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بررسی نقش اشکال و فرايندهای ژئومورفولوژی در کیفیت سنگدانهها در
مآباد
حوضهی آبخیز خرّ 
شهرام بهرامی ـ استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه تربیت معلّم سبزوار
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گوهر عزیزيپور ـ کارشناس ارشد ژئومورفولوژي ،دانشگاه تربیت معلّم سبزوار
کاظم بهرامی ـ کارشناس ارشد زمینشناسی مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرّس
پذیرش مقاله0831/01/01 :

تأیید نهایی0811/7/01 :

چكيده 
ژئومورفولوژيازمهمترينعواملتأثيرگذاردرحجم،پراکندگيوکيفيت

لندفرمها وفرايندهاي 

مآباد
هستند.حوضهيموردمطالعهدرشمالشهرستانخرّ 

دانهها
ويژهسنگ 

مصالحساختماني،به
شمارميرود .هدفاينپژوهش،بررسينقش

ساختمانيزاگرسچينخورده 
به

وبخشيازواحد
درحوضهيخرّمآباداست.

دانهها 
سنگ 

ژئومورفولوژيدرمكانيابيوکيفيت

اشكالو فرايندهاي
لندفرمها و فرايندهاي ژئومورفولوژي بر اساس تصاوير

دستيابي به اين هدف ،نخست 

براي 
لندفرمهايي مانند واريزهها،

کويکبرد و مطالعات ميداني منطقه شناسايي شد .

ماهوارهاي 
رودخانهاي جديدو قديممقاديرزياديموادّ هوازدهو

افكنههايجديدو قديم،بسترهاي
مخروط 

بهعنوان مصالح ساختماني استفاده شوند .براي بررسي کيفيت و
ميتوانند  
خردشده دارند که  
مقاومت سنگدانهها ،سه آزمايش مقاومت به سايش ،مقاومت فشاري تکمحوري و ارزش
ضربهاي انجام شد .آزمايش سايش لسآنجلس براي دو نمونهي  91کيلويي از بستر قديم و
دانهها،آزمايشمقاومت
جديدرودخانهي خرّمآباد انجامشد.براي بررسيمقاومتفشاريسنگ 
افكنههاي جديد و قديم
مخروط 

فشاري تکمحوري بهروش ( )ASTM : D2938در واريزهها ،
لندفرمهايواريزه،

دانهها در
انجامآزمايشارزشضربهاي 01،نمونهازسنگ 

انجامشد.براي 
افكنههاي جديد و قديمي ،برداشت و بر اساس
مخروط 

رودخانهاي جديد و قديمي ،

بسترهاي 

وبااستفادهازالکشمارهي،8ميانگينارزشضربهايدرهرلندفرمبهدست

استانداردBS-812
رودخانهاي

افكنههاي قديم و جديد و بسترهاي 
مخروط 

ميدهد که واريزهها ،
آمد .نتايج نشان  
دانهها در
جديدوقديم ،مصالحساختمانيبامقاومتمناسبي دارند.باوجوداين ،مقاومتسنگ 
افكنههايقديميباتوجّهبهتأثير
باالتراست.همچنينمخروط 

لندفرمها

واريزههانسبتبهديگر

مقاومتکمترينسبتبهمخروطافكنههايجديددارند .

