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  خی بتکی تاری بر روي استقرار  سایت ولوژي بررسی نقش عوامل ژئومورف
 در دشت الشتر استان لرستان 

 

  ایرج جباري ،*1عقیل مدديپور مطلق، فریبا بیگی
 دکتري ژئومورفولوژي دانشگاه محقق اردبیلی1

  ، دانشگاه محقق اردبیلیي طبیعیگروه جغرافیاژئومورفولوژي،  دانشیار2
  دانشیار  گروه جغرافیا، دانشگاه رازي کرمانشاه3

 31/6/97؛ تاریخ پدیرش: 1/9/96تاریخ دریافت: 

  چکیده
از جملـۀ   ،داشـته  گاه هاسکونتاستقرار  دربارزي  نقششناسی از جمله عوامل طبیعی است که ریخت زمین

هـاي مهـم دشـت الشـتر     گاهیکی از استقرارغربی دشت الشتر است. این تپه بتکی در شمال تپه هاگاهاین سکونت
هـاي ژئومورفولـوژي و   ویژگـی بـا توجـه بـه    از این رو در این پژوهش، .  دارد ساله 8000است که سابقۀ استقرار 

انـد  شناسی توجه داشتهریختو با توجه به این پرسش که گذشتگان تا چه حد به عوامل زمین تاریخی این سایت
ي نقشـه اي، هـا بـوده، بـا اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره      ریخـت تحت تاثیر کدام فرایندها و زمین گاهو این استقرار

، سپس با شناساییگذار در استقرار این سایت شناسی تاثیرریختهاي زمینیژگیوشناسی توپوگرافی، نقشه زمین
همچنین در این پـژوهش بـا ایجـاد ترانشـه      تهیه شد. ژئومورفولوژي محدوده آن نقشه GISاستفاده از نرم افزاز 

آمـاري  بـراي تحلیـل    GRADISTAT. سـپس از نـرم افـزار    شدنیز بررسی  هاي رسوبی محل این سایتویژگی
دهد  آب کافی و رسوبات حاصلخیز  شرایط مسـاعدي را بـراي   ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان میرسوب

احتمال وقوع سیل و خطـر  انداند،  این مزایا باعث شدهافکنه فراهم کردهبر روي مخروط  گاهاستقرار  این سکونت
تاثیري بر جابه جایی و نابودي این سایت نداشته اند. این  هر جند این عوامل هاي گسلی را نادیده بگیرند.فعالیت

بنـابراین امـروزه ایـن تجربیـات     الگو نشانه دهنده توجه به عوامل ژئومورفولوزي بر استقرار این سایت مـی باشـد.   
  ها تاثیر بسزایی داشته باشند. ریزيتواند در برنامهمی

  
  بتکیشناسی، لرستان، الشتر، باستانزمین هاي کلیدي:واژه

 
  1مقدمه

شناسی، بـه خـوبی   باستاناطالعات زمین: طرح مسأله
از هاي مدنی کانونکید دارد که تبلور بر این واقعیت تأ

 هاي خاص طبیعی هر منطقه تبعیت نموده استپدیده
 ییجغرافیـا عوامـل  در این میان  ).13: 1382(رامشت، 

ي داشـته  اتعیـین کننـده  نقـش  به ویژه ژئومورفولوژي 
بـین ژئومورفولـوژي و   دهنـد  ها نشان میبررسیاست. 

هـاي انسـانی ارتبـاط نزدیکـی بـه ویـژه در       گاهسکونت
(کوارتـو و   قبل تاریخ وجـود داشـته اسـت    هاي مادوره

                                                             
  ghil48madadi@yahoo.coma: ولئمس نویسنده*

بشر از روزي کـه بـر    در واقع ،2)207 :2007 همکاران،
موجودات زنـده از   پهنۀ زمین پدیدار گردید مانند همۀ

هـاي  ثیر پذیرفت و در این میان پدیدهمحیط خویش تأ
ژئومورفولوژیک نیز مانند سایر عوامل جغرافیایی مـورد  

امـا   )،15: 1383(اصـغري مقـدم،    توجه او قرار گرفتند
 بـه نـوعی بـر زنـدگی و نحـوة     ها این پدیدههر کدام از 

گـاهی  صورت کـه   ایناند به انسان نقش داشتهفعالیت 
(رامشـت،   انـد مدنی شده هايث رشد و تبلور کانونباع

ــع نیــز انســان13: 1383 ــانی ). در برخــی مواق هــا قرب
شـدند، نظیـر   مـی  ي ژئومورفولـوژي هـا عملکرد پدیـده 

                                                             
1. Ruggiero Quarto et al 
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... بنـابراین انسـان   هـا و اي، وقوع سـیالب حرکات دامنه
ــا روش ــر پدیــدهتــالش نمــود ب ي هــاهــاي مختلــف ب

 ها کنار آیـد به نوعی با آنیا  ئومورفولوژي چیره گرددژ
هـاي زنـدگی   جنبهیکی از  ).15: 1383مقدم، (اصغري

انسان که عواملی ژئومورفولوژي در طـول تـاریخ نقـش    
 .ها اسـت گاهمهمی بر روي آن داشته است، مقر استقرار

ارتبـاط نزدیـک ژئومورفولـوژي و    بنابراین با توجـه بـه   
 :2007 همکـاران، (کوارتـو و   هـاي انسـانی  گـاه سکونت

شـناخت  در  یشـینیان پ بدیهی است کـه تجربـۀ  ) 207
هــاي محــیط طبیعــی جهــت تشــخیص نقــاط ویژگــی

توانـد  هـا مـی  در ایجاد شـهر مناسب از مناطق نامساعد 
). 210: 1378(رجـایی،   سـزایی داشـته باشـد   ه ثیر بتأ

 نُمودي آنها معماري و ساخت روستایی،سکونتگاههاي 
باورهـا،   اعتقـادات،  تجلـی  و منطقـه  فیزیکی از محیط

اسـت   منطقـه  آن مـردم  رسـوم  و آداب و هـا  ارزش
ــاران،   ــتانی و همک ــز  ). 36: 1397(عنابس ــران نی در ای

تنوع  شـرایط ژئومورفولـوژي در هـر منطقـه      وپویایی 
در  ...هاي مختلـف زنـدگی، معیشـت   سبب ایجاد شیوه

بهبهـانی و همکـاران،   (ایرانـی  طول تاریخ گردیده است
تمـدن چنـد هـزار     بـه  بنابراین با توجـه . )110 :1389

و از ) 110: 1391 (مقصـودي و همکـاران،   ایـران  سالۀ
در زمینـه   دستاوردهاي مهم و ارزشمنديکه  جایی آن

خـود   شناسی در مناطق مختلـف باستانمطالعات زمین
هـا احسـاس   ضرورت انجـام ایـن گونـه پـژوهش    . دارند

فرهنگـی شـناخته   هاي ترین حوزهیکی از مهمشود. می
. ناحیـه زاگـرس اسـت    ،شناسـی ایـران  شده در باستان

جایگـاه  استان لرسـتان بـه عنـوان بخشـی از زاگـرس      
ــژه ــتان وی  شناســی کشــور دارد اي در مطالعــات باس

ــاران ( ــاري و همکـــ ــواهد  ).78 :1392، حصـــ شـــ
 گویاي آن است کـه دسـت کـم از دورة   شناسی باستان

لرستان محـل سـکونت بـوده     ، منطقۀ1پالئولتیک میانه
. )167، 1390، سـبزي دوآبـی  (هژبـري نـوبري و    است
در  تـرین دوران عوامل استقرار انسان از قـدیمی  ازیکی 

ــه، ــن منطق ــرایط  ای ــت   ش ــوده اس ــی ب ــاعد طبیع مس
                                                             

ترین دوران ماقبل تاریخ است قدیمی سنگی یا پالئولیتیکدوران پارینه1-
با توجه  شناسانانسانکه در آن انسان از ابزار سنگی استفاده کرده است. 

