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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
The natural contrast between alluvial and aeolian geomorphic systems on 

the western margin of the Petergan Playa creates a balanced and stable 

environmental condition, while human intervention in the one of these 

systems leads to environmental instability and natural hazard expansion. In 

this paper, having determined the territory of the alluvial and aeolian 

landforms, morphology and origin of aeolian shapes have been carried out 

by stepwise method and the geomorphology of alluvial shapes has been 

studied and classified using satellite images, aerial photographs and field 

surveys. The morphotectonic response of alluvial systems in contrast to the 

aeolian systems has been calculated using neotectonic indices. Finally, 

using the indices of motion, velocity, contact angle, and variations of the 

alluvial and aeolian landforms extracted at two different time points from 

the satellite images, the types of contrast and possible contact between them 

are determined and analyzed. According to the results, in 10 years about 

11.3% of the territory of alluvial landforms has been converted to aeolian 

ones. Thus, aeolian systems overwhelm the region's alluvial systems. The 

predominance of aeolian systems has been made by diverting and blocking 

the flow of water and flowing over the channel shores caused by the 

movement of sand dunes and in many cases ponds and other channels have 

been created along the main channel of the river. The permanent alluvial 

systems in the area show stable and cyclical behavior so that the dominance 

of alluvial systems decreases to a certain extent during the activity seasons 

of the aeolian systems. The research findings show that during the 10-year 

period, only 1.8% of the territory of the aeolian landforms in the region has 

been converted to alluvial landforms. This type of contrast can be observed 

along the permanent river of Tajnood which passes through the sand dunes 

on the eastern slope of Mount Khaje. 
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 هاای ببای و باا ی    های ژئومورفیک لندفرم مجاورت و تقابل سیستم تأثیرسی پایداری ربر

 پالیای پترگان

 9، ابوالقاسم امیراحمدی9، محمدعلی زنگنه اسدی*0، مهدی ثقفی9مریم ربیعی

 گروه ژئومورفولوژی، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 9
 علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ةمورفولوژی، دانشکدگروه ژئو 0

 چکیده  مشخّصات مقاله

تقابل طبیعی میان دو سیستم ژئومورفیک آبی و بادی در حاشیی  رربیی پاییای پترگیان شیرایط       پژوهشی نوع مقاله:

هیا   ایی  سیسیتم   که میداالا  انسیانی در یکیی از    متعادل و پایدار محیطی را ایجاد کرده درحالی

آورد. در نوشیتار پییر رو پیز از     زمین  بروز ناپایداری محیطی و گسترش مخاطرا  را فراهم می

گیام انجیام    به روش گامهای آبی و بادی، مورفولوژی و منشأیابی اشکال بادی به تعیی  قلمرو لندفرم

هیای   ای هیوایی و بررسیی  هی  ای، عکز و ژئومورفولوژی اشکال آبی نیز با استفاده از تصاویر ماهواره

های آبرفتیی در تقابیل بیا     شده است. واکنر مورفوتکتونیکی سیستم بندی میدانی، مطالعه و طبقه

شیده اسیت.    هیای نووتکتیونیکی محاسیبه و بررسیی    های بادی منطقه با استفاده از شاالص سیستم

تغییرا  گسترة جایی، زاوی  تماس و های جهت حرکت، سرعت جابهدرنهایت با استفاده از شاالص

ای استخراج شیده، انیواع تقابیل و     های آبی و بادی که در دو زمان متفاو  از تصاویر ماهواره لندفرم

ها در منطقه تعیی  و تحلیل شده است. براسیاس نتیایط طیی ده    چگونگی مجاور  ممک  بی  آن

رو  . ازایی  هیای بیادی تبیدیل شیده اسیت     های آبی بیه لنیدفرم  % از قلمرو لندفرم3/99سال حدود 

هیای بیادی ازراه ایجیاد     اند. رلبی  سیسیتم  های آبی منطقه رلبه یافته های بادی بر سیستم سیستم

هیای   واسیط  حرکیت ته یه    شدن آن روی سواحل کانال بهانحراف و مسدودشدن جریان آب و جاری

کانیال   هیای بسییاری در مسییر    های آبگییر و کانیال   ای بروز کرده و در موارد متعد دی گودال ماسه

ای  های آبرفتی دائمی در منطقه رفتاری پایدار و چرالیه  وجود آمده است. سیستماصلی رودالانه به

های آبیی کیاهر    های بادی تا حد ی رلب  سیستم ها با فع الیت سیستمکه طی فصل طوری دارند؛ به

ی در منطقیه بیه   هیای بیاد  % از قلمرو لنیدفرم 6/9ده سال، تنها  یابد. با توج ه به نتایط طی دورة می

های آبی تبدیل شده است. ای  نوع تقابل را در امتداد رودالانی  دائمیی تجنیود کیه ازمییان      لندفرم

 توان مشاهده کرد. کند، می ای دامن  شرقی کوه الواجه عبور می های ماسه ته ه

 تاریخچ  مقاله:
 9316 الرداد 3 دریافت

 9316 مهر 1 پذیرش

 9316 اسفند 02دسترسی آنای  

 ها:کلیدواژه
ای، هیای ماسیه  های آبیی، ته یه   لندفرم

 تقابل، پایا، پترگان.

ربیعی، میریم؛ ثقفیی، مهیدی؛     استناد:

 امیراحمدی، ؛محمدعلیزنگنه اسدی، 

سییی پایییداری ربر(. 9311)ابوالقاسییم 

هیای   مجیاور  و تقابیل سیسیتم    تأثیر

 هیای آبیی و بیادی    ژئومورفیک لندفرم
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 مهمقدّ
 ،کننید  نمیی ساکنان زیادی زندگی ای  مناطق در گرچه  .استمناطق بیابانی پوشر  زیر  یسطح زماز  %32از  ریب

نقیر عوامیل انسیانی و تغیییرا       .برالیوردار هسیتند  متمیایزی   یو فرهنگ یاقتصاد های ع الیتفاز  بیشتر اوقا ولی 
از اواسیط   دهید  میرخ  برگشت قابل ریرشکل به بیشتر الشک نیمهالشک و در مناطق که  زایی بیاباناقلیمی در بروز 

از  یکی ی ای ماسیه  هیای  هته ی  توسعه و پیشیروی  (.0229و همکاران،  9)راسموس  بوده است مطالعه مورد 9132 ده 
بیر   یدیشید  اثیرا   کیه  طیوری  به ،است رانیدر مرکز و جنوب شرق ا ویژه به زایی بیابانو   یزم بیتخر یاصل مظاهر
 هیا زمی  بیتخر (.9363و همکاران،  : احمدی9310 و همکاران، مقصودی) منطقه دارد یو اجتماع یاقتصاد  توسع

 تیری   مهیم  .همیراه اسیت   ای ماسیه  هیای ته هو  ال ژئومورفیک فرسایر بادیاشک توسع با  ویژه طور در ای  مناطق به
 طیو شیرا  ته یه  یباد، مورفومتر میرژ مانند یبه عواملآن و جهت یزان مکه  است ها آنت حرک ای ماسه های ته ه یژگیو

ای برالیی از  بیر  ای ماسیه  هیای  ته ه حرکتنرخ  ،شواهداساس بر (.9118، 0)لیوینگستون و وارن استوابسته  یطیمح
 متیر در سیال   62تیا بییر از   برای برالی دیگر و ( 9166، 3رکولم و کوک)هاوو متر در سال 99/2تا  26/2انواع بی  

 متفاو  است.( 9183، 4)هاستنراس
 تقابیل  کنیونی در مناطق الشیک   که طوری به ،پوشیده نیستبادی  فرسایر لاشکااز تنها  ای ماسهته ه های میدان

 یشیتر بمتقابیل   . ای  رابطی  (0220، 3مشهود است )بوالرد و لیوینگستون کاملطور بهآبی و بادی ی هالندفرم فع الیت

و همکیاران،   8فرایندهای بیادی اسیت )ال بیاز    وسیل  بهای افکنهد رسوبا  آبرفتی و مخروطمجد  کارگیری به صور  به
در  تیو میوق   فصیلی  ،یدائمی  ای رودالانه یهاستمیس(. 0223، 6؛ ویگا و اسهالتی0223و همکاران،  3؛ مارولیز0222

ادی بی فرسیایر   هیای  منظا با تیمد  طوالنیو  دهیچیپ  تعاما ها آناز  یاریو بس از مناطق الشک وجود دارد یاریبس
واکینر  و آبرفتی و فرایندهای بیادی   یندهایافر  یب. ارتباط متقابل دارند ای ماسه های ته ه ازجملهدر مناطق الشک 

و  1نی  بیل اسیت )  هشید  بررسیدر مطالعا  بسیاری دنیا  الشک نیمهمختلف در مناطق  ییوهواآب را ییبه تغ ها آن

 هیای  رودالانیه آبرفتیی   هیای  سیسیتم ، ایی   اسیاس بر(. 0298، و همکاران 99؛ هان0293، 92؛ ویلیامز0299، همکاران
 کیه  طیوری  بیه  ،یابنید  میی ه ال توسیع فع ی  ای ماسیه  هیای  ته هژئومورفیک  هایشکلبی   معمولطور بهیا فصلی  دائمی
 هیا  سیسیتم ایی   . ننید ک محیدود یا تیدریجی   مشخ ص کاماًرا با مرزهایی  ای ماسه های ته ه فع الیت محدودة توانند می
 اسیتفاده جدیید   ای ماسیه  های ته ه وساز ساالت یکه برا کنند می دیتولرا از رسوبا   یتوج ه قابل ریذالا معمولطور  به
منیاب   از  ،آورنید  میی  وجودبهرا باجادا الود  ةشکل گسترد درکه ای افکنهمخروط های یستمس ،در ای  میان. ندشو می

