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 چکیده

وامك  . عهسكتن خشكك ژئومورفولوژيك مناطق خشكك و نیمكهاشكال  ،هااينسلبرگ

 بكرایاين عوامك   ةها دخالت دارن  که مطالعآنشك   تغییرگیری و شك تلفی در مخ

 و میكك انی مطالعككا  ی اسككت. ايككن ت بیكق بككا رو ضكرور هككابهینككه اآ آن ۀاسكتفاد

-اينسكلبرگشك   در تغییرا  ايجادبا ه ف بررسی نبش آب و هوا در  و ایکتابخانه

هكای تكتكونیكی در ر اثكر فعالیكتد ،نشكان داد نتايج. آباد انجام ش های دشت صفی

بكا  .شكك  گرفكت اين دشت ارتفاعا  پشت بهرام در  آمانی دونین تا میوسن ةفاصل

و با تغییرا  ش  ريزی پايه ی آنهااينسلبرگ ةاولی اسكلت ،گیری اين ارتفاعا شك 

ايكن . های اين دشت بكه شكك  کنكونی درآمك اينسلبرگ ،ش   توسط آب و هواايجاد

 هكاموقعیكت اينسكلبرگشناسكی و سكاآن های آمكین آب و هكوا، توجه به تغییرا  با

 ةدر اسككلت اولیك خشكك منطبكه بكا ايجكاد تغییكرنیمكه. آب و هكوای متفاو  است

ب و آدر بكین عناصكر ای در اين آمینكه داشكته اسكت. کنن  نبش تعیین ،هااينسلبرگ

بكاد بكا هكواآدگی و  يكقدمكا اآ طر سیلاب، و های بارانیبار  با ايجاد کارن ،هوايی

-سكاآن  .انك به وجود آورد  ها اينسلبرگتغییراتی را در  ،آنبوریهای لانهکارن دايجا
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. انك ای متفكاو  اآ تغییكرا  بكه نمكايش گهاشكته شناسی منطبه نیز چهكرهای آمین

 ؛شكودمیمشاه    آنای شمال های تود آهك در های اين دشتترين اينسلبرگتیپیك

 کكهحالیدر ؛داردآب و هوايی بیشترين مباومت را  ا تأثیرمباب   ساآن  درآيرا اين 

بیشكتر  ،دلیك  مباومكت کمتكربههای جنوب کنگلومرای گرفته درهای شك اينسلبرگ

-اآ اينسكلبرگآيادی  ةها فاصلظاهری آنشك   درمعرض اين تغییرا  قرار گرفته و

)پشكت بكه  هكای نسكارهای دامنكهبرگنسلاينیز  اآ نظر موقعیت. ان گرفتههای تیپیك 

دلی  واقع فاعا  بههای جنوبی اين ارتو اينسلبرگان  ی داشتهکمتر تغییرا  ،آفتاب(

 ان .تغییرا  بیشتری را مت م  ش   (گیرآفتاب)های بر آفتاب ش ن در دامنه

 .کال ولايت آباد، مورفولوژی، رودخانةدشت صفیاينسلبرگ،  :هاکلیدواژه

 همقدم .1

که اغلب در اثر فراينك های مخلك  است کو  جزير  و به معنی آلمانی  ای واژ «اينسلبرگ»

تنكو  و من صكر بكه فكرد بكودن  دلیك بكه .گیرنك رفولوژيك در نواحی هموار شك  میژئومو

 بكاتكوان می و داردجهانگردان قرار  م ببان و م نظر اين مناطق ،در نواحی بیابانیها اينسلبرگ

 بكارۀدررا  باارآشی اطلاعا  توانهمچنین می .کرد کمكمناطق  اينآبادانی به  دجهب جهانگر

جكن   و توپكوگرافی، آب و هكوا ،اآ سوی ديگر .دست آورده ب هااينسلبرگ اآ اقلیمی شرايط

و بسكیاری اآ   نشكوم سكوب مكی ژئومورفولوژی يكك مككانثر در ؤاآ عوام  اصلی م آمین

 .(1833 ، سلطانی گردفرامرآی و تاآ ،)آار   نگیرمی شك  هاآن تأثیرها ت تلن فرم

بكه عوام  مختلفكی که در اثر تباب   هستن خشك  آب و هوايی ها اشكال مناطقاينسلبرگ 

هكای حكاکم، شك   بكا توجكه بكه وي گكیهكا گیری اينسلبرگشك در نواحی  .ان وجود آم  

دلی  اهمیت به (.44 ص. ،1834های جغرافیايی است )خطیبی، ساير م  ود فرسايش بیش اآ 

 بكرایهكا آنتغییكر شكك  ثر در ؤ، اطلكا  اآ عوامك  مكدر نواحی بیابانی و خشك هااينسلبرگ

بررسكی  .ضكروری اسكت ايكن منكاطق و آبكادانی در عمكران ها بهینه اآ آن ۀاستفادو حفاظت 

تكوجهی  درخور با وجود اينكه بخش ،نشان داد جهان و ايراندر  هااينسلبرگبارۀ مطالعا  در

 مستب  و ةها ارتباط دارد، مطالعبا اينسلبرگ ش  ة مطالعهاآ ژئومورفولوژی جهان، ايران و منطب

 .هكا انجكام نشك   اسكتآنتغییكرا  سكط  ثر در ؤو عوام  مك هاۀ اينسلبرگباردر چشمگیری
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بكه  ؛ان گرفته قرار م ببان م نظرگهرا صور  به هاگ، اينسلبردر اغلب اين مطالعا  همچنین

هكا و در کتكاب خشكك،خشك و نیمكهدر مورفولوژی مناطق  هاآنرغم اهمیت به ،همین دلی 

آوايای وجودی ها موجود نیست و اغلب آنبارۀ توجهی در درخوراطلاعا   ،ساير منابع علمی

ايكن مطالعكا   أترين خل. بزرگمان   استناشناخته  هاآن و تغییر و ت ول گیریو دلاي  شك 

ثر در ؤو عوامك  و فراينك های مكان  نشك  مسكتب  مطالعكه  صكور هکه اين اشككال بكاست 

اآ  ،در اغلكب مطالعكا  همچنكین .درستی تجزيكه و ت لیك  نشك   اسكتها بهآن مورفولوژی

تواننك  امك  آب و هكوايی مكیعو آنكهحال  ؛شودعنوان اشكال فرسايشی ياد میها بهاينسلبرگ

های تراکمی را نیز فراهم اينسلبرگ گیری-شرايط شك  ،هاشك  آن ايجاد تغییراتی در برعلاو 

های اينسلبرگ ،می انی و  ایاست تا با رو  مطالعا  کتابخانهش   در اين ت بیق سعی  .کنن 

تغییكرا  و نبكش آب و هكوا در شك   واقع در شمال شرقی ايران شناسايی  ش ۀمنطبه مطالعه

در ايكن موجود در مطالعا  ژئومورفولكوژی  لأان کی اآ ختا بررسی شود  هادر آنايجاد ش   

در راستای  . همچنینها  فراهم شودۀ بهینه اآ اينسلبرگاستفاد برایش   و اآ نتايج آن  پر آمینه

هكا اآ شهرها، روستاها و مناطق مسككونی مجكاور آن پاي ار ةو درنتیجه توسع عمران و آبادانی

  .شوداين مطالعا  استفاد  

 تحقیق ۀینپیش .4

وهشكگران  م ببكان و پ مك نظرهكا کمتكر اينسلبرگ، برخلاف اشكال ديگر ژئومورفولوژی

بكرای را  «اينسكلبرگ» واژ  1بورن هكارد  ،130نخستین بار در سال ان . علوم آمین واقع ش  

. ص ،2004 ، 8رآیگكوت( به کار بكردکشور تانزانیا  2های سنگی دشت تروپیكال پلینتوضی  تپه

اين برخی م ببان علوم مختل  ، ها در نواحی بیابانی و خشكسلبرگاهمیت اين دلی به (.464

کكرد های مرکز آريزونا در آمريكا را مطالعه اينسلبرگ (1311) 4. کس ان کرد مطالعه  رااشكال 

( 1334) 4آفرينان اصكلی مورفولكوژی ايكن منطبكه معرفكی کكرد. میلكرعنوان نبشها را بهو آن

                                                            

1. Bornhardt 

2. Tropical plain 

3. Gutiérrez  

4. Kesel 

5. Miller 
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-کشور نامیبا را مهم 8، مناطق جنوبی و دشت ول ويستشیا2، در  فیش ريور1رن برگارتفاعا  ب

 ای دارنك . سكامرکننك  ها در مورفولوژی آن نبش تعیینين مناطبی معرفی کرد که اينسلبرگتر

 ان دان  که در اثر فرسايش شك  گرفتههايی می کورشته ۀمان ها را اشكال باقیاينسلبرگ 4فیل 