فرايندهوازدگي،
سنگدانه،مقاومتتفشتاري

لندفرمهايژئومورفولوژي،فرايندهايژئومورفولوژي،

کليدواژهها:خرّمآباد،

تکمحوري .
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مقدمه 
سنگدانهها ،شامل مواد سختی مانند ماسه ،گراول و سنگالشه هسـتند کـه بعـد از ترکیـ بـا مـوادّ چسـبندهي دیگـر،
میتوانند در ساخت بتون ،مالط و گچ ساختمانی و در زیرسازي راهها و راهآهنها ،پلها ،تونـلهـا ،سـدها ،فرودگـاههـا و
اهداف دیگر ساختمانی بهکار روند .سنگ بستر تحت تأثیر هوازدگی ،بهتدریج تخری شده و در اثر عوامل فرسایشی ،موادّ
خردشده به مناطق دیگر انتقالیافته و درنهایت در لندفرمهاي دیگري مانند ،مخروطافکنـههـا و بسـترهـاي رودخانـهاي،
بهعنوان سنگدانهها جمع میشود .اشکال و فرایندهاي ژئومورفولوژي نقش مهمّی در اکتشاف و توزیع مصالح ساختمانی،
بهویژه سنگدانهها ایفا میکنند .مطالعات نشان میدهد که توزیع ،حجم و کیفیت سنگدانهها ،ارتباط تنگاتنگی با اشکال
و لندفرمهاي ژئومورفولوژیکی دارند (النگر 0و همکاران11 :1111 ،؛ پانیزا01 :0111 ،1؛ پاتیک کـارا 8و همکـاران:1110 ،
011؛ اشمیت 1و کولیس01 :1110 ،7؛ اشمیت73 :0111 ،؛ فوکز .)31 :1117 ، 1بخـش زیـادي از منـابع سـنگدانـه ،در
اشکال ژئومورفولوژي تراکمی ،مانند مخروطافکنهها ،پادگانههـاي آبرفتـی ،بسـترهاي رودخانـهاي و واریـزههـا تشـکیل
میشوند .با توجّه به رابطهي تنگاتنگ شکل و فرایند در ژئومورفولوژي ،بررسی فرایندهاي ژئومورفولوژي مانند هوازدگی،
میــزان فرســایش و انتقــال مــوادّ آواري ،تخری ـ فیزیکــی و شــیمیایی و همونــین عوامــل زمــینســاختی و تح ـوّالت
ژئومورفولوژیکی ،نقش بسیار مهمّی در تشکیل پراکندگی و کیفیت سنگدانهها و مصالح ساختمانی دارند .از میان عوامـل
بیانشده ،اندازهي هوازدگی ،نقش بسیار مؤثري در تشکیل و کیفیت سنگدانهها برعهده دارد .با وجود اینکـه در زمینـهي
ویژگیهاي مهندسی سنگدانهها ،پژوهشهاي زیادي در دنیا انجام شده است؛ امـا ،در مـورد رابطـهي ژئومورفولـوژي و
سنگدانهها ،پژوهشهاي کمتري صورت گرفته است .پژوهشـگرانی ماننـد ،کرونـان ،)0131( 7فـوکز ( ،)0131تومـاس

3

( ،)0133النگر و همکاران ( ،)1111پانیزا ( ،)0111کندي 1و فروز ،)1117( 01اشمیت و کولیس ( ،)1110اشـمیت (،)0111
شونیگو 00و پاولین ،)0117( 01ککوجویس 08و همکاران ( ،)1111استابز 01و اشمیت ( ،)0117پـاولین و همکـاران (،)0111
کیم ،)1110( 07بل )1117( 01به بررسی تولید سنگدانهها ،منشأ آنها و نقش فراینـدهاي ژئومورفولـوژي در تشـکیل آنهـا
پرداختهاند .در ایران نیز ،بهرامی و همکاران ( )0811نقش ژئومورفولوژي را در کیفیت سنگدانههـا در حوضـهي قلعـهي
شاهین بررسی کردند .مطالعـات آنهـا نشـان داد کـه بـا وجـود کیفیـت مناسـ سـنگدانـههـاي واقـع در واریـزههـا و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Langer
2. Panizza
3. Patyk-kara
4. Smith
5. Collis
6. Fookes
7. Cronan
8. Thomas
9. Kennedy
10. Froese
11. Tshwenyego
12. Poulin
13. Kecojevic
14. Stubbs
15. Kim
16. Bell

دانهها ...
کيفيتسنگ 
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مخروطافکنهها ،سنگدانهها در مخروطافکنههاي قدیمی بهدلیل قـرار گـرفتن در معـرو هـوازدگی درازمـدّت ،کیفیـت
بهنسبت کمتري دارند .با توجّه به اینکه بررسی رابطه بین سنگدانهها و اشکال و فرایندهاي ژئومورفولوژي کمتر بررسـی
شده است ،پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اشکال و فرایندهاي ژئومورفولـوژي در تعیـین کیفیـت سـنگدانـههـا و
همونین ،تعیین مکانهاي مناس براي استخراج سنگدانه انجام شده است.

منطقهيموردمطالعه 

منطقهي مورد مطالعه ،حوضهي آبخیز خرّمآباد با مساحت  111/01کیلومترمربّـع ،در شـمال شهرسـتان خـرّمآبـاد اسـت.
حوضهي خرّمآباد شامل طاقدیسها و ناودیسهایی است که روند شمالغرب ـ جنوبشرق دارند .بلندترین بخش حوضـه
با ارتفاع  1111متر ،در غرب و پستترین بخش آن با ارتفاع  0110متر در جنوب حوضه قـرار دارد (شـکل شـمارهي .)0
متوسّط شی توپوگرافی حوضه 11/7 ،درصد بهدست آمده است .از نظر چینهشناسی سازندهاي کشکان ( ،)Ekآهکهاي
کرتاسه ( K1و  ،) K2آسماري ـ شهبازان ( ،)Eoasامیـران ( ،)KEAمـارن و ماسـهسـنگ و آهـکهـاي میوسـن (،)M
آغاجاري ( ،)Mpajبختیاري ( )Plbو آبرفتهاي کواترنري ( ،)Qدر منطقه گسترش دارند (شـکل شـمارهي  .)1میـانگین
بــارش ســاالنه بــر اســاس آمــار  81ســالهي ( )0871-31ایســتگاه شــهر خـرّمآبــاد ،برابــر بــا  111/7میلــیمتــر اســت.
چینخوردگیهاي حوضهي خرّمآباد که در شمالشرق کمربنـد چـینخـوردهي سـادهي زاگـرس واقـع شـدهانـد ،شـامل
مجموعهاي از طاقدیسها و ناودیسهایی هستند که طاقدیسها بـهصـورت واحـد کوهسـتان و نـاودیسهـا بـهصـورت
دشتهاي باریک پدیدار شدهاند .با وجود این ،از جنوبغرب به شمالغرب حوضه ،شدّت عوامل تکتونیکی بیشـتر شـده و
طاقدیسها شکل اصلی خود را از دست دادهاند .همانگونه کـه شـکل شـمارهي  8نشـان مـیدهـد ،طاقـدیس واقـع در
شمالشرق منطقه ،بر اثر فشارهاي تکتونیکی فرسایشیافته و روي ناودیس جنوبغرب آن رانده شده است.

توتوپوگرافيمنطقهيموردمطالعه 

شكل.0موقعيّ
منبع :نقشهي توپوگرافی  0/71111خرّمآباد
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شناسيمنطقهيموردمطالعه 

شكل .8
زمين
منبع :نقشهي زمینشناسی  0/171111خرّمآباد

مقطعزمينشناسيحوضهيموردمطالعه 

شكل.9
منبع :نقشهي زمین شناسی  0/171111خرّمآباد

موادوروشها 
در این پژوهش ،پس از تعیین محدودهي حوضهي آبخیـز خـرّمآبـاد ،نقشـههـاي توپـوگرافی  0/71111و زمـینشناسـی
 0/171111منطقهي مورد مطالعه ،در نرمافزار  ILWISرقومی شد و سپس نقشههاي شی  ،سطوح ارتفاعی و لیتولـوژي
منطقه تهیّه شد .بر اساس تصاویر ماهوارهاي کویکبرد و مطالعات میدانی ،اشکال و لنـدفرمهـاي ژئومورفولـوژي منطقـه
شناسایی و بر اساس آن نقشهي ژئومورفولوژي منطقه (شکل شمارهي  )1آماده شد .مخروطافکنهها ،ازجمله لندفرمهـایی
هستند که مصالح ساختمانی داشته و قدیمی یا جدید بودن آنها ،نقش مهمّی در کیفیت مصالح سـاختمانی ایفـا مـیکنـد.

دانهها ...
کيفيتسنگ 
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جداسازي مخروطافکنههاي قدیمی از مخروطهاي جدید ،بر اساس چند شاخص ژئومورفولوژي ،ماننـد میـزان هـوازدگی،
ایجاد حفرههاي کارستیکی ،ورنی سنگها و زمینهي رنگ مخروطها در تصاویر ماهوارهاي ،انجام شد (فیلد 77 :0111 ،0و
فرنچ 1و همکاران .)718 :0118 ،قرارگیري بلندمدّت بخشهاي قدیمی مخروطها در معـرو تـابش آفتـاب و بارنـدگی،
سب ایجاد هوازدگی و انحالل و پوشش ورنی در سطح آنها میشود؛ درحالیکه بخشهاي جدید مخروطها ،رسوبهـاي
تازهتر و بدون هوازدگی دارند .همونین سطوح قدیمی بهدلیـل هـوازدگی بیشـتر ،زمینـهي رنـگ تیـرهتـري نسـبت بـه
مخروطهاي جدید دارند .در میان اشکال ژئومورفولـوژي ،مخـروطافکنـههـاي قـدیمی و جدیـد ،واریـزههـا و بسـترهاي
رودخانهاي ،بهعنوان لندفرمهایی شناسایی شدند که توانایی استخراج سنگدانه را دارنـد و از آنهـا بـراي انجـام آزمـایش
مقاومت سنگدانهها نمونهبرداري شد .در این پژوهش ،براي بررسی کیفیت سنگدانهها ،آزمایشهاي مقاومت به سـایش
(تست لسآنجلس) ،مقاومت فشاري تکمحوري و ارزش ضربهاي سنگدانهها در لندفرمهـاي واریـزه ،مخـروطافکنـهي
جدید و قدیم و بسترهاي رودخانهاي انجام شد .براي بررسی تعیین مقاومت سایشی سنگ ،از آزمایش سایش لسآنجلس
(بر اساس استاندارد ملّی شمارهي  113ایران) استفاده شده اسـت .آزمـایش سـایش لـسآنجلـس بـراي دو نمونـهي 81
کیلوگرمی از بستر قدیم و جدید رودخانهي خرّمآباد انجام شد .درصد سایش لسآنجلـس از رابطـهي زیـر بـهدسـت آمـد
(رحیمی:)877 :0837 ،
 = A-B/A×100درصد سایش لسآنجلس
که در آن : A ،وزن اوّلیّهي نمونه و  : Bوزن سنگدانههاي مانده روي الک  0/7میلیمتر هستند.

نقشهژئومورفولوژيمنطقهيموردمطالعه 

شكل.4
منبع :نگارندگان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Field
2. French
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هرچه مقدار درصد سایش محاسبهشده بیشتر باشد ،مصالح سایشپذیر و سسـتتـري خواهنـد بـود .بـراي بررسـی
مقاومت فشاري سـنگدانـههـا ،آزمـایش مقاومـت فشـاري تـکمحـوري بـهروش ( )ASTM : D2938در واریـزههـا،
مخروطافکنههاي جدید و مخروطافکنههاي قدیم انجام شد .براي انجام این آزمایش ،سه نمونـه از لنـدفرمهـاي مـذکور
بهشکل مکعّبی با ابعاد  11×11×07سانتیمتر برداشت شدند (شکل شمارهي  .)7از نمونههاي مورد نظر ،دو مغزهي سنگی
با متهي  1اینچ تهیّه کرده و یکی از آنها را بهمدّت  11ساعت در مخزن آب قرار داده تـا بـه حالـت اشـباع ،آمـاده شـود.
درواقع ،از هر نمونه ،دو مغزهي سنگی (خشک و اشباع) تهیّه شد .سپس با استفاده از یک دستگاه پرس یا جَک بتنشکن
مقاومت آنها را تعیین کردیم .براي انجام آزمایش ارزش ضربهاي ،دو نمونه سنگدانه از هر کدام از لندفرمهاي بسترهاي
رودخانهاي قدیمی ،مخروطافکنههاي قدیمی و جدید و واریزهها ،برداشت و آزمایش ارزش ضـربهاي در آنهـا انجـام شـد
(جدول شمارهي  .)8ارزش ضربهاي برابر است با نسبت وزنی بخشی از سنگدانهها که از الک شمارهي  3مـیگـذرد ،بـه
وزن کُلِّ نمونهي انتخابشده براي آزمایش که برحس درصد بیـان مـیشـود (رحمـانی و همکـاران .)0831 ،درنهایـت،
کیفیت و مقاومت سنگدانهها در ارتباط با اشکال و فرایندهاي ژئومورفولوژي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.



نمونهايازستنگدانهيبرداشتتشتده

شكل.5
برايآزمايشمقاومتفشتاريتتکمحتورياز
منطقهيموردمطالعه


يافتههايتحقيق 

با توجّه به اهمّیّت لندفرمها در کیفیت و پراکنش سنگدانهها ،در این پژوهش بر اساس تصاویر مـاهوارهاي کویـکبـرد و
مطالعات میدانی ،اشکