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  چكيده
 هاي كوهو  ها تپهاي هستند كه در دامنه برخي هاي رسوبي ماسهنشستاي از تهگونه هاكوهريگ

در محدوده تنگ چنـار در پـاي دامنـه و بـر روي     . شوندتشكيل مي خشك نيمهمناطق خشك و 
در شرايط  ها آنشود كه اغلب هاي متفاوت ديده مياي با مورفولوژيتجمعات ماسه ها كوهدامنه 

هدف اين پژوهش بررسي ايـن  . اندمربوط به شرايط اقليمي گذشته احتماالًكنوني ثابت بوده و 
-مـي  ها آنگيري و فرايندهاي مؤثر در تشكيل شناخت شرايط و محيط شكل منظور بهها عارضه

مختلـف   هـاي  بخـش هـا در  براي انجام اين كار به دانه سنجي و تحليل رسوب كوهريگ. باشد
 موردمطالعـه نمونـه رسـوبي از منطقـه     16بـدين ترتيـب، در مرحلـه اول    . منطقه پرداخته شد

بـه دليـل   . تحليل و پارامترهاي آماري رسوبات بررسـي شـدند   برداشت و پس از دانه سنجي،
هـا بـه پـنج    و همچنين نتايج تحليل پارامترهاي رسوبي، نمونـه  برداري نمونهشباهت در مناطق 

همچنين، از تحليـل  . مشابه تقسيم و مورد تحليل قرار گرفتند تقريباً هاي ويژگيجامعه آماري با 
دار بودن اختالف بين متغيرهاي مختلـف در  بررسي معني و آزمون توكي جهت راهه يكواريانس 

اسـتفاده   هـا  آنگـذاري  در جابجايي و نهشـته  مؤثردرصد براي بررسي فرايندهاي  95سطح  
در نگاه اول حاكي از دخالت فراينـد   ها آنها و سرت شدگي ظاهري مشاهده اندازه دانه. گرديد

امـا، بررسـي و   . اي بياباني استي ماسهها پهتبه شكل  ها آن گذاري رسوببادي در جابجايي و 
رسوبي مانند شكل، اندازه ذرات و پارامترهاي مختلـف آمـاري و همچنـين     هاي ويژگيآزمايش 

مختلف منطقه حاكي از تفاوت رسوبات بـه شـكل    هاي بخشها در نمودار هيستوگرام كوهريگ
. است موردمطالعهدر منطقه  يگذار نهشتهنوع فرايند، مسافت انتقال و چگونگي  ازنظرچشمگير 

آبـي در قلمـرو   -ريختـي، فلوويـالي، بـادي، بـادي    اي، كوهنتايج نشان داد كه فرايندهاي دامنه
در  هـا  گرانيـت اي مانند دانه هاي سنگمورفوژنتيك و مورفوكليماتيك جنب يخچالي با رخنمون 

 .  اند داشتهو توسعه اين كوهريگ ها نقش اصلي را بر عهده  گيري شكل
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  مقدمه

 خشك نيمهي نواحي خشك و ها تپهو  ها كوهاي است كه در دامنه برخي يكي از انواع تجمع رسوبات ماسه  1كوهريگ
اين پديده . اند برده ميبراي اين نوع عارضه به كار  االيام قديماين اصالح را مردم استان يزد و كرمان از . است قرارگرفته
). 109: 1377به نقل از مهر شاهي 1996لنكستر و چاكرين، (اندشدهخوانده مي 2باالروندهديگر دنيا ماسه  درجاهاي
 انواع از همههاي يخچالي  نهشته ،ها لس ي،بيابان ايماسههاي  تپه ،ها و مجراي رودخانه يساحل هاي ماسههاي  نهشته
. است گرفته شكل ها بيابانرسوبي است كه در  هاي نهشتهكوهريگ هم از انواع ديگر . هستند شده شناخته هاي رسوب

بوده  بادي ماسهاغلب از  ها تپهاين  دهنده تشكيلمواد  كهباوجودآنكه  دهد ميبررسي كوهريگ ها در مناطق مختلف نشان 
اي هاي نامنظمي از رسوبات آبرفتي و دامنهاليه ها آناند ولي در داخل ماسه در پايكوهها متراكم شده هاي لندفرمو شكل 

ي در تشكيل و متناوب فرآيندهاي غير باد تأثيرها، نشانه وجود رسوبات غير بادي در كوهريگ. شودنيز مشاهده مي
اين عارضه در . هاي بادي باشدماسهترين تفاوت اين ژئوفرم با تلتواند مهمتكامل اين پديده به شمار رفته و اين مي

توسط مواد  ها آن، در بيشتر موارد سطح وجود بااين. است گرفته شكل ها كوهبرخي مناطق بياباني دنيا و اغلب در پاي دامنه 
 ها بياباندر اين  سادگي بهو حتي پوشش گياهي پوشانده شده و ممكن است  ها دامنهن آمده از پايي هاي سنگرسوبي يا 

و هم به شكل  ها كوهي توپوگرافي مجاور و متصل به ها تپه عنوان بهكوهريگ ها هم . نباشند مشاهده قابلهم 
، تنها جايي كه بريدگي يا ترانشه الح بااين. هستند مشاهده قابل) با سطح سنگي(تالوس هاي مخروطافكنه و  هاي مخروط
  .و مطالعه است يبررس قابل ها آنباشد ماهيت واقعي  جادشدهيادر كوهريگ ها  ساخت انسانبه شكل طبيعي يا  -هايي

مفصلي در سراسر جهان  نسبتاًاي بادي مطالعات ي ماسهها تپه ويژه بهبادي،  هاي ماسهدر مورد انواع رسوبات و 
اصطالح كوهريگ . گردد برميميالدي  90است اما، مطالعه كوهريگ ها چندان قديمي نيست و به حدود دهه  گرفته انجام

براي يك سري عارضه بياباني در بيابان موجاو در كاليفرنيا  1989در رساله دكتري در  3اولين بار توسط چاكريان
، لنكستر و چاكريان، 1991چاكريان، (تكرار گرديد 90بعدي او در دهه  هاي نوشتهقرار گرفت و در مقاالت و  مورداستفاده

او حوضه و بستر توپوگرافيكي مناسب امكان تجمع رسوبات ريزدانه را بر روي  ازنظر). 2002، چاكريان و لنكستر، 1996
ا متعلق هدر زمينه كوهريگ منتشرشدهرسد اولين پژوهش به نظر مي. كنندها توسط باد در نواحي بياباني فراهم ميدامنه

در اين پژوهش به  ها آن. در كاليفرنيا تعلق دارد 5هاي بيابان موجاودر مورد كوهريگ) 1995(و همكاران او  4به زيمبلمن
فعال بودن و يا عدم فعاليت اين  ازدور سنجشها پرداختند و با استفاده از بررسي پراكنش و مشخصات رسوبي كوهريگ

گيرند كه موانعي ي شكل ميدرجاهايهمچنين اظهار داشتند كه كوهريگ ها  ها آن. ي رسوبي را مشخص نمودندها تپه
بيان كردند كه ) 1996( 6وارن و ليوينگستون. بادي قرار بگيرد هاي ماسهدر مسير حركت  ها كوهو  ها تپهمانند دامنه 