هكای کشكور نامیبیكا در اينسكلبرگ 4، کوچ  و میلرريتر .(841-846 .صص ،1331 ،ل فی )سامر

ر مبابك  که د کردن ها ياد عنوان اشكال سط  پ يمنت باها و اآ آنکردن  افريبا را مطالعه  ۀقار

و همككاران  6کكانرادای  (.262ص.  ،1334 ،و همككاران )ريتكر ان عوام  فرسايش مباوم بود 

ة آنك گی جكانوری و در مطالعك کردن شناسی مطالعه ها را اآ دي گا  آيسترگاينسلب (2013)

ج ي  اآ جكانوران دوآيسكت را شناسكايی  چهارگونة ،های سواح  شمالی موآامبیكاينسلبرگ

  .ن کرد

 پ وهشكیاين مطالعا   ةاآجمل ؛ها انجام ش   استاينسلبرگ بارۀدر یدر ايران نیز مطالعات

درمكورد لنك فرم هكای دشكت ( 1831) سكپهرو  غفاريان مالمیری، اآیرعیتی شو ،بود که کرم

ها را در مورفولوژی اين دشكت کمتكر اآ نكیم درصك  و سهم اينسلبرگ ن ان يزد انجام داداردک

کارون به  ةآبريز رودخان ةمیزان فرسايش آبی و بادی حوض ةمبايس ( در1836حبیبی ). ن دانست

. بیشتر اآ فرسايش بكادی اسكت ی اين حوضههاينسلبرگرسی  که فرسايش آبی در ا اين نتیجه

عنوان ها بهی گردشگری استان يزد اآ اينسلبرگهاپتانسی  ةبا مطالع( 1838و رامشت )هاشمی 

راهك اری و راهكی  ،نظكری سكامانی .کردنك های طبیعی گردشگری اين استان ياد يكی اآ جاذبه

ه بكه ايكن نتیجكه ارومیك ةدرياچكاطكراف ای هكپهيری لن فرمة میزان فرسايشدر مطالع( 1833)

در مبابك  فرسكايش بكادی بكه حسكاب منطبكه ترين اشكال اين ها مباومکه اينسلبرگ ن رسی 

های اينسلبرگ ،راناشكال ژئومورفولوژيك جنوب شرقی اي ةدر مطالع( 1838)نگار  . آين می

 فتوحی نگار ،کرد. معرفی  های ژئومورفولوژيكی اين سواح عنوان يكی اآ پ ي  دريايی را به

های دلتای رودخانه هیرمنك ، کكو  خواجكه در ة منشأ رسوبا  کلوتكبا مطالع( 1831)و خمر 

                                                            

1. Brand Berg 

2. fish riyou 

3. vel vistshiya 

4. Summer Field 

5. Ritter. Kochel & Miller 

6. Conradie 
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  کردنك .هكای ايكن منطبكه معرفكی عنوان يكی اآ اينسكلبرگة اين رودخانه را بهحوض ۀم  ود

 درخكوره بخكش با وجود اينك ،جهان و ايران نشان دادها در اينسلبرگ دربارۀبررسی مطالعا  

 ةها ارتباط دارد، مطالعو منطبه مورد مطالعه با اينسلبرگتوجهی اآ ژئومورفولوژی جهان، ايران 

 شك  مطالعكه ةهای منطبدرمورد اينسلبرگ. ها انجام نش   استآن ۀبارتوجهی درقاب  مستب  و

 بكه مطالعكا  ،هش   در منطبكک  مطالعا  علمی انجامای انجام نش   است. مطالعهکنون نیز تا

های آير ها به منابع آب( و تزريق آب سیلاب1833م، مبامی مبی) اين دشت آمینیهای آيرآب

در اغلككب مطالعككا   ،مجمككو در. اسككتم كك ود ( 1832، )ابراهیمككی مبكك م آنآمینككی 

 ؛انك گرفته قرار  نظرمکلی و گهرا صورتی ها بهاينسلبرگش   در ايران، ژئومورفولوژيك انجام

در کتاب هكا و سكاير منكابع  ،ها در مورفولوژی مناطق مختل رغم اهمیت آنبه، مین دلی به ه

عوامك  ها موجود نیست و اغلب آوايای وجودی و توجهی درمورد آن درخورعلمی اطلاعا  

 ها ناشناخته مان   است.آنگیری و تغییر ؤثر در شك م

 شناسی تحقیقروش. 3

 روش تحقیق .1. 3

جكام شك . مطالعكا  مربكوط بكه ان می انی و اآ مطالعا  کتابخانه ای ستفاد اين ت بیق با ا

 ی انجامستفاد  اآ مطالعا  کتابخانه ها با اگیری اينسلبرگهای شك مفاهیم، تعاري  و مكانیزم

-ها در کتابخانهنوشتاری موجود درمورد اينسلبرگ ای، منابعانجام مطالعا  کتابخانه برایش . 

 ةمنطب کردنمطالعا  می انی با مشخص   .شبرداری لعه و مطالب موردنیاآ فیشهای ايران مطا

 ،مكا بیست  م  سپ  بهو ش  گهاری مسیرهای مطالعه آغاآ روی نبشه و علامت ش  مطالعه

 و بكرداریهای آن شناسايی، نبشكهو تمامی اينسلبرگش  پیمايشی مطالعه صور  ک  منطبه به

  .شدرج  2مشخص و در ج ول  GPSها با استفاد  اآ كانی آنو موقعیت مش  برداری عك 

گ  ارث انجكام و تصاوير گو GPSها با استفاد  اآ اسايی موقعیت جغرافیايی اينسلبرگشن 

آوری ترين ابكزار جمكعها مهم، پ  اآ مطالعا  می انی نبشهمطالعا  ژئومورفولوژيك ر. دش 

شناسی ايران ورقه ساآمان آمین 1:100000شناسی ة آمیننبش ،. در اين ت بیقهستن اطلاعا  

هكای شناسكی و نبشكههكای مربكوط بكه سكاآن های آمكینآوری داد ة جمكعآباد، در آمینصفی
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آبكاد و گراتكی در آمینكه ساآمان جغرافیايی نیروهای مسل  ورقكه صكفی 1:40000توپوگرافی 

به  ،دراين پ وهش ش  استفاد . بخشی اآ اطلاعا  به کار رفت های توپوگرافیآوری داد جمع

گیكری عناصكر تعیین نو  آب و هوای منطبه و انك اآ  برای .بودمربوط مطالعا  آب و هوايی 

هكای هواشناسكی ، اآ آمكار ايسكتگا هكااينسكلبرگ ش   درايجاد تغییرا  ؤثر درآب و هوايی م

 لكو و کلاتكه آغكاآاد کلاتكه ا های منگلكی،سنجد، سینوپتیك اسفراين و بارانآباسینوپتیك صفی

 بسكیارهكای موردنیكاآ بكا اطمینكان وجود چن ين ايستگا  هواشناسكی داد  دلی بهش . استفاد  

ان برای نواحی کوهسكتانی بكه شكعا  ها در ايربه اينكه استان ارد بارانسنج. با توجه ش استفاد  

 ةم بكرای منطبكاين رق ،(40 ص. ،1838سنج است )م مودی، کیلومتر مربع يك باران 240هر 

های هواشناسی منطبه را برای انجكام توان داد می بنابراين ؛کیلومترمربع است 140 ،ش  مطالعه

 برایبن ی آب و هوايی منطبه براساس رو  دمارتن انجام ش . اين مطالعه کافی دانست. طببه

ايجادش    ها در تغییرا نهای منطبه و نبش آبادهای منطبه در اينسلبرگ تأثیرمشخص ش ن 

آباد و بكا های ايستگا  سینوپتیك اسفراين و صفیداد    اآگلباد منطبه با استفاد ها،در اينسلبرگ

افكزار آدوبكی های موردنیاآ ايكن پك وهش بكا نكرمترسیم ش . نبشه 1وين رآ افزاراستفاد  اآ نرم

  .شترسیم  2ايلستراتر

 موردمطالعه ۀمنطق .4. 3

ل شرقی ايران، استان خراسان شمالی و شرق شهرستان اسفراين مورد مطالعه در شما ةمنطب

ولايكت اآ  کكال ةآبكاد و رودخانكال به دشت شكمالی صكفیشم اين منطبه اآ است. قرار گرفته

ة گراتكی غرب به رودخان سرخ آب و اآ ةآباد، اآ شرق به رودخانجنوب به دشت جنوبی صفی

 86˚-44´-22´´شكمالی تكا 86 ˚- 43´-04´´و اآ نظر مختصا  جغرافیايی بین شودمیم  ود 

(. 1  )شكك اسكت طول شرقی واقكع شك   41˚ -43´ -11´´شرقی تا 41 ˚ -81´03´´شمالی و

. ايكن اسكت کیلكومتر 24 در استان خراسكان شكمالی اآ شهر اسفراين ش  مطالعه ةمنطب ةفاصل

