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  پژوهشي در زمينه ي 
ژئومورفولوژي صحرايي دامنه ي شمال شرقي كوه كركس  

سميه خسروي
 كارشناس ارشد ژئومورفولوژي

چكيده     
به  كركس  كوهستانى  تودة  از  بخشى  عنوان  به  كركس  شرقى  شمال  دامنة 
شمال  درجهت  و  شده  واقع  نطنز  شهرستان  غرب  جنوب  در  كه  مى رود  شمار 
غربى- جنوب شرقى امتداد يافته است. اين منطقه  در محدودة  جغرافيايى´30   
˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقى و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالى واقع 
شده است. ارتفاع زمين در پست ترين نقاط آن حدود 970 متراست، اين ارتفاع 
تا 3895 متر در خط الرأس قله هاى كركس افزايش مى يابد. منطقة مورد مطالعه 
و  (برزرود  هنجن  و  طامه)  (اوره،  نطنز  نام هاى  به  آبريز  حوضة  دو  به  محدود 
چيمه رود) مى باشد. اين دو حوضه جزء حوضة آبريز اردستان محسوب مى شوند.

دو واحد عمدة ژئومورفولوژى منطقه عبارتند از:
-  ارتفاعات بلند كركس كه اكثر اين ارتفاعات بلندتراز3000 متر مى باشد. 

-  يك منطقة پست و فروافتاده كه پست ترين نقطه آن 970 متر ارتفاع دارد و 
جزئى از نوار فرونشست قم- اردكان مى باشد. 

ساختار زمين شناسى، تنوع آب و هوايى، ويژگى هاى ليتولوژى، توپوگرافى و 
هيدرولوژى فعلى منطقه و عوامل مورفوديناميك فعال آن سبب شده اند كه در 
داشته  چشمگيرى  تنوع  ژئومورفولوژى  پديده هاى  كركس،  شرقى  شمال  دامنة 
باشند. به طورى كه در ارتفاعات فوقانى رشته كوه كركس سيستم شكل زايى 
خشك  مناطق  فرسايشى  سيستم  بادرود)  (دشت  دشت  در  و  يخچالى  مجاور 

حاكميت دارد.
بادرود،  دشت  كركس،  كوه  شرقي  شمال  دامنة  كليدى:  واژه هاى 

تكتونيك، عوامل مورفوديناميك، اشكال تراكمي.

مقدمه
برنامه ريزى در محيط طبيعى بدون فهم مكانيسم هاى طبيعى امكان پذير 
ژئومورفولوژى  مطالعة  به  طبيعى  محيط  ويژگى هاى  شناخت  جهت  نيست. 
نيازمنديم. مطالعات ژئومورفولوژى ناحيه اى، ضمن معرفى عوامل شكل زايى 
ناپايدارى،  علل  بيان  و  ناپايدار  و  پايدار  نقاط  تشخيص  منطقه،  در  پويا 
روند  و  مى گيرند  سرچشمه  ناحيه اى  مورفوديناميك  از  كه  را  تنگناهايى 
توسعه را به مخاطره مى اندازند، آشكار مى سازند. اين پژوهش، ضمن بررسى 
تحول مورفولوژيكى دامنة شمال شرقى كركس، با شناخت وضع توپوگرافى، 
ويژگى هاى هيدرومورفومترى حوضه هاى رودخانه اى، خصوصيات آب و هوايى، 
ساختار زمين شناسى و شكل استقرار اشكال آبرفتى منطقه سعى مى كند مسائل 

ژئومورفولوژى موجود بر سر راه برنامه هاى عمرانى را مطرح كند.

مواد و روش ها
نقشه مهمترين ابزار براى انجام اين پژوهش به حساب مى آيد. نقشه هاى 
اين  انجام  در  را  كاربرد  بيشترين  مختلف  مقياس هاى  در  منطقه  توپوگرافى 
پژوهش داشتند. نقشه هاى زمين شناسى منطقه  با مقياس 1:100000 نقش 
ماهواره هاى  تصاوير  و  هوايى  عكسهاى  نموده اند.  ايفا  زمينه  اين  در  مهمى 
گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  پژوهش  اين  در  كه  بودند  ديگرى  ابزار   ETM+
  ArcGISجهت ترسيم بهتر و دقيق تر نقشه ها و تفسيرعكس ها از نرم افزارهاى

استفاده شد.

معرفي منطقة مورد مطالعه   
كركس  كوهستانى  تودة  از  بخشى  عنوان  به  كركس  شرقى  شمال  دامنة 
به شمار مى رود كه در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و در جهت 
محدودة  در  منطقه  اين  است.  يافته  امتداد  شرقى  جنوب  غربى-  شمال 
جغرافيايى´30   ˚51 تا ´4   ˚52 طول شرقى و´26   ˚33 تا ´48   ˚33  
عرض شمالى واقع شده است (نگاره1). ارتفاع زمين در پست ترين نقاط آن 
حدود 970 متراست ، اين ارتفاع تا 3895 متر در خط الرأس قله هاى كركس 
آبريز  حوضة  دو  به  محدود  مطالعه  مورد  منطقة  (نگاره2).  مى يابد  افزايش 
به نام هاى نطنز(اوره ، طامه) و هنجن (برزرود و چيمه رود) مى باشد. اين 
عمدة  واحد  دو  مى شوند.  محسوب  اردستان  آبريز  حوضة  جزء  حوضه  دو 

ژئومورفولوژى منطقه عبارتند از:
-  ارتفاعات بلند كركس كه اكثر اين ارتفاعات بلندتراز3000 متر مى باشد. 

  -  يك منطقة پست و فروافتاده كه پست ترين نقطه آن 970 متر ارتفاع دارد 
و جزئى از نوار فرونشست قم- اردكان مى باشد.

نگاره (1) : نقشة موقعيت جغرافيايي دامنة شمال شرقي كوه كركس
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نگاره (2): نقشة طبقات ارتفاعى دامنة شمال شرقى كوه كركس 

دامنة شمال شرقي كوه كركس از نظر توپوگرافي به سه واحد: كوهستان، 
پايكوه و دشت تقسيم مي شود:

الف) واحد كوهستان: رشته كوه كركس از كوه هاي مركزي ايران به شمار 
مي رود. از نظر زمين شناسي جزء زون سنندج – سيرجان محسوب مي شود. 
ساير ارتفاعات رشته كوه كركس شامل كوه كمرسياه (3630)،     كوه كرگز 
(3588)، كوه زيرپل (3398)، اللى وان (3350)، پنجه على (3225) و كوه 
كلنگ (2248) متر مى باشد. واحد مزبور از خط الرأس تا ارتفاع 1500 مترى 
گسترش دارد. شيب كوهستان از ارتفاعات به سمت پايكوه نسبتاً تند مى باشد 
و حداكثر آن بيش از 60 درصد مى باشد (نگاره3). دره هاى ايجاد شده در 
ژرف و تنگ هستند و شيب توپوگرافى نسبتًا تندى  مناطق گسلى، معموالً 
دارند. با كاهش ارتفاع به شكل درة پهنى كه كف نسبتًا مسطح و دامنه هاى 

تند دارد، تبديل مى شوند.

نگاره(3): نقشة درصد شيب ارتفاعات دامنة شمال شرقى كوه كركس 

ب) واحد پايكوه: اين واحد سطح شيبدارى است كه كوهستان را به دشت 
مرتبط مى سازد. از ارتفاع 1500مترى با شيب ماليم به سمت دشت تا ارتفاع 
مى باشد.  درصد  مابين 15-35  واحد  اين  شيب  دارد.  گسترش  1100مترى 
فعاليت عوامل مورفوديناميك سبب گسترش گالسى ها، تراس هاى رودخانه 
اى و مخروط افكنه ها در اين واحد توپوگرافى شده است. اين امر موجب 
شده است كه اغلب روستاها و واحدهاى زراعى منطقه بر روى اين كمربند 

استقرار يابند.
ج) واحد دشت: دشت عارضه هموار يا نسبتًا هموارى است كه از پاى 

دامنه كوهستان هاى حاشيه اى به يك يا چند نقطة پست مركزى در چاله هاى 
بادرود  دشت  مى گردد.  منتهى  باز  چاله هاى  در  اصلى  زهكش  به  و  بسته 
جزئى از نوار فرونشست قم- اردكان محسوب مى شود، كه پست ترين نقطة 
دشت در حدود 970 متر ارتفاع دارد (نگاره4). فعاليت هاى تكتونيكى منطقه 
چالة   فعاليت ها  اين  تأثير  تحت  كه  است  شده  شروع  پالئوزوئيك  دوران  از 
اردستان – كاشان (دشت بادرود را شامل مي شود) به شكل گرابنى فرونشسته 
و زون سنندج – سيرجان  (كوه كركس را شامل مي شود) به صورت يك 
هورست مرتفع باال آمده است. شواهد و منابع موجود نشان از ادامة حركات 
تكتونيكى و وجود يك رژيم فشارى در حال حاضر مى باشد. ارتفاع متوسط 

دشت در حدود 1039 متر و شيب آن مابين8-3 درصد مى باشد.

نگاره (4): فرورفتگي قم – اردكان 
(دشت بادرود را شامل مي شود)

خصوصيات هيدرومورفومتري دامنة شمال شرقي كوه كركس  
دامنة شمال شرقى كوه كركس از نظر هيدرولوژى ، محدود به دو حوضة 
مى باشد  طامه)  نطنز(اوره،  و  رود)  چيمه  (برزرود،  هنجن  نام هاى  به  آبريز 

(نگاره5).

نگاره(5): نقشة شبكة آبراهه هاى دامنة شمال شرقى كوه كركس 

الف) حوضة آبريز هنجن (برزرود و چيمه رود)
80 درصد سطح آن را ارتفاعات تشكيل مى دهد. در بين ارتفاعات اين 
حوضه  اين  آبراهه اى  شبكة  دارد.  وجود  ابيانه  وعريض  عميق  درة  حوضه ، 
كنگلومرايي،   آهكى،  رسوبات  از  بخش  اين  در  آبراهه ها  مى باشد.  دندريتى 
دو  پيوستن  از  بعد  و  مى گيرند  سرچشمه  سنگى  ماسه  و  شيلى،  مارنى، 
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سرشاخه برزرود و چيمه رود و تشكيل رودخانة هنجن با عبور از آبرفتهاى 
كواترنر به دشت بادرود منتهى مى شود. 

رودخانة برزرود از ارتفاعات غربى منطقه شامل كوه پنجه على، ريزنده، 
ارس هر، كش قبله و هشاش سرچشمه مى گيرد و با جهت جنوب غربى – 
شمال شرقى به سمت دشت بادرود جريان مى يابد. اين رودخانه از انشعاب 
فراوانى از قبيل آب چشمه ها و قناتهاى واقع در دره و نيز آبى كه در اثر 
ذوب برف بر روى ارتفاعات صورت مى گيرد، تغذيه مى شود به طورى كه 

به رودخانة فوق حكم رود دائمى داده مى شود.
رودخانة چيمه رود از ارتفاعات مركزى و دامنه هاى رو به شمال كركس 
سرچشمه گرفته و از سمت جنوب به طرف شمال جريان مى يابد و از نظر 
مقدار آب و طول مسير بسيار كمتر و كوچكتر از رودخانة برزرود مى باشد.

ب) حوضة آبريز نطنز (اوره – طامه)
حدود يك دوم سطح اين حوضه را ارتفاعات تشكيل داده است و داراى 
ارتفاعات  سرشاخه مى باشد كه از بخش شمال شرقى و جنوب شرقى  دو 
كركس و كوه هاى كمرسياه و سرتخت سرچشمه مى گيرند. آبراهه هاى اين 
حوضه از آندزيت كركس سرچشمه گرفته و بعد از عبور از رسوبات كواترنر، 
سنگ هاى گرانيتى و ديوريتى درنزديكى روستاى جاريان به هم ملحق شده و 
به سمت دشت وسيع مركزى منطقه جريان مى يابد. شاخة غربى آن رودخانه 
اوره (شانيان) و شاخة شرقى آن رودخانة طامه (بهشت آباد) مى باشد. شبكة 
با  ولى  بوده  خشك  رودخانه  اين  مى باشد.  دندريتى  حوضه  اين  آبراهه اى 
بارندگى، آب در آن جارى مى گردد و در واقع يك رودخانة سيالبى (موقتى) 
حوضه هاى  هيدرومورفومترى  خصوصيات   (1) جدول  مى شود.  محسوب 

دامنة شمال شرقى كوه كركس را نشان مى دهد.

تحليل داده هاى اقليمى منطقه
در  مى توان  را  مطالعه  مورد  منطقة  هوايى  و  آب  خصوصيات  مهمترين 

موارد زير خالصه كرد :

1-  بارش پراكنده و غيرقابل پيش بينى بوده وتغييرات ساالنه نسبت به مقدار 
متوسط شديد است.

2-  مقدار تبخير و تعرق به مراتب بيشتر از متوسط ساالنة بارش است. 
3-  تغييرات زمانى و مكانى وسيعى در مورد دما و خشكى وجود دارد.