سـنگی  پارینـه به ابزارهاي سنگی خاص هـر دوره، آن را بـه سـه بخـش     
 اند.تقسیم کرده جدیدو  میانی ،زیرین

ــدي،  ــاعد   )17: 1380(میرمحم ــرایط مس ــابراین ش بن
مهمـی را   گنجینـۀ لرسـتان  پیشینه تـاریخی  طبیعی و 

 کنـد. شناسـی فـراهم مـی    باسـتان زمینمطالعات براي 
شهرستان الشتر نیز بخشی از ناحیـۀ پیشـکوه لرسـتان    

ــه  ــت ک ــت اس ــات    قابلی ــراي مطالع ــی ب ــاي فراوان ه
اي . به گونـه شناسی داردباستانو زمینشناختی باستان

هـاي شـمالی و   شناسی دهسـتان که در بررسی باستان
ــر از دورة فراپارینــه  113مرکــزي شهرســتان الشــتر اث

 (داودي و شده اسـت سنگی تا اسالمی متأخر شناسایی
ژئومورفولـوژي دشـت    در واقـع ). 96 :1389 همکاران،

هـا،  افکنـه الشتر شامل سطوح مختلفی ماننـد مخـروط  
هــاي آبرفتــی و دشــت آبرفتــی اســت کــه در  پادگانــه

اند. این سـطوح در  پلئیستوسن و هولوسن تشکیل شده
هـاي تـاریخی   سـایت مـوارد محـل اسـتقرار     بسیاري از

 و فـراوان  آب بودن دارا بر افزون هالندفرم . اینهستند
 ژئومورفیــک مخــاطرات حاصــلخیز یــک ســري خــاك

 مسـیر  در را غیـره  و گیـري سـیل  خیـزي، همانند زلزله
، برومنــد(زمردیــان و  انــدداده قــرار بشــر یــــدگـــزن

که ممکن است مشکالتی را براي سـاکنان   )54 :1391
نیـز بـا    امـروزه منطقه در گذشته ایجاد کـرده باشـند.   

ــژوهش شناســی، اســتفاده از رســوب هــايگســترش پ
 هـاي پژوهش... اي افزار جی.آي.اس، تصاویر ماهوارهنرم

هـاي  مختلفی در زمینه ارتباط عوامل طبیعی با سـایت 
در زمینه  کههایی پژوهشتاریخی صورت گرفته است، 

ي هـا ثیر عوامـل محیطـی و اقلیمـی بـر روي سـایت     تأ
دهـد گذشـتگان در   تاریخی انجام شده است، نشان می
هــاي خــود ایــن گــاهانتخــاب محــل اســتقرار ســکونت

هـاي زیـر   تایج پـژوهش ن اند.فاکتورها را در نظر گرفته
گرفتن این عوامل توسط پیشـینیان  اي از در نظر نمونه

-109 :1391( مقصودي و همکاران هاياست. پژوهش
(آب و  نقش ساختارهاي طبیعی شامل در مورد )،137

شناسـی، کـاربري   هوا، فاصله از رودخانه، شیب، زمـین 
الگـوي اسـتقرار   اراضی و ژئومورفولوژي) در ارتبـاط بـا   

با استفاده از سیستم اطالعات هاي دشت تهران محوطه
ــایی ــان داد، جغرافی ــی در    نش ــش مهم ــابع آب نق من

  .اندهاي باستانی دشت تهران داشتهگیري استقرارشکل
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ثیر عوامـل  که به بررسی تـأ هایی پژوهشهمچنین 
هاي تاریخی انجـام  اقلیمی و هیدرولوژي بر روي سایت

دهـد گذشـتگان ایـن عوامـل را در     گرفتـه، نشـان مـی   
 پـژوهش . به عنـوان مثـال،   اندیابی در نظر گرفتهمکان

دهــد در مصــر و شــمال نشــان مــی)، 2003( 1نیکــول
 پــالئوثیر آن بــر اقلــیم و تــأســودان، تغییــرات هیــدرو

هـاي  هاي زهکشی در گذشته فعالیـت ، شبکههادریاچه
هـاي  در نوشـته . انسانی  این مناطق را تغییر داده است

هاي استقرار شناسی در شیوهریختن نقش زمینمحققا
نیــز از نظــر دور نگــه داشــته نشــده اســت. بخشــی از  

هـاي  دهند کـه گذشـتگان ویژگـی   نشان می هاپژوهش
انـد.  در اسـتقرار توجـه داشـته   را شناسـی  ریخت زمین
اي از این مالحظات اسـت.  زیر نمونه هايپژوهشنتایج 

هـاي  )، با بررسی ویژگـی 1377( رامشتعنوان نمونه به
ــین ــتفاده از   ریخــتزم ــا اس ــهر اصــفهان ب شناســی ش
هاي هوایی و مشاهدات میدانی نشـان داد شـکل   عکس

شناسـی  کلی شهر اصفهان بـه شـدت متـأثر از ریخـت    
اي که محورهاي اصلی کالبـد  ، به گونهطبیعی آن است

شهر همگی عمود بر محور رودخانه طراحی شده است. 
 این امر بیشتر به دلیل اجتنـاب و دور مانـدن از خطـر   

 مقصـودي و همکـاران  اسـت.  هاي فصلی بـوده  سیالب
هـاي جـاجرود و   افکنـه ی مخـروط )، نیز با بررس1391(

ــاجی ــأ حـ ــرب و تـ ــان ثیر آنعـ ــا در مکـ ــی هـ گزینـ
هاي پیش از تاریخ در دشت تهران و قزوین گاهسکونت

شناسـی، تصـاویر   با استفاده از مطالعات میدانی، رسوب
ــه گذشــتگان  مــاهواره ــد ک ــه منظــور اي نشــان دادن ب

ــتر      ــافی بیش ــب و آب ک ــاك مناس ــه خ ــی ب دسترس
هاي میانی و انتهایی ي خود را روي بخشهاگاهسکونت

 بینـی و همکــاران انــد. هــا اسـتقرار داده افکنـه مخـروط 
شناسـی  باسـتان زمـین خـود،   در پژوهش نیز 2)2009(

رونـد تغییـر   ق.م) در ایتالیـا و   177( ساحلی بندر لونـا 
ماگرا از سمت  جایی مسیر رودخانۀساحلی و جابه خط

را از زمـان روم  غرب بـه سـمت شـرق خلـیج السـپیزا      
اسـتفاده  بـا  ها استقرار مکان شناخت نحوةبراي  باستان

شناسی مـورد  ژئومورفولوژي و مطالعات رسوب نقشۀ از

                                                             
1. Nicoll 
2. Monica Bini et al  

تغییـر و  بررسی قرار دادند. این محققـان نشـان دادنـد    
نقـش   رودخانـه جایی مسـیر  تحول خط ساحلی و جابه

جـونز و  ها داشته است. گاهجایی استقرارمهمی در جابه
 4ازرق شناسـی باستانبا بررسی زمین ،)2011( 3ریشتر

هـاي  اردن با اسـتفاده از مشـاهدات میـدانی و بررسـی    
هــاي شناســی، نشــان دادنــد ایــن منطقــه دورهرسـوب 

ن خشک و مرطـوبی را پشـت سـر گذاشـته اسـت، ایـ      
ها داشته اسـت.  گاهبر روي سکونت ثیر زیاديشرایط تأ

 )، نیـز بـا اسـتفاده از نقشـۀ    2012( 5راوزي و همکاران
شناسـی، مشـاهدات   رسـوب  هايبررسیژئومورفولوژي، 

گذاري، تغییـرات  رات نرخ رسوبمیدانی به بررسی تغیی
ــک در درة  ــأثیر تکتونی ــی و ت ــبکۀ زهکش ــه ش  رودخان

ایـن  ثیر در دشـت پـو در جنـوب ایتالیـا و تـأ      6مینچیو
هـاي ایـن منطقـه از عصـر برنـز      گـاه عوامل بر سکونت