به  ها كوهرسوبي از دامنه  هاي دانهو  ها ماسههستند كه ممكن است در اثر صعود يا نزول  اي پيچيدهكوهريگ ها عارضه 
نيز كوهريگ ها  ها آن ازنظر. ريزند مي ها كوهدامنه  پاي بهبنابراين در اثر فرايندهاي جرياني يا نيروي ثقل . بيايند وجود

كه ممكن  هرچند. اند كوهرفتيآبرفتي و  هاي نهشتهتخريبي و  هاي جريانتالوس،  هاي نهشتهبادي،  هاي ماسهتركيبي از 
اين پيچيدگي و تشكيل شدن شان توسط فرايندهاي . است در ايجاد كوهريگ يكي يا چند تا از اين عوامل نقش ايفا كنند

گوياي آن است كه كوهريگ ها اطالعات ديرينه محيطي غني را در خود نهفته  اي تودهمختلف مانند باد، آب و حركات 
بادرفتي،  هاي نهشتهي موجاو در كاليفرنيا بيان داشت كه كوهريگ تجمعي از كوهريگ ها بامطالعه) 1996(النكستر. دارند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Sand Ramps 

2 -Sand Ramps 

3 -Tchakerian 

4 -Zimbelman et al 

5 -Mojave 
6 -Warren & Livingstone 
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هستند و جنب  ها يناهمواردر مجاورت  يا دامنهفرايند بادي و فرايندهاي  برهمكنشآبرفتي و تالوس ها است كه نتيجه 

، تالوس ها و پالئوسل ها عارضهبه هنگام پايداري اين . افتند مياتفاق  اي منطقهكريدرهاي انتقال ماسه به شكل محلي و 
 ها لند فرمبررسي كوهريگ هاي جنوب ناميبيا نشان داده است كه اين . پوشانند يمرا  ها آنو  قرارگرفته ها آنبر روي  1ها

بازالتي بيشتري نسبت به  هاي كانيتر بوده از كه قديمي ها آنبرخي از . اند ايجادشدهدر دو مقطع زماني متفاوت 
ها كند كه حجم زيادي از كوهريگخود مشاهده مي هاي بررسياو در ). 2003 2برترام(هاي جديدتر برخوردارند كوهريگ

به شكل  ها رسوبدر دامنه بادگير حجم زيادي از : كندرا به سه دسته تقسيم مي ها آنشكلي  ازنظرجديد بوده كه 
 هاي زاويهدر  ها آنهمچنين، برخي از . بسيار كمتر است ها حجم رسوباتدر بخش بادپناه دامنه. اندقرارگرفتهكوهريگ 

گيري ترين ويژگي رسوبي كوهريگ ها شكلاو، مشخص ازنظر. اندقرارگرفتهكم شيب تري  هاي زاويهپرشيب و برخي در 
ضمن مطالعه رسوبات آبرفتي و  ،)2007( ماهان و همكاران. ستها دامنهبادي و آبشستگي  گذاري رسوبتوسط  ها آن
هاي اين منطقه اقدام مقاطعي از كوهريگ لومينسانس سن گذاريدر شمال شرق بيابان موهاو براي  يكواترنريالبي س

رسد هاي سرد يخچالي ميبه دوره ها آنها نشان داد كه اگرچه عمده سابقه تشكيل كردند كه زمان تشكيل اين كوهريگ
من و بيت. وجود دارد ها آنهاي بادآورده امكان تراكم ولي حتي در طول هولوسن هم بسته به جهت و ميزان ماسه

گيري كوهريگ ها در بيابان موهاو به اين نتيجه رسيدند كه كوهريگ ها در مطالعه خود بر روي شكل) 2012(3همكاران
 گذاري رسوبجايي كه منابع ماسه كافي در اختيار بوده و بستر مناسب براي  ويژه به؛ شوند ميبا سرعت بااليي تشكيل 

 /گيرندنوسانات اقليمي قرار مي تأثيرو كمتر تحت  مانده باقيبر روي زمين  مدت طوالنيبنابراين در . وجود داشته باشد
در افريقاي جنوبي پرداختند و مشاهده نمودند  5به مطالعه كوهريگ هاي پارك ملي گلدن گيت) 2012(4تلفر و همكاران

ز آخرين دوره يخچالي و دوره حاكميت جنب يخچالي در منطقه در بازه به شكل كوهريگ پس ا ها رسوبكه انباشت 
در  6به بررسي كوهريگ هاي منطقه لداخ) 2016(كومار و همكاران. هزار سال پيش اتفاق افتاده است 45تا  16زماني 

وهريگ ها در نشان داد كه ك ها آننتايج مطالعات . پرداختند 8آن بر اساس تكنيك لومينيسنس 7سن سنجيهندوستان و 
 به وجوددرياچه اي -جرياني هاي رسوبهاي ها و فعاليتبادي، فرسايش دامنه يها تيفعالاين منطقه در اثر تركيبي از 

 .آمده است

ها با كوهريگ 9و حتي در دهه اول قرن بيست و يكم بر روي سن سنجي  90توان گفت كه بسياري از مطالعات دهه مي
، كالرك و )1994(و همكاران 12، رندل11)1994(كالرك ازجملهمتمركز بود  10لومينيسانساستفاده از تكنيك 

انجام )2003(و برترام )1998(، كالرك و رندل)1996(، رندل و شافر)1996b(،، كالرك و همكاران)1996a(همكاران
چاكريان و ، )2003و  1996(همچنين در زمينه ژئومورفولوژي كوهريگ ها توسط النكستر و چاكريان. گرفت

در ايران نيز مطالعات بر روي عارضه . است گرفته انجاممطالعات ديگري نيز  2012من و همكاران و بيت) 2002(النكستر
ايشان در اولين پژوهش خود در اين زمينه به مطالعه . است محدودشده) 1390، 1379، 1377(كوهريگ به مهرشاهي

نتايج حاصل از اين پژوهش ). 1377مهرشاهي و همكاران، (هاي اردكان پرداختتشكيل، تحول و تعيين سن كوهريگ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Paleosol 

2 -Bertram 

3 -Bateman 

4 - Telfer 

5 -Golden Gate 
6 -Ladakh 

7 -Choronology 

8 -Luminescence 

9 Choronology 

10 -Luminiscence 

11 -Clarke 

12 -Rendell 
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از حال  تر مناسبدر اين منطقه  بادي ماسهنشان داد كه شرايط در زمان حداكثر آخرين دوره يخچالي جهت حمل و تراكم 

مطالعه خود  درنتيجه اه آنهمچنين، . در حال حاضر ماسه زيادي براي تغذيه آن وجود ندارد چراكه. حاضر بوده است
، افت ها آن ازنظر. با جهت بادهاي كنوني متفاوت بوده است ها تپهاين  گيري شكلاظهار داشتند كه جهت بادها در زمان 

- متر از نهشته 25يابي نوري حدود سن. نموده است را بيشتر ها واريزهدما سبب افزايش هوازدگي فيزيكي شده و اين خود 

نوع  .اند شده گذاشتهجا ي به وجود آورنده كوهريگ اردكان در حدود حداكثر آخرين دوره يخچالي بهاهاي بادي و واريزه
اين شرايط حداقل براي يك  .محل است تر از امروز درطوفاني احتماالًي سرد، خشك و وهواي آبدال بر سلطه  ها رسوب
همچنين، ايشان ).  1997تامس و همكاران، (شته استساله به هنگام استقرار پرفشار سيبري در ناحيه وجود دا 5000دوره 

؛ )اردكان يزد(هاي معدن حوض سفيد كوهريگ كوهريگ شناسي در استان يزد در سه منطقه، به مطالعه )1379( در سال
روش مروري، توصيفي و ميداني  3از  با استفاده هاي شيركوه در استان يزدكوهريگ؛ )مهريز(هاي بغدادآباد كوهريگ

را در ها و موقعيت استقراركوهريگ يشناس رسوب هاي ويژگيمعرفي اين پديده، بررسي  آن راهدف از پرداخته است كه 
هاي بغداد آباد هاي دامنه باختري تپهكوهريگ مطالعه ، در)1389(مهرشاهي و خسروياني . استان يزد مطرح نموده است

ها و به اين هدف از تركيب داده دستيابيبراي و نطقه مذكور بوده هاي مهاي كوهريگمهريز، به دنبال منشايابي ماسه
اين پژوهش نيز به . اند نموده سيستم اطالعات جغرافيايي استفادهو  ازدور سنجش، شناسي كاني ،هاي ژئومورفولوژيروش

محدوده حوضه در  ها آنآوردن  به وجودگيري عارضه كوهريگ و نقش فرايندهاي مختلف در دنبال بررسي شرايط شكل
اي، در ي ماسهها تپه برخالف، موردمطالعهرسوبات كوهريگ در منطقه . تنگ چنار در جنوب شهرستان مهريز است

در ارتفاعات اغلب باال  ها كوهتر با ظاهر و مورفولوژي متفاوت در پاي دامنه و حتي بر روي دامنه مناطق پرشيب
با  شناسي زمينهاي گذشته و در دوره درآمده شده تثبيتب به شكل در حال حاضر اغل ها عارضهاين . است گرفته شكل

در بازسازي شرايط محيطي  ها آن، بررسي رو ازاين. رطوبتي و برودتي به وجود آمده است ازنظرشرايط اقليمي متفاوت 
 ازنظراي هاي ماسهشان را با تپهتفاوت ها آنهمچنين، مطالعه . ديرينه و درك رخدادهاي گذشته حائز اهميت زيادي است

  .سازدمورفوديناميك و مورفوكلماتيك مشخص مي
 موردمطالعهمحدوده    

 54 تا دقيقه 18 و درجه 54 از محدوده اين .است شده واقع مهريز شهرستان در و يزد استان جنوب در مطالعاتي محدوده

شكل (است يافته گسترش شمالي عرض دقيقه 26 و درجه31 تا دقيقه 18 و درجه 31 و شرقي طول دقيقه 29 و درجه
1.( 

 
  موقعيت منطقه تنگ چنار: 1شكل
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و سبب جدايي  قرارگرفتهي جنوب شرقي شيركوه به شكل يك ناوديس يا چاله فرسايشي ها دامنهدر  موردمطالعهمنطقه 

ساختاري و چه  ، چه به لحاظشناسي زمين ازنظربدين روي، . از كوه بزرگ شيركوه گرديده است ها دامنهبخشي از اين 
پراكنده ايران مركزي به  هاي كوهژئومورفولوژي جزء  ازنظرشيركوه ). 2شكل (آيدشمار مي ليتولوژي جزئي از شيركوه به

. است قرارگرفته دختر اروميه و كمربند مركزي ايران زون مرز نزديكي در شناسي زمينساختمان  ازنظرشمار رفته و 
 .دهد مي تشكيلكه  سازند ارز هم شده دگرگون هايسنگ را منطقه سطح در يافته رخنمون هاي سنگ ترين قديمي

 و يافته گسترشمنطقه  جنوبي و شمالي حاشيه ارتفاعات طول در پالئوزوئيك تا پركامبرين يشناس نهيچ واحدهاي
 دوره در .دهد مي سنوزوئيك تشكيل رسوبي و آذرين يها سنگ را ارتفاعات اين در موجود يها رخنمون بيشترين

 تخريبي واحد زيرين كرتاسه-ژوراسيك باال زماني فاصله در و نفوذ منطقه در شيركوه گرانيتي باتوليت مياني، ژوراسيك

 يواحدها و غرب شمال در گرانيتي هاي سنگ. است كرده رسوب شيركوه گرانيت روي بر آذرين ناپيوستگي با سنگستان
 برابر ساالنه حوضه متوسط بارش. دارد برونزد منطقه غرب جنوب و جنوب شرق ، شمال در نيز مزوزوئيك سنگي

بيشتر . باشد يم سال  ماه نيتر پرباران ساليانه بارندگي درصد 20 از بيش بودن دارا با دي ماه .است مترميلي226با
آن خاك فقير و نيمه تكامل  هاي بخشو تنها در بعضي  شده ليتشك يا ماسه هاي رسوبمحدوده تنگ چنار از  هاي بخش
منطقه  هاي بخشبر همين اساس، پوشش گياهي منطقه هم مرتع فقير بوده و تنها در بعضي . است مشاهده قابل
 .زراعي وجود دارد يها نيزم

  
  ، اقتباس از گوگل ارثموردمطالعهمحدوده  :2شكل

  روش تحقيق
از محدوده  22/8/94و  8/7/93، در دو بازه زماني مختلف يعني تاريخ موردمطالعهي منطقه هاكوهريگ بررسي منظور به

 هاي ويژگيهاي اوليه و مشاهده در مطالعات ميداني ضمن بررسي و كنترل نقشه. بازديد به عمل آمد موردمطالعه
كوهريگ ها در امتداد دره، بر روي دامنه و در ارتفاعات و جايي كه  هاي رسوباز  ييها نمونهها به برداشت كوهريگ
به اين صورت  برداري نمونهنحوه . رسيدند اقدام گرديدمورفولوژي، رنگ، بافت و حجم متفاوت به نظر مي ازنظر ها رسوب

 ازنظره رسوبات حوضه در مناطقي ك دست نييپا هاي بخشبود كه در امتداد دره اصلي حوضه، از باالدست حوضه تا 
نوع نمونه  15در بازديد اول . انجام گرفت برداري نمونهداشتند  باهم ييها تفاوتشكل، حجم، رنگ، ضخامت و ارتفاع 

متري  2400اي برداشت گرديد و در بازديد دوم بر روي دامنه ارتفاعات باالدست حوضه و در ارتفاع حدود رسوب ماسه
. نيز يك نمونه برداشت شد ها رسوب، از اين رو ازاين. نمونه قبلي متفاوت بود 15مشاهده گرديد كه از  ييها رسوب

در دو بخش از منطقه كه دو مقطع يا نيمرخ . اخذ گرديد موردمطالعهنمونه رسوبي از منطقه  16 درمجموع صورت نيبد
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 جادشدهيامتري  20و  15به عمق ) مياني حوضه و يكي به شكل مصنوعي هاي بخشيكي در كنار رودخانه در (عمودي

   ).1جدول (انجام گرفت نيرزميز هاي ماسهرسوبي  يها هيالاز  برداري نمونهبود 
  ريگهااز كوه شده برداشت يها نمونهموقعيت جامعه : 1جدول شماره

فراواني  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  جامعه
  جامعه

ارتفاع سطح 
  ) متر(زمين

  عمق برداشت از سطح زمين

  متر يسانت10  متر  1950و1900  2  31◦ 22' 06''  54◦ 22' 12''  1
  متر  15و  10، 4، 1 يهاعمق 2230  4  31◦ 23' 37''  54◦ 25' 14''  2
  متر سانتي15 2250  4  31◦ 24' 33''  54◦ 23' 31''  3
  متر 20و  10، 5، 4، 1 هايعمق 2010  5  31◦ 25' 16''  54◦ 20' 07''  4
 متر سانتي10 2380  1  31◦ 21' 46''  54◦ 21' 15''  5

 منظور به مرحله اين در. مخصوص قرار داده و به آزمايشگاه منتقل شدند هاي بستهرا داخل  شده برداشت هاي رسوب

 بقاياي سيني ريخته شد تا از از عرصه در شده برداشتهاي ، ابتدا نمونه)گرانولومتري(بندي دانه هايشاخص بررسي

 معروف 2الك به نام آناليز كه 1خشك الك روش براساس ها،نمونه بنديسپس دانه. پاك شوند اضافي ذرات و گياهي

 45و كمتر از  45، 90، 125، 180، 250، 500، 600، 1000هاي بدين منظور با استفاده از الك. گرفت انجام است،
 دقت به الك هر روي رب مانده باقي رسوب محتوي دقيقه الك شد و 20گرم به مدت 450ميكرون، از هر نمونه در حدود 

استفاده شد و پارامترهاي آماري از قبيل قطر  Gradistatافزار بندي از نرمهاي دانهتعيين شاخص منظور به. گرديد وزن
رسوبات  منشأو همچنين هيستوگرام براي مشخص نمودن  6، كشيدگي5شدگي، كج4، ميانه، نما، جورشدگي3ميانگين

با  شده تهيه هاي نمونهدر  موردنظردار بودن اختالف بين متغيرهاي آماري و بررسي معني هاي مقايسهسپس .تعيين گرديد
و آزمون توكي صورت گرفت تا رابطه بين اين پارامترها با همديگر  راهه يكو روش واريانس  spss افزار نرماستفاده از 

و تحول كوهريگ ها مشخص  گيري شكلر بر با تحليل اين آمارها فرايندهاي اثرگذا درنهايتمقايسه و سنجيده شده و 
  . شود
  تحقيق هاي يافته

رسوبي براي هر نمونه، با استفاده از  هاي دانهرسوبي در آزمايشگاه و مشخص نمودن قطر  هاي نمونهپس از گرانولومتري 
  :آمده است) 2جدول (به تحليل پارامترهاي آماري نمونه پرداخته شد كه نتايج آن در جدول زير Gradistat افزار نرم

  تحليل پارامترهاي آماري رسوبي كوهريگ هاي محدوده تنگ چنار :2جدول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ Dry sieve 

2/ Sieve Analysis 

3/ Mean Diameter 

4/ Sorting 

5/ Skewness 

6/ Kurtosis 

شماره
  نمونه

ارتفاع   نوع رسوب
  نمونه

  تعدادنما  چولگي  كشيدگي  جور شدگي نما ميانه ميانگين جامعه

/027/10 3238/1345/15/10/844 2250  ماسه درشت 1 097-   يك نما 
  يك نما 0/553 1/038 0/904 0/368 0/582 20/822 2230  ماسه متوسط 2
  چند نما 0/263 0/876 0/958 0/868 1/100 31/250 2250  ماسه درشت 3
  چند نما 0/355 0/658 1/038 0/368 0/847 21/052 2232  ماسه درشت 4
  چند نما 0/118 0/648 1/076 0/868 1/022 21/211 2235  ماسه درشت 5
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شده و  برداري نمونهمناطق  ازنظر ها نمونهمشاهده گرديد كه برخي از اين ) 2جدول(ها رسوبپس از تحليل اوليه 

به پنج جامعه مختلف تقسيم و  شده برداشترسوبي  هاي نمونهبنابراين . دارند باهمهاي زيادي رسوبي شباهت هاي ويژگي
برداري شده و در زير، نمايي از نقاط نمونه. آماري انجام گرفت بر روي جوامع ها رسوبنمونه آماري  يجا بهها تحليل

  ).4و  3 يها شكل(نشان داده شده است موردمطالعههاي تصاوير مربوط به كوهريگ

  
  شده در محدوده تنگ چنار بر روي تصوير گوگل ارث برداري نمونهمناطق  :3شكل

  

  چند نما 1/000 1/321 0/699 0368 0/412 0/448 4  2030  ماسه متوسط 6
  چند نما 0/078 0/825 0/891 0/868 1/080 1/044 1  1900  ماسه درشت 7
  چند نما 0/651 0/854 0/848 0/368 0/371 0/705 1  1950  ماسه متوسط 8
/0 1/026 0/678 1/50 1/324 1/244 3  2250  ماسه درشت 9 103-   چند نما 
  چند نما 0/198 0/649 0/959 1/50 0/972 1/032 3  2250  ماسه درشت 10
  دو نما 0/722 1/511 0/894 0/222 0/247 0/257 4  2015  ماسه ريز 11
  دو نما 0/841 1/723 0/753 0/284 0/204 0/131 4  2020  ماسه خيلي ريز 12
  دو نما 0/943 1/81 1/014 0/237 0/261 0/269 4  2014  ماسه ريز 13
  چند نما 1/000 4/034 1/173 0/368 0/231 0/422 2  2245  ماسه ريز 14
  چند نما 0/947 3/024 1/018 0/368 0/234 0/209 4  2010  ماسه ريز 15
/0 286/1324/15/10/678 5  2380  ماسه درشت 16 103-   يك نما 1/026 
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، درواقع. است شده نوشته، كه شماره هر جامعه روي تصوير موردمطالعههاي مربوط به جوامع آماري از كوهريگ هاي نمونه :4شكل

  .براي هر جامعه يك تصوير آورده شده است
  

از  هركدامكلي  هاي ويژگي اكنون همدر پنج جامعه،  ها آن بندي دستهمربوط به كوهريگ ها و  هاي رسوب پس از تحليل
  :است شده بيانجوامع به شرح زير 

حوضه بوده كه در ارتفاعات  دست پايين هاي بخشبه شكل ماسه در  ها رسوبزيادي از  نسبتاًشامل حجم  :جامعه اول
ها اجازه داده و تا جايي كه شيب دامنه اند شده گذاشتهبر  روي دامنه جاي  موردمطالعهمتر به باال در منطقه  2200حدود 