 ای آسكفالتةهكعت دارد و را  دسترسكی بكه آن جكاد کیلومتر مربكع وسك 24/814منطبه ح ود 

                                                            

1. wind rose 

2. Adobe Illustrator 
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، كئومورفولوژيشناسی و ژتبسیما  آمین نظر اآ .استآباد اسفراين به بام و اسفراين به صفی

 .( 44ص.  ،1816، )خسروتهرانیشود جزء ايران مرکزی م سوب می

 

 
 موردمطالعه در ایران و استان خراسان شمالی ۀموقعیت منطق .1ل شک

 1833 ،های پ وهشيافته مأخه:

 

 موردمطالعه ۀهواي منطق .  آب و3. 3

(، آب و 1ل )ج و های هواشناسیهای موجود در ايستگا بن ی دمارتن و داد براساس طببه

موقعیت جغرافیكايی منطبكه و واقكع شك ن آن در  دلی بهخشك است. هوای منطبه اآ نو  نیمه

پرفشكار ا  آيادی اآ ايكن تأثیر آن در فص  سرد سالآب و هوای عبور پرفشار سیبری،  مسیر

 يابك  ومیدمای آن کكاهش  ه،(. با ورود اين سیستم به منطب42ص.  ،1832، گیرد )علیجانیمی

ادی ثیرا  آيعنوان دومین عام ، تأشود. بادهای غربی بهن و بار  برف بر آن حاکم میيخبن ا

وسكط رطوبتی است کكه ت ةواسطها در اقلیم منطبه بهبر آب و هوای منطبه دارن . تأثیر اين باد

حرار  منطبه در يكك  ةآب و هوايی، متوسط درج شود. اآ نظر عناصرها به منطبه وارد میآن
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گراد است. تیرما  با متوسكط سانتی ةرجد 14 (،1833تا  1842) سالهچه  و هفت آماریۀ دور

سردترين ما   ،گرادسانتی ةدرج 8/2ما  با متوسط دمای ترين و دیگرم ،گرادسانتی ةدرج 1/21

 .است ش  ة مطالعهال در منطبس
 

 (1311-1334) موردمطالعه ۀهاي یخبندان منطقدما، بارش و روز ۀمتوسط ماهان. 1ل جدو

 (1833-1842) مأخه: ادارۀ ک  هواشناسی خراسان شمالی
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 14 4/24 4/21 1/21 2/24 6/11 2/12 1/6 1/2 8/2 4/4 1/11 13 دما 

 3/264 04/6 3/8 6/4 4/3 6/21 3/44 3/48 4/84 8/23 23 8/20 4/12 بار  

روآهای 

 يخبن ان
1 12 24 21 26 16 4 0 0 0 0 0 111 

 

 و 1863ل بهمكن سكا گراد درسانتی ةدرج -82تاکنون  ،منطبه ۀش ثبت دمای مطلق ح اق 

 ،آب منطبكه ای خراسكان)سكاآمان  اسكت 1862  تیرمكادر درجكه  46 ،ش  تح اکثر دمای ثب

 ،بكه همكین دلیك  ؛اسكتوابسته ای های م يترانه. اآ نظر بار ، منطبه به سیستم(1842-1833

آمكاری  ۀ. متوسط بارن گی آن براسكاس دورده روی میبیشتر بارن گی آن در فص  سرد سال 

بار  اسكتان خراسكان شكمالی،  ةهمچنین روی نبش .تاسمتر میلی 3/264ه، سالچه  و هفت

(.  2 )شكك  گیكردمتكر قكرار مكییلكیم 260تكا   240موردمطالعه در بین خط همبكار   ةمنطب

. اآ اسكتترين ما  سال متر خشكمیلی 21/4رين و مرداد با تمتر پربارانمیلی 3/44ا بفروردين 

روآ کمترين روآهای يك هرما  با متوسط م روآ بیشترين و 21ما  با دی ،نظر روآهای يخبن ان

 استمنطبه فاق  يخبن ان  های ارديبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهريوريخبن ان را دارد. در ما 

 (. 1838، )مبامی مبیم
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 بارندگی استان خراسان شمالی ۀنقش. 4ل شک

 1833، های پ وهشيافتهمأخه: 

 مبانی نظري تحقیق .2

گیكری و تغییكرا  ؤثر در شكك مكو فراينك های ژئومورفولوژيكك  امروآ  شناسايی اشكال

در مبابك  عوامك   هكاآن و حفاظكت هكایۀ بهینكه اآ پتانسكی اسكتفاد برای ،هاش   در آناي اد

های سكنگی و مبكاومی هسكتن  کكه در تپه هااينسلبرگ شود.ضرور  م سوب می فرسايشی،

هسكتن  کكه بخكش  ال ژئومورفولوژيككاآجمله اشكك وگیرن  نواحی دشتی و هموار شك  می

 ان  و اهمیكت آيكادی دررا پوشان  ايران  خصوص نواحی بیابانی و خشكوسیعی اآ جهان به

توانك  هكا مكیثر در آنؤاين اشكال و عوام  م ةشناسايی و مطالع مورفولوژی اين مناطق دارن .

 مله نواحی بیابانیاآجران اينواحی مختل  جغرافیايی  پاي ار در ةتوسع ربتوجهی  درخور تأثیر

رخی ب .مختل  وجود دارد هایهها نظريگر اينسلبربثر ؤعوام  م بارۀدر .داشته باش و خشك 

 .داننك های فرسايشی مكیتكتونیكی و برخی ناشی اآ فراين  هایاين عوام  را ناشی اآ فعالیت

هكا اينسلبرگ ش   درجادو تغییرا  ايگیری مؤثر در شك ترين عوام  اگر اين دو عام  را مهم

گكهاری تأثیر هكا را اآ طريكقگیری اينسلبرگشك  برتأثیر آب و هوا توانیم می ،در نظر بگیريم
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بررسكی  هكا راو درنتیجه تغییرا  ايجادشك   در آن یفرسايش اين عام  در فراين های مختل 

بخكش  آوريم.ود دررسايشی را به کنترل خو با کنترل اين تغییرا  تاح ودی فراين های فکنیم 

 ةامكا مطالعك ،پوشكان   شك  ها اينسلبرگ توسطو کشور ايران  جهانژئومورفولوژی وسیعی اآ 

وژی و جايگا  اين اشكال در مفاهیم ژئومورفولك توجهی در اين آمینه انجام نش   است درخور

با و  ایکتابخانه و با استفاد  اآ مطالعا  می انیکه  اين ت بیق .مشخص نیستدرستی جهان به

  شكك   درو تغییككرا  ايجاد مورفولككوژیدر  آب و هككواو نبككش  تككأثیرهكك ف مشككخص شكك ن 

 ةتوسكع بكرای  نكتوانمیريزان و پ وهشگران برنامه اآ نتايج آن، ،ش   استانجام  ها اينسلبرگ

 ،علاو  بر ايكن استفاد  کنن . خصوص مناطق فبیرنشین خشك ايرانبهمناطق جغرافیايی  پاي ار

جامعكه  دانكش ژئومورفولكوژی در تكرردیبیشتر و کارب ةتوان  سبب توسعاين ت بیق مینتايج 

  .شود کشورعلمی 

 ي تحقیقهایافته .3

 آبادهاي دشت صفیمورفولوژي اینسلبرگ. 1. 3

و  ایهای منفرد، گروهی، تود ها متنو  هستن  و به صور شناسی، اينسلبرگريخت اآ نظر

 ةمنطبكك (. در832 ص. ،1810 مككاک  دريككو،) شككون    مككیمتككراکم در سككط  آمككین مشككاه

 در شكمال، شكمالهكا بیشكتر آن( کكه 2ل )ج و اينسلبرگ شناسايی ش  20تع اد  ،موردمطالعه

 هكا درترين اينسلبرگكاآ نظر ساختاری نیز تیپی ان .شك  گرفتهآباد صفیغربی و غرب دشت 

 شون .اه   میمشای کرتاسه های تود اين دشت در آهكشمال غربی 
 

 موردمطالعه ۀهاي منطقمشخصات اینسلبرگ. 4ل جدو

 (2020تصاوير گوگ  ارث ) ؛1833، های پ وهشيافتهخه: آم

 مختصات جغرافیایی موقعیت نسبی اینسلبرگ ردیف
ارتفاع از سطح 

 دریا )متر(
 ارتفاع  محلی)متر(

ارتفاع 

 مطلق

 آنتن شمالی 1
46/86-41-82  

14/41-43-13  
1436 1413 113 

 جنوب روستای اردين 2
03/86-41-04  

66/41-43-46  
1632 1464 226 
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 مختصات جغرافیایی موقعیت نسبی اینسلبرگ ردیف
ارتفاع از سطح 