بـا اسـتفاده از    )،2013( 7بوتزر و همکـاران اند. پرداخته
ها، دشت شناسی نقش جریانرسوب مطالعات میدانی و

شناسـی  باسـتان هاي رود نیـل زمـین  سیالبو  سیالبی
را مـورد بررسـی قـرار دادنـد. ایـن       8جیزه شهري، شهر

هاي فوق نقـش مهمـی در   محققان نشان دادند فاکتور
ــته   ــته داش ــه در گذش ــن منطق ــردم ای ــدگی م ــد. زن ان

 از عوامـل  کـدام  هـر  دهنـد هاي فوق نشان مـی بررسی
 ثرمـؤ  انسـانی  هايهگاسکونت از خاصی عدب در طبیعی

 در زمینـۀ ترسـیم نقشـۀ   وجـود   ایـن  با. شوندمی واقع
ــژوهش ــوژي و پ ــاي ژئومورفول ــه رســوبه شناســی ک

شـناخت  هـاي  هاي مناسبی براي برنامهتوانند روشمی
کوشـش چنـدانی صـورت    باشـند   هـاي باسـتانی  مکان

هـاي  نیـاز اسـت تـا بـا بررسـی      نگرفته است؛ بنـابراین 
نقاط تاریخی هر منطقه مشـخص، بعـد نقشـۀ    میدانی 

شـود.   هاي تاریخی تهیـه سایت ژئومورفولوژي محدودة
نتایج ، هاي ژئومورفولوژیی وجود داشته باشندشهاگر نق
ناسان و مورخان بسیار بـا  شبراي باستان هاپژوهشاین 

یـک اطالعـات علمـی    اي کـه  گونـه د. بـه ناهمیت هست
توانـد میـزان دانـش    دهـد کـه مـی   تاریخی را ارائه مـی 

                                                             
3. Jones,Richter 
4. Azraq  
5. Ravazzi et al 
6. Mincio  
7.  Butzer et al 
8. Giza  



 91- 106: صفحات/  99  تابستان/ ششم و سی مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا ییایجغراف شیآما مجله                                                       94

در را شناسـی و ژئومورفولـوژي   در علم زمینگذشتگان 
بـا  کـه  ایـن آشکار سـازد و دوم   هاگاهاستقراریابی مکان

 تـاریخی  هـاي محوطه مکانی الگوي پراکندگی توجه به
هـاي خـاص بـراي یـافتن     شناسان را بـه محـل  باستان

نظـر   بنـابراین بـه   .کنـد مواریث گذشته راهنمایی مـی 
کـه   )1391( مقصـودي و همکـاران   رسـد پـژوهش  می
شناسی و باستانختلف زمینهاي متواند براي کاربردمی

و شناسی تکمیل شود، چندان دنبال نشده است باستان
ژئومورفولـوژي مـؤثر بـر    کـه بـه عوامـل     بیشتر از ایـن 

یـا بـه نقـش عوامـل      یـد شـود  کهاي تـاریخی تأ سایت
ــل  پرداختــه مــیطبیعــی  ــا تعــدادي از عوام شــود و ی

هاي تاریخی مـورد  ژئومورفولوژي را در ارتیاط با سایت
سـایت   ،رو در این پژوهش این ازدهند. بررسی قرار می

افکنـه  بتکی به دلیل استقرار بـر روي مخـروط  تاریخی 
هزار ساله انتخاب شـد،   8000استقرار  سابقۀآبرفتی و 
ا گیـري یـ  با توجه به ایـن پرسـش کـه شـکل    بنابراین 

ثیر کـدام فراینـدها و   تحـت تـأ   گاهانحطاط این استقرار
ــین هــاي دادهاهمیــت ، اســتبــوده هــا ریخــتزم

ــراي    ــب ب ــتگاه مناس ــاب نشس ــوژي در انتخ ژئومورفول
  زندگی گذشتگان نشان داده شود.

  
  مبانی نظري

ژئومورفولوژي علمی است که به مطالعـۀ اشـکال و   
پـردازد و دربـارة پیـدایش و    هاي زمـین مـی  ناهمواري

(روسـتایی و   کنـد هـا بحـث مـی   تغییر شکل ناهمواري
هاي زنـدگی انسـان   یکی از جنبه. )153 :1390جباري،

که عواملی ژئومورفولوژي در طول تاریخ نقش مهمی بر 
 یـا مقـر   ها اسـت. گاهروي آن داشته است، مقر استقرار

نشستگاه، مکانی است که به مقتضاي توپوگرافی محـل  
جا تکوین ها درآمده و نطفۀ شهر در آنبه اشغال انسان

 این بریافته، ریشه دوانده و باالخره توسعه یافته است. 
طور اتفاقی یا بر مبنـاي فکـر   اساس چنان چه مکان به 

کننـدة شـرایط کنـونی و    و اندیشه انجام گیرد، توجیـه 
یــا  )،14 :1390(روســتایی و جبــاري، هــاآینــدة شــهر

ــه ــاریخی محوط ــاي ت ــان  -ه ــی و مک ــایی از فرهنگ ه
هـاي  ها بقایاي دورهگذشتگان هستند که امروزه در آن

صورت آشـکار و یـا مـدفون وجـود     تاریخی گذشته به 
    .)2: 1390(موسوي کوهپر و همکاران،  دارد

  
  تحقیقروش 

نسبت به  این استقرارگاهموقعیت  بررسیبه منظور 
موقعیـت، محـیط و   ابتـدا  ، هـا ریخـت فرایندها و زمـین 
ــتفاده از   مســاحت ســایت ــا اس ــه ب ــورد مطالع  GPSم

بـر روي تصـاویر    ایـن سـایت   برداشت، سپس محدودة
ــاهواره ــد.  م ــخص ش ــۀ  اي مش ــه نقش ــام دوم، تهی  گ

ــین ــتزم ــود،  ریخ ــه نقشــۀ  شناســی ب  مراحــل تهی
 ترتیب زیـر انجـام گرفـت: ابتـدا مـرز      بهژئومورفولوژي 

 مربـع کیلومتر 83/39مورد مطالعه بـا وسـعت    محدودة
 (شکل ارث ترسیم شداي گوگلماهوارهبر روي تصاویر 

ژئومورفولوژي  بر روي نقشۀ این سایت محدودة بعد). 2
هـاي توپـوگرافی   بعـد از نقشـه   ترسیم شد، در مرحلـۀ 

شیب حوضـه، مـرز تغییـر     هايالیه 1: 50000مقیاس 
هاي ژئومورفولوژي تهیه شدند، سـپس  مرز واحد ،شیب

میدانی،  هايو پژوهششناسی از نقشه زمین با استفاده
تـایج ایـن کـار    نشدند.  مشخصنوع سازندهاي منطقه 
هــاي ژئومورفولــوژي کــه بــراي مشــخص شــدن واحــد

مزایـا و   انـد، مـد نظـر بـوده    گـاه یابی این سکونتمکان
بـود کـه    یهـای همچنین شناخت فراینـد ها، معایب آن

 گذشته منطقه را متأثر سازد. در مرحلـۀ  توانست درمی
ها بـر روي اسـتقرار ایـن    ثیر جریانتأبعد براي بررسی 

سـطحی و   آب منـابع  بـه  مربـوط  ، ابتدا آمارگاهسکونت
هـا  چشمه ها،ها، شاخابهجریان شامل منطقه زیرزمینی

 يهـا چشـمه و موقعیـت  تعـداد  دسـت آمـد، سـپس    به
 اکنشپـر  نقشـۀ  و مشـخص  GPSبا اسـتفاده از   منطقه

 این استقرارگاهها از جریان گردید و  فاصلۀ  تهیه هاآن
نتـایج مطالعـات    ،گیـري شـد  ارث انـدازه نیز در گوگـل 

شناسـی انتقـال   ریختینزم ها نیز بر روي نقشۀجریان
منظور  شناسی بههاي رسوبشپژوهبعد  یافت. مرحلۀ

هاي ثیر جریانتأو  شناسیباستان احتمال وقفۀبررسی 
گیري هـم از  براي این کار نمونه ،سیالبی در این سایت

هـاي  صورت گرفت. بررسی زمین و هم از دیواره سایت
گیـري نیـز بـا حضـور در     شناسی و مراحل نمونهرسوب
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 دومگیـري مسـتقیم   نمونـه  اولمنطقه بـه دو صـورت:   
 هـا انجـام شـد؛   تهیـه عکـس از ترانشـه   مقطع و  ایجاد

و برداشــت از  گیــريکــه انــدازه جــایی از آنبنــابراین 
پـذیر نبـود. از   طالعاتی امکانم تمامی رسوبات محدودة

یط مناسـب  اکـه داراي شـر   اينـواحی  رو الزم بـود  این
 و برداشت نمونه بودند بررسـی شـود؛   مقطع براي تهیه

هاي بر پایه بازدیدها برداريبنابراین فراوانی محل نمونه
 2گیـري مسـتقیم   گرفت. در مورد نمونهصحرایی انجام

مقطع به صورت عرضی در امتداد این سایت انتخـاب و  
 ها برداشت شـدند نمونهمتري سانتی 50از عمق تقریبا 

با توجه بـه وجـود   همچنین در این مرحله  ؛)1 (جدول
نمونه از بین  10بستر فعلی تعداد  دانۀ رسوبات درشت

 شــد وصـورت تصـادفی انتخـاب     رسـوبات درشـت بـه   
گیـري  ها بر روي زمین انـدازه آن قطر بزرگ موقعیت و

در  هـا نمونـه   هـاي صـحرایی  پـس از برداشـت  د. گردی
 از شد. پـس  اقدام هاآن کردن الک به نسبت آزمایشگاه

 از بنـدي هاي دانهرسوب، شاخص درصد مشخص کردن

 و جورشـدگی  قطرمیانـه،  ذرات، قطـر  میـانگین  جملـه 
 روش هاي رسوب بر اسـاس کشیدگی نمونه ،شدگیکج

. گردید محاسبه Gradistat افزارنرم با استفاده از فولک
گیري مسـتقیم رسـوبات، بـا حضـور در     بر اندازهعالوه 

مقطع نیز بـه عنـوان   15و بعد از مطالعات الزم، منطقه 
ــه انتخــاب شــدند ــه.نمون ــین نمون مقطــع از 11هــا از ب

فعـال  فعـال و غیـر  هـاي آبرفتـی   افکنهرسوبات مخروط
نمونـه نیـز از    2 متر یک نمونه، 100طور تقریب هر به

رسوبات پایکوه و دشـت آبرفتـی، جهـت ایجـاد مقطـع      
هـاي  همچنین با توجـه بـه وجـود تپـه    انتخاب شدند، 

هـا  به منظور بررسـی منشـأ آن  آبرفتی در این محدوده 
  .  گیري شدها نیز اندازهارتفاع تپه

با بررسی مواد سـطحی و دیـوارة سـایت    در نهایت 
به منظور مشـخص شـدن    این تپهنمونه از  2بتکی نیز 

هـاي سـطحی مـورد    طبیعی یا فرهنگی بـودن نهشـته  
  .)1شکل ( بررسی قرار گرفتند

  

  بتکی.مطالعاتی سایت شدة محدودةگیري هاي رسوبی اندازهوزن نمونه :1 جدول
S2 S1  (میکرون) شماره الک  

75,4672029  84,1217388  4750  
68,8246655  52,758221  2800  
168,773284  98,213449  1180  
138,345217  124,753154  750  
263,68651  168,869213  500  

275,325495  236,35122  425  
295,3164  214,223511  250  
117,63926  89,3146623  125  

  

  
  .هاي رسوبموقعیت نقاط برداشت نمونه نقشۀ :1 شکل
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  محدوده و قلمرو پژوهش
در غـرب شهرسـتان   تپه بتکی منطقۀ مورد مطالعه 

الشــتر، در روســتاي بتکــی واقــع شــده اســت. از نظــر  
 بتکـــی در مختصـــات جغرافیـــایی جغرافیـــائی تپـــه

ــرقی و 11°48´35” ــول شـ ــرض  33°53´19 ” طـ عـ
ــت    ــه اس ــرار گرفت ــمالی ق ــکل  ش ــاع آن   2(ش ). ارتف

اي بـه وسـعت   منطقـه تپه ، از سطح دریاستمتر 1614
    مترمربع را پوشش داده است. 11151

بخشـی از  از نظر توپوگرافی ایـن محـدوده شـامل    
هـا و  هاي پست و نسبتآ هموار دشت الشتر و کوهزمین
عنـوان  هاي منطقـه بـه  کوه هاي اطراف آن است.پایکوه

هـاي آبرفتـی   توسعۀ سامانه گذار بر ایجاد وعاملی تأثیر
ساختی هاي زمیناغلب از دو عامل مهم اقلیم و جنبش

هـاي موجـود در   ها و گسـل شکستگی پذیرند.می تأثیر
این محدوده، مجاري مناسـبی را بـراي جریـان آب بـه     

). بر ایـن  62: 1391(خانلري و مومنی،  اندوجود آورده
 هـاي آهکـی در حوضـۀ الشـتر و هـم     کوهاساس وجود 

کـه از نظـر میـزان بـارش از تـوان و      چنین از آن جایی
، همکـاران  و کـالیراد ( ظرفیت خـوبی برخـوردار اسـت   

هــا باعــث ایجــاد منــابع آب )، ایــن ویژگــی65: 1392
  در منطقه شده است.مهمی

  

  
  موقعیت منطقۀ مورد مطالعه: 2شکل

  
ها با تأثیر بر منابع آب و خاك شرایط را این ویژگی

هـاي خیلـی دور فـراهم کـرده     براي استقرار از گذشته
یکی از مناطق قابل اي که از نظر تاریخی است. به گونه

در سـال  و  )16: 1388(بهرامـی،   توجه در الشتر اسـت 
آثار ملـی  وان یکی از عنبه  4069با شماره ثبت  1380
شـهر،  به ثبت رسـیده (دانشـنامه معمـاري ایـران     ایران

عالوه بر این، تپه توسط افـراد مختلفـی مـورد     .)1390
بـه صـورت   هـا  بررسـی ایـن  بررسی قرار گرفته اسـت،  

 1315سـال  در اورل استین افرادي مانندگمانه، توسط 
و  داوديو  )1376(ســجادي  )،264:1376 ،پنــاه(ایــزد

 و همکاران داودي. انجام گرفته است )1390( همکاران
متعلق بـه دورة   نگارياین تپه را به لحاظ گاه، )1390(

دورة -دیـن گـو   یکالکولتیک و همزمان با دورة فرهنگ

 -عصـر آهـن   -عصر برنز میانی تا متاخر   -اولیه1اروك
  دانند.  قرون اولیه و میانه دورة اسالمی می

  
  بحث اصلی

بر استقرار شناسی زمین هاي ریختویژگیثیر ات
) قابـل  3از (شکل طوري که همان :بتکی گاهسکونت

 را منطقـه  هاي ژئومورفولـوژي اگر واحد مشاهده است،
محـل   شـویم کـه  مـی  متوجـه  کنیم مقایسه یکدیگر با

هــاي هـاي مختلـف بـا ویژگـی    در مقیـاس  اسـتقرار آن 
آمیختگی داشته است. در واقـع   شناسی درریختزمین

 نظـر  مطالعـاتی از  هاي محدودةافکنهمخروط مقایسه با
سـیالب، شـیب، مســاحت بـه انـواع مختلفــی      فعالیـت 

                                                             
تا  3600النهرین از هاي بیناروك: فرهنگ نفوذي تحت تاثیر محوطه -1

  قبل از میالد مسیح  3100
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 ایـن عـوارض  چنـین   هـم  )؛2(جدول  شوندتقسیم می
ا هـ بـر روي آن نوعی مشابهت از نظـر بریـدگی سـطح    

عملکـرد  ت گرفتـه از  چنین وضـعیتی نشـأ   وجود دارد.
  هاي جاري است.  آب

هـا بـر روي   افکنـه در زمینه تأثیر مخـروط بنابراین 
هـاي  افکنـه طمقایسـه مخـرو  گاه،  استقرار این سکونت

هـاي  محدودة مطالعاتی نشان داد این عوارض به شـیوه 
تـاثیر قـرار    را تحـت  مختلفی محل استقرار این سـایت 

کـه   اي که در نگاه اول با توجه به ایـن به گونهاند، داده
اي از ارتفاعـات محصـور   دشت الشـتر در میـان دیـواره   

به دشت الشـتر  شده، این ارتفاعات به دلیل هدایت آب 
اند. از شناختی داشتههاي زیستتأثیر زیادي در فعالیت

از نظر تنگنـا و مخـاطرات ژئومورفیـک بـه     طرف دیگر 
-خیزي که در مخـروط سیل و دالیلی چون فعال بودن

ـ  ، شودهاي فعال مشاهده میافکنه راي یک شـرایط را ب
ــاي کشــاورزي محــدودفعالیــت ــد، دوم ســاخته ه از ان
هاي منطقـه بـراي بقـا و توسـعۀ     ات زمینکه ثبآنجایی

ایـن منـاطق بـه    هـا مهـم بـوده،    گـاه فرهنگی اسـتقرار 
بنـابراین   انـد؛ پایداري و شرایط اقلیمی باثبات نرسـیده 

امــا انــد. گــاه نداشــتهشــرایط را بــراي ایجــاد اســتقرار
اي که سایت بتکی بر روي آن واقع شـده،  افکنهمخروط

خاك تحول یافتـه بـا    به دالیلی چون: غیرفعال بودن و
اسـت، بـه   درصـد   6/4توجه به شیب کم آن که حدود 

  پایداري و شرایط اقلیمی باثبات رسیده است. 
  

  مطالعاتی سایت بتکی هاي محدودةافکنههاي مورفومتري مخروطداده :2 جدول

 
  

 
  سایت بتکی ژئومورفولوژي محدودة : نقشۀ3شکل 
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هـاي  داده :بتکی گاهها بر استقرار سکونتثیر جریانتأ
اي و تصـاویر مـاهواره   ،هـاي میـدانی  حاصل از بررسـی 

 ایـن منطقـه  دهـد  ي ژئومورفولوژي نشـان مـی  هانقشه
 وبــــــجن گـــذاريرســـوب وضۀـــــــح از بخشـــی

 به کواترنري دورة در طول که است مهاب ايــهوهــک
 عمـل  محلـی  هـاي رودخانه گذاريرسوب فضاي عنوان
در هـاي هیـدرولوژیکی   همچنـین بررسـی   است؛ کرده

و هـاي متعـدد   چشـمه  دهندةنشانافکنه سطح مخروط
 هـاي هـا و وجـود آبراهـه   چشمه از منشعب هايآبراهه

ــل ــز از حاص ــان تمرک ــطحی جری ــاي س ــطح  در ه س
 دخالت دهندةنشانها این ویژگیند. افکنه هستمخروط

ــه بــوده اســت.  منــابع آب در اســتقرار ســایت بتکــی ب
اي که از میان فرایندهاي ژئومورفولوژي منابع آبی گونه

انـد. ایـن   داشته گاهنقش مهمی در استقرار این سکونت
هـا و  در حریم رودخانه گاهعامل باعث شده این استقرار

قرار گیرد. بـه  هاي کارستی و چشمهها ي آنهاشاخابه
 در اطراف تپه در گذشتهچند چشمه  وجود اي کهگونه

 35 در فاصـلۀ وجـود آمـدن نهـر آبـی      هب بتکی  سبب
  است.  ه این تپه گردیدمتري 

ـ  -هــاي ژئومورفولــوژي بــر زمــینفراینــدثیر أت
ــت ــهریخ ــاي منطق ــوارض  شناســایی از پــس: ه ع

 مرحلـه  ایـن  در مـورد مطالعـه،  ژئومورفولوژي محدودة 
مـورد   گذار بـر ایـن عـوارض   ثیرعوامل ژئومورفولوژي تأ

به  دو دسـته تقسـیم    عواملاین  .است قرارگرفته توجه
  :  شوندمی
هـاي  ریخـت بـر زمـین  هاي بیرونی ثیر فرایندتأ

ــه ــاهواره    :منطق ــاویر م ــاس تص ــر اس ــۀ اي و ب نقش
وقتی که چگونگی  مورد مطالعه ژئومورفولوژي محدودة

کنیم شاهد تحول منطقه را در ادوار گذشته بررسی می
آبرفتی،  هايتپهدره، کوهستان، پایکوه،  مانند یعوارض

ایـن  هسـتیم.   دشت آبرفتـی  هاي آبرفتی،افکنهمخروط
محـدوده از  عوارض گویاي این واقعیت هستند که این 

کنون مراحل تحـول مختلفـی را   ابتداي تشکیل خود تا
 دشـت  ایجـاد ت سر گذاشته است. بدین صورت که پش

 نتیجـه  گـذاري رسوب فضاي ایجاد آن به دنبال و الشتر
تکتـونیکی و دینـامیکی بـوده، بـه      هايفعالیت عملکرد

و  بعد از تشکیل ساختار کوهستانی منطقـه اي که گونه

دشت الشتر  اوایل سنوزوئیک، در تکتونیکی ایجاد چاله
هاي سـرد و مرطـوب   دوره و ارتفاعات پیرامون آن طی

اوایل کواترنر تحت تاثیر رژیم بارانی قرار گرفته و ایـن  
در تحـول  تري ها نسبت به زمان فعلی نقش مهمفرایند

  اند.  هاي منطقه داشتهناهمواري
 :هاي منطقهریختبر زمینهاي تکتونیکی ثیر فرایندتأ
هاي تکتونیکی نیز بدین صورت بوده است ثیر فعالیتتأ

 و چالـه  تشکیل ساختار کوهستانی منطقه عالوه برکه 
کواترنر نیـز   طی  دورة دهدشواهد نشان می تکتونیکی،

هاي تکتـونیکی قـرار گرفتـه    تحت تاثیر فعالیتمنطقه 
هـاي تکتـونیکی ایـن محـدوده     از شواهد فعالیتاست، 

  توان به موارد زیر اشاره کرد:می
 هـاي گسـل  :هـاي گسـلی  و دره هـا گسـل  وجود

 از رخیـب الیتـــفع که دارد وجود منطقه در متعددي
 تـرین مهـم  .اسـت  تداوم داشته نیز حاضر زمان تا هاآن
کـه در  اسـت   زاگـرس  گسـلی  مجموعـه  هـا، گسل این
صـورت   اي گـرین در شـرق و شـمال الشـتر بـه     هکوه

شناسـی  عـوارض زمـین   دهندةترین عامل تشکیلاصلی
یـر  حرکات کواترنرى این گسل با تغی باشند.می منطقه

ــراه اســت   ــواترنر هم ــوبات ک ــۀ .شــکل رس ــق نقش  طب
 گسـلی در  هـاي درههـا،  عـالوه بـر گسـل   ژئومورفولوژي 

 انـد گرفتـه  قـرار  گسـلی  خطوط روي برالشتر  محدودة
 ).3 (شکل

 کنندةهاي تغذیهونیک بر انحراف آبراههثیر تکتتأ
لغز در هـاي راسـتا  جـایی گسـل  جابـه  :افکنهمخروط

جــایی  هــا موجــب جابــه  افکنــه طتشــکیل مخــرو 
 شـود هـا مـی  هـا و جریانـات سـطحی آن   افکنهمخروط

حـدوده  مدر ایـن   ).109: 1388 (مقصودي و همکاران،
-ها باعث باال آمدن بخشجایی و حرکت گسلجابهنیز 

هـاي  ر نتیجه انحـراف آبراهـه  افکنه و دهایی از مخروط
    .استافکنه شده مخروطکننده تغذیه

 کننـدة هاي تغذیهتونیک بر تعداد آبراههثیر تکتأ
هـا  ها به ویژه آنافکنهبرخی از مخروط :افکنهمخروط

شـوند، اغلـب   هاي فعال تشکیل میکه در امتداد گسل
اند، در نـواحی  کنندهتنها داراي یک آبراهه اصلی تغذیه

س ي در رأگـذار داراي حرکات تکتونیک فعـال نهشـته  
گیرد. اغلب باعث پـر شـدن   ها صورت میافکنهمخروط
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شـود. پرشـدن   افکنـه توسـط رسـوب مـی    روطراس مخ
 هايهاي کانالشاخه جبهۀ کوهستان باعث کاهش رده

(مقصــودي و  شــودافکنــه مــیتغذیــه کننــده مخــروط
ــاران، ــان). 111: 1388 همک ــه   هم ــه از نقش ــور ک ط

ایـن  شود مشاهده می)، 3(شکل  ژئومورفولوژي منطقه
       . تغذیه کننده اصلی دارد براههیک آ افکنه نیزمخروط

 :افکنههاي فعال مخروطثیر تکتونیک بر قسمتتأ
ــروط ــۀ مخـ ــه منطقـ ــزو    افکنـ ــه جـ ــورد مطالعـ مـ

هـاي فعـال و   ي بخـش است که دارا یهایافکنهمخروط
افکنـه در سـمت   د. کانال اصلی مخروطنفعال هستغیر

 :1386( واقع شده است. مختاري و همکـاران  آنشرق 
 هاي راسـت واقع شدن در امتداد گسل)، معتقدند 273

-هـاي فعـال مخـروط   جا شدن بخـش جابهلغز موجب 
  شود.  میها افکنه

-ثیر تکتونیـک بـر افـزایش ارتفـاع مخـروط     تأ
خـوردگی در  هاي تراستی معموال با چـین گسل:افکنه

ماننـد  ها در رسوبات جـوان  اگر این گسل .ارتباط است
و خـوردگی  ثیر بگذارد، موجب چـین تأها مخروط افکنه

مقصـودي و همکـاران،   ( اهد شـد خوباال آمدن رسوبات 
فعالیـت تکتـونیکی   . در این محدوده نیـز  )106: 1388

 در مقایسه متر 20(در حدود  کواترنر سبب باال آمدگی
 ) رسوبات کواترنر شـده اسـت  هاي برقبا درختان و تیر

  ).5و  4هاي (شکل

  

    
  بتکی. رسوبات آبرفتی ارتفاع یافته محدوده سایت: 4شکل

 )1397تهیه و ترسیم : نگارندگان، ( 
  افکنه آبرفتیخوردگی مخروطچین: 5شکل
 )1397تهیه و ترسیم : نگارندگان، ( 

  
 :افکنـه نیمرخ طـولی مخـروط  ثیر تکتونیک بر تأ

شـود  مشـاهده مـی  )، 7و  6 هاي(شکلاز طور که همان
هـایی  در سیستماست. افکنه مقعر نیمرخ سطح مخروط

شوند، نیمـرخ طـولی   که به وسیله تکتونیک کنترل می
(مقصـودي و   هـا بـه صـورت مقعـر اسـت     افکنهخروطم

  ).  120: 1388 همکاران،
  

  
  افکنه بتکی. نیمرخ طولی مخروط : 7شکل نقشه دم مخروط افکنه بتکی. : 6 شکل

  
: افکنـه  مخروط نیمرخ عرضیثیر تکتونیک بر تأ

نـد و در  هـا شـکلی نامتقـارن دار   افکنهبرخی از مخروط
افکنه نسبت به دیگـري  ي مخروطهاها یکی از جناحآن

بیشتر توسعه یافته است. این پدیـده در منـاطق فعـال    
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 هـا اسـت  لغـز گسـل  تکتونیکی، حاکی از حرکت راسـتا 
 )،9و  8 هايشکل( )268 :1386(مختاري و همکاران، 
دهـد.  افکنه بتکـی را نشـان مـی   نیمرخ عرضی مخروط

 مخروطشود، نیمرخ عرضی طور که مشاهده می همان

افکنه بتکی نیز داراي شکلی نامتقارن و نامتعادل اسـت  
بـه   .که بخشی از آن محدب و بخشی دیگر مقعر اسـت 

  .ین پدیده ناشی از عملکرد گسل استرسد انظر می

  

  
  بتکی.افکنه نیمرخ عرضی مخروط  :9 شکل   نقشه دم مخروط افکنه بتکی.  : 8 شکل

  
هـاي  ریخـت شناسـی زمـین  مشخصات رسـوب 

در مقـاطع بررسـی   : محدوده مطالعاتی سایت بتکی
هـا،  هایی بـا ضـخامت  ، آبرفت)11 ،10هاي (شکل شده
هاي متفـاوت مشـاهده   بندي و به طور کلی ویژگیدانه

هایی با ضـخامت متفـاوت، داراي   شد. بدیهی است الیه
دانـه و   دانه یا ریز بندي، همگن یا ناهمگن، درشتالیه

هایی با انرژي کم و زیـاد  جریانرنگ متفاوت، نشان از 

که به طور متناوب سطح دشت را تحت تاثیر قرار  دارد
بنـدي مشـخص،   الیـه  دانه بـا  وجود عناصر ریز. اندداده

هـاي بـا انـرژي کـم     انآرامش و جری نشان از یک دورة
هـاي متنـاوب و   چنین شرایطی همـراه بـا بـارش    دارد،

بـه   ا بوده که گسترش رسوبات را در دشـت  اعتدال هو
    دنبال داشته است.

  

 

دانه باال دانه و ریزبندي مشخص درشترسوبات با الیه .11 شکل  هاي بزرگ شمال دشت الشتر.قطعه سنگ :10شکل
  افکنه شمال دشت الشتر.دست مخروط

  1397تهیه و ترسیم : نگارندگان، 
  

بـا  تـر،  هـاي کـم ضـخامت   از سوي دیگر وجود الیه
اي بـا  بنـدي تـدریجی معکـوس و تـوده    ساختمان دانه

ــا عناصــر درشــت مــاتریکس فــراوان، تــر دانــههمــراه ب
کـه در شـرایط   دهندة جریانی با انرژي زیاد است نشان

این تغییـرات   .شودآب و هوایی خشک بیشتر دیده می

در رسوبات شمال محدودة مطالعـاتی بـه خـوبی قابـل     
شناسـی  هاي رسوباز طرف دیگر بررسیردیابی است. 

ي شـمال دشـت الشـتر، حـاکی از آن     هـا افکنهمخروط
هـا، رسـوبات دانـه    افکنهاست که در باال دست مخروط

تــر و ضــخامت خــاك کمتــر و در میانــه      درشــت
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حـال  ریز و درشت اسـت، بـا ایـن   رسوبات افکنهمخروط
خاك هنوز به مرحلۀ تکامل کامل نرسیده است، اما در 

ــر  افکنــه، رســوباتقســمت قاعــدة مخــروط ریزتــر و ب
 ضخامت خاك تکامل یافته افزوده شده است.

ي ذرات رســوبی بــا اســتفاده از تحلیــل انــدازه
 بـراي  هـا  انـدازه رسـوب   2میـانگین  :آماريهاي روش

ــل حمــل و شــرایط   بررســی  ــوع عام ــع رســوب، ن منب
در صـورتی   ،(موسوي حرمی) مفید استگذاري رسوب

ها با هم متفاوت باشد نشان از که اندازه میانگین نمونه
 گــذاري دارداخـتالف سـطح انــرژي در هنگـام رسـوب    

ــرحبخش، ــدازه )، 100: 1393 (شــریفی، ف ــانگین ان می
میکرون  600/0و  554/0 ي مورد بررسیهاذرات نمونه

حمـل   مطالعهنیز براي  3مد یا نما). 3(جدول  باشدمی
و نقل مفید است. یـک نمایـه، دو نمایـه، سـه نمایـه و      

هـاي  چند منشا بودن الیهها چندین نمایه بودن رسوب
). 67:1391 ،(موسوي حرمـی  دهندرسوبی را نشان می

ها یـک نمایـه هسـتند و    نمونه در منطقه مورد مطالعه
. چنـین  )3(جـدول   باشدمیکرون می 117/1مقدار آن 

دهــد. نشــان مــیهــا را ویژگــی منشــا یکســان رســوب
نواختی اندازه ذرات در هـر  توزیع و یکهمچنین میزان 
ــه  ــک از نمون ــریب   ی ــتفاده از ض ــا اس ــوب ب ــاي رس ه

شـدگی  محاسبه شده اسـت. مقـادیر جـور    4جورشدگی
هـاي  گیري شده، هنگامی که با درجـه اندازههاي نمونه

ــک و وارد    ــده فول ــنهاد ش ــدگی پیش ــاگون جورش گون
مقایســـه شـــد، درجـــه  )1961( و فریـــدمن )1957(

). اختالف کم 3(جدول  دهدجورشدگی بد را نشان می
ها به اخـتالف در آشـفتگی آب و   در جورشدگی رسوب

گذاري نسـبت داده  هاي رسوبتغییر در سرعت جریان
در ). میـزان تقـارن   12: 1391، (مقصـودي  اسـت  شده

بـراي هـر    5شدگیذرات به وسیله کج پراکندگی اندازة

                                                             
2. Mean 
2. Mode 
3. SORTING  
4. SKEWNESS  

بر اسـاس  هاي رسوبی محاسبه شده است. یک از نمونه
شـدگی  هاي متقارن میـزان کـج  در منحنیمقیاس فی 

ــی  ــز بیشــتر،  صــفر اســت، در منحن ــا ذرات ری ــاي ب ه
نشـان  گـذاري را  و تمایـل بـه رسـوب   شدگی مثبت کج
با ذرات درشـت بیشـتر، مقـدار     یهایو منحنیدهد می
هـاي فرسـایی را نشـان    فرایند و غلبۀشدگی منفی کج
شـدگی  بررسی شده مقـدار کـج  ي هانمونهدر دهد. می

 -393/0و -381/0بــه ترتیــب داراي مقــادیر  منفــی و 
هـا،  بـراي تجزیـه و تحلیـل رسـوب    .  )3جـدول  (است 

هـا بـه روش فولـک    نمونههر کدام از  6میزان کشیدگی
. اسـت  265/1و   094/1هـا  محاسبه شـد و مقـادیر آن  

چنانچه منحنی داراي کشیدگی یا نوك تیـزي بیشـتر   
تـر باشـد،   و اگر منحنی پهن 7باشد، آن را لپتوکورتیک

 9و حالت بین این دو را مزوکورتیک 8کورتیکآن را پلی
مورد مطالعه به ترتیـب   منطقۀدر گویند.  9مزوکورتیک

 اسـت  مزوکورتیـک و  لپتوکورتیـک هـاي  داراي منحنی
  .)3(جدول 

ــتفاده از   ــا اس ــوبی ب ــدازة ذرات رس ــل ان تحلی
هـا  براي درك بهتـر توزیـع دانـه   هاي ترسیمی: روش

ــاري از روش  ــر محاســبات آم ــالوه ب ــايع ترســیمی  ه
یک نوع روش ترسیمی اسـت   ،هیستوگراماستفاده شد. 

-که فراوانی نسبی انـدازة ذرات در آن نشـان داده مـی   
منشا  کنندة مراکز تجمع در هیستوگرام منعکسشود. 

ها است؛ اگـر هیسـتوگرام داراي یـک مرکـز تجمـع      آن
تجمـع   و اگـر داراي دو مرکـز   10مدالرا یونی باشد، آن

و اگـر چنـدین مرکـز تجمـع داشـته       11باشد، بایمـدال 
: 1391(موسـوي حرمـی،    نامندمی 12مدالباشد، مولتی

نشـان   آمـده از نمودارهـاي فـوق    دسـت  نتایج به )61
 (شـکل  مدال هسـتند دهد نمودارها به صورت یونیمی
12.(  

                                                             
5. Kirtosis 
6. Leptokurtic 
7. Platykurtik 
8. Mesokurtic 
6. Unimodal  
7. Biomodal  
8. Multimodal  



 91- 106: صفحات/  99  تابستان/ ششم و سی مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا ییایجغراف شیآما مجله                                                       102

 GRADISTافزاري فولک و وارد با استفاده از نرمبندطبقهها بر اساس : توصیف دانه سنجی و بافت نمونه3جدول
Sample Mean Mode (ϕ) SORTING SKEWNESS(SK) Kirtosis 

S1 Coarse 
Sand Unimodal Poorly Sorted Very corse Skewed Mesokurtic 

S2 Coarse 
Sand 

 
Unimodal Poorly Sorted Very corse Skewed leptokurtic 

  

  
  بتکی. مطالعاتی سایت دو نمونۀ رسوب محدودة هیستوگرام نمودار :12شکل                                  

 
هاي تجمعی با مقیاس احتمالی بـه صـورت   منحنی

گونـه   هـاي نرمـال بـدون هـیچ    خط مستقیم و منحنی
شـود، در  طوري که مشاهده مـی همان شکستگی است،

هاي رسوب شکستی در منحنـی قابـل   نمونههاي شکل
هـاي  کـه احتمـاالً مربـوط بـه مکـانیزم      اسـت مشاهده 

گذاشـته و داراي   ثیرتـأ شدیدي است که روي رسوبات 
در نمودارها کشـیدگی نمـودار بـه    . نوساناتی بوده است

 هسـتند. درشـت  سمت راست همراه بـا رسـوبات دانـه    
ات گســل بتوانــد در ایــن نوســان شــاید عامــل اقلــیم و

  ).  13(شکل  ثیرگذار باشدتأ
  

  
  بتکی. مطالعاتی سایت محدودة رسوب تجمعی دو نمونۀ هايمنحنی :13شکل                             

 
 انـدازة  براسـاس  1954 سـال  در فولـک همچنـین  

 دو رسوبی هايسنگ و رسوبات دهندةتشکیل هايدانه
 اسـت.  کـرده  ارائـه  هاآن گذارينام براي مثلثی نمودار

 و  تـر  تشـ گذاري رسـوبات دانـه در  مثلث اول براي نام

(موسـوي   ریزتردانهگذاري رسوبات مثلث دوم براي نام
اي ههاي مثلثی نمونهنتایج نمودار). 59: 1391 حرمی،

، 14هـاي  (شکل رسوب این تحقیق به صورت زیر است
15.(  

 

  
  .بتکی سایت رسوب محدودة نمونه دو ترکیب به مربوط درشتدانه رسوبات: 14شکل 

  



 103                                                                                                                                                                     همکاران و پور مطلقفریبا بیگی

 

  
  .بتکی سایت رسوب محدودة نمونه دو ترکیب به مربوط ریز دانه رسوبات: 15شکل

  
 درگـذاري  رایط رسوبشدهد شواهد فوق نشان می

و منطقـه   ي برخوردار بـوده نوسان زیاد از این محدوده
بـه  . انرژي را داشته اسـت  انرژي و کم شرایط محیط پر

دانـه حـاکی از شـرایط    اي که وجود رسـوبات ریـز  گونه
هـاي  باشد، همچنـین وجـود قطعـه سـنگ    متعادل می

وقـوع   دهنـدة نشـان  5/93 میانگین قطر بزرگبزرگ با 
- ایـن  با. استسیالب در طول پلئیستوسن و هولوسن 

سایت مـورد   مقاطع ایجاد شده از دیوارةبر اساس حال 
تغییر قابل توجهی در محیط ایـن  که از آنجایی ،مطالعه

و مربـوط بـه انسـان     فرهنگی هاسایت رخ نداده و الیه
 ؛رسوبات طبیعی مانند شن، ماسه مشاهده نشدو  است

 ثیري بـر ایـن سـایت نداشـته اسـت     بنابراین سیالب تأ
  .  )16 (شکل

  

  
  )1397تهیه و ترسیم : نگارندگان، ها قابل مشاهده است (و فرهنگی بودن الیه مقطع ایجاد شده از سایت بتکی :16شکل

 
  گیريبندي و نتیجه جمع

سـیماي   دهنـد نشـان مـی   ژئومرفولـوژیکی شواهد 
ژئومــورفیکی منطقــه در کــواترنر از عوامــل اقلیمــی و  
تکتـونیکی تـأثیر گرفتـه اســت. آثـار ژئـومرفیکی ایــن      

هــاي هــا، درهافکنــهتغییــرات در ســه بخــش مخــروط
اي قابل مشـاهده اسـت.   هاي دامنهاي و نهشتهرودخانه

 دهنــدةنشــان شناســیهــاي رسـوب بررســیهمچنـین  
طــورکلی بــه و بنــدي، دانــههــایی بــا ضــخامتآبرفــت
شـرایط متفـاوت محـیط    کـه  هاي متفاوت است ویژگی
 مطالعـۀ عـالوه بـر ایـن     .دهدرا نشان میگذاري رسوب

حـاکی از ایـن   نیـز  مورد مطالعـه   دیواره مقاطع سایت
هاي فرهنگی تشکیل شده و از نهشته است که این تپه

بنابراین  .نیست قابل مشاهده طبیعی گونه نهشتۀ چهی

شناسـی و ژئومورفولـوژي کـه در ایـن     مطالعات رسوب
ها افکنهروطنقش مختحقیق انجام گرفت، در مطالعات 

ي افکنههاي پیش از تاریخ مخروطگاهدر توزیع سکونت
)نیز انجام گرفتـه اسـت.   1391( جاجرود و حاجی عرب

بـه   )2009( نـا شناسـی لو باستانهاي زمینولی بررسی
فولـــوژي و مطالعـــات ژئومور دلیـــل ترســـیم نقشـــۀ

سـاس  ا ایـن  بـر  .  اسی اهمیت بیشـتري دارد شنرسوب
شناسی و تهیه نقشۀ ژئومورفولـوژي در  مطالعات رسوب

ات ظرفیت باالیی براي مطالعـ  توانداین پژوهش نیز می
ریشه در  این ظرفیت اصوال د.شناسی داشته باشباستان

بــا توجــه بــه شــواهد     اولدارد.  هــاایــن واقعیــت 
رفتـی رونـد   هـاي آب افکنـه ژئومورفولوژي، چون مخروط

ــأ  ــه و ت ــول منطق ــذب   ثیر آنتح ــا ج ــرك ی ــر ت ــا ب ه
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هـاي  وجود سنگ دوم .کنیمها را تحلیل میتقرارگاهاس
افکنـه آبرفتـی   در داخل رسوبات آبرفتی مخروط بزرگ

. شاهدي از وقوع سـیالب در منطقـه مطالعـاتی باشـند    
 در منطقـۀ  بتکـی رسد اسـتقرار سـایت   به نظر میسوم 

مسطح به دالیلی چـون شـیب مناسـب زمـین، خـاك      
  هاي فصلی بوده است.ي از سیالبحاصلخیز و دور

مکان و نشسـتگاه ایـن سـایت بـا عـوارض       بنابراین
 ي محدودکننـدة هـا ی کـوه جغرافیایی پیرامون آن یعنـ 

آثار در هدایت آب به سوي آن نقش دارند و حوضه که 
در ارتبـاط  هـا  افکنهژئومرفیکی کواترنر به ویژه مخروط

و هـاي سـیالبی   جریـان هـر چنـد   که اي ه گونهباست. 
افکنه را تحت تـاثیر  این مخروطهاي تکتونیکی فعالیت

سـاله  8000اسـتقرار   سابقۀبا توجه به ، اما اندقرار داده
بـر روي ایـن    این فرایندهاثیر تأشواهدي از  این سایت
انتخـاب   گـر موفقیـت و  نشـان کـه   ود ندارد؛سایت وج

  است.انتخاب مکان ها در هوشمندانۀ آن
  

  هاپیشنهاد
استفاده از رویکردهاي ژئومورفولـوژي در مطالعـات    -1

  شناسی مناطق  مختلف کشور. باستان
در خصـوص کشــف روابـط میــان ژئومورفولــوژي و    -2

هاي تاریخی توجـه بـه تنـوع ژئومورفولـوژي در     سایت
 مناطق مختلف ضروري است.  

  
  منابع

مبانی ژئوومورفولوژي، .1383.اصغري مقدم، محمد رضا .1
  .انتشارات سرا

آقــافیــروزه، بهرامــی،  بهرنــگ، ایرانــی بهبهــانی، همــا، .2
شناسایی نقش . 1389 .ساعتیانرویا،ابراهیمی سامانی، 

گیـري منظـر فرهنگـی    هاي طبیعـی در شـکل  ساختار
سلیمان با استفاده از فنـاوري  گاه  باستانی تختسکونت

شناسـی، سـال سـی و    سـنجی، مجلـه محـیط   نوین دور
 .120-109 ، ص54ششم، شماره 

آثار باستانی و تاریخی لرستان،  .1376 .پناه، حمیدایزد .3
انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، جلد دوم، چاپ 

  .سوم
ــی .4 ــتان   .1388 .روح اهللا، بهرام ــان لرس ــله والی  –سلس

عبـاس  از شاهاي بر تاریخ سیاسی ایالم و لرستان مقدمه

دانشـگاه  ، انتشـارات  شاه پهلويصفوي تا بر آمدن رضا 
 لرستان

 ، محمـد یـارلو،  مجیدامیري، مصیب، حصاري، مرتضی،  .5
بنـدي و  بررسی، طبقـه  .1392بیک محمدي. ه، الخلیل

 (حوضۀ سنگی چارآرو -هاي دوره مس كسردو مقایسۀ
هــاي باســتاني ســیمره، لرســتان)، پــژوهشرودخانــه

  96-77، دوره سوم، صص4شناسی، شماره 
ــا، .6 ــانلري، غالمرضـ ــی خـ ــر،علـ ــؤمنی اکبـ  .1391 .مـ

هـاي  ي فاکتورژئومورفولوژي، هیدروژئولوژي و مطالعـه 
گـرین، غـرب ایـران،     موثر بر توسعۀ کارست در منطقۀ

، 3اي، شـماره  منطقـه  -نشریه جغرافیا و آمایش شهري
  .61-74صص

  .1390 .معماري ایرانشهر دانشنامۀ .7
ــه، ، ي، داودداود .8 ــاري،  طیب ــاتمی نص ــبزي موسی،ح س

، محمدرضــانــورالهی، ، روح اهللانیکــزاد، میــثم، دوآبــی، 
هـاي اول و  گزارش مقـدماتی فصـل   .1389 .محمدیان

شــناختی شهرســتان ایی باســتاندوم بررســی و شناســ
شناسـی مـدرس،   هـاي باسـتان  الشتر، لرستان، پژوهش

  .شماره چهارم و پنجم
هــاي دوران دریاچــه .1382 .محمــد حســین رامشــت، .9

چهارم بستر تبلور و گسترش مـدنیت در ایـران، مجلـه    
ي ادبیــات و علــوم انســانی پژوهشــی دانشــکده-علمـی 

، 2و 1هــاي دانشــگاه اصــفهان، جلــد پــانزدهم، شــماره
  .38-13صص

تحـوالت ژئومورفیـک    .1377 .رامشت، محمد حسـین  .10
تاریخ طبیعی اصفهان، مجله علمی پژوهشی دانشـکده  

، 15ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه اصـفهان، شـماره     
  80-67صص

کـاربرد ژئومورفولـوژي در   . 1387 .رجایی، عبدالحمیـد  .11
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