـا و مخروط افكنهاست  كواترنر ـكه مربوط به دوران پليو  . شناسايي گرديد ي منطقـه در عـصر حاضـر در    ه

.ار دارندشرايط فرسايشي قر

 مورد مطالعـه   ي ارتباط معناداري بين شيب مخروط افكنه و مساحت آن و نوع رسوبات آن در منطقه               .5

. شود توسط عوامل تكتونيكي كنترل ميهاوجود ندارد و شيب مخروط افكنه

ـيچ  اسـت   مـورد مطالعـه    يي منطقه هاگذار در وسعت مخروط افكنه    تأثير تكتونيك عامل اصلي     .6 و ه

. آبريز آنها وجود نداردي با مساحت حوضههاط معنا داري بين وسعت مخروط افكنهارتبا

ـا  مخـروط افكنـه    ه به عنوان نمايند   16 شماره   ي مخروط افكنه  .7 ـا فرمـول         يي منطقـه  ه  مـورد مطالعـه ب

AF=3-34×Adn0.55 ـا  مخروط افكنـه يهخواني دارد كه نشان دهند هم ـا ي شـكل گرفتـه در جبهـه   ه ي ه

را موضوع  اين مخروط افكنه اين     β و كفراور ضريب     Smf   ، VF،SLي  هاو شاخص است  فعالكوهستاني  

ـات        است  16/1همچنين اين مخروط افكنه داراي نسبت عرض به طول          . كنندتأييد مي  كه با توجـه بـه مطالع

.ند شكل گرفته افعاليي در شرايط تكتونيكي هاچنين مخروط افكنه) 197: 2002:ويسراس و همكاران(

 بودن حركات تكتونيكي در فعالي  مورد مطالعه نشان دهنده   يي منطقه ها نيمرخ مقعر مخروط افكنه    .8

.استگيري مخروط افكنه در دوران كواترنر زمان شكل

توضيحات

= SLيرابطـه ازوگيـرد ميقراراستفادهموردفعالتكتونيككه در برآورد) Sl(رودخانه طولگراديانشاخص. 1

(∆H / ∆L).Lآيدميدسته  ب.

Vf= 2Vfw/(Eld – Esc) + (Erdيدره كه از رابطهعمقبهدرهكفپهناينسبتشاخص. 2 –Esc)دست مي آيده ب.

.دست مي آيده بSmf =Lmf/Lsيكه از رابطه) smf(شاخص سينوسي جبهه كوهستان . 3

.آيدميدسته ب (S/n) ژئومورفيكيهاشاخصمختلفيهاكالسميانگينيوسيله به Latشاخص . 4

.آيددست ميه بAf = ( Ar /At ) . 100ي آبخيز كه از رابطهيشاخص عدم تقارن حوضه. 5
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