يك  در  كركس  كوه  شرقى  شمال  دامنة  در  هواشناسى  و  آب  مطالعات 
دورة آمارى 9 ساله بر اساس داده هاى هواشناسى زير انجام پذيرفته است 

(جدول2).
دماى هواى منطقه از دو وضعيت متفاوت زمستانه و تابستانه برخوردار 
است. به طور متوسط 14درجه سيلسيوس اختالف دمايى بين دو فصل سال 
ماه  در  كه  است  سيلسيوس  درجة   0/6 ماهانه  متوسط  دماى  حداقل  است. 
دى در ايستگاه ابيانه مشاهده  مى شود. حداكثر دماي متوسط ماهانه 31/3 
درجة سيلسيوس است كه در ماه تير در ايستگاه بادرود مشاهده مي شود. اين 
وضعيت دمايى در فصل گرم سال نشان دهندة حاكميت شرايط جّوى قاره اى 

وخشك بر منطقه است.
باالترين متوسط روزهاى يخبندان ساالنه در ايستگاه ابيانه مشاهده مى شود. 

زمان خاتمة يخبندان فروردين ماه مى باشد.
كمترين مقدار رطوبت نسبى در منطقة مورد مطالعه مربوط به ماه هاى 
گرم (تير ومرداد) مى باشد. هرچه از ارتفاعات به طرف مناطق پست حركت 
كنيم با افزايش گرما ميزان رطوبت كاهش مى يابد. بيشترين ميزان رطوبت 
نسبي در ماه دي در ايستگاه ابيانه مشاهده مي شود. در منطقة مورد مطالعه، 
عالوه برتغييرات مكانى بارش نوسانات زمانى آن نيز بسيار باالست. تغييرات 
ساالنة بارش منطقه با كمينة 50 ميليمتر و بيشينة بيش از 260 ميليمتر مشخص 
مى شود. فصل گرم كمتر از 2 درصد از كل بارش ساالنه را شامل مى شود، 
فصل زمستان بيش از 50 درصد بارش منطقه را دارا مى باشد. بيشترين بارش 

در ماه اسفند(45 ميليمتر) و در ايستگاه ابيانه مشاهده مي شود.

زمين شناسى منطقه
از نظر زمين شناسى، منطقة مورد مطالعه تقريباً داراى كلية سرى هاى زمين شناسى 

جدول (1): خصوصيات هيدرومورفومترى حوضه هاى دامنة شمال شرقى كوه كركس
نام 
حوضه

مساحت حوضه به 
كيلومتر مربع

محيط 
حوضه به             

كيلومتر

شيب متوسط 
حوضه به                         

درصد

شيب متوسط 
رودخانه به 

درصد

ضريب 
گراويليوس 
به درصد

طول آبراهه 
اصلى به 
كيلومتر

ضريب تراكم 
آبراهه به 
درصد

تراكم 
زهكشى 
حوضه به 
درصد

هنجن
نطنز

359/37
137/5

90
60

24/6
21/8

4/36
4/9

1/34
1/22

30
24/7

0/46
0/46

1/36
0/88

جدول(2) : داده هاى ايستگاه هاى هواشناسى منطقه (1994-2003)
ارتفاع از سطح دريا بر حسب مترطول وعرض جغرافيايىدوره هاى آمارىنوع ايستگاهايستگاه

ابيانه
بادرود
نطنز

كليماتولوژى
كليماتولوژى
سينوپتيك

9 ساله
9ساله
9ساله

33ْ  34´N51ْ  35´E
33ْ 41´ N52ْ 00 E
33ْ 32 ´N 56ْ 51´E

2234
   978

1800
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از قديمى ترين تا جديدترين تشكيالت مى باشد. قديمي ترين تشكيالت شامل 
شيل، سنگ هاي ولكانيك بازيك، دولوميت هاي سبز رنگ، ماسه سنگ هاي 
و  آواري  رسوبات  تريلوبيت دار،  آهك هاي  رنگ،  سفيد  كواتزيتهاي  قرمز، 
كربناتي، آهكهاي آمونيت دار، كنگلومرا، مارن هاي قرمز، سنگ هاي آتشفشاني 
تراورتنها،  تراس ها،  شامل  تشكيالت  جديدترين  كرد.  اشاره  ريوداسيتي  و 
مخروط افكنه ها، تپه هاي ماسه اي ، رسوبات رودخانه اي، زمين هاي نمكي و 
خاك هاي رسي و كشاورزي اشاره كرد كه رسوبات دوران چهارم را تشكيل 

مي دهند.

تكتونيك منطقه
عوارض بزرگ منطقه نظير كوهستانها و دشت، تحت تأثير عوامل تكتونيكى 
ايجاد شده اند. عوامل فرسايشى به علت اختالف مقاومت واحدهاى سنگى و يا 
تحت تأثير عوامل ساختارى (نظيرگسل ها، درزها، چينها) مورفولوژى منطقه 
بوجود آورده اند. بر اساس تقسيم بندى ارائه شده توسط نبوى (1355)،  را 
منطقة مورد مطالعه به ايران مركزى تعلق دارد. منطقة مورد بررسى در پهنة 
آتشفشانى اروميه – دختر (تبريز- بزمان) واقع است. شرو  واشتوكلين (نقل 
ولكانيسم  نظر  از  وفعال  شكسته  محور  يك  را  پهنه  اين   (1380، پروهان  از 
(كرتاسة فوقانى وائوسن) و از لحاظ پلوتونيسم (اليگوسن وميوسن) به شمار 
مى آورند. قسمت اعظم نهشته هاى اين پهنه متشكل از سنگهاى آتشفشاني، 
از شمال غرب به جنوب شرق كاهش مى يابد. از شواهد ژئومورفولوژيكي 
گسلي،  چشمه هاي  گسلي،  پرتگاه  به  مي توان  منطقه  در  تكتونيكي  حركات 
فلزي  كانسارهاي  و  گسلي  دره هاي  افكنه ها،  مخروط  آبرفتي،  تراس هاي 

هيدروترمال اشاره كرد.

الف) گسل هاى منطقه
منطقه  اصلى  و  بزرگ  ناهموارى هاى  ايجاد  در  را  اصلى  نقش  گسل ها 
دارند. جهت كلى آنها عمومًا شمال غرب – جنوب شرق بوده و بسيارى از 
آنها در ترشيرى و حتى كواترنر فعال بوده اند. با توجه به نقشة زمين شناسى 
1:250000 تراكم گسلها در كوه كركس زياد بوده ، به طورى كه تقريبًا در 
اكثر مرز سازندهاى منطقه گسل وجود دارد و رودخانه ها و شيارهاى كركس 

منطبق بر خطوط گسلى مى باشند. 
زفره براى نخستين بار توسط عميدى به عنوان يك گسل  گسل قم – 
امتداد لغز راستگرد معرفى گرديد. به نظر نبوى اين پهنة گسلى كه از حوالى 
كوههاى جنوب قم تا جنوب زفره ادامه دارد ، ممكن است امتداد گسل شمال 
تبريز باشد. بخشى از اين گسل كه از حوالى نطنز (يك كيلومتري جنوب 
جمالى،1385)  از  (نقل  عميدى  توسط  دارد  ادامه  زفره  جنوب  تا  نطنز)  غرب 

مطالعه و تحت عنوان گسل زفره معرفى گرديد. 
آبرفت  برش  موجب  و  مى باشد  راستگرد  معكوس  نوع  از  زفره  گسل 

كوترانر در شمال نطنز شده است. 
از  پس  زفره   – قم  گسل  شدن  فعال  و  آمدن  بوجود  قوى  احتمال  به 
زمان اليگوسن شروع شده است. اين فعاليت مى تواند متأثر از برخورد مايل 

پالتفرم عربى با ايران مركزى باشد (نگاره6).

  

نگاره(6): گسل هاى موجود در دامنة شمال شرقى كوه كركس

ب) چين هاي منطقه
1. چين هاى شرق نطنز : تاقديس شرق نطنز بين دو ناوديس واقع شده 
و در اثر چين خوردن آهك و مارن سازند قم بوجود آمده است. ناوديس 
از هوازده شدن و چين خوردن بازالت و گدازه هاي آندزيت با سن ائوسن 
همراه با مارن و سنگ آهك ايجاد شده است. ناوديس ديگر از چين خوردن 
گدازه هاي آندزيت همراه با مارن و سنگ آهك ايجاد شده است. هستة چين 
خوردگي هاي شرق نطنز (كوه چرخه و زرد كوه) عمدتًا از سازند آهكي قم 
مي باشد و با راستاي عمومي شمال غرب – جنوب شرق گسترش يافته اند.

اشتوكلين عمده ترين ساختمان در رشته كوه هاى  2. تاقديس درة ابيانه: 
بين كاشان – اردستان (كه درة ابيانه را شامل مى شود) را تاقديس باال آمده 
مى داند كه هستة مربوط به پالئوزوئيك – ترياس آن در منطقة ابيانه و چيمه 
رخنمون دارد. روند محور اين تاقديس شمال غرب – جنوب شرق بوده كه 

بر روند عمومى منطقه منطبق است.

عوامل مؤثر در ناپايدارى دامنة شمال شرقى كوه كركس
الف ) نقش عوامل هوازدگي در ناپايداري منطقه

پديدة كريوكالستيك، اختالف شبانه روزى دما سبب انبساط و انقباض 
فرسايش  پديده،  اين  وقوع  از  نمونه اى  مى شود.  سنگها  شدن  خرد  و  مكرر 
كركس  آندزيت  و  آذرآوارى  گدازه هاى  گابرو،  سنگهاى  در  پيازى  پوست 
شكل  اوره  روستاى  در  و  نطنز  شمال  در  فرسايش  نوع  اين  مى شود.  ديده 

فرسايش غالب محسوب مى شود.
پديدة تور، كه نمايش عملكرد پرى گالسير در طى دوران چهارم مى باشد، 
بر روى گرانيتها ديده مى شود. در مناطق خشك روستاى اوره، گرانيتها اغلب 
خط  اغلب  و  مى شوند  ظاهر  فراوان  شكستگى هاى  با  كنگره اى  شكل  به 

 الرأس ها به صورت ستيغ ديده مى شوند.
عمل  حاصل  كه  است  بزرگ  بسيار  حفرچاله هاى  تافونى،  پديدة 
آفتاب)  به  شمالى (پشت  دامنه هاى  در  پديده  اين  مى باشد.  فيزيكوشيميايى 
بيشتر مى باشد. اين پديده بر روى گرانيت ها و گرانوديوريتها تشكيل مى شود. 

اين پديده دركوه هول آباد ديده مى شود.
پديدة كرم خوردگى از جالب ترين پديده ها بر روى سنگ هاى آهكى مى باشد. 
اين پديده از خطوط گود و مارپيچى يا مستقيم به عرض 1تا 2 ميليمتر و 
طول 2تا 3 سانتى متر در كنار هم و به طور نامنظم بر روى سنگ هاى مذكور 
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وجود دارند. پديدة كرم خوردگى برروى آهك هاى اليگوميوسن كوه چرخه 
به وفور يافت مى شود.

ب) نقش فرايندهاي دامنه اي در ناپايداري منطقه
از  سنگى  بزرگ  بلوك هاى  يا  قطعات  آزاد  سقوط  سنگى،  افتان هاى 
سنگ هاى  با  كوهستان  مرتفع  دربخش هاى  مى باشد.  سنگى  جداره هاى 
فراوانى  به  فرسايش  نوع  اين  آندزيت،  تراكى  و  بازالتى  آندزيتى  آندزيتى، 
ديده مى شود. اين پديده را مى توان در سنگهاى ريوداسيتى شمال نطنز در 

كوه سرتخت و همچنين در آندزيتهاى كركس، مشاهده كرد.
سطح  كه  جايى  دره ها،  سنگى  دامنه هاى  در  اغلب  واريزه اى،  جريانات 
سنگى بدون پوششى در معرض عوامل مته اوريزاسيون قرار دارند، به شكل 
فراوانى  به  دره ها،  كف  و  سنگى  پرتگاه هاى  بين  واريزه اى  مخروط هاى 
مشاهده مى شوند. يكى از عام ترين پديده هاى ژئومورفيكى ناشى از هوازدگى 

فيزيكى در درة ابيانه ايجاد واريزه هاست.
ريزش، از جمله حركات معمول مواد بر روى دامنة كوهها است. يكى از 
نمونه هاى قابل توجه، ريزش سنگ است كه در اطراف روستاى ابيانه ديده 

مى شود. اين پديده تهديدى دائم براى مردم روستاى ابيانه باشد.

ج) نقش آبهاي جاري در ناپايداري منطقه  
نهشته هاى  در  كه  هستند  عميقى  آبراهه هاى  خندقها،  خندقي،  فرسايش 
ايجاد  و  بارندگى  اثر  در  اغلب  منفصل،  ريگوليتهاى  و  رودخانه ها  آبرفتى 
جريان هاى تمركز يافتة سطحى تشكيل مى شوند. اين نوع فرسايش در پايكوه 
و دشت در منطقة مورد مطالعه فعاليت دارند. به عنوان مثال در كنار جادة 
مى شود.  ديده  فرسايش  نوع  اين  نطنز  شهرستان  طرف  به  طرق  روستاى 
همچنين در حد فاصل روستاى طره و ابيانه بر روى دامنه ها مشاهده مى شود. 
احداث شبكه ارتباطى و طرح هاى عمرانى از جمله عوامل تشديد كنندة اين 

نوع فرسايش مى باشد. 
فرسايش سيالبي، سيالب جريان اتفاقى در نواحى كوهستانى است. در 
رگبارهاى شديد، از يك طرف، بستر سيالبى و سنگى با شيب زياد  اثناى 
آبريز، امكان تمركز سريع جريان را  و از سوى ديگر، عريان بودن حوضة 

فراهم مى سازد. 
در اين پديده، آب قدرت فرسايندگى زيادى دارد. اين نوع فرسايش در 

روى دامنة ارتفاعات كركس و در درة ابيانه عامل فرسايش غالب محسوب 
مى شود.  

اشكال تراكمي منطقه
الف) مخروط افكنه هاي منطقه

و  فرسايش  سيستم  يك  پايانى  نقطه  بتوان  شايد  را  مخروط افكنه  يك 
نهشته گذارى تلقى نمود كه در آن عناصر فرسايش يافته از يك منبع كوهستانى 
و  مخروط افكنه ها  ژئومترى  ويژگى هاى  مى شوند.  حمل  كوهستان  جبهة  به 
جدول(3)  در  كركس  كوه  شرقى  شمال  دامنة  در  آنها  زهكشى  حوضه هاى 

آورده شده است. 
مخروط افكنه هاى دامنة شمال شرقى كركس شامل دو گروه از مخروط افكنه ها 

هستند:
پليستوسن فوقانى  - مخروط افكنه هاى قديمى كه زمان تشكيل آنها احتماالً 

مى باشد.
- مخروط افكنه هاى بزرگ منطقه مانند هنجن و هول آباد، مخروط افكنه هاى 
قديمى هستند كه به صورت فسيل ديده مى شوند و در حال فرسايش مى باشند. 
مخروط افكنه هاى جديد كه در هولوسن تشكيل شده اند. مخروط افكنه هاى 

كوچك منطقه، جزء مخروط افكنه هاى جديد محسوب مى شوند.
مخروط افكنة هنجن بزرگترين مخروط افكنة منطقه محسوب مى شود. 
داليل اين امر عبارتند از: وسعت حوضة آبگير آن جزء وسيع ترين حوضة 
آبگير مى باشد، سازند اصلى ابيانه شامل شيل، توف و كنگلومرا مى باشد كه 
عناصر آن ريز بوده و به مكانهاى دورترى حمل شده اند، بلندترين ارتفاع كوه 
كركس در جنوب شرق اين حوضه واقع شده است. بسيارى از آبرفتهاى اين 
مخروط افكنه تا حدى توسط سيمان استحكام پيدا كرده و حالت كنگلومرايى 
به خود گرفته اند. عناصر آبرفتى روى اين مخروط افكنه، به رنگ تيره هستند 
افكنه  مخروط  حوضة  است.  كم  افكنه  مخروط  اين  رسوبات  گردشدگى  و 
سنگ  ماسه  و  شيل  آهك،  دولوميت ،  رسوبات  از  آباد  عباس  و  الكج  هاى 
تشكيل شده اند. حوضة مخروط افكنة هول آباد از رسوبات تراكى آندزيت، 
رسوبات  از  مخروط افكنه ها  ساير  حوضة  و  رودخانه اى  رسوبات  و  آهك 
گدازه هاى  و  آذرآوارى  سنگ هاى  و  گدازه  آهك،  ديوريت ،  رودخانه اى ، 

ريوداسيتى تشكيل شده اند. 
شيب  و  وسيع  آبريز  حوضة  داراي  آباد  هول  و  هنجن  افكنة  مخروط 

جدول (3) : ويژگى هاى ژئومترى مخروط افكنه ها و حوضه هاى زهكشى آنها در دامنة شمال شرقى كوه كركس
مساحت مخروط افكنه نام مخروط افكنه

برحسب كيلومترمربع
شيب مخروط افكنه 
برحسب درصد

مساحت حوضة آبريز برحسب 
كيلومترمربع

   طول آبراهة اصلى

هنجن
عباس آباد
الكج

كاليجان
مرنجقاب
الدر آباد
هول آباد

172/47
4/85
29/23
 7/16
3/44
7/51
63/8

2/27
6/28
7/9
6/28
7/99
5/14
1/93

359/37
3/15
18/7
3/87
5/87
4/77
137/5

30
9
18
5
14
12

24/7
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كم مي باشند ولي ساير مخروط افكنه هاي كوچك منطقه داراي حوضة آبريز 
كوچك و پرشيب هستند (نگاره7). نهشته هاى مخروط افكنه هاى منطقه در 
اثر هر دو فرايند شكل گرفته اند. فرايندهايى مانند سيالبهاى صفحه اى كه از 
سنگ  مانند  رسوبى  ثقلى  جريانات  و  است  منطقه  متداول  پديده هاى  وقوع 
افتانها و جريانات واريزه اى در پيدايش مخروط افكنه هاى منطقه نقش دارند. 
عوامل تشكيل مخروط افكنه هاي منطقه را مي توان عوامل تكتونيكي (گسل) 

و عوامل آب و هوايي ذكر كرد.

نگار(7): تصوير ماهواره اى +ETM از مخروط افكنه هاى دامنة شمال 
شرقي كوه كركس

ب) تراس هاى آبرفتى منطقه
تراس هاى آبرفتى از پديده هاى ژئومورفولوژى و حاصل عملكرد جريانهاى 
رودخانه ها  ترسيب  و  تخريب  فرايندهاى  تناوب  بواسطة  كه  مى باشند  آبى 
دو  در  (تختان)  شيب  بريدگى هاى  صورت  به  پديده  اين  مى يابند.  تكوين 
نئوتكتونيكى  تراس هاى  منطقه،  در  مى شود.  ديده  رودخانه  ساحل  طرف 
فراوانى وجود دارد ولى تراس هاى موجود در درة ابيانه منشأ اقليمى دارد. 
در درة فوق سه سطح تراسى كه همگى آنها مربوط به اواخر دورة هولوسن 
مطالعه  مورد  منطقة  در  آبرفتى  تراس هاى  وجود  مى گردد.  مشاهده  هستند، 
در هرجا كه عملكرد نيروهاى تكتونيكى منتفى باشد بر تناوب اقليمى داللت 
در دوره هاى سرد،  مى كند. اين نكته ناشى از اين واقعيت است كه معموالً 
مى شود.  خارج  آنها  از  كمترى  مواد  و  حمل  رودخانه  به  بيشترى  رسوبات 
از اين رو در اين دوره ها انباشتگى مواد رسوبى پديد مى آيد. بر عكس در 
دوره هاى گرم و با افزايش جريان آب و حفر مجدد، بستر رودخانه عميق تر 
مى شود، برآيند اين دو روند به صورت تراس هاى آبرفتى مشاهده مى شود. 
در روستاى جاريان كه محل التقاى دو رودخانة اوره و طامه مى باشد، سه 
تراس قابل تشخيص مى باشند. تقريباً تمام روستاهاى كوهستانى نطنز در كنار 
رودخانه هاى بزرگ واقع شده اند. مراكز مسكونى و كشاورزى فقط محدود به 

تراس هاى  رودخانه اى مى شوند.

نتيجه گيري
دامنة شمال شرقى كوه كركس به عنوان بخشى از تودة كوهستانى كركس 
دامنة  توپوگرافى  اصلى  واحدهاى  است.  شده  واقع  نطنز  غرب  جنوب  در 

تشكيل  دشت  و  پايكوه  كوهستان،  واحد  سه  از  كركس  كوه  شرقى  شمال 
سيرجان   – سنندج  زون  جزء  زمين شناسى  نظر  از  كركس  كوه  است.  شده 
اردكان   – قم  فرونشست  نوار  از  جزئى  بادرود  دشت  و  مى شود  محسوب 
محسوب مى شود كه پست ترين نقطة دشت در حدود 970 متر ارتفاع دارد. 
دامنة شمال شرقى كوه كركس از نظر هيدرولوژى محدود به دو حوضة آبريز 
به نام هاى هنجن (برزرود ، چيمه رود) و حوضة نطنز (اوره ، طامه) مى باشد. 
يك  عنوان  به  نطنز  رودخانة  و  دائمى  رود  يك  عنوان  به  هنجن  رودخانة 
منطقه   گسل هاى  كلى  جهت  مى شوند.  محسوب  سيالبى(موقتى)  رودخانة 
ترشيرى  در  آنها  از  بسيارى  و  بوده  شرقى  جنوب   – غربى  شمال  عمومًا 
زفره توسط نبوى به عنوان يك  و حتى كواترنر فعال بوده اند. گسل قم – 
گسل امتداد لغز راستگرد معرفى گرديد. بخشى از اين گسل از حوالى نطنز 
اين  شدن  فعال  و  آمدن  بوجود  قوى  احتمال  به  دارد.  ادامه  زفره  جنوب  تا 
گسل پس از زمان اليگوسن شروع شده است. اين فعاليت مى تواند متأثر از 
برخورد مايل پالتفرم عربى با ايران مركزى باشد. عوامل مورفوديناميك در 
منطقة مورد مطالعه را مي توان به نقش عوامل هوازدگي، فرايندهاي دامنه اي 
و  مخروط افكنه ها  شامل  منطقه  تراكمي  اشكال  كرد.  اشاره  جاري  آبهاي  و 

تراس هاي آبرفتي مي باشند.
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