به به شكل نزولي و از باال  ها رسوباين  گذاري نهشتهميداني حاكي از  هاي بررسي. دانپيشروي كرده ها كوهبه سمت 
 ها آن رأسبه شكل تالوس بوده كه  ها ماسهمورفولوژي بخشي از اين  چراكه. باشد ميدر جهت نيروي ثقل  ها دامنه نييپا
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گرانيتي به  هاي سنگاي و تخريب فرايند دامنه ها آندر ايجاد  مؤثربنابراين فرايند غالب و . به سمت دامنه كوه است

از  متأثر كامالًها به همين دليل، مورفولوژي و توپوگرافي كوهريگ. باشد مييخبندان و ذوب يخ  تأثيراي تحت شكل دانه
اند نهشته شده پرشيبرسوبي نيز بر توپوگرافي  هاي دانهها زياد بوده، شيب دامنه كه ازآنجايي. ها استشيب دامنه

با توجه . مربوط به اين جامعه هستند 8و  7هاي شماره نمونه. باشددرصد مي 70بيش از  ها آنكه شيب بيشتر  اي گونه به
 ازلحاظها، داراي جورشدگي متوسط بوده و نيز هاي آماري مشخص گرديد كه اين نمونهاز تحليل آمدهبه نتايج به دست 

تمايل به سمت (منفي است  يشدگداراي كج  8دگي متقارن بوده و نمونه كج ش ازنظر 7نمونه . كشيدگي پهن هستند
در ها بيشتر دانه كه درحاليميكرون بوده  600-250داراي قطر  7هاي ماسه در نمونه همچنين دانه). دانه درشتذرات 
  . ميكرون دارند 1000-600ميكرون هستند و قطري بين  1000در حدود  8 نمونه

متر ضخامت  20اين ترانشه . است شده برداشت اي رودخانهجامعه دوم از يك ترانشه در كنار دره  هاي رسوب :جامعه دوم
جزء  14و  5و  4و  2 هاي نمونه. متري برداشت گرديده است 5و 10، 15، 20هاي نمونه رسوبي از آن در عمق 4داشته و 

نزديك  هاي رسوب. شوند ميتا گراول ها را شامل  دانه شتدر هاي ماسه ها آنهمه  شناسي رسوب ازنظر. اين جامعه هستند
اين جامعه قطر باالي  5نمونه  كه طوري به. رسوبي زيرين برخوردارند هاي اليهبه نسبت  تري درشتسطح زمين از قطر 

رسوبي  يها نمونهاين جامعه تك نما بوده و بقيه  2، تنها هيستوگرام نمونه گيري شكل منشأ ازنظر. ميكرون دارد 1000
از  كدام هيچكه  دهد ميرسوبي همچنين نشان  هاي تحليل. بودن رسوبات دارند منشأدو يا سه  كم دستحاكي از 

 كدام هيچكشيدگي نيز  ازنظر. از كج شدگي منفي برخوردارند ها آنموجود در اين جامعه جور شده نبوده اما همه  هاي نمونه
  .دهند نمياز نمونه كشيدگي بااليي را نشان 

 افكنه مخروطمياني حوضه و اغلب در اطراف رودخانه فرعي بزرگ و  هاي بخشاين جامعه در  هاي رسوب :جامعه سوم
در اين منطقه بسيار زياد است كه دليل آن رسوبات آبرفتي  ها رسوبحجم . است قرارگرفتهبسيار بزرگ اين رودخانه 

در  تأثيرگذاربنابراين عوامل اصلي . ط بادها جابجا شده استتوس ها آنو رودخانه است كه بخش زيادي از  افكنه مخروط
رسوبي توسط  اي ماسه-ايانتقال و سپس نهشته را به اين بخش ها ماسهها بوده كه حجم زيادي از اين بخش رودخانه

اين  ها هدامنبنابراين هم در مناطق كم شيب تر و هم در پاي . اند كردهحركت  ها كوهبادها جابجا و به سمت دامنه 
با توجه تحليل رسوبات مشخص گرديد . مربوط به اين جامعه هستند 10و  9، 3، 1هاي نمونه. است شده انباشتهرسوبات 

متقارن  1كج شدگي نمونه  ازنظر. جورشدگي خيلي ضعيف دارد 9خوب بوده و تنها نمونه  نسبتاًها كه جورشدگي نمونه
كشيده بوده و  1همچنين نمونه . دارند) دانه درشتتمايل به سمت ذرات (نفيها كج شدگي مساير نمونه كه درحاليبوده 
دهد ميكرون هستند كه نشان مي 1000- 250ها داراي قطري بين همه نمونه. پهن و خيلي پهن هستند ها نمونهساير 

بودن ذرات  دانه درشتنيز با توجه به  3در جامعه . باد غالب متفاوت بوده است احتماالًو  دهنده انتقالسرعت فرايندهاي 
  .در يك محيط پرانرژي و نزديك صورت گرفته است گذاري رسوبگردد كه مشخص مي

هموار و كم شيب  نسبتاًحوضه و از يك سطح  باالدست هاي بخشرسوبي اين جامعه در  هاي نمونه :جامعه چهارم
بوده و مطالعات دانه سنجي نيز اين موضوع را  متأثراز فرايندهاي بادي  ظاهراًاين منطقه  هاي رسوب. است شده برداشت

. اند پراكندهرو به اين بخش منتقل و سپس بادها آن را در سطح  باالدستاي ماسه هاي رسوب، رودخانه درواقع. نمود تأييد
ي ها تپه برخالف چراكه. اند نياورده به وجودصي را هم مشخصي نداشته و لندفرم خا بندي اليه ها ماسهدر اين بخش 

از  ها رسوببااليي اين محدوده  هاي بخشدر . اندميدان و گستره مناسبي براي اين كار در داخل دره پيدا نكرده يا ماسه
، 6هاي نمونه. اند گذاشتهبر جاي  ها رسوببزرگي در داخل  نسبتاً هاي سنگ قطعهاي نيز اثر پذيرفته و فرايندهاي دامنه

از تحليل پارامترهاي آماري مشخص  آمدهبا توجه به نتايج به دست . مربوط به جامعه چهارم هستند 15و  13، 12، 11
 6كشيدگي، نمونه  ازلحاظهمچنين . دارند) دانه درشتتمايل به سمت ذرات (منفي  اريبسها كج شدگي گرديد كه نمونه

خوب و در ساير  نسبتاً 12و  6 هاي نمونهجورشدگي در . بسيار كشيده هستند سنگ قلوهليل وجود كشيده و ساير نمونه به د
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به . تر غالب هستندميكرون بوده كه البته ذرات ريز 500ها بيشتر كمتر از  قطر ذرات در نمونه. ها متوسط است-نمونه

 ازنظربيان داشت كه  توان يمتر بوده و از اين نظر در اين جامعه رسوبي، ميانگين قطر ذرات بيش ها سنگ قلوهدليل وجود 
است كه حاكي از تفاوت در نوع  ميتقس قابلاين جامعه به دو منطقه ناهمگون  گذاري رسوبفرايند جابجايي، انتقال و 

  .است باالدستي ها دامنهفرايند، ميزان و مقدار جابجايي و ميزان نزديكي به 
اين بخش  هاي رسوبدليل آن مشخصه يكسان . است شده برداشتدر اين جامعه تنها يك نمونه رسوبي  :جامعه پنجم

حوضه آبريز بر روي  دست پايينمتر منطقه و در بخش  2380اين نمونه رسوبي از ارتفاع . است موردمطالعهاز منطقه 
و در  اند قرارگرفته نييبه پااز باال  يا دامنه هايبه شكل واريزه ها رسوب. ي شرقي شيركوه برداشت گرديده استها دامنه

نيروي  تأثيرتحت  ها رسوبفرايند غالب ايجاد آن تخريب و هوازدگي و پايين آمدن . اندحال حاضر در مرحله شكل زايي
ط به اين تنها نمونه مربو 16نمونه رسوبي . ندارند ها آنبادي نقشي در ايجاد يا تغيير -بنابراين فرايندهاي آبي. ثقل است

 ها نمونهنمودارهاي ستوني برخي از ) 6(نمودارهاي درصد تجمعي و چولگي، در شكل ) 5(در شكل. جامعه آماري است
 .با همديگر آورده شده است ها آنبراي مقايسه 
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از نمودارها آورده  هركدامكه شماره نمودار در پايين  موردمطالعهنمايش نمودارهاي تجمعي و چولگي پنج جامعه آماري  :5شكل
  .شده است
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  .، شماره نمونه در پايين نمودارها آمده استها آنتوزيع اندازه ذرات و نمايش تعداد نماي ) هيستوگرام(نمودار ستوني : 6شكل
  
و  ها آنگرانولومتري و تحليل  درنتيجه آمده دست بهو پارامترهاي آماري  بندي رسوباتدانه وتحليل تجزيه منظور به

رسوبي و تفاوت در نوع فرايند، با استفاده از  هاي دانهگذاري در انتقال، جابجايي و نهشته مؤثرهمچنين بررسي فرايندهاي 
 95دار بودن اختالف بين متغيرهاي مختلف در سطح  و آزمون توكي، معني راهه يكو روش واريانس  SPSSافزار نرم

در جدول زير آناليز واريانس متغير قطر ميانگين نشان داده . ي قرار گرفتها به شرح زير مورد بررسدرصد در كوهريگ
  .شده است

 آناليز واريانس متغير قطر ميانگين: 3جدول

   جمع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات آزمون فيشر  داريسطح معني

/000  17/364  

 ها گروهتغييرات بين 1203314/355 3 401104/785

23100/410  12  277204/915 
تغييرات داخل 

 ها گروه

 كل1480519/270 15 
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بنابراين در مورد قطر ميانگين تفاوت . است 01/0كمتر از  داري معنيشود كه سطح مشاهده مي) 3(با توجه به جدول

بررسي اين موضوع، آزمون توكي صورت پذيرفت كه نتايج آن در  منظور به. گروه كوهريگ وجود دارد 4دار بين معني
  .نشان داده شده است) 4(جدول 

 نتايج آزمون توكي براي متغير قطر ميانگين :4جدول

(I) جامعه (J) جامعه 
  اختالف ميانگين

(I-J) 
سطح   خطاي استاندارد

داريمعني
 %95ي اطمينان فاصله

  حد بااليي حد پاييني

  1 جامعه

131/625633 38/775000-  2 جامعه /991 
-

429/55849
352/00849 

131/625633 99/775000  3 جامعه /872 
-

291/00849
490/55849 

-  4 جامعه
532/600000*

124/097837 /005 
-

901/03421
-164/16579 

  2 جامعه

131/625633 38/775000  1 جامعه /991 
-

352/00849
429/55849 

107/471879 138/550000  3جامعه  /586 
-

180/52338
457/62338 

-  4 جامعه
493/825000*

98/107954 /001 
-

785/09781
-202/55219 

  3 جامعه

131/625633 99/775000-  1 جامعه /872 
-

490/55849
291/00849 

107/471879 138/550000-  2 جامعه /586 
-

457/62338
180/52338 

-  4 جامعه
632/375000*

98/107954 /000 
-

923/64781
-341/10219 

  4 جامعه
*532/600000  1 جامعه 124/097837 /005 164/16579 901/03421 
*493/825000  2 جامعه 98/107954 /001 202/55219 785/09781 
*632/375000  3 جامعه 98/107954 /000 341/10219 923/64781 

 
 95دار در سطح قطر ميانگين  داراي اختالف معني ازنظر 4جامعه  هاي نمونهشود كه مشاهده مي) 4(با توجه به جدول 

با يكديگر اختالف  3و  2، 1 هاي رسوب كه يدرحال، )01/0داري كمتر از  سطح معني(ها هستند درصد با ساير نمونه
در يك گروه و رسوب   3و  2 ،1، رسوبات ها آنداري بنابراين با توجه به نزديك بودن عدد سطح معني. داري ندارندمعني

 .آناليز واريانس متغير جورشدگي نشان آورده شده است) 5جدول (در زير جدول . گيرنددر گروه جداگانه قرار مي 4
  آناليز واريانس متغير جورشدگي) 5(جدول                                                   

   %داريسطح معني مون فيشرآز ميانگين مربعات درجه آزادي جمع مربعات

ها گروهتغييرات بين  437/ 3 146/ 015/ 5/258  

ها گروهتغييرات داخل  332/ 12 028/      

 كل 769/ 15 146/    
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- بنابراين در مورد جورشدگي تفاوت معني. است 01/0داري كمتر از شود كه سطح معنيمشاهده مي) 5(با توجه به جدول

نشان داده شده ) 6(بنابراين آزمون توكي صورت پذيرفت كه نتايج آن در جدول . دارد گروه كوهريگ وجود 4دار بين 
 .است

 نتايج آزمون توكي براي متغير جورشدگي : 6جدول

(I) 
 جامعه

(J) 
 جامعه

  اختالف ميانگين
(I-J) 

خطاي استاندارد داريسطح معني
 %95ي اطمينان فاصله

  حد بااليي حد پاييني

 1 جامعه

 32836/ 52736/- 899/ 144114/ 099500/- 2 جامعه

 47686/ 37886/- 986/ 144114/ 049000/ 3 جامعه

 70639/ 10039/- 170/ 135872/ 303000/ 4 جامعه

 2 جامعه

 52736/ 32836/- 899/ 144114/ 099500/ 1 جامعه

 49785/ 20085/- 602/ 117669/ 148500/ 3 جامعه

 72141/ 08359/ 013/ 107416/ *402500/ 4 جامعه

 3 جامعه

 37886/ 47686/- 986/ 144114/ 049000/- 1 جامعه

 20085/ 49785/- 602/ 117669/ 148500/- 2 جامعه

 57291/ 06491/- 138/ 107416/ 254000/ 4 جامعه

 4 جامعه

 10039/ 70639/- 170/ 135872/ 303000/- 1 جامعه

 08359/- 72141/- 013/ 107416/ *402500/- 2 جامعه

 06491/ 57291/- 138/ 107416/ 254000/- 3 جامعه

  
  .درصد هستند 95دار در سطح جورشدگي داراي تفاوت معني ازنظر 4و  2شود كه جامعه مشاهده مي) 6(با توجه به جدول 

  .متغير چولگي نشان داده شده است) 7جدول (در زير جدول آناليز واريانس
 آناليز واريانس متغير چولگي : 7جدول

جمع مربعات  /داريسطح معني آزمون فيشر ميانگين مربعات درجه آزادي

 000/ 12/787 6/870 3 20/611 ها گروهتغييرات بين 

   537/ 12 6/447 ها گروهتغييرات داخل 



 15 ...گيري و تحولارزيابي فرايندهاي موثر بر شكل

 

جمع مربعات  /داريسطح معني آزمون فيشر ميانگين مربعات درجه آزادي

 000/ 12/787 6/870 3 20/611 ها گروهتغييرات بين 

   537/ 12 6/447 ها گروهتغييرات داخل 

    15 27/058 كل

-بنابراين در مورد چولگي تفاوت معني. است 01/0داري كمتر از  شود كه سطح معنيمشاهده مي) 7(با توجه به جدول 
نشان داده شده ) 8(بنابراين آزمون توكي صورت پذيرفت كه نتايج آن در جدول. گروه كوهريگ وجود دارد 4دار بين 

  .است
                        

 نتايج آزمون توكي براي متغير چولگي : 8جدول

(I) جامعه (J) جامعه 
  اختالف ميانگين

(I-J) 
 داريسطح معني  خطاي استاندارد

 %95ي اطمينان فاصله

 حد پاييني حد پاييني

  1 جامعه
 2/09712 1/67212- 986/ 634787/ 212500/  2 جامعه

 1/49462 2/27462- 926/ 634787/ 390000/-  3 جامعه

 4/00784 45416/ 013/ 598483/ *2/231000  4 جامعه

  2 جامعه
 1/67212 2/09712- 986/ 634787/ 212500/-  1 جامعه

 93628/ 2/14128- 660/ 518301/ 602500/-  3 جامعه

 3/42321 61379/ 005/ 473142/ *2/018500  4 جامعه

  3 جامعه
 2/27462 1/49462- 926/ 634787/ 390000/  1 جامعه

 2/14128 93628/- 660/ 518301/ 602500/  2 جامعه

 4/02571 1/21629 001/ 473142/ *2/621000  4 جامعه

  4 جامعه
 45416/- 4/00784- 013/ 598483/ *2/231000-  1 جامعه

 61379/- 3/42321- 005/ 473142/ *2/018500-  2 جامعه

 1/21629- 4/02571- 001/ 473142/ *2/621000-  3 جامعه

  
دار ها تفاوت معنيو ساير نمونه 4جامعه  دهد كه مانند متغير قطر ميانگين، چولگي نيز بيننيز نشان مي) 8(نتايج جدول 

در زير جدول . گيرنددر گروه ديگر قرار مي 4در يك گروه و رسوب   3و  2، 1بنابراين رسوبات . درصد دارد 95در سطح 
  .متغير كشيدگي نشان داده شده است) 9جدول (آناليز واريانس
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 آناليز واريانس متغير كشيدگي : 9جدول                                                     

جمع مربعات  ميانگين مربعات درجه آزادي آزمون فيشر /داريسطح معني

 005/ 7/218 106/191 3 318/574 ها گروهتغييرات بين 

   14/713 12 176/553 ها گروهتغييرات داخل 

    15 495/126 كل

  
دار بنابراين در مورد كشيدگي تفاوت معني. است 01/0داري كمتر از شود كه سطح معنيمشاهده مي) 9(با توجه به جدول

 .نشان داده شده است) 10(بنابراين آزمون توكي صورت پذيرفت كه نتايج آن در جدول . گروه كوهريگ وجود دارد 4بين 
 كشيدگي نتايج آزمون توكي براي متغير: 10جدول

(I) جامعه (J) جامعه   اختالف ميانگين
(I-J) 

داريسطح معني  خطاي استاندارد  %95ي اطمينان فاصله

 حد پاييني حد پاييني

  1 جامعه
 9/86143 9/86293- 1/000 3/321829 000750/-  2 جامعه

 10/41393 9/31043- 998/ 3/321829 551750/  3 جامعه

 31215/ 18/28415- 059/ 3/131850 8/986000-  4 جامعه

  2 جامعه
 9/86293 9/86143- 1/000 3/321829 000750/  1 جامعه

 8/60494 7/49994- 997/ 2/712262 552500/  3 جامعه

 1/63441- 16/33609- 016/ 2/475945 *8/985250-  4 جامعه

  3 جامعه
 9/31043 10/41393- 998/ 3/321829 551750/-  1 جامعه

 7/49994 8/60494- 997/ 2/712262 552500/-  2 جامعه

 2/18691- 16/88859- 011/ 2/475945 *9/537750-  4 جامعه

  4 جامعه
 18/28415 31215/- 059/ 3/131850 8/986000  1 جامعه

 16/33609 1/63441 016/ 2/475945 *8/985250  2 جامعه

 16/88859 2/18691 011/ 2/475945 *9/537750  3 جامعه

 95در سطح  دار يمعنتفاوت  3و  2و جوامع  4متغير كشيدگي بين جامعه  ازنظردهد كه نيز نشان مي 10نتايج جدول 
صورت  رهيدومتغ، آناليز موردمطالعهنمونه  15در  موردمطالعهبررسي اختالفات در متغيرهاي  منظور بههمچنين . درصد دارد

  :نشان داده شده است 20-4در شكل  هاي بايوپالت ترسيم گرديد كهپذيرفت و منحني
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  موردمطالعه هاي نمونه دومتغيرهآناليز  :7شكل                                             
هاي رسوبي جوامع مختلف به لحاظ دو پارامتر آماري مورد بررسي يعني شود كه نمونهمشاهده مي) 7(با توجه به شكل 

بر اساس اين مقايسه، حداكثر تفاوت بين همه جوامع، مربوط به . دارند باهمهاي زيادي جورشدگي و قطر ميانگين تفاوت
تفاوت چشمگير بين . جورشدگي و ميانگين قطر رسوبات با جوامع ديگر خيلي متفاوت است ازنظرجامعه چهار بوده كه 

و  ها محيط چراكه. ها داردگيري و تحول كوهريگرسوبي جوامع حاكي از نقش فرايندهاي مختلف در شكل هاي نمونه
فرايند بادي جورشدگي بيشتري به . كنندمي گذاري رسوبفرايندهاي مختلف هر يك نوع خاصي از رسوبات را انتقال و 

  .از جورشدگي كتر و ميانگين قطر رسوبات بيشتر برخوردارند اي دامنههمراه دارد اما فرايندهاي آبي و 
  گيري نتيجه

هاي از انباشت دانه فردي منحصربهنوع خاص و  منطقه تنگ چنار نشان داد كه اين عارضه هاينتايج بررسي كوهريگ
تصور اوليه بادها نقش اصلي را در  برخالفخشك به شمار آورد كه  وهواي آبماسه در مناطق بياباني با  عمدتاًرسوبي 
بسيار مشابه  ظاهر به ها آنرسوبي  يها ويژگيكه  هرچند. اندتوسعه و تكامل آن ايفا نكرده ويژه بهگيري و شكل