 دریا )متر(
 ارتفاع  محلی)متر(

ارتفاع 

 مطلق

86 -41 -44/00 جنوب روستای اردين 8  1663 1464 208 

 جنوب روستای اردين 4
64/80 -41 -86  

63/80 -41- 41  
1431 1433 103 

 جنوب شرق روستای اردين 6
42/44 -40- 86  

03/84 -42- 41  
1668 1432 111 

 بی الستشمال غر 1
34/13 -44 -86  

22/48 -42- 41  
1234 1240 44 

 جنوب حصاری گاآرانی 3
11/84 -44 -86  

02/06 -41 -41  
1816 1840 26 

 جنوب حصاری گاآرانی 3
44/23 -44- 86  

23/02 -41 -41  
1810 1840 20 

 جنوب شرقی حصاری گاآرانی 10
40/13 -48 -86  

08/43 -41 -41  
1448 1848 110 

 غربی حصاری گاآرانی جنوب 11
41 -44 -86  

24/46 -83 -41  
1482 1230 242 

 جنوب حصاری گاآرانی 12
13/28 -44 -86  

04/43 -40 -41  
1813 1841 21 

 جنوب شرقی حصاری گاآرانی 18
30/24 -42 -86  

13/13 -48 -41  
1434 1810 111 

 خوراب 14
13/86 -44 -86  

83/11 -48 -41  
1888 1240 38 

 شرقی روستای دستجردجنوب  14
06/21 -40 -86  

08/82 -46 -41  
1413 1412 101 

 جنوب روستای دستجرد 16
24/84 -41 -86  

04/88 -43 -41  
1431 1412 124 

 جنوب شرقی قهرمان آباد 11
86/44 -44 -86  

61/18 -81 -41  
1843 1230 63 

 جنوب شرقی قهرمان آباد 13
10/40 -44 -86  

41/12 -83 -41  
1811 1213 83 

86- 44- 03/84 جنوب شرقی قهرمان آباد 13  1233 1243 83 
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 مختصات جغرافیایی موقعیت نسبی اینسلبرگ ردیف
ارتفاع از سطح 

 دریا )متر(
 ارتفاع  محلی)متر(

ارتفاع 

 مطلق

64/14 -81 -41  

 قسمت میانی منطبه 20
13/00 -41 -86  

33/46 -43 -41  
1611 1043 613 

  

 منطقه هاياینسلبرگ تغییرات ایجادشده در برآب و هوا  تأثیر. 4. 3 

و فراين های اقلیمی  ساختمانیی هافعالیت ،های سط  آمینها و لن فرمعارضهاغلب  منشأ

گیرد و توسط فراين های های تكتونیكی شك  میها توسط فعالیتاغلب لن فرم اسكلت  .است

ی و هكای تكتكونیكهكا فعالیكتگیری اينسلبرگشك  ياب . درتغییر می  ایاقلیمی شك  ظاهر

 1فیلك  سكامر .(820ص.  ،1834، )آمرديكان ای دارنك کننك  فراين های فرسايشی نبش تعیكین

 ،سكامر فیلك ) دانك مكیدر اثر فاينك های اقلیمكی ها  کوآ فرسايش رشتهها را ناشی ااينسلبرگ

شرايط را بكرای  و شودمیسمت کوهستان فرسايش سبب پیشروی دشت به .(846ص.  ،1331

 ةجكها را نتیاينسلبرگگر ا (.186. ص ،1810 )حريريان، کن میفراهم ها اينسلبرگ گیریشك 

تغییكر و نبكش آب و هكوا در  متوانیمی در نظر بگیريم،اشكال ساختمانی سط  آمین  فرسايش

و عوامك   گیریمكانیزم شك  بارۀدر .کنیمبررسی فرسايش هواآدگی و  ةاآ آاوي را هاآنت ول 

اطلاعكا  موجكود در ، با توجه به آباددشت صفیهای اينسلبرگبر تغییرا  ايجادش   در  مؤثر

ايكن  هكای تكتكونیكیفعالیكت ،توان گفكتمی و مطالعا  می انیدشت اين  شناسیمینآ ةنبش

گیری ارتفاعكا  پشكت بهكرام در قسكمت سبب شك آمانی دونین تا میوسن  ةدر فاصلمنطبه 

ة اولیكاسككلت  ،هكابكا تشككی  ايكن کكو  .(1. ص ،1813)رادفكر،  تاس ش  دشت اين میانی 

 های تكتونیكیفعالیتبا گهشت آمان و آرام ش ن ته و شك  گرف نیزهای اين دشت اينسلبرگ

دنبكال و بكه ر ش  تپررنگدر اين منطبه های آب و هوايی و هی رولوژيك فعالیت نبش منطبه،

بكا فرسكايش سكاآن های نكرم  ی اقلیمكیفراين ها .است ش   يافته یفرسايشفراين های   ،آن

در  همرا  ساير عوامك در ابت ا به ها،آن ساآن های سخت گهاشتنو باقیارتفاعا  پشت بهرام 

                                                            

1. Summer Field 
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سكبب  ،خكود هكایلیكتفعا ةدر ادامكمشكارکت داشكته و  ی اين دشتهاگیری اينسلبرگ شك

ب و آنكو   ،یفرسايش هایفراين  در مؤثرعوام   در بینان . ش   هاآن سط  درتغییرا  عم   

 تغییكر شكك  بكرا  را یرتكأثبیشكترين  و بكاد بكار  ،دمكابین عناصر آب و هكوايی  در وهوا 

ال ژئومورفولوژيكك در اثكر گیكری اشككپ  اآ شكك  .ان داشته آباددشت صفیی هاينسلبرگا

. ان داشتها  را روی اين اشكال تأثیرب و هوای غالب منطبه بیشترين آ ،های تكتونیكیفعالیت

ای خشكك شكرايط بهتكری بكرآب و هوای خشكك و نیمكه ها دربراساس مطالعا ، اينسلبرگ

ۀ منكاطق ها را اشكال ويك آن ،به همین دلی  (؛18-11ص. ص ،1814 )معتم ، گیری دارن شك 

بن ی دمارتن، آب (. براساس طببه4. ص ،2018 ،1)جودی ان کرد خشك معرفی خشك و نیمه

 تكأثیرتوان گفت نو  آب و هوای منطبه بكا به همین دلی  می ؛خشك استو هوای منطبه نیمه

های امكروآی و اينسلبرگها ش   آن ةهای آن سبب تغییرا  اساسی در شك  اولیبر اينسلبرگ

 ا به وجود آورد  است.ر

ا  تأثیرکه اين  های منطبه داشتها  متفاوتی بر اينسلبرگتأثیرهريك  ،عناصر آب و هوايی

ترين عنصكر آب و هكوايی اسكت کكه دما مهم وجود آورد  است. ها بهتغییرا  متفاوتی در آن

نبش اين عنصر  .استانكارناپهير  مشهود و بش آن در تغییرا  اشكال ژئومورفولوژيك کاملاًن

 2ترموکلاستی  ،يكی اآ اين فراين ها .است ش نیبررسیها طريق برخی فراين  اآاين آمینه در 

-عنكوان مهكمسیاری اآ منابع اآ اين فراين  بكهدر ب .استدر اثر نوسان دمن سنگ متلاشی ش يا 

اما  ،شودياد میو ايجاد تغییر در اشكال ژئومورفولوژيك  هاسنگ هواآدگیدر  مؤثرعام  ترين 

 های هواشناسكی منطبكه،براساس آمار موجود در ايستگا  گونه نیست.اين ش  مطالعه ةمنطب در

متوسكط گكراد، سكانتی ةدرجك 43/24  سكالهسیآماری  ۀدر دورسالانه متوسط نوسانا  دمايی 

 13 در آن شك    و ح اکثر دمای ثبكتاقو میزان نوسانا  ح  درجه 4/24 آن نهنوسانا  ماها

-سكنگتوانك  نمی م  کوتا  سان دراين مب ار نو .(23. ص ،1836، میمب یمبام) استجه در

امكا  ،به وجكود آورد ی آنهااينسلبرگ دررا توجهی  درخورو تغییر  کن ی منطبه را متلاشی ها

تغییكرا   و هكواآدگی در مكؤثرعوامك  ترين مهميكی اآ عنوان به ارآن   تواندراآم   می در

                                                            

1. Goudie  

2. Termoclastisme 
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معرفكی آن هكای اينسلبرگ خصوصبه وآباد دشت صفیاشكال ژئومورفولوژيك  ش   درايجاد

هواآدگی همچون ديگر سبب تسهی  فراين های  در منطبه اين فراين  تكرار ،اين لاو  برع .کن 

 در توجكه درخكور ۀپ يك  ش   است.های منطبه لبرگدر اينس 2و بیوکلاستیسم 1کريوکلاستیسم

اثكر انجمكاد و ذوب  ش ن سكنگ در متلاشی يا کريوکلاستیسم ۀپ ي  ،دماارتباط با هواآدگی و 

 ا تغییكر در مكؤثراصكلی  عوامك  اآيككی  فراينك ايكن  .(33. ص ،1818، )رجكايی است آب

 (.8  )شكشود م سوب می هاسط  اينسلبرگ در ش  ايجاد

 

 
 موردمطالعه ۀکریوکلاستیسم در منطق ةفعالیت پدید .3شکل 

 1833، های پ وهشيافتهمأخه: 
 

رسك . مكی حك اکثربكه  مكا دی در وشكود می شرو  ما آباناآ در منطبه  فعالیت اين پ ي  

ايكن نكو   تغییرا  ناشكی آثار .(1ل )ج و روآ است 111 ،فعالیت آن در منطبه ةمتوسط سالان

   همشكاهكا قابك سكط  اينسكلبرگ درهای آمستانی هار و در اثر ذوب يخی در اواي  بهواآدگ

صكور  مسكتبیم بكا فرسكايش سكاآن های نكرم و بكاقی گهاشكتن  برد  بهفراين های نام .است

-اينسكلبرگ ،هاو با فرسايش آنش   ها سبب تغییرا  اساسی در اينسلبرگ ،ساآن های سخت

                                                            

1. Cryoclastisme 

2. Bioclastisme 
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هكا يافته بكه سكط  آنیب صو ظاهری صاف و رد  به وجود آودر ک  منطبه را های فرسايشی 

بكرای  آبرفكتايجكاد  آدگی وهوا طريق اآ نیز مستبیمصور  غیربه اين فراين  البته ؛داد  است

توسط اين رودخانكه  ،ی منطبههاها در پای اينسلبرگو انباشت اين آبرفت گراتیکال  ةرودخان

کكه تغییكرا   گونكهاين .کن میها فراهم نآبرای  را تریتیپیك و شك  کاه میها پهنای آن اآ

-تیپككگیكری ، سبب شكك پیون دبه وقو  میهای شمال منطبه اينسلبرگسط   درکن ی و به

، همچنین در اثر اين فراينك . شودمی آباددشت صفیاين قسمت های منطبه در ترين اينسلبرگ

 پايكةنیكز  ايكن جريانكا که در اثكر  ردگیمیشك  در ارتفاعا  اين منطبه  ایجريانا  واريز 

های ها به اينسلبرگسبب نزديك ش ن آنها پوشان   ش   و با باقی مان ن نوک آنها ينسلبرگا

اين پ يك    .منطبه داردروآهای يخبن ان  فراين  کريوکلاستیسم ارتباط آيادی با شود.واقعی می

 ۀیستم فرسايش خاص و تغییكر چهكرترين پارامترهای آب و هوايی است که در سيكی اآ مهم

بكیش اآ  در هكر سكال ،1با توجه به ج ول  .کن میايفا نبش اساسی  يك منطبههای ناهمواری

سكاآ آمینكه ،در سال يخبن ان م  اين  است.حاکم  آباددشت شمالی صفیما  يخبن ان بر  سه

 دررا  متفككاوتیتغییككرا  و بسككته بككه شككرايط موجككود  شككودمیهای مختلكك  تخريككب سككاآن 

های منطبه عمكق ا  اين فراين  در اينسلبرگتأثیر آورد.به وجود می دشت اين های اينسلبرگ

سكط  ر را بكتكری ا  عمیكقتكأثیرساير فراينك های هكواآدگی  در مبايسه بااما  ،ن اردچن انی 

شك گی و ش   توسط اين فراين  به صاف  ايجادچن  تغییراهر آورد.به وجود میها اينسلبرگ

اين فراين  در سط  برخكی  تأثیراما  ،ش   استمنجر های منطبه يافتگی سط  اينسلبرگب یص

ها را به سط  صاف آنش   که عمبی کم شیارهای ايجاد عث با های آهكی منطبه اآ اينسلبرگ

  است. کرد سط ی آبر و خشن تب ي  

ی دشكت هانسلبرگاي بر ا  آيادیتأثیر که استيكی ديگر اآ عناصر آب و هوايی  ،بار 

 ،يكك يكك منطبكهژاشكال ژئومورفولو و ايجاد تغییر در گیریشك  در .صفی آباد داشته است

سكاآن های  و بكا برخكورد بكه  نبرخوردار باشك بیشتریکه اآ ش    هايی اهمیت دارن  بار

شك   تولی هكای آبرفت ايجاد سیلاب بتوانن با همچنین  ؛ها شون سبب تخريب آنشناسی آمین

تفاض  تبخیكر بكالبو  اآ  اآ ،ان معروف مؤثر هایبه بار  که هاگونه بار اين .کنن  جاهجاب را

ای هكبراسكاس داد  .( 283ص.  ،1811 ،)گودرآی نك اد  نشوحاص  می يك منطبه ک  بار 
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ايكن  .(8ل )جك و متر اسكتمیلی 33/118 ،منطبه سالانة مؤثرمجمو  بار   ،منطبه شناسیهوا

هكا تغییكر هكای منطبكه در آنبیم اآ طريق فرسايش سط  اينسلبرگصور  مستبهها نو  بار 

خواه  بود اين تغییرا  متفاو   ،هادهن   اينسلبرگکه بسته به ساآن های شك  کنن میايجاد 

تغییكر شكك   کكال گراتكی در ةبا ايجاد سكیلاب و آبرفكت بكرای رودخانكمستبیم طور غیرو به

سته به شكیب آمكین و منطبه ب یها(. سیلاب4  )شك شون واقع می مؤثرهای منطبه اينسلبرگ

انك . در هكای آن شك  اينسكلبرگ شناسی منطبكه سكبب تغییكرا  متفكاوتی درساآن های آمین

ها شك   و بكا ايجكاد شیب آياد، سبب فرسايش آن ،های  شمال شرقی و غرب منطبهاينسلبرگ

هكا را اآ شكك  و شكك  واقعكی آن شكودیمك هكاتغییكر شكك  آن ها سببآن غییرا  در پايةت

-جنوب روستای قهرمكان گرفته درهای شك مانن  اينسلبرگ کن ؛میهای تیپیك دور اينسلبرگ

کكاهش  دلی  بكههكای منطبكه که در برخی اآ قسكمتدرحالی ش  ؛لعهمطا ةآباد در غرب منطب

هكا را بكه شكك  آن ،هكارگو با پوشكان ن پايكة اينسكلب کرد انباشته  های خود راشیب، آبرفت

هكای های فرسايشی بكه اينسكلبرگاينسلبرگ ها را اآو نو  آن کرد تر اينسلبرگ واقعی نزديك

های شمال دشت ة اين نو  تغییر شك  در اينسلبرگنمون .است کرد فرسايشی تب ي  -تراکمی

 ش نی است. آباد در ح  فاص  روستای حصاری گاآرانی و نصرآباد مشاه  فیص
 

 (1211-1334 سازمان هواشناسی،) موردمطالعه ۀمنطق مؤثرمتوسط بارش  .3جدول 

 1400-1842 ساآمان هواشناسی، ؛1833، های پ وهشيافتهخه: آم

 ماه
میانگین 

 بارش

تبخیر 

 بالقوه

بارش 

 مؤثر
 ماه 

میانگین 

 بارش

تبخیر 

 بالقوه

بارش 

 مؤثر

 -12/82 41/44 44/12 مهر  34/0 36/48 3/44 فروردين

 -1/2 28 8/20 آبان  -31/81 48/64 64/21 ارديبهشت

 43/24 46/4 04/23 آذر  -31/38 13/32 4/3 خرداد

 08/23 88/0 84/23 دی  -21/33 31/104 6/4 تیر

 11/88 88/2 4/84 بهمن  -48/32 88/36 3/8 مرداد

 84/26 34/11 34/48 اسفن   -11/66 32/12 04/6 شهريور
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 بر ثیرأتاآ طريق  ،آبادی دشت صفیهااينسلبرگ ش   درايجاد تغییرا  ديگر بار  در ثیرأت

 است متریمیل 3/264 منطبه بار كه متوسط با توجه به اين. است ش نیبررسیگیاهی  پوشش

، سكط  کنك مین نمكیأرا تك آن گیاهكان نیكاآ آبكی اين مب ار بار  و براساس نیاآ آبی گیاهان،

 .خواه  مان ها لخت و عريان باقی اينسلبرگ
 

 
 روستاي حصاري گازرانیایت در جنوب لکال و ۀهاي رودخانشده توسط سیلابهاي حملآبرفت .2ل شک

 1400 ،های پ وهشيافتهمأخه: 

 

سبب افزايش توان فرسايشی بار   منطبهدر قسمت میانی  ،هاسط  اينسلبرگعريان بودن 

قی گهاشكتن سكاآن های نكرم و بكاها با فرسايش سكاآن های و اين بار  است ش   مؤثر های

بكه  يیآباد را در ساآن های کنگلومراقسمت میانی دشت صفیفرسايشی های سخت اينسلبرگ

سكبب  ،های شكمالی منطبكهساآن  در مبايسه باپهيری اين ساآن  فرسايش .وجود آورد  است

ايكن هكای اينسكلبرگکكه ایگونكهبه ؛های اين قسمت ش   استتغییرا  ارتفاعی در اينسلبرگ

 بكار  بكاران درهمچنكین دارنك . های ديگر منطبه قسمت در مبايسه بای کمترارتفا   قسمت

 .های بارانی ش   استگیری کارنای اين قسمت سبب شك صخر های اينسلبرگ سط 

-سبب تغییراتی در اينسلبرگ ،عنصر آب و هوايی ديگری است که اآ طريق فرسايش ،باد 

در  ،گكهاری مكوادم  وديت در حمك  و رسكوب دلی بهه دهای منطببا .ش   است ی منطبهها

تكرين بینانكهدر خكو  .هكا دارنك اينسكلبرگ برکمتری  گهاریتأثیرتوان دما و بار   مبايسه با

-سط  اينسكلبرگ برخورد بر گردها با، اين ريزباش  با ريزگرد همرا وآ  باد چنانچه  ،حالت
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. (2014، 1و جودی ن)میگو   ش نخواه هاسط  آن ردگیری تافونی شك  سبب ایی صخر ها

 شكون در مباب  فرسايش بادی م سكوب مكی ژئومورفولوژيك ترين اشكالمباوم هااينسلبرگ

و درمباب  اين نو  فرسايش کمتكرين تغییكرا  را اآ خكود  (1833، و همكاران نظری سامانی)

. بیشتر است همنطب جنوبیهای قسمت ها دراينكه ق ر  تخريبی باددلی   بهاما  ،دهن می نشان

من صكر هكا اينسكلبرگارتفا  های کمبه قسمت طور عم  بهفرسايش بادی  اآآنجاکه همچنین

آن  هكای مرتفكعقسكمت يابك  ومیفرسايش  باد ةوسیلبه هاآن دستهای پايینقسمت ،شودمی

در اين قسكمت بكه وجكود  شك  رایهای قارچاينسلبرگ ،اين تغییرا ايجاد با  و مان میباقی 

و بكه  ایهای صخر اينسلبرگ سط  با تخريب هاريزگردهمرا  با  ،وآ  بادهمچنین آورد. می

 یهكااينسلبرگ توجهی را در درخورتغییرا   ،آنبوریلانه هایکارست و وجود آوردن تافونی

د در اين قسكمت شك   وآ  بكاد آيكا(. 4  )شك به وجود آورد  است قسمت جنوبی منطبه

 اآ دشكت جكوين وب ون برخورد با موانع طبیعكی بادها  ،موانع فیزيكینبود دلی  بهاما  ،نیست

وجود شرايط مناسب ذرا  معلكق بیشكتری دلی  بهو  وآن میبه منطبه جنوب  سمت اآگراتی 

رسكی بر .کننك میاين منطبه ايجاد های اينسلبرگ در را تغییرا  بیشتری هدرنتیج ؛همرا  دارن 

 ؛هسكتن غربی  و شمالی ادهایغالب منطبه ب بادهای ،داد( نشان 6  )شك آباددشت صفی گلباد

 بیشكتر ايكن دو قسكمتهكای ش   در سط  اينسكلبرگايجاد تغییرا در  سهم باد باي بنابراين 

 رغمبههی رولوژيك،  هایفعالیت و برتری مسیر وآ  باد دروجود ارتفاعا   دلی بهاما باش ، 

ايكن قسكمت هكای در ايجاد تغییرا  در اينسكلبرگنبش اين بادها  ،های شمالیغالب بودن باد

 .کن جلو  میناچیز 

                                                            

1. Migoń & Goudie 
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 آبادهاي دشت صفیگرفته در اینسلبرگهاي بارانی سمت راست شکلارنکتافونی سمت چپ و . 3شکل 

 1833، های پ وهشيافتهمأخه: 

 

 

 

 

 
 

 
 (1316-1336هاي سازمان هواشناسی دادهۀ موردمطالعه )براساس منطق ،گلباد. 6 شکل

 1833، های پ وهشيافتهمأخه: 

 

آن ی هكااينسكلبرگ سكبب تغییكر در ،آبادصفیبر لیتولوژی دشت  گهاریتأثیرآب و هوا با 

ومكت متفكاو  امكا مبا ،يكسكان اسكت تبريبكاًآب و هكوای منطبكه  شرايط چن هر ش   است.

ی ايكن هامتفاوتی اآ اينسلبرگ ۀچهر ،و هوايی درمباب  شرايط آبآن،  شناسیساآن های آمین

عوامك   ناسی و لیتولوژی منطبكه درمبابك شهای آمینبه نمايش گهاشته است. ساآن  را دشت

 گرفتكه درشك  هایاينسلبرگ بنابراين ؛(1شك   و 4ل )ج و آدگی مباومت يكسان ن ارن هوا

  ان .اآ خود به نمايش گهاشته را متفاوتی ۀچهر ،با شرايط آب و هوايی رويارويیآن در 
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 موردمطالعه ۀمنطق نقشۀ لیتولوژي .8ل شک

 1833، های پ وهشيافتهمأخه: 

 

منطبكه  شناسكیآمكین ساآن هایترين مباوم ،می انی مطالعا  وشناسی ة آمینبراساس نبش

کكه در شكمال منطبكه  هسكتن  (kl2) دارای چكر تكود  یهكای آهككسنگ ،فرسايشدرمباب  

در آن دلیك  مباومكت بكهاما  ،آياد نیست منطبهدر  اين ساآن  چن  وسعتهر. ان افتهگستر  ي

درمبابك   ،هكای نسكار()قرارگیكری در دامنكه موقعیت مناسكب آنو  فرسايشیفراين های  رببرا

، به همین دلیك  است؛ تغییرا  کمتری در اينسلبرگ های آن ايجاد ش   ،ا  آب و هوايیتأثیر

  (.3  )شك شون مشاه   می ساآن  اينهای منطبه در رگترين اينسلبتیپیك
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 لار ژوراسیک فوقانیدر سازندهاي آهکی گرفته هاي شکلاینسلبرگ .7ل شک

 1833، های پ وهشيافتهمأخه: 
 

 هكواآدگی هایفراينك  برابكر بیشترين مباومت را در( Jl1) لار ساآن  برد ،نام ساآن  اآ بع 

 اسكت، شك  گرفتكهای بن ی ضخیم تا تود دولومیتی با لايه سنگ آهكاآ  که ساآن  اين .دارد

تغییكرا   مناسكبمباومكت  دلی بكهو گسكتر  بیشكتری دارد در شمال و شمال غربی منطبكه 

 ،اآ نظكر تعك اد ،بكه همكین دلیك  ؛است روی داد گرفته در آن شك  هایاينسلبرگ درکمتری 

ب و هوا در تغییرا  آ تأثیر .شودساآن  مشاه   می اين های منطبه دربیشترين تع اد اينسلبرگ

هكای آهككی ايكن های بكارانی در سكط  صكخر ی اين منطبه به ايجاد کارنهاسط  اينسلبرگ

 .شودمیم  ود ها اينسلبرگ
 

 ها در برابر هوازدگیمقاومت آن تیبتربه موردمطالعه ۀمنطقة دهندسازندهاي تشکیل .2 جدول

 1833، های پ وهشيافته ؛ورقه صفی آباد 1:100000خه: نبشة آمین شناسی آم

 نام سازند/واحد سنگی ردیف
مساحت 

 )کیلومترمربع(

نسبت وسعت سازند به 

 کل حوضه

علامت 

 اختصاري

سن 

 تقریبی

 کرتاسه kl2 20/1 4/4 ای ضخیم آهك تود  1

 ژوراسیك Jl1 62/18 41 ساآن لار 2

 کرتاسه Kl1 4/2 66/0 Kl1واح   8

  Mc 46/41 113 بالايی معادل قرمز 4

 ژوراسیك Js 63/6 24 ساآن  شمشك 4
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 نام سازند/واحد سنگی ردیف
مساحت 