 .ی برالوردار هستندرسوب قابل توج ه
متفیاو    کیاماً  منشیأ از دو  ،مورفیوژنز  جنب زاها افکنهمخروطو آبرفتی  های کانال ،ای ماسه های ته ه اینکه باوجود

. نید رو می شماربه الشک نیمه در مناطق الشک وولوژی اشکال ژئومورف تری  شاالص ازجملهولی  ؛آبی و بادی هستند
در  کیه  طیوری  به ؛است ای ماسه های ته هلیه برای ایجاد باد و رژیم بادی مناسب دو شرط او با ا  قابل حرکت وجود ذر 

                                                                                                                                                                          
1- Rasmussen 

2- Livingstone & Warren 

3- Havholm & Kocurek 

4- Hastenrath 

5- Bullard & Livingstone 

6- El-Baz 

7- Maroulis 

8- Veiga & Spalletti 

9- Belnap 

10- Williams 

11- Han 



 4 پالیای پترگان های آبی و بادی های ژئومورفیک لندفرم بررسی پایداری تأثیر مجاورت و تقابل سیستم
 

 

ماسیه بیرای    کننیدة  تأمی صلی ایکی از مناب   مثاب  بهآبرفتی  های کانالو ها افکنهمخروطتقابل ای  دو لندفرم همواره 
منیاطق  در  ای ماسیه  هیای  ته یه و آبرفتی  های کانالتقابل بی  الصوص در .شوند میمحسوب  ای ماسه های ته هتشکیل 
، 3؛ استنسیتریت و اسیتول هیاف    0222، 0؛ تیو  9161، 9)النگفیورد  اسیت  شدهانجام محدودی  هایپژوهرالشک 

 فرسیایر  هیای  سیسیتم هیا و  افکنهمخروطحالی است که تقابل بی  ای  در ،(0223و همکاران،  4؛ استرومبک0220
 .(0228و همکاران،  8؛ گاردنر9163، 3است )کلمنس  و آبراهامس  هشد بررسیکمتر بسیار بادی 

 و و بیادی  یآبی  هیای لنیدفرم در ارتبیاط متقابیل بیی     طبیعی  رمؤث مهم و  عوامل بررسی نوشتار پیر روهدف از 
روابیط   اسیاس نیوع  بر درنهاییت کیه  طیوری هاست. بی  هاای  لندفرمبر تکامل آن  تأثیرط متقابل و انواع رواب بندی طبقه

ییا   گسیترش، تثبییت  رونید طبیعیی   ، بررسی مورد بر یکدیگر در منطق  بادیو  آبیهای لندفرم و میزان رلب موجود 

 .شود شناساییگیرد، صور  می داییز بیابانو  زایی بیاباننی که در قالب فرایندهای طبیعی های بیاباکاهر محدوده

 بررسی مورد منطقةمعرّفی 
میرز   مجیاور  در و آبیاد   شیهر حیاجی   ییت مرکز بیه استان الراسان جنوبی  زیرکوهشهرستان در  مطالعه مورد منطق 

 کیلیومتر  3932ه است ک مرب  کیلومتر 4322حدود  بررسی مورد آبریز  . وسعت حوض(9 شکل) افغانستان قرار دارد
 .است شده تشکیل ها ناهمواری از مطالعه مورد منطق و شمال ررب بخر رربی در  هبقین دشت و آ مرب 

ط حیرار  متوس ی    و درجی  متیر  میلیی  3/922با برابر  افی  های ایستگاه   منطقه براساس دادهساالن بارش متوس ط 

سیرد   الشک منطقه ازنوع نیمه وایوه بندی اقلیمی آمبرژه، آب است. براساس روش طبقه  گراد سانتی 0/94  آن ساالن

. شیبک   محمیدآباد  و شیاهرالت، بمیرود  تجنیود،  دارج، آهنگیران،   :از انید  های منطقه عبیار   رودالانه تری است. مهم

شیود ایی     هیدرولوژی منطقه به چال  انتهایی با عنوان پایای پترگان که در بخر شیرقی واقی  اسیت، منتهیی میی     

 درولوژی ای  منطقه است.موضوع بیانگر محصوربودن سیستم هی

رالنمیون دارد   در آن سه واحد سنگی متفیاو   طور کل ی و بهده شدر زون ایران مرکزی واق   مورد بررسی  منطق 

بیاال و جیانبی    سیوی  بهاست که  ای قاعده آهک سنگ. واحد زیری  شامل شوند میائوس  نسبت داده  -که به پالووس 

بیه اواالیر ائوسی     کیه   اسیت  قرمزرنگیی شامل رسیوبا   فوقانی . واحد شود یمتبدیل  سنگ ماسهبه مارن و  تدریطبه

 هیای  سینگ  از سیومی  واحید   قرمز ائوسی  معیروف اسیت.    های الیهنام هو بداده شده پیشی  تا ائوس  پسی  نسبت 

. رسیوبا  آبرفتیی   انید  دانسیته پیشیی    الیگوسی  که آن را مربوط به ائوسی  پسیی  و    تشکیل شدهرسوبی  -آذری  

 دارند.در منطقه را بیشتری  گسترش  ای ماسه های ته هشنزارها و ، ترنرکوا

 هامواد و روش
در نوشتار پیر رو دو گروه از اشکال ژئومورفیک با مورفوژنز کاماً متفاو  آبی و بیادی میورد توج یه اسیت. حیدود و      

ای در  هیا و انیواع اشیکال ماسیه    افکنهطهای آبرفتی، مخرو ویژه کانال جریان های آبی و بادی بهموقعی ت قلمرو لندفرم

و تصیاویر میاهوارة لندسیت بیا اسیتفاده از       9:33222های هوایی بیا مقییاس    منطق  مورد مطالعه با استفاده از عکز

صیور  نقشی  ژئومورفولیوژی     ها در ای  بخر بیه  صور  میدانی بازبینی شد. نتایط بررسی پردازش بصری تعیی  و به

 های مورد نظر ارائه شده است.فرممنطقه با تأکید بر لند
                                                                                                                                                                          
1- Langford 

2- Tooth 

3- Stanistreet & Stollhofen 

4- Strömbäck 

5- Clemmensen & Abrahamsen 

6- Gardner 
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 بررسی مورد انسانی منطقةطبیعی و  های پدیدهو توزیع جغرافیایی  موقعیّت روشن سایه نقشة. 1 شکل

 وییژه  بیه هیای بیادی   مورفولوژی لندفرمآبی و بادی در ابتدا  های سیستمتقابل و مجاور   برای شناسایی چگونگی

دلییل کامیل و   بیه کیه   گام به گامبا استفاده از روش  سهز است؛ شدهبررسی  العهمط مورد در منطق  ای ماسه های ته ه

)احمیدی و همکیاران،    دکننی  میی  اسیتفاده از آن  ای ماسهیابی اشکال برای منشأ ایرانی پژوهشگران بیشتر ،ودنببومی

طیی   برداشیت  اطقمنی  موقعی یت  اول در مرحل  است. شدهیابی منشأمنطقه  ای ماسه های ته همرحله دو طی  ،(9362

 اسیتاندارد  نامی  رسی پراکنان و کارشناسان با نظرا  س بررسی -0منطقه؛  بادهای مطالع  و بررسی -9: مرحلهچهار 

 ویر میاهوارة اتصی  بررسیی و مقایسی    -4و  ای ماسیه ته یه اشکال ظاهری عمومی  شکل بررسی -3 ؛نمونه سی به تعداد

کیه در   اس بیه فرسیایر  نقیاط حس ی   ،دوم در مرحلی  است.  شده تعیی ، 0292و  0222های مربوط به سال لندست

از ایی  منظیور   بیرای   .اسیت  شیده  مشیخ ص و نقیاط برداشیت    ییابی  مکیان  ،رسوب بادی نقر بیشتری دارند تأمی 

روش الیک  بیه  ای ماسهاشکال گرانولومتری رسوبا   مطالع ، برداشت  منطقژئومرفولوژی   مطالع شامل هایی شاالص

اشیکال  عناصیر   شناسی کانیبررسی ، ای ماسهاشکال بررسی مرفوسکوپی عناصر ، (9361 دی،الشک )مشهدی و احم

شناسیی و   هیای گرانولیومتری، کیانی    در ای  بخر بیرای بررسیی  . است شدهاستفاده ، ها آنو ارتباط ژنتیکی  ای ماسه

 هیای  ته یه از  عدرمجمیو کیه  یاگونیه بیه  ،(0 شیکل شیده ) گرفته رسوب و الاک سطحی  تعدادی نمون مورفوسکوپی 

 منشیأ ای  بخیر  نتایط  .شده است و بررسی گرفتهنمونه  91 ،کننده های تأمی لندفرمو از رسوب نمونه  09 ،ای ماسه

 .دهد میمنطقه را نشان  ای ماسه های ته ه

 برمبنیای نقشی    هیا  آن مطالعی  در ایی  بخیر نییز    هسیتند کیه   آبیی  های لندفرماشکال ژئومورفیک  ،گروه دوم

 ،در ایی  قسیمت  ند. هستها افکنهمخروطای و های رودالانهها کانالای  لندفرم بیشتراست.  شدهانجام وژی ولژئومورف

الگیوی کانیال   ، عرض، عمق و نسبت عرض بیه عمیق   شامل ها رودالانهکانال هندسی  های شاالص محاسب  برتکیه با 

تیری    شیاالص یکی از کانال قط  عرضی از نمونه م 33برای ای  منظور تعداد  است. هشد بررسی منطقه های رودالانه
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 شیکل ) است شدهتهیه ا  جهانی میدانی و با استفاده از دستگاه تعیی  مختص  صور  بههای منطقه )تجنود( رودالانه

اشییکال آبرفتییی و  هییا رودالانییهبسییتر و سییاحل کانییال در  ایجادشییده ای ماسییهاشییکال محاسییبا  مورفییومتری . (0

انجیام  مییدانی   هیای  بررسیو  ای ماهوارههوایی، تصاویر  های عکزبا استفاده از نیز قه ای موجود در منطافکنه مخروط

و  یآبی  هیای لنیدفرم جیایی  هو جابی تغیییر شیکل   در ال مورفوتکتونییک فع ی  نقر به  توج هبا در ای  بخر است.  شده

مسییر   هایناهنجاری، کوهستان سینوسیته جبه  ال شاملمورفوتکتونیک فع  های شاالص، ای ماسه های ته ه درنهایت

شیاالص گرادییان طیولی    مبتنیی بیر    (0224، و همکیاران  0اتبیهیر ) 9.آر.دی.ای شاالصبا استفاده از  ها آبراهه شبک 

 است. شدهبررسی  ،عدو شاالص هیهسومتری بدون بُ (9133، 3رودالانه )هک

و مجیاور  ایی     ابلقت وةبررسی نح منظور بهژئومورفیک آبی و بادی  های سیستمحاصل از پز از بررسی اشکال  

تمیاس    زاویی  محاسیب   صالصودر ای  شاالص مهماست.  شدهاستفاده  تحلیلی - اشکال با یکدیگر از روش توصیفی

 هیای  کانیال  ،ای ماسیه  هیای  ته هجایی هجاب میزانجهت و  محاسب است که نیازمند با یکدیگر آبی و بادی  هایلندفرم

 ،آشکارسیازی  شییوه با اسیتفاده از   ای  منظوربرای است.  ها رودالانهکانال  حلو سا بستردر  ای ماسه اشکال آبرفتی و

و  0222هیای  )سیال سیال   ده زمانی با فاصل لندست  هوارةای  اشکال بر روی دو سری از تصاویر ما موقعی تتغییرا  

و هندسیی   فریاتمسشامل تصحیحا  مراحل پیر از پردازش پز از انجام  ،ترتیب ای  به است. شدهبررسی ( 0292

از منطقیه   شیده  تهییه ژئومورفولیوژی   نقشی   بیر  تکییه بیا   بصیری روش به اشکال ژئومورفیک آبی و بادی ،روی تصاویر

جداگانیه   ورطی  بیه زمیانی   برای هر دورة استخراج و 4افزار اردسروش حداکثر احتمال در نرمبهو  شده نظار  صور  به

هیای هیوایی   عکیز  های و شواهد و مدارک موجود شاملانواع داده سهز با استفاده از ؛دتبدیل شوکتوری   به نقش

ا ور مجیز  طی  هیای زمیانی بیه   ییک از دوره هربرای  آمدهستبههای بندیت طبقهصح  ،های میدانیو بررسی 9:33222

 نتیجی   اسیت.  شیده انجیام  وکتوری روش برمبنای  ها نقشهای  تغییرا  در فرایند آشکارسازی  درنهایت. شدمحاسبه 

اشیکال ژئومورفییک    در رلب  ایجادشدهو تغییرا   جاییهمیزان جاب، جهت نشانگر بخرشکارسازی تغییرا  در ای  آ

 ای ماسیه   هیای ته یه در ارتبیاط بیا انیواع    آبرفتیی   های کانالتماس  زاوی همچنی   است؛بر یکدیگر آبی و بادی منطقه 

اشیکال ژئومورفییک    منطقه با نقشی   ای ماسه های ته هواحدهای ژئومورفیک  نقش برای ای  منظور است.  هشد بررسی

مبنیای  ای  دو گروه از اشکال متفیاو  بر تقابل انواع  درنهایت است. هشدتحلیل آبرفتی در منطقه انطباق و  های کانال

نیوع   شیر تنها ، اساسای  است. بر  شدهبندی  طبقه ،تماس در محل بادی و  آبی های سیستم فع الیت تشخیص رلب 

 (.0220، 3)بوالرد و مک تاینیر است شناسایی قابل هالندفرمتقابل بی  ای  دو دسته از  از نحوة مشخ ص طبق 

 نتایج
هیای  لنیدفرم   بررسی و مطالعی  ضوع و روش مطالعه در سه بخر شاملماهیت مو اساس برحاضر های پژوهر یافته

مجاور  و تقابل ایی  دو گیروه لنیدفرم     چگونگی  بررسی و مطالع درنهایتهای آبی و لندفرم  بادی، بررسی و مطالع

 است. شدهارائه 

 های بادیلندفرمیابی منشأژئومورفولوژی و 

سیه پهنی    ، شیرق  جنیوب  – ریرب  شمالامتداد با  مطالعه مورد ارتفاعا  بخر رربی منطق  موازا  بهدر مجاور  و 

                                                                                                                                                                          
1- Relative Slope-Extension (RDE) 

2- Etchebehere 

3- Hack 

4- ERDAS 

5- Bullard & McTainsh 
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 قیرار  ،انید  شده جداهم ازها افکنهمخروطرفتی و آب های سیستم که با اندکی واصلبا ف بادی ماسهپوشر مناب   وسی  با

 هیای لشیک شیامل  مربی    کیلیومتر  110 حیدود  مساحتیبا درمجموع  ای ماسه های پهنه. ای  (0 شکل) است گرفته

 ای ماسیه  هیای  ته یه بیرای انیواع    .رسید  میی  متیر  92 بیه  حیداکثر  هیا  آن ارتفیاع  که است ای ماسه های ته ه از مختلفی

و  ظیاهری  معیارهیای شیکل  مبتنی بر  ها آن یشترکه ب شدهارائه اساس معیارهای مختلف بردی متعد  های بندی طبقه

 پیژوهر حاضیر  در (. 9164، 3؛ میاینگو  9163، 0؛ واسیون و هاییدی  9142، 9است )ملتون ای ماسه های ته ه فع الیت

از سمت ریرب بیه شیرق در     ای ماسه های ته هاشکال انواع  (9118وینگستون و وارن )یل شدة ارائه بندی طبقهاساس بر

کیه در امتیداد    گیرافتیاده  ماسی  ته یه در گروه اشیکال   ترتیب ای به . است بندی طبقهقابل  ،و آزاد گیرافتادهقالب انواع 

از ای  ارتفاعیا   دورتر  انعکاسی و در فاصل  باالرونده و های ته هانواع  ،ش دارندرربی منطقه گستر های ناهمواری دامن 

 ،آزاد هیای  ماسیه  هیای  ته یه در گروه  .است تشخیص قابل ،اند شدهتثبیت ن  گیاهی موا باکه  ای ماسه های هته  یانبکاها 

 مطالعیه  مورد منطق بخر مرکزی دشت در  ای ماسه های پهنهو  شکلای ستارهی، الط ، عرضی ای ماسه های ته هانواع 

   .(0 شکل) رندداگسترش 

( بیاد رالیب منطقیه بیا فراوانیی متوس یط       0293-9163وپتیک قیای  ) براساس اط اعا  هواشناسی ایستگاه سین
% قیرار دارنید. سیرعت    0/96% از سمت شمال شرق است. در مرتب  بعید، بادهیای شیرقی بیا فراوانیی متوس یط       8/04

متیر بیر ثانییه محاسیبه شیده اسیت. سیرعت         6/4و  3/3ترتیب برابیر بیا   متوس ط ای  بادها طی دورة مورد بررسی به

% و سیرعت متوس یط   6/1با فراوانی  رربی جنوب رسد. بادهای کیلومتر در ساعت می 83بادهای منطقه به  شدیدتری 
 .  دارند قرار رتب  سوم ثانیه در متر بر 8/4

 
 های آبی و بادی تأکید دارد.مطالعه که بر توزیع جغرافیایی لندفرم مورد . نقشة ژئومورفولوژی منطقة2شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Melton 
2- Wasson & Hyde 
3- Mainguet 
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بیاد از جهیت شیمال و    سییاه  -9 از: انید  عبار که  دهد میرا در منطقه نشان باد اصلی  سهنیز ی محل  های بررسی

ی فصیل زمسیتان کیه در مواقی      جنیوب بادهیای   -0اسیت.   زییاد  گردورباردر فصل تابستان که همراه با شمال شرق 

 د است.  ی که در برالی موارد بسیار شدیباد جنوب ررب -3همراه دارد. به را زیادی گردوربار سالی الشک

شیاالص مناسیب دیگیری بیرای تعییی  جهیت وزش بادهیار حامیل رسیوب و           ای ماسیه  هیای  ته یه رفولوژی وم

شیرق  از شیمال   ای ماسیه  های ته هگسترش جهت عمومی آن است که  بیانگراست. بر ای  اساس، شواهد  دهنده شکل

و کشییدگی   گیذاری  وبرسی جهیت  ررب گسترش داشته و سمت جنوب هبها برالان. (0 شکل) است رربجنوب به 

جنیوب و شییب   سیمت  به ها ته هتند ای   حرکت رسوبا  از سمت شمال و شمال شرق است. شیب دهندة نشان ها آن

وجیود بادهیای رالیب رییر از بیاد شیمال        دهنیدة  نشاننیز عرضی  های ته ه .استسمت شمال و شمال شرق مایم به

 هیای  ته یه جهیت عمیومی   . کنید  میی توجییه   الوبی بهبی را وجود بادهای جنو ها ته ه. سمت گسترش ای  استشرقی 

وجود بادهیای شیدید    دهندة نشاننیز  ها ته هشکل نامنظم  درمجموعاست. بادهای ثابت شمال شرقی  گرنشان ای ماسه

 است.دیگری از جها  جنوب ررب و جنوب 

در  های کشیاورزی زمی ت که آن اسدهندة نشان مطالعه مورد منطق موجود در های لندفرم ژئومرفولوژیبررسی  

در  پترگیان پاییای  سطوح نمکی و رسیی  ، جنوب و ، شرق، رربشمالدر  هاافکنهمخروطآبرفتی و  های کانال، شمال

بخر شیرقی   منطقه در محدودة تری  پست .ندهست ا  بادیرسوب کنندة تأمی اس و های حس لندفرم  ، مجموعشرق

ده کیر  پیشیروی  ای ماسیه  هیای  ته ه سمتبهباد  های جریانکمک بهآن  در ودموج اماحکه  شده واق  پایا و محدودة

نشیان   مطالعیه  وردمی  از منطقی   االذشیده های رسیوب و الیاک سیطحی    گرانولومتری نمونههای بررسی نتایط .ستا

 .(9 جدول) میکرون است 433 یکرون و حداکثر آنم 3/961 ا  نمونه برابر باانگی  ذر یحداقل قطر م که دهد می

دهید کیه رسیوبا      ر نشان میمیکرون است. ای  مقادی 6/023ای  های ماسه ته هط قطر میانگی  رسوبا  در متوس  

ای ازسمت شیمال و   های ماسه ته هاند. قطر رسوبا   ای حمل شده های ماسه ته هطرف  کیلومتر به 02کمتر از  از فاصل 

بد رسوب در بسیاری میوارد بید و بسییار   ا  گی ذر یابد. جورشد سمت جنوب و جنوب ررب کاهر میشمال شرق به

ر از مجاور  و در برالیی  (. ای  موضوع متأث 9 جدولدانه در رسوبا  بادی است ) ا  درشتاست که ناشی از وجود ذر 

هیای   شیدگی نمونیه  ای اسیت. شیاالص کیط    های ماسیه  ته هکننده با رسوبا   های تأمی موارد تداالل رسوبا  لندفرم

(. ای  موضوع بیرای  9 جدولا  ریزدانه است )سمت ذر کننده هردو به های تأمی ای و لندفرم ای ماسهه ته هرسوب در 

هیا  ایی  لنیدفرم   فع الیتنشانگر  ،کننده های تأمی الصوص لندفرما درام  ؛ودر شمار میویژگی اصلی به ای های ماسه ته ه

کننیده نیاچیز و در    هیای تیأمی   ه از لنیدفرم شید گرفتیه هیای   و تجدید مناب  رسوبی است. ضریب گردشیدگی نمونیه  

کننیده و وقیوع دو    هیای تیأمی   حمل برای رسیوبا  لنیدفرم   ها زیاد است که ناشی از وقوع مرحل  هماسته ههای  نمونه

دلییل  ها بیه  ماسهته ههای رسوب  شدگی در نمونهترتیب درصد ما  ای  ها است. به ماسهته همرحله حمل برای رسوبا  

 اد حمل، بیشتر است.زی فاصل 

انگر وجیود  ها بیها و لندفرم ته ههای  شده برای نمونه های مورفوسکوپی محاسبه درمجموع االتاف کم بی  شاالص 

شیده  گییری  هیای انیدازه   ماهنگی بی  شاالصای است. بیشتری  ه های ماسه ته هکم بی  مناب  تأمی  رسوب تا  فاصل 

هیا بیوده و   افکنیه مخیروط هیا و   ای مربوط به بسیتر رودالانیه   های ماسه ته هه و کنند های تأمی های لندفرم میان نمونه

د هیا مؤی ی   ته یه هیای   در نمونیه  هماتیت و مگنتییت  کانی شناساییسر اپانداژ است.  کمتری  هماهنگی مربوط به دشت

 هیای  نمونیه  در هکیی آ سنگ الرده و رکوستالی  کوارتز کوارتز، های کانی ای است. فراوانی ماسه رسوبا  نزدیکی منشأ

 در فلدسیها   ناپاییدار  و اسحس ی  هیای  کیانی  دارد. شناسیایی  بسیاری هتباکننده ش های تأمی لندفرم با ای ماسهته ه

هیای   ته یه  رسوبا  برداشت پترگان، دق حاشی  های نمونه آن در فراوانی و بیدروستای چشمه ای اطراف های ماسه ته ه
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 .نماید ید میتأی را پترگان دق از بیدچشمه اطراف

 آبی هایلندفرمو واکنش مورفوتکتونیکی ئومورفولوژی ژ

اصیلی   هیای  آبراهیه کانیال  طول  .هستند ی آبی در منطقههالندفرم تری  شاالص ،آبرفتی های کانالها و افکنهمخروط

انیال ایی    کعیرض و عمیق بسیتر     انیدازة است. متفاو   کیلومتر 33حداکثر  تا 8به دشت بی   واردشده های رودالانه

بررسیی پارامترهیای    .ر اسیت متر متغی  3/9تا  9متر و  32تا  32 بی ترتیب بهناهموار کوهستان   در منطق ها رودالانه

و  افکنیه مخیروط ع کوهسیتان،  تجنیود کیه از مسییرهای متنیو      عرضی بخشی از کانال رودالان  مقاط شکل هندسی 

فرسایشیی و   هیای  فع الییت جریان برای  کاراییزیاد کاهر بسیار دهندةنشان (0 شکل)د کن ای عبور می های ماسه ته ه

شیکل هندسیی   که دهد هندسی کانال نشان می پارامترهایا  محاسبنتایط است.  دست پایی سمت به انتقال رسوب

 هیای  ته همسیر عبور از میان  ها و درافکنهمخروطروی  الصوص بهالروج از کوهستان و  در محل  رودالانهکانال مقط  

 .  (3 شکل) و  استابسیار متف ای ماسه

سیمت واحید دشیت    هیای منطقیه از سیمت کوهسیتان بیه      طور کل ی، پارامترهای شکل هندسی کانال رودالانه به 

یابد که باعث افزایر شعاع هیدرولیک کانال و کاهر پارامتر نسبت عرض به عمق کانیال جرییان    ای تغییر می گونه به

کیه الگیوی کانیال اصیلی      طیوری  روی الگوی کانال نیز تأثیر مستقیمی گذاشیته بیه  (. ای  موضوع بر4 شود )شکل می

ها و الگوی موانیدرهای سیرگردان بیر    افکنهها از کانال مستقیم در کوهستان به الگوی گیسوی برروی مخروط رودالانه

 ای تغییر حالت داده است. های ماسه روی ته ه

 های رسوب و خاک سطحی اخذشده )برحسب میکرون( نمونههای گرانولومتری  . نتایج محاسبة شاخص1جدول 

 شماره میانگین میانه یجورشدگ چولگی یپخ شماره میانگین میانه یجورشدگ چولگی یپخ

33/2  23/2-  3/9  3/003  3/003  21 34/2  3/2-  06/9  3/032  4/033  1 

64/9  93/2  30/9  8/019  6/013  22 60/2  3/2-  3/9  4/036  1/040  2 

33/2  03/2-  01/9  3/043  3/033  22 34/2  29/2-  06/9  3/004  1/003  2 

64/2  9/2  30/9  3/091  8/009  22 33/9  24/2  48/9  3/036  0/034  2 

31/9  23/2-  46/9  3/032  1/033  22 4/9  06/2  89/9  3/011  3/330  2 

04/9  93/2  44/9  3/042  1/038  22 69/2  93/2  81/9  0/339  0/423  2 

48/9  29/2  48/9  039 1/036  22 49/0  93/2  46/9  3/063  3/063  2 

4/9  29/2-  44/9  0/084  8/041  22 39/9  01/2  31/9  0/013  9/308  2 

30/2  00/2  64/9  3/323  3/336  22 39/9  99/2  43/9  6/046  1/049  9 

03/9  23/2-  49/9  0/033  1/043  23 33/2  23/2-  06/9  1/004  6/003  13 

68/2  08/2-  36/9  1/066  3/033  21 86/9  9/2-  33/9  6/033  3/082  11 

33/9  29/2-  43/9  3/030  1/033  22 49/9  09/2  33/9  3/083  4/032  12 

39/0  21/2  33/9  0/068  9/064  22 19/2  21/2  04/9  0/029  0/029  12 

33/2  23/2-  01/9  1/004  8/003  22 3/9  04/2  83/9  3/018  309 12 

33/2  04/2-  06/9  6/043  0/033  22 64/2  03/2  33/9  1/320  3/338  12 

13/2  93/2  08/9  0/024  9/028  22 33/9  09/2  31/9  0/038  3/068  12 

36/2  23/2  03/9  3/094  9/093  22 33/2  96/2  69/9  1/303  3/334  12 

38/2  33/2-  03/9  4/033  0/042  22 38/2  23/2  01/9  3/093  0/091  12 

30/2  9/2-  06/9  6/039  3/003  29 34/2  3/2-  06/9  3/032  4/033  19 

33/2  23/2-  06/9  3/003  3/004  23 60/2  3/2-  3/9  4/936  1/040  23 
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های این مقاطع با استفاده از دستگاه تعیـین  انتخاب شده )داده مثابة نمونه رودخانة تجنود که به ای از . مقاطع عرضی کانال در بازه2شکل 

شده اسـت(. الـ : مقطـع     عات جغرافیا محاسبه و ترسیمافزار سیستم اطاّل صورت میدانی برداشت و در محیط نرممختصّات جهانی و به

هـا   ای که در بستر آن تپّه ماسه های ماسه افکنه؛ ج و د: مقطع کانال بر روی تپّهب: مقطع کانال برروی مخروط کانال در قسمت کوهستان؛

 مشهود هستند.

 
هـای  )داده اسـت  شـده  انتخابنمونه  مثابة بهکه  تجنود ةرودخان  بازةمقطع عرضی از  22در کانال هندسی  های شاخصتغییرات . 2 شکل

 شـده  ترسـیم اکسل محاسـبه و   افزار نرمصورت میدانی برداشت و در محیط ات جهانی و بهاین مقاطع با استفاده از دستگاه تعیین مختصّ

 .دهد مینشان  را دست پایینسمت غییرات نسبت عرض به عمق کانال بهت . ال : تغییرات شعاع هیدرولیک و ب:است(

 وسیته یپ هیم  بیه  صور  بهدر مجاور  هم و  کهآمده  وجودبه افکنهمخروط تعداد بیستکوهستان  در امتداد جبه  

 هیا  آن  یتیر  بیزر  . (0شیکل  ) انید  افتیه ی گسیترش به جنوب شرق  شمال ررباز سمت  ها یناهموارمطابق با جهت 

 واقی  مرکیزی و جنیوبی    یهیا  بخیر در  هیا  آن  یتر وچککشمال ررب و در آبریز  یها حوضه  یتر بزر مربوط به 

( در بخر شمال رربیی بیر   کوهریز)مرکز شهرستان  آباد یحاجای است که شهر افکنهمخروط ها آن  یتر مهم. اند شده

 هیای  ته یه پوشیر اشیکال    زییر وسییعی   ها در گسترةافکنهمخروط در بسیاری موارد بخر قاعدةروی آن واق  است. 

 یست.ن مشخ صو  گرفته قرار ای ماسه
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 هیای  ته یه تکتیونیکی و   یهیا  یبرآمیدگ  ها که شیامل افکنهمخروطدر امتداد طولی  یا توسعهوجود موان   سبببه 
هیای منطقیه را   افکنهمخروط رو،  یازا رو است؛هها با محدودیت روبافکنهمخروطاست، گسترش امتداد طولی  ای ماسه

اثیر بیروز   هیای محصیور در  افکنیه مخیروط د. کیر  یبنید  طبقیه ای محصیور و آزاد  هی افکنهمخروطدر دو گروه  توان یم
. در ندشیو  یمی ، مشیاهده  شود یمآهنگران شروع  ةکوهستان گزالت که از در   تکتونیکی در امتداد دامن یها یبرآمدگ

 6حیدود  که تا  جادشدهیاگسلی  یالوردگ  یچآن  موازا  بهکوهستان گزالت تا دشت و  فاصل دامن  ای  منطقه حد 
عنوان کیوه  بیا ارتفاعی نمایان شده است. ایی  نیاهمواری   کوهستان کم صور  بهو در سطح زمی   افتهیامتدادکیلومتر 

 هیای حید   افکنیه مخیروط ترتیب  ای به  (.3 شکلمتر است ) 9903و ارتفاع آن از سطح دریا  شود یمالواجه شناالته 
انید   شیده  سیاالتمانی فروافتیاده )گیراب ( محصیور      چالی ارتفاعا  گزالیت و ارتفاعیا  الواجیه در ییک      فاصل دامن 

شیرقی کیوه الواجیه      در دامن وده کرروی سمت دشت پیربا ایجاد ارتفاعا  الواجه جبه  کوهستان به که طوری به
ای  های ماسیه  ته هها الود در تقابل با افکنهمخروط(. ای  8 شکلاند ) وجود آمدههای جدید ای  منطقه بهافکنهمخروط

   اند. شده محدود نیز
ی کوهسیتان  هیا  دامنیه عمده در امتداد  طور به توان یمهای ماسه را  روی ته ههای محصور براثر پیرافکنهمخروط 

و  شیده  انجیام ها نییز  افکنهمخروط رأسای تا قسمت  های ماسه روی ته هآهنگران مشاهده کرد. در موارد متعد د پیر
ی از الروجی کوهستان کیه  ا ماهوارهی هوایی و تصاویر ها عکزبر روی  ها رودالانهکردن مسیر جریان تنها ازراه دنبال
ای قابیل اسیتناد اسیت     هیای ماسیه   افکنه در زییر ته یه  ی رسوبا  همراه است، وجود مخروطگذار نهشتهبا فرسایر و 

اییا امتیداد دارنید؛    امتداد طولی تا الط  القعر دشت و حاشیی  پ  ازنظرهای منطقه گرچه افکنه(. سایر مخروط3شکل )
انیرژی میورد نییاز بیرای      .انید  وستهیپ هم بهی ا فشرده طور بهکه جانبی دارای محدودیت توسعه بوده تاجایی طور بهام ا 

هیای مورفوتکتیونیکی در    شیود. بررسیی شیاالص    ها تأمی  می های آبرفتی با تغییرا  ارتفاع ناهمواری فع الیت سیستم
هیا،   ها و هیهسومتری بدون بعید زیرحوضیه   ستان، شاالص پروفیل طولی رودالانهمنطقه شامل سینوسیت  جبه  کوه

تیری    هیای گسیلی کیه از مهیم     دهد؛ از دیگرسو وجیود پرتگیاه   های تکتونیکی جوان را در آن نشان می وجود فع الیت
هییای ( شییاهدی بییر فع الیییت9310عییوارض ژئومورفولییوژی سییاالتمانی هسییتند )میرعایییی مییوردی و همکییاران،  

 آیند.شمار میوتکتونیکی در منطقه بهنو

 
شده است. قطعات  چین گسلی کوه خواجه محصور ا باه ارتفاعات گزخت که امتداد طولی آن ةهای دامنافکنهمخروط .2 شکل

 .استقدیمی ناشی از باالآمدگی تکتونیکی کوه خواجه  شدة های بریدهافکنه مخروط
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ها افکنهمخروطجایی هکه باعث جاب  ها در پشت آنافکنهمخروطشدن جه و محصورکوه خواشناسی از چین گسلی  . مقطع زمین2 شکل

 های تودرتو( شده است.افکنهمخروطسمت جلوی کوه خواجه )به

 
ده رو شهای با محدودیت روب های ماسه تپّهپیشروی  سببها به آهنگران که امتداد طولی آنارتفاعات  های دامنةافکنهمخروط. 2 شکل

 است.

هیای   هدر  موقعی تبه  توج ها با بخر مجز  پنطکیلومتر و در  4/980کوهستان در امتداد  شاالص سینوسیت  جبه  
افیزایر   دهنیدة نشیان بوده و  40/0تا  94/9شده است. تغییرا  ای  شاالص در امتداد کوهستان بی  اصلی محاسبه 

   مقدار مربوط به امتیداد کوهسیتان آهنگیران از محیل     که بیشتری طوری به ؛مقدار ای  شاالص در بخر میانی است
 است. 40/0میزان ة آهنگران بهآهنگران است. بیشتری  مقدار مربوط به در  ةآباد تا در  حاجی در ة

 4613وجود حیدود   بیانگر 9شکستاستخراج نقاط  منظوربههای منطقه آبراهه سی پروفیل طولی بستر شبک برر 

شیده اسیت   رائیه  هیا ا آنتراکم  ، نقش شکستنقاط به تعداد زیاد  توج هبا  مطالعه است. ردمو در منطق  شکستنقطه 

بیشیتری    دهنیدة نشانهای منطقه  شده در امتداد مسیر تمامی آبراهه استخراج شکستتوزی  مکانی نقاط  (.6 شکل)

گسیلی آهنگیران و دیگیری در     هدر  وییژه  اند از ارتفاعا  آهنگیران بیه   کوهستانی است که عبار  دو منطق تمرکز در 

 بیا منطقیه   دودشت نیز  در محدودة(. 6 شکلگیرد ) بعدی قرار می ب شرقی ارتفاعا  گزالت که در مرتب بخر جنو

االتافیا    ییا هیای تکتیونیکی    فع الییت ها ناشی از  شود. ای  ناهنجاری ای مشاهده می های ماسه ته هناهنجاری بر روی 

های االییر و   کانون زلزله موقعی ت(. بررسی 0223، 0شاپ: گلدریک و بی0223ران، شاپ و همکالیتولوژیکی است )بی
                                                                                                                                                                          
1- Knick Point 
2- Goldrick & Bishop 
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هیای نووتکتیونیکی در بیروز ناهنجیاری در مسییر       فع الییت  ، نشیانگر نقیر وییژة   شکسیت ها تا نقاط اصلی آن فاصل 

 (.6 شکلهای منطقه است ) رودالانه

را نشیان   396/2تا  039/2غییراتی بی  مقادیر اصلی منطقه ت حوض زیر عد نیز در دهشاالص هیهسومتری بدون بُ 

( اسیت.  339/2آبیاد )  حاجی ةآبریز در  ( و حوض 396/2ة آهنگران )آبریز در  دهد. بیشتری  مقدار مربوط به حوض  می

 مطالعیه  مورد ق های نووتکتونیکی در منط ده و انحراف آن از مقدار نرمال، بروز باالآمدگیآمدستبه مقادیر به توج هبا 

 شود. استنباط می

و  افکنیه مخیروط هیای  در مورفولیوژی لنیدفرم   وییژه  بیه آبرفتی منطقیه   های سیستمتکتونیکی در نوو های فع الیت 

 صیور   بیه  بیشتر ای رودالانه های کانالآورده است. بروز ای  تغییرا  در  وجودبه یمشخ صآبرفتی تغییرا   های کانال

موجب شیده  ها افکنهمخروطدر قسمت باالدست الروج از کوهستان و  محل در  ویژه بهبستر  ازحد  بیربرش عمودی 

 .(1 شکل) بندنمود یاالندقی  های کانالکه در بسیاری موارد 

یی   فرسیایر، ا  بیه  اسو حس  های نووتکتونیکی و وجود عناصر ریزدانه فع الیت دلیلبه الواجه ارتفاعا  جنوب در 

 ناشیی  9کیت  هید  ییک  از و بیوده  عمیودی  ایدییواره  بیا  یالط ی  صور  به یشترد که بتوان مشاهده کر ها را می الندق

. رسید  میی  متیر  ده تا پانزده به ها آن طول و داشته متریک حدود در عمقی طمتوس  طور به موجود های الندق. اند شده

 بسییار  ها قالند عمق معمولطور به اصلی آبراه  سطح بودنی یپا دلیلبه ،اصلی آبراه  به ها الندق برالورد محل  در

 .یابد می افزایر

 
 دهد. های اخیر را نشان می . نقشة تراکم نقاط شکست که موقعیّت نقاط اصلی شکست در ارتباط با کانون سطحی زلزله2شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Head Cut 
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صورت خندق نمایان  بادی تشکیل شده و به شدة ماسه. دیوارة عمودی کانال آبرفتی در دامنة کوه خواجه که از رسوبات سخت9شکل 

 آورد. ها را فراهم می ای دیوارة کانال شرایط فرسایش مجدّد آن ده است. تخریب رسوبات ماسهش

تکتیونیکی قیرار    هیای  فع الییت  تیأثیر تحیت    شید   بههای آبرفتی هستند که دیگر لندفرم ازجملهها افکنهمخروط 

 طیور  بیه هیا  افکنیه مخیروط رفیومتری  تکتیونیکی در مو  های فع الیت تأثیر. (0292، و همکاران 9)چاکرابورتی گیرند می

 .  شود میمشاهده ها افکنهمخروطامتداد طولی در آن تغییر  تب  بهو  رأسجایی هدر جاب مشخ ص

ی از نییوع الاص یی ،بییا باالآمییدگی تکتییونیکی همییراه اسییتکییه هییا افکنییهمخییروط رأس موقعی ییتجییایی در هجابیی

الیود  ها افکنهمخروط. ای  شوند میشناالته  0های تودرتوافکنهطمخروعنوان با که  آورد می وجودبهها را  افکنه روطمخ

 رییر هیای  افکنیه مخیروط وجود (. 0223، 3)هاروی هستندتکتونیکی جوان  های فع الیتشناسایی  های شاالصیکی از 

. تهیای نووتکتیونیکی اسی   فع الیتناشی از ارتفاعا  گزالت  سمت جنوب و در دامن آهنگران به ةدر  در محدودة الفع 

گسیلی ارتفاعیا     الیوردگی  چیی  جاری در ای  قسمت که ناشی از  های آبراههآمده در سطح اساس وجودبهتغییرا  

 افکنیه مخیروط  الفع ی  رییر قطعیا    که یاگونه بهده کررا بسیار تشدید  ها رودالانهالواجه است، فرسایر عمقی بستر 

 .(3 شکل) اند شدهنمایان  بریده بریده صور  به

 آبی و بادی هایلندفرمو مجاورت بررسی تقابل 

 هیای  شیاالص گیرفت   با درنظرهای آبی و بادی های حاصل از سیستممجاور  و تقابل لندفرم ةدر مبحث بررسی نحو

متفیاو     طبقی  شیر  درنهاییت ماسه و الگوی کانال آبرفتی ته ه، جهت الالص انتقال ماسه، نوع هالندفرمتماس  زاوی 

، اسیت بیر یکیدیگر    هیا  آنط ای  دو گروه از اشکال ژئومورفیک کیه بییانگر تغیییر تسیل      تقابل بی  نحوة( از 0 جدول)

 (.0220است )بوالرد و مک تاینیر،  تشخیص قابل

 سیه آن را در  تیوان  میی سیاده   طیور  بهکه  است درجه متفاو  962تا  2تماس بی  اشکال آبی و بادی بی   اوی ز 

بیرای بررسیی    .دکر، بررسی جهت مخالفدر تماس زاوی  -3و  عمودیتماس  زاوی  -0؛ تماس موازی زاوی  -9 :طبقه

 بیا کمیک نقشی     مطالعیه  میورد  آبی و بیادی در منطقی    های سیستم های حاصل ازچگونگی مجاور  و تقابل لندفرم

 ده زمانی مختلیف بیا االیتاف    لندست مربوط به دو دورة  ماهوارة( تصاویر 0 شکلاز منطقه ) شده تهیهژئومورفولوژی 

را  %62ت بییر از  دق ی  درمجموعای ت طبقا  حاصل از تصاویر ماهواره. نتایط بررسی صح است شدهبندی  طبقهال س

ط بیشیتر  تسیل   درمجمیوع شیده  آشکارسیازی تغیییرا   نهیایی   نقشی  (. 3 جیدول دهید ) دو دوره نشیان میی  برای هر

 .(92 شکل) دهد مینشان  بررسی مورد در منطق آبرفتی یا بادی را  های سیستم
                                                                                                                                                                          
1- Chakraborty 
2- Telescopic alluvial fan 
3- Harvey 
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 (2332های آبرفتی و بادی )بوالرد و مک تاینیش،  . طبقات مختل  تقابل سیستم2جدول 

 نوع عنوان تقابل های ژئومورفولوژیکی ویژگی

 ای است. های ماسه اند و رودالانه مان  حرکت ته ه ها تنها در یک سمت کانال رودالانه قرار گرفته ته ه
رلب  کامل 

 های آبرفتی سیستم
9 

تیر هسیتند.    عل ت تخلیه رسوبا  کوچکدست باد به سمت پایی اند؛ ولی به هر دو سمت کانال رودالانه قرار گرفتهها در  ته ه

 کند. ای با تغییر مسیر اندکی عبور می های ماسه جریان رودالانه ازمیان ته ه

رلب  تقریبی 

 های آبرفتی سیستم
0 

ای بیا ابعیاد مشیابه در دو طیرف کانیال مشیاهده        هیای ماسیه   و ته هنماید  ای عبور می های ماسه جریان رودالانه ازمیان ته ه

 وجود ندارد.و موقعی ت کانال  طول، آشکار در عرض را ییتغشوند.  می
 3 توازن

ای عبور کرده و تغییرا  قابل توج هی در طول، عیرض و موقعی یت کانیال وجیود دارد.      های ماسه جریان رودالانه ازمیان ته ه

 به جهت جریان باد رالب، کانال رودالانه تحت فشار قرار گرفته یا اینکه تاحدودی مسدود شود.ممک  است با توج ه 

رلب  تقریبی 

 های بادی سیستم
4 

شیود؛ ام یا    ای میی  هیای ماسیه   کنند. جریان آب رودالانه وارد فواصل بی  ته ه ای مسیر رودالانه را مسدود می های ماسه ته ه

 شود. رو میی، با ممانعت روبها های ماسه سبب ته هجریان آن به

رلب  کامل 

 های بادی سیستم
3 

 هیای  ته یه بیرای مثیال    .اسیت کوتاه )ماهانیه تیا سیاالنه( متنیاوب      زماندر  آبرفتی و بادی یندهاایفر  یب یفصلحاکمیت 

ا ام ی  ؛درا اشیغال کننی  شیده   طور موق تی یا متناوب الشک درالال فصل الشک بستر رودالانه را که بهممک  است ای  ماسه

 .کند می بیرا تخرها  آنآب  انیمرطوب جر هایدر فصل

 8 متناوب

های زمانی مختل  )تعداد نمونه در دو دورة مطالعه مورد ای منطقةبندی تصاویر ماهوارهت نتایج طبقه. ماتریس تعیین صح2ّجدول 

 (استنمونه برای هر طبقه  هشتادت شاهد برای تعیین صحّ

 تصویر گرفتنسال  طبقات 2 ةافکنمخروط 1 ةافکنمخروط یا ماسهاشکال  یرسوبات آبرفت ت کلصحّ

صح 
ت= 

60
69

/2
 

ا= 
کاپ

66
98

/2
 

 رسوبا  آبرفتی 0 4 2 22

0222 
 یا ماسهاشکال  4 3 22 3

 9  افکنمخروط 1 22 4 0

 0 افکن مخروط 22 90 0 6

صح 
ت= 

96
3

/2
 

ا= 
کاپ

63
34

/2
 

 رسوبا  آبرفتی 3 6 3 22

0292 
 یا ماسهاشکال  2 3 21 8

 9 افکن مخروط 99 29 3 3

 0 افکن مخروط 22 3 3 4

هیم داشیته و   کمابیر مسیاحتی نزدییک بیه   های آبی و بادی  های حاصل از سیستمسی، لندفرمربر دورةدو طی 

تغیییر را در االتییار   ن های ماسه بیشتری  مساحت بدو ته ه ،در ای  میان .دهندنشان می جهت ای  ازا  کمی را تغییر
هیای آبیی و    سیسیتم  نطقه قرار دارند. برای تعییی  رلبی   ای مهافکنهمخروطهای آبرفتی و کانال ،آن ازداشته و پز 

 توج یه  شیده، میورد  العکز دچار تغیییر و تبیدیل   های آبی به بادی و ب مقدار مساحتی که از سیستم ،بادی بر یکدیگر
 ،گرفتیه اسیت   های بادی قیرار  اشغال سیستم درهای آبی که  مساحت سیستم مجموعای ، گرفته است. براساس  قرار
کمتری  سیهم مربیوط    ،(. در ای  فرایند4 جدولاست ) (مرب  کیلومتر 3/468 )حدود %3/99 معادل با یطور تقریب به

 دربیادی کیه    های مجموع مساحت سیستم سواز دیگر ای بوده است؛ های ماسه ته هوسیل  بهها افکنهمخروطبه اشغال 
است. در ایی  فراینید نییز     (مرب  کیلومتر 3/33 )حدود %6/9 طور تقریب معادل گرفته به های آبی قرار اشغال سیستم
شیده  بییان  هیای هایت بررسیی تفاضیل تغیییر و تبیدیل    ها ناچیز است. درنافکنهمخروطهای ماسه به  ته هسهم تبدیل 

هیای آبیی در    ی حاصیل از سیسیتم  هیا لندفرم ای بادی را بر مجموع ه گیر سیستم ی رلبه و حاکمیت چشمکل  طور به
 (.4 جدولدهد ) مطالعه نشان می مورد منطق 



 95 پالیای پترگان های آبی و بادی های ژئومورفیک لندفرم بررسی پایداری تأثیر مجاورت و تقابل سیستم
 

 

 دهد. ساله نشان میده یرات و نوع سیستم غالب را طی دورةهت تغیجآمده در مساحت اشکال آبی و بادی، وجود. تغییرات به2جدول 

 تفاضل مساحت سیستم غالب (درصدمساحت ) سیستم غالب جهت تغییر 2313سال  2331سال  ردی 
 93290/2 بادی از آبرفتی به بادی ای های ماسه ته ه هاافکنهمخروط 9

3036/99 

30
03

3
/1 

 9133/99 بادی از آبرفتی به بادی ای های ماسه ته ه رسوبا  آبرفتی 0

 3301/9 آبرفتی از بادی به آبرفتی رسوبا  آبرفتی ای های ماسه ته ه 3
62928/9 

 24698/2 آبرفتی از بادی به آبرفتی هاافکنهمخروط ای های ماسه ته ه 4

 - 91344/9 91344/9 - از آبرفتی به آبرفتی رسوبا  آبرفتی هاافکنهمخروط 3
 - 1833/93 1833/93 - از آبرفتی به آبرفتی هاافکنهمخروط رسوبا  آبرفتی 8
 - 9943/03 9943/03 - بدون تغییر ای های ماسه ته ه ای های ماسه ته ه 3
 - 6139/96 6139/96 - بدون تغییر رسوبا  آبرفتی رسوبا  آبرفتی 6
 - 6436/98 6436/98 - بدون تغییر هاافکنهمخروط هاافکنهمخروط 1
 - 6310/90 6310/90 - بدون تغییر کوهستان کوهستان 92

 - 922 922 جم  کل    

 
؛ ب: مربوط به سال 2333مربوط به سال  . ال :لندست حاصل از تصاویر ماهوارة مطالعه مورد ةمنطقو بادی  قلمرو اشکال آبی. 13 شکل

 .دهد مینشان را ساله ده طی دورةوجودآمده در به هایو ج: تغییر و تبدیل 2313
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 بحث
 ؛های بیادی اسیت  لندفرم نشانگر حاکمیت مطالعه مورد سال  منطق دهبررسی روند تغییرا  ژئومورفیک  اینکه باوجود

 جیدول ) دهد مینیز نشان  %6/9 های آبرفتی به میزاناندکی را برای لندفرمهرچند تر ای  موضوع سهم بررسی دقیق

لنیدفرم  بسییار بیشیتر از    ،شیده زده تخمیی    %33/9 بیه مییزان  کیه  های آبرفتیی  کانال ممیان سهم لندفر. در ای (4

 آمده از محاسیب  دستبه. نتایط اندالود االتصاص داده% از مساحت تغییرا  را به246/2 است که تنهاها افکنهمخروط

هیای  فع الییت از طیور کامیل   بیه  ،مطالعه مورد های آبرفتی منطق دهد که سیستمهای نووتکتونیکی نشان میشاالص

های واقی  در گیروه   ندفرمشده در لبه سهم تغییرا  آشکارسازی توج ه. ندهستل در حال تحو بوده و متأث ر تکتونیکی 

در واکینر بیه تغیییرا     هیای آبرفتیی   کانیال ژئومورفولیوژیکی  ال  که میزان تحو دهد های آبرفتی نشان میسیستم

بیه شیرایط اقلیمیی الشیک حیاکم بیر        توج ه، با ترتیب ای به ها است. افکنهمخروطبسیار بیشتر از تکتونیکی منطقه 

رخ  هیای آبرفتیی  در رالب کانال هعمدطور بهکه  های بادیبرفتی بر سیستمهای آهرچند اندک سیستم ، رلب منطقه

آمیده در سیطح اسیاس    وجودبهد. تغییرا  کرهای تکتونیکی االیر در منطقه استنباط فع الیتاز  رمتأث توان میرا  داده

 نشیینی  عقیب وانسته در برالی مناطق الاص ت که ایگونه بهها شده های آبرفتی منطقه باعث تجدید نیروی آنسیستم

هیای آبرفتیی   حالی است کیه اگیر انیرژی سیسیتم    های آبرفتی سبب شوند. ای  درهای بادی را به نف  سیستملندفرم

هیای بیادی در   سیسیتم  فع الییت  و گسیترة  سرعت به توج هبا  درواق  ،دشهای تکتونیکی تجدید نمیفع الیت بامنطقه 

بیه توزیی     توج هشد. عقب رانده میی تا دامن  کوهستان رربی بهفتی حت های آبرتمامی قلمرو سیستم بساچه ،منطقه

 (.  92 شکلاست ) یتوج ه قابلحاوی نتایط نیز  مطالعه مورد های آبرفتی در منطق سیستم های رلب جغرافیایی پهنه

اطق دارای هیا را بیا منی   انطبیاق بیشیتر آن   ،هیای آبرفتیی  سیسیتم  ی تحت رلب هابررسی توزی  جغرافیایی پهنه 

ه بیا تشیکیل   در الروجیی ایی  در    کیه  طیوری  بیه دهید.  آهنگیران نشیان میی    ةهای تکتونیکی بیشتر مانند در فع الیت

وجیود آمیده   هیای بیادی بیه   تقابل بیا سیسیتم  از  ای ویژه منطق  ،های بادیای بزر  در تقابل با سیستمافکنه مخروط

بیه برالیی مطالعیا      توج یه در تبییی  ایی  نتیایط،     .(3 شیکل ) دهدآبرفتی را نشان می یهاسیستم رلب  که گونه آن

هیای مرکیزی   (، بیابیان 0223های آرژانتی  )مارولیز و همکیاران،  بیابان هایی از کرة زمی  مانندشده در بخر انجام

فتیی  هیای بیادی بیر آبر   سیستم ( نیز رلب 0224، 9عربی )الفرجی و هاروی ةحد( و امارا  مت 0293استرالیا )ویلیامز، 

هیای  حالی اسیت کیه سیسیتم   شود. ای  درمداوم و مستمر آن است، مشاهده می فع الیتوسعت عملکرد و  که نتیج 

ری از الیود را در وسیعت عملکیردی    گیی چشیم  فع الیتیا تجدید نیروهای تکتونیکی اقلیمی  شرایط مستعد  باآبرفتی 

 گذارند.نمایر میتری بهنسبت کوچک به

بیادی رفتیار متفیاوتی     هیای  سیستمتقابل با تی منطقه در دائمی و موق های آبرفتی کانال، لیتفع ااستمرار  لحاظاز 

 ؛دهید  میی را نشیان   ای چرالهرفتاری پایدار و  ،دائمی یها رودالانهحاصل از تقابل جریان  انداز چشم که طوری به ؛دارند

. ای  نیوع تقابیل را   یابد میآبرفتی کاهر  یها سیستم ی رلب بادی تا حد  های سیستم فع الیت هالفصطی  کهگونهآن

 تیوان  میی  ،(3 شیکل ) کنید  میی عبیور  شرقی کوه الواجه  دامن  ای ماسه های ته همیان که از تجنود  در امتداد رودالان

 موقعی یت  ازلحیاظ انیدازه و هیم    ازلحیاظ کانال رودالانه هم  کنندة احاطه ای ماسه های ته ه ،در ای  بخرد. مشاهده کر

افزایر شییب و فرسیایر جیانبی     براثردر ای  بخر  ها ماسهته ه سو، تخریب دامن یگرداز  ؛اند داشتهاتی مکانی تغییر

. (1 شیکل ) انید  شدهد دچار فرسایر مجد  وده شبه درون بستر و مسیر جریان آب  ها ماسهکانال رودالانه باعث ورود 

 رودالانی   هیای  قسیمت در برالی . آمده است وجودبهجدید  موقعی تدر  ای ماسه های ته هنوع جدیدی از  ،ترتیب ای  به

                                                                                                                                                                          
1- AlFarraj & Harvey 
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 ای ماسیه  های ته هیا اینکه شکل  هجا شدهای جابماحظه قابل طور به ای ماسه های ته هدر اطراف کانال رودالانه  ،تجنود

تی آبرفتیی میوق   هیای   سیسیتم در از طیرف دیگیر،    ؛گذاشته اسیت بسیار زیادی اثر را تغییر داده و بر الروجی رسوب 

کانیال جرییان بسییار      و توسیع  نید کن میی از عرض مسیر کانال عبور  سادگی به ای ماسه های ته ه ،مطالعه مورد  منطق

 داده و رلبی  ا تغیییر  ر هیا  آنو الگوی در مسیر کانال وجود داشته  وفور بهاست که آبگیر  های گودالم و همراه با منظ نا

 .دهند میبادی را نشان  های سیستم

بیادی   هیای  سیسیتم  فع الییت در مناطق بیا   ای ماسهرسوب از مناب  ی به دسترس ،های آبرفتینالالگوی کا لحاظاز 

مسیتقیم و   هیای  کانیال به اینکیه   توج هبا  رو ازای  ؛(0222، 9)هوسینک شود میی در الگوی کانال منجر به تغییر جد 

 هیای  کانیال ، بررسی تقابل الگوی شوند میه حالت توازن مشاهدرژی بوده و در مناطق پایدار و درانمواندری از انواع کم

سیرگردان و   هیای  کانیال  ازآنجاکهاست.  نوع تقابل متوازنوجود  دهندةنشانبادی  های سیستمبا مستقیم و مواندری 

تقابیل بیا    بنیدی  طبقیه در  هیا  کانیال ایی   دلیل انرژی بیشتر تمایل بیشتری برای پویایی و توسیعه دارنید،   گیسوی به

در نییز  تمیاس   زاویی  بیه   توج یه بیا   .گیرند میآبرفتی یا بادی قرار  های سیستمکامل  رلب در گروه  بادی های سیستم

عمیود بیر مسییر حرکیت      حمل ماسه که طوری به ؛تماس عمودی بیشتری  تقابل بی  دو سیستم وجود دارد وضعی ت

بیه  را سیبب شیده اسیت.     ای رودالانیه  ای ماسیه بیشتر در کانال شیده و تشیکیل موانی      گذاری نهشتهرودالانه باعث 

یا سرگردان شیده و در   گیسوینوع باعث تغییر الگوی کانال رودالانه به  ای ماسهدسترسی بیشتر به مناب   ،ترتیب ای 

 است. ماندهباقی  الگوی کانال مستقیم یا مواندری ،است موازیتماس دو سیستم  که زاوی مواردی 

ای و های ماسیه ته ه فع الیت ی بروزیافته در عرص های تبدیلیان کل که در نتایط آمده، بررسی بمجموع و چناندر 

کیلیومتر   3/1ای به مییزان بییر از   های ماسهته هنف  بودن ای  روند بهبیانگر مثبتسال،    دههای آبی در مد لندفرم

زاییی  نانیدهای بیابی  در بررسیی رونید طبیعیی فرای    به هدف نوشیتار پییر رو   توج هرو با ای (. از4مرب  است )جدول 

ای گونیه مطالعیه بیه   میورد  زایی در منطق عوامل طبیعی بیابان فع الیتشود که روند ، مشاهده میزداییمقابل بیاباندر

 فع الییت زداییی کیه در قالیب    روند عوامل طبیعیی بیابیان   ،میاندهد. در ای را نشان می گسترشیبه است که روند رو

زاییی نیاچیز   فراینیدهای بیابیان   برابیر و درنبیوده   توج هقابل  ،دهیروهای تکتونیکی بروز کرکای نات آبی و به هایلندفرم

 بیدیل بیی  شرایط را برای گسیترش و رلبی    اندکتکتونیکی  هایفع الیت، شرایط اقلیمی الشک و ترتیب ای به  است.

 ده است.کر فراهممنطقه های آبرفتی تقابل با سیستمدرهای بادی سیستم

ایجیاد انحیراف و    بیشیتر بیا  بیادی  هیای  زاییی در قالیب لنیدفرم   طبیعی بیابیان  هایسیستم وط به رلب مرباثرا   

نی  و  د )بیل کنی میی بیروز   ای ماسیه  هیای  ته یه  راهبر روی سواحل کانیال از شدن آن و جاریمسدودشدن جریان آب 

د متعید   هیای  کانیال آبگییر و   ایهی  گودال ،برالی مواردمطالعه و  مورد منطق در  که طوری به .(891: 0299 همکاران،

 هیای  ته یه مقایسیه بیا   عرضیی و هالیی در   ای ماسیه  هیای  ته هآمده است.  وجودبهدیگر در مسیر کانال اصلی رودالانه 

انیواع   تیری   معمیول  ازجملیه بیوده و   ای ماسیه  های ته هانواع  تری  الفع یکی از  ،شکل منطقهای ستارهطولی و  ای ماسه

 هیا  رودالانیه کانیال   یشترب ها ته ه. ای  روند میشمار رابط  متقابل دارند نیز به ای رودالانه های یستمسکه با  ای ماسه ته ه

نیوع تقابیل در گیروه     بنیدی  طبقیه در  ای ماسیه  های ته هنوع از ای  رو ازای  ؛اند کردهدرجه قط   933تا  12 را در زاوی 

بیر روی دینامییک   ( 0223و همکیاران )  0هرمیان شگاهی مطالعا  آزمایبادی قرار دارند.  های سیستمحاکمیت کامل 

ای های ماسیه ته هنوع از تری  شاالص مثاب ها بهویژه در برالان فع الیتای نیز بیانگر وجود پتانسیل های ماسهته هانواع 

 هیا  الانیه روددر میوازا  کانیال    بیشتراز پویایی کمتری برالوردار بوده و منطقه طولی  های ته ه ،مقابلدرعرضی است. 

                                                                                                                                                                          
1- Huisink 

2- Herrmann 
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حالیت تیوازن   وضیعی ت تقابیل در  برالورد بی  دو سیستم وجیود دارد و   وضعی ت کمتری  زاوی . در ای اند هیافتتوسعه 

میزان رسیوبی کیه    ،کمتری دارند فع الیت عرضی های ته همقایسه با طولی در های ته هبه اینکه  توج ههمچنی  با  ؛است

تمیاس انیدک    تیأثیر تحیت   ها آنتقابل  رو ازای  ؛نه حمل شود کمتر استبه داالل کانال رودالا ها آنسمت از تواند می

و  ای ماسیه محیدودیت منیاب     دهنیدة هیا نشیان  عرضیی، برالیان   هیای  ماسهته همیان انواع درازطرفی  قرار دارد؛ ها آن

 ای ماسیه ر ذالیای  قابل ماحظی  نشانگر افزایر  ،عرضی های ماسهته هسایر  که درحالی ؛ندهستبودن وزش باد جهته تک

 هیای  ته یه  فع الییت  گسیترة  کیه  طیوری  به ،دیاب مینسبت کاهر بهاالیر  وضعی تدر  ها ته هجایی هجاب ،رو ازای  هستند؛

 هیا  ته یه  فع الییت  است و گسیترة جهته طولی رژیم جریان باد دو های ته هدر  سوها است. از دیگرعرضی کمتر از برالان

پایدارتر اسیت گرچیه    وضعی تشکل ای  ای ستاره ای ماسه های ته هدر  درنهایت عرضی است و های ته هی پایدارتر از حت 

 .استبودن جریان وزش باد تر پیچیدهدهندة نشان ها ته هشکل ای  

 گیری نتیجه
از ایی  منیاب  کیه     برداری بهرهدر  ها سیستمیک از آبی و بادی و تعیی  سهم هر های سیستمتبادل مناب  رسوبی بی  

است. بررسی ایی    نوشتار پیر رودر  توج ه مورد، موضوع دکن میی در سطح زمی  بروز مشخ صهای فرملند صور  به

ژئومورفولیوژیکی و  الصوصییا    لحیاظ بیه منطقیه   انیداز  چشیم و گرایر  وضعی تزمانی بیانگر  موضوع طی یک دورة

ی از منیاب  رسیوبی موجیود در    رکه سهم بیشت مطالعه مورد بادی در منطق  های سیستمکامل  . رلب استاکولوژیکی 

فراینید  و  آبرفتیی و بیادی   های سیستمتقابل . دهد مینشان  مطالعه مورد در منطق را  زایی بیابانمنطقه دارند، توسعه 

. روابیط متقابیل بیی     شیوند دچیار تغیییر    هیا  آندو یک یا هرده شباعث  در منطقهانتقال رسوب بی  ای  دو سیستم 

 وجیود دارد نییز  دی متعید   نشیدة  حلمسائل  ارتباط ای  در رو ازای  ،بوده توج ه موردمتر آبرفتی و بادی ک های سیستم

شیرایطی را   تواند میهم  ،ها سیستممیان تغییرا  اقلیمی در ارتباط با تقابل ای  در ای  .(9118)لیوینگستون و وارن، 

حالی اسیت کیه   بادی ایجاد کند. ای  در یها سیستمنف  شرایطی را بهند و هم کآبرفتی ایجاد  های سیستم برای رلب 

. نید کن میی بیادی نقیر ایفیا     هیای  سیسیتم برابیر  آبرفتیی در  های سیستمافزایر توان  راستایتغییرا  تکتونیکی در

بیادی   هیای  سیستممنطقه بر در  های آبرفتیسیستم موارد محدود رلب ، درنشان داده شدنیز که در ای  بررسی  چنان

دنبال بیروز االیتاف سیطح    که به بودهتغییرا  تکتونیکی منطقه  واسط  بهآبرفتی  های ستمسیناشی از تجدید نیروی 

اسیاس  ة آهنگیران کیه بر  در  افکنهمخروطالاص در  طور بهآمده است. ای  موضوع  وجودبهآبرفتی  های سیستماساس 

 .(3 شکل) شود میاهده ، مشدهتکتونیکی را تجربه کر های فع الیتمورفوتکتونیکی بیشتری   های شاالصمحاسبا  

 منابع
ای جنیوب   هیای ماسیه   (. منشأیابی ته ه9362نیا، سادا ؛ االتصاصی، محمدرضا؛ قانعی بافق، محمدجواد )احمدی، حس ؛ فیض

 .41-33(، 0) 8، مجل   بیابانبافق. 

زاییی بیا    قشی  بیابیان  (. ارزییابی و تهیی  ن  9363احمدی، حس ؛ االتصاصی، محمدرضا؛ گلکاریان، علی؛ ابریشم، الهیام سیادا  )  

 .330-391(، 3) 31، مناب  طبیعی ایرانمهریز )یزد(.  -استفاده از مدل مدالوس تغییریافته در منطق  فخرآباد 

ییی(.  زارسیوب ی الاک ییا رسیوب سیطحی )تیوان     بند دانه(. تعیی  مناب  ماسه براساس 9361مشهدی، ناصر؛ احمدی، حس  )

 .393-411، (4) 93، تحقیقا  مرت  و بیابان ایران

 و گزینیی در مکیان  جیو ی  الگوهیای  و بیاد  (. نقیر 9310االاق، فرامرز؛ شهریار، علی ) مقصودی، مهران؛ یمانی، مجتبی؛ الوش

 .36-09(، 0) 43 ،طبیعی جغرافیای های پژوهرکویر.  دشت ریگزارهای جهت

 فیی ژئومورفولیوژی  معر  (.9310)رضیا  هیهیا ، محمود  ؛اعتبیاری، بهیروز   ؛میراب شبستری، رامرضا ؛موردی، مهدی ییعایرم
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 (،6) 3 ،ایمنطقیه  - جغرافییا و آمیایر شیهری    .)شیمال شیرق بیرجنید(    آهنگران  منطق  کربناتی ها سنگ کارستی
993-932. 
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