هاي بيشتر و آزمايش هاي بررسياما . و دخالت فرايند بادهاي غالب است منشأاي با هاي ماسهمشخصات رسوبي تپه
گيري و بر روي رسوبات كوهريگ هاي حوضه آبريز تنگ چنار تفاوت در شرايط محيطي و اقليمي شكل شناسي رسوب

اي نشان اي و ماسهو ساير رسوبات دانه اي ماسهي ها تپهرا با  ها آنول و همچنين فرگشت همچنين پروسه توسعه و تح
ها و همچنين بر روي سطوح هموار و در پاي اين دامنه پرشيبي ها دامنهبراي مثال، بسياري از اين رسوبات بر روي . داد

 30بر روي اين ارتفاعات با شيب بيش از  دانه شتدربادها قادر به انتقال رسوبات  كه درحالي. اند قرارگرفتهو كم شيب 
خاص جغرافيايي نبوده بلكه در همه جهات  جهت يكنيز در  ها آنگيري قرار. جهت شيب نيست برخالف هم آندرصد، 
ها و گراول ها دامنهها و يا نزديك به در نقاط پاي دامنه ويژه بهاي، رسوبي ماسه هاي اليهبعالوه، در بين . اندپراكنده

اي در توسعه و برآيش اين نيز وجود دارد كه اين امر به دليل دخالت فرايندهاي دامنه يا دانه درشت يها سنگ قلوه
با  ها آبرفتحوضه، در بين رسوبات ريزدانه  دست پايينو همچنين مناطق هموار در  ها رودخانهدر سواحل . رسوبات است

گيري شكل يدراثناهاي متناوب و متفاوت اقليمي شود كه حاكي از دورهميضخيم نيز مشاهده  بعضاًمتناوب و  هاي اليه
افزار پارامترهاي آماري، از نرم ازنظربراي مقايسه رسوبات جوامع مختلف با يكديگر . باشد ميها و تحول كوهريگ

SPSS  از  شده برداشتوبي هاي رسبررسي و تحليل نمونه. و آزمون توكي نيز استفاده گرديد راهه يكو روش واريانس
شدگي، كشيدگي و كج ميانگين، ميانه، نما، جور ازنظرمختلف  هاي بخشمنطقه نشان داد كه رسوبات كوهريگ ها در 

برخي  كه يدرحالاز جورشدگي بسيار خوبي برخوردار بوده  ها نمونهبرخي از . چشمگيري دارند يها تفاوتشدگي از همديگر 
ميكرون را  1200ميكرون تا بيشتر از  400ميانگين نيز، از حدود  ازنظر. از اين نظر بسيار جور ناشده بودند ها نمونهديگر از 



  1395 زمستان، 3 هرشما سال پنجم، ،كمي ژئومورفولوژيهايپژوهش 18

 
ها و جوامع مختلف با همديگر بسيار كشيدگي و چولگي رسوبات نيز در نمونه /مشاهده نمود ها نمونهتوان در بين مي

 ييتنها بههاي منطقه ند باد در تشكيل همه كوهريگاين بدين معني است كه يك فرايند واحد مان. متفاوت است
جداگانه يا به  طور به هركدامجاري نيز  يها آباي و بلكه، فرايندهاي ديگري مانند فرايندهاي دامنه. است نكرده عمل

- نرمال، منحني يها يمنحنبر اين اساس، شكل . اند داشتهرسوبي نقش  يها نشست تهآوردن  به وجودشكل تركيبي در 

رسوبي مناطق بياباني و ساحلي و  هاي ويژگيترسيمي از كوهريگ ها با اشكال حاصله از  يها ستوگراميههاي تجمعي و 
كه از  طور همان. بادي و غيره متفاوت است-اي، يخچالي، آبيديگر مناطق رسوبي با منشأهاي مختلف بادي، رودخانه

رسوبي  گذاري نهشتهاغلب دو يا چند فرايند در  ديآ يبرمها و جوامع مختلف رسوبي مشاهده اشكال هيستوگرام نمونه
ها و جوامع رسوبي حاكي از دخالت فرايندهاي تر نمونههمچنين، تحليل دقيق. اند داشتههاي اين محدوده نقش كوهريگ

يماتيك جنب يخچالي با رخنمون آبي در قلمرو مورفوژنتيك و مورفوكل-ريختي، فلوويالي، بادي، بادياي، كوهدامنه
هاي بدين شكل طبيعي است كه انحراف معيار در نمونه. باشددر محدوده مطالعاتي مي ها گرانيتاي مانند دانه هاي سنگ

نبوده و اين  شكل كيتجمعي، در جوامع مختلف مورد بررسي به  يها يمنحن، رو ازاين. زياد است گانه پنجمختلف جوامع 
و شكستگي در امتداد  شده ميترسهاي منحني. اندكه ذرات به شكل يكسان و يكنواخت پخش نشدهبدين معني است 

شايد . رسوبي متفاوت است هاي نمونهحمل در  يها سميمكانمختلف حاكي از آن است كه  هاي نمونهبراي جوامع و  ها آن
رسوبي ديگر  يها پهنهآن است كه اين رسوبات در مقايسه با  شده برداشترسوبي  هاي نمونهيكي از نقاط مشترك همه 

، تفاوت اي ماسهي ها رسوببا همه انواع ديگر  ها رسوباما تفاوت عمده اين  اند شده ليتشك يتر بزرگاز قطرهاي  عمدتاً
اين رسوبات   يشدگ پهنقطر متوسط، ميانگين، ميانه، نما، جور شدگي، كشيدگي و  ازجملهدر پارامترهاي هندسي رسوبات 

 هاي اليهسنگ در ميان و قلوه سنگ تختهبه شكل قرارگيري  ها آناي در فرگشت و نقش فرايندهاي دامنه سو كياز 
رسوبي داخل  هاي دانهميكرون داشته و قطر برخي از  500قطر متوسط بيشتر از  ها نمونهاغلب . است زدانهيررسوبي 
نبوده و به دليل يكساني و  ها آنبنابراين، باد با هيچ شدتي قادر به جابجايي . بودند متر يليم 4بيش از ) 3و  2جامعه (نمونه

نيروي گراني  تأثيرو تحت  ها دامنهاز روي  ها آنرسد كه ها، به نظر ميهاي بزرگ برخي نمونههمگوني در اندازه دانه
. ميداني نشان داد كه اغلب اين كوهريگ ها در حال حاضر ثابت بوده و فعاليتي ندارند هاي بررسي. زمين پايين آمده باشند

دماي سرد . اند نمودهو توسعه پيدا  جادشدهيااقليمي سرد و مرطوب گذشته  يها دورهها در اين عارضه احتماالً، رو ازاين
 هاي دانهب شدن به شكل فيزيكي به شكل پس از متالشي و تخري ها سنگشرايط يخبندان و ذوب يخ را فراهم نموده و 

در اين . اند نمودهحركت  تر نييپاهاي ريخته و توسط جريان آب ناشي از ذوب يخ به سمت شيب ها دامنه پاي بهرسوبي 
و به اطراف  داكردهيپ، به دليل همواري بيشتر زمين، بخشي از اين ذرات رسوبي توسط بادها نيز انتقال ها قسمت
  .ندا شده پراكنده
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