 )کیلومترمربع(

نسبت وسعت سازند به 

 کل حوضه

علامت 

 اختصاري

سن 

 تقریبی

 ژوراسیك jssd 41/0 14/1 ساآن  شمشك 6

 پالئوژن Esht3 30/2 4/10 شی ، شی  توفی و مارن 1

 پلیوسن plQc 84/4 20 هایآبرفت 3

 ژوراسیك  Jld 88/1 4 دلیچای 3

 هولوسن Q2vf 41/1 4/4 ایآبرفت رودخانه 10

 هولوسن Q2cs 06/1 4 اینهشته واريز  11

 هولوسن Qtm2 61/4 21 آبرفتی جوان هایبادبزن 12

 پلیوسن Qfg2 4 14 نش  شن سخت 18

 میوسن Mm 10/2 10 بالايی قرمز معادل قرمز مارن 14

 پلیوسن Em2 60/1 6 مارن آرد متماي  به قرمز 14

   31/8 4/14 ساير ساآن ها 16

   100 24/814 جمع 11

 

سكنگ  شكام  (Kl1) سكاآن های هواآدگی، مباب  فراين  در نظر مباومت آا سومین ساآن 

جنكوب  اسكت کكه در ای دولومیتهای ضخیم تود آلبین( و آهك-سین)آپ آهك اوربیتولینادار

امكا  ،کم وسعت رغمبهاين واح   .پراکن   ش   است آبادو قهرمان گاآرانی روستاهای حصاری

آن  هكایاينسكلبرگدر  تكریتغییكرا  کم ،در مباب  عوام  هواآدگی آياد نسبتاًمباومت دلی  به

 ،گرفته در ايكن سكاآن های شك اينسلبرگ برخی اآ  ش   درتغییرا  مشاه   .شودمشاه   می

ر  صكوآب و هوا بكه که توان گفتمی به همین دلی  ؛های هی رولوژيك استين فرا ناشی اآ

های اين ساآن  مستبیم و اآ طريق فراين های هی رولوژيك نیز سبب تغییراتی در اينسلبرگغیر

ای بكا منطبه اآ سكاآن  کنگلكومرای تكود لیتولوژی بیشتر  ،اآ نظر وسعت(. 3  )شكش   است 

 مسكاحت درصك  41ه اين سكاآن  نزديكك بك .تشكی  ش   است (  Mc) ش گی خوبسخت

میانی و قسمت های توجهی اآ اينسلبرگدرخور بخش  ،همین دلی  به ؛گیردمنطبه را در بر می

 دلی بكه ،گرفته در اين سكاآن های شك اينسلبرگ .ان اين ساآن  شك  گرفته درمنطبه  جنوبی

در کكه ایگونكهبه ؛ان را مت م  ش   بیشتریاآ عناصر آب و هوايی تغییرا   پهيری بیشترتأثیر

میزان پوشش گیكاهی و  بود  ناهموارتر هاآنسط  ارتفا  کمتر، ر های ديگاينسلبرگمبايسه با 
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در  بیشكتری مباومكت  (js) شمشكك سكاآن  ،پ  اآ اين سكاآن  بیشتر است. هاآنموجود در 

هكای اينسكلبرگ و اسكتسكنگ اين ساآن  شام  شی  خاکستری و ماسه .مباب  هواآدگی دارد

اآ طريكق  توسكط آب و هكواشك   ا  ايجاد. تغییكرانك شك  گرفتكهآن در  منطبهشمال شرقی 

همكین به ؛ (10 )شك  های اين قسمت اعمال ش   استهای هی رولوژيك بر اينسلبرگفراين 

( jsd) سكاآن  شمشكك ،منطبكه ساآن  ديگر ان .شكلی نامنظم به خود گرفتهها اغلب آن ،دلی 

بخشی اآ  .شودام  ماسه سنگ روشن تا خاکستری میو شاست مربوط که به ژوراسیك است 

آب و  عناصكر تكأثیرت ت و ان ها شك  گرفتهای شمال شرقی منطبه در اين ساآن هسلبرگاين

های اين قسمت را بكه کاهش ارتفا  اينسلبرگان  که اين تغییرا  هوايی تغییرا  آيادی داشته

 داشته است. همرا 

 

 
)راست( و در سازند  هربی منطقغ هاي کرتاسه در شمالگرفته در آهکهاي شکلاینسلبرگ .1شکل 

 دلیچاي)چپ(

 1833، های پ وهشيافتهمأخه: 

 

 
 شمشک سازند هاي سنگماسهگرفته در هاي شکلاي از اینسلبرگنمونه. 11 شکل

 1833، های پ وهشيافتهمأخه: 
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 هاو پیشنهاد گیرينتیجه. 6

  هایواحكاآ نظكر  اسكت کكهشكرقی ايكران  شكمال هكایيككی اآ دشكت آباددشت صفی 

-اآ نظر آب و هوايی و براسكاس طببكه .شودجزء ايران مرکزی م سوب می ،ژئومورفولوژيك

توجهی  درخوربخش  ،ژئومورفولوژیاآ نظر  است.خشك نیمه آن  آب و هوای ،بن ی دمارتن

و  در ايكن مطالعكه بكا شناسكايی .ی آن مرتبط استهاگاينسلبر با اين دشت ژئومورفولوژیاآ 

منطبكه  های تكتكونیكیفعالیت که به اين نتیجه رسی يم ،در اين دشت سلبرگاين بیست ةمطالع

گیری با شك  .ان  ش  فاعا  پشت بهرامارت گیریشك سبب میوسن تا  دونین آمانی ةفاصل در

هكای آرام ش ن فعالیكت و با گرفت شك  نیز های منطبهاينسلبرگ ةاولیاسكلت  ،اين ارتفاعا 

 های امروآی رااينسلبرگ ،هااينسلبرگ ةاسكلت اولی ايجاد تغییراتی درا ب آب و هوا، تكتونیكی

اول حاصك   ةدرجك هكای منطبكه دراينسكلبرگ شك   درتغییكرا  ايجاد .  استبه وجود آورد

آب  ، ندهمطالعا  نشان می .استهای آن روی اينسلبرگا  کلی آب و هوای اين دشت تأثیر

بكه همكین  کنك ؛میها فكراهم گیری اينسلبرگرای شك خشك بهترين شرايط را بمهو هوای نی

تكرين عامك  مهكم های آمین سكاختیپ  اآ فعالیت خشك اين دشت،نیمه آب و هوای  ،دلی 

های اينسلبرگ که توان گفتمی بنابراين شود؛م سوب میآن  یهااينسلبرگدر  ايجاد تغییرا 

ة در اسككلت اولیكآن  خشككنیمه یتغییراتی است که توسط آب وهوا ةاين دشت نتیج کنونی

متفكاو  سهمی  هريك اآ عناصر آب و هوايی  ،تغییرا اين در  .اد ش   استجاي هااينسلبرگ

  هكواآدگی در سكط  اآ طريكق ايجكاد انكوا ترين عنصر آب و هكوايیعنوان مهمبه دما .دارن 

بكرای ی صكاف ار ها چهآندادن  ب صیبا و ها ش   ها، سبب تغییرا  سط ی در آناينسلبرگ

  .به وجود آورد  استها آن

تغییرا  متفاوتی را در  صور  مستبیمبهعنوان يكی ديگر اآ عناصر آب و هوايی به ،بار 

 ،هكاآندر سط  برخی اآ  طريق فرسايش يك سو اآ اآ .است ايجاد کرد های منطبه اينسلبرگ

ان لكال در  يجكاد فراينك ا بكا اآ سكوی ديگكر واسكت  کكرد  یبلی صكو  صكافها را سط  آن

 .اسكت کرد ها را آبر و خشن نآ برخی اآ های بارانی سط های آهكی و ايجاد کارناينسلبرگ

تغییر شكك   گراتی در کال ةايجاد سیلاب و آبرفت برای رودخان با نیزمستبیم طور غیربه بار 

 .است مؤثرهای منطبه اينسلبرگ
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متفاو   هاگیری اينسلبرگته به شیب م   شك بس ش  تغییرا  ايجاد ها درنبش سیلاب 

گكهاری خود را رسوبهای آبرفتها سیلاب ،کاهش شیب دلی به منطبه یشمالدر ضلع  .است

ها ها اآ پهنای آنآن ةپاي کردن ها و دفنها در اطراف اينسلبرگبا انباشت اين آبرفت ان  وکرد 

فرسايشكی -تراکمكیهكای سايشی به اينسلبرگهای فررگها را اآ اينسلبو آناست  ش   کاسته

-دشت صفیيش شیب در قسمت شمال شرقی و غرب افزا دلی به ،. درمباب کرد  استتب ي  

هكا امنظم به آنشكلی ن ها ش   وتخريب آن ها سبببا تخريب و فرسايش پاية اينسلبرگ ،آباد

 .داد  است

در تغییكرا   کمتری تأثیرا و بار  عنصر ديگر آب و هوايی است که در مبايسه با دم ،باد 

 هكایاينسكلبرگ تعك ادی اآ بكهايكن تغییكرا   واين دشكت دارد   یهاايجادش   در اينسلبرگ

فونی تكا تشكی  صور به اين تغییرا  آثار .شودیشمالی اين دشت م  ود م و غربی جنوبی،

رين تغییكرا  بیشكت .شكودمیظكاهر هكای آهككی در سط  اينسكلبرگ های لانه آنبوریو کارن

میكانی منطبكه قسكمت  جنكوب ودر شكك  هكای قكارچیاينسكلبرگ ش   توسكط بكاد درايجاد

 کن .خودنمايی می

 هكا متفكاو نآآباد با توجه بكه موقعیكت دشت صفی یهادر اينسلبرگش   غییرا  ايجادت

در ته گرفهای شك ، اينسلبرگبه همین دلی  ؛ياب منطبه افزايش میشمال به جنوب و اآ  است

آسكیب کمتكری اآ )پشت به آفتاب(  های نساردر دامنهواقع ش ن دلی  بهقسمت شمالی منطبه 

قسكمت میكانی  در .انك تب ي  شك  های منطبه ترين اينسلبرگبه تیپیك ان  واين تغییرا  دي  

مشكاه   ارتفكا  های کكماغلب اينسلبرگی آن، و نو  ساآن هامتوسط تغییرا   دلی به ،منطبه

-واقع شك ن در دامنكه دلی  به منطبه جنوب گرفته درهای شك اينسلبرگ کهحالیدر ؛شون یم

و شك  ظكاهری  ان تغییرا  قرار گرفتهدرمعرض بیشترين گیر( های آفتاب)دامنه های برآفتاب

ش   در مجاور  های واقعاينسلبرگ همچنینهای تیپیك فاصله گرفته است. ها اآ اينسلبرگآن

بیشكترين  ،های هیك رولوژيكو اآ طريكق فراينك  مسكتبیمصكور  غیربكه کال گراتی ةرودخان

سكبب نكامنظم شك ن ان  که ايكن تغییكرا  اثر عوام  آب و هوايی مت م  ش   تغییرا  را در

در  سبب تغییكرا گهاری بر لیتولوژی منطبه با تأثیر يیآب وهوا عناصر ها ش   است.شك  آن

سكی اشنی آمكینسكاآن هامباومكت  تأثیرا  ارتباط آيادی بكااين  و ان ی آن ش  هااينسلبرگ
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کكه  هستن  )ماستريشتین( دارای چر تود های آهك ،منطبه هایترين سنگمباوم منطبه دارد.

در مباب   تغییرا  کمتریمناسب دلی  مباومت بهاين ساآن   .ان در شمال منطبه گستر  يافته

ايكن  های منطبه درترين اينسلبرگیپیكتبنابراين  ؛استاد  اآ خود نشان د عناصر آب و هوايی

 مباومكت ،دولكومیتی شام  سنگ آهكك ساآن لار ،برد نام ساآن  اآ بع  .ن اگرفته شك  ساآن 

 ،آنگرفتكه در شكك هكای اينسكلبرگ ،به همین دلی  ؛هواآدگی دارد فراين های برابر درآيادی 

 سكاآن های بیشكتر ،اآ نظر وسكعت ارتفا  بیشتری دارن .و  ان مت م  ش  را تغییرا  کمتری 

منطبه در اين های اينسلبرگ بیشتر ان .ش گی خوب تشكی  ش  منطبه اآ کنگلومرای با سخت

آن مشكاه   هكای اينسكلبرگتغییرا  آيادی در  ،کممباومت دلی  بهاما  ،ان ساآن  شك  گرفته

نكامنظم و سكط ی ، ارتفكا گرفته در اين ساآن  کمشك های ، اينسلبرگبه همین دلی  شود؛می

در توسط آب و هوا ش   ايجاد تغییرا که   شمطالعه مشخص  اين همچنین در .دارن ناهموار 

 بنكابراين ؛افتاد  است و در دراآم   اتفاق است کن   و آباد سط یصفیدشت  هایاينسلبرگ

 های اين دشكت، اينسلبرگکنونیای ر  غالب بودن آب و هودر صوکه  داشتتوان انتظار می

 مورفولوژی آن داشته باشن . در توجهیدرخور همچنان نبش 

-ۀ بهینكه اآ پتانسكی شناسايی و استفاد برای شودپیشنهاد می ،اين پ وهشبا توجه به نتايج 

  بررسی شود.و در ساير مناطق ايران ها اآ جها  مختل  آن یها ابعاد وجودهای اينسلبرگ

 هنامبکتا

رودخانه کال ولايت  ةها در حوضيابی مناسب جهت تغهيه آبخوانمكان(. 1832ابراهیمی مب م،  . ) .1
دانشكگا   (.ژئومورفولكوژی ارشك  رشكتةکارشناسكی منتشرنشك ۀ نامكةپايان) gisو Rsبا استفاد  اآ 

 ايران. ،تهران معلم،تربیت

 :تهكران .، متكرجم(معتمك  احمك  .ا( )جلك  اول) ژئومورفولكوژی(. 1814) .د ،سودنو  .،ر ،چورلی .2

 انتشارا  سمت.

 آبريكز حوضه ژئومورفیك واح های بادی و آبی فرسايش پتانسی  بین ة(. مبايس1836) .  حبیبی، .8

 . 80-13، 41، جغرافیايی فضای پ وهشی-علمی فصلنامة .وپسیاک م ل اريفر اآ استفاد  با کارون

 .نتشارا  دانشگا  آآاد اسلامیا. تهران: کلیا  ژئومورفولوژی ايران (.1810) .، محريريان .4

 انتشارا  دانشگا  پیام نور. :تهران(. چاپ دوم) شناسی ايرانآمین(. 1816) .خسروتهرانی، خ .4
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سراسكن چای با استفاد  اآ  ةبینی خطر فرسايش خاک در حوض(. ارآيابی و پیش1834م. ) ،خطیبی .6

  . 31-61 ،(44)13 ،ريزیة علمی جغرافیا و برنامهنشري .GIS و  USLEم ل

شناسكی و سكاآمان آمكینتهكران: . شناسكی صكفی آبكادآمكین 1:100000 ةنبشك .(1813) .رادفر، ج .1

 اکتشافا  مع نی ايران. 

 :تهكران. (چاپ اول) ایريزی و عمران ناحیهژئومورفولوژی کاربردی در برنامه(. 1818)  .رجايی،  .3

 .نشر قوم 

-های آمكین آمكار در پهنكهمبايسة رو  .(1833) .تاآ ، مو  .،سلطانی گردفرامرآی، س .،آار ، س .3

، 63، ريكزیة جغرافیا و برنامهنشري ة موردی: استان فارس(.بن ی شاخص فرساين گی باران )مطالع

141-111.  

جهكاد  انتشكارا  :مشكه  .کلیماتیكك ژئومورفولكوژی 2 مبانی ژئومورفولوژی(. 1834) م. آمرديان، .10

 دانشگاهی.

 .ايستگا  سینوپتیك اسفراين (.1846-1833)ساآمان آب و هواشناسی ايران.  .11

 انتشارا  دانشگا  پیام نور: تهران .(چاپ دواآدهم) آب و هوای ايران (.1832) ب. ،علیجانی .12

آمانی -ت لی  تغییرا  مكانی .(1831) .  ،سپهر و .،ح، غفاريان مالمیریم.، ، رعیتی شواآی.، ا ،کرم .18

. حك اکثر احتمكال اردکان با استفاد  اآ الگوريتم-دشت يزد آايیدر بیابان ها و کاربری اراضیلن فرم

 .86-11 ،24 ،جغرافیا و مخاطرا  م یطی

  : انتشارا  سمت.تهران. (چاپ اول) م يريت م یطژئومورفولوژی و (. 1811) .گودرآی ن اد،  .14

 :تبريز .(لچاپ او، مترجم( )خیام)م.  رجی(. ژئومورفولوژی اقلیمی و دينامیك خا1810)ماک  د.  .14

 )نیما سابق(. انتشارا  نیا

 .نشر قوم . تهران: ت بیق درجغرافیای طبیعی )ژئومورفولوژی(رو (. 1838. )ف م مودی، .16

  فصلنامة .جنوبی آلاداغ ةهای دامنعصر حاضر در مخروط افكنه اقلیم تأثیر(. 1838) .مبامی مبیم، غ .11
 .146-180(، 18)4 ،آمايش جغرافیايی فضا

تهران: شكرکت چكاپ و نشكر  (.چاپ پنجم) شناسی خراسان شمالیاستان(. 1836) .مبامی مبیم، غ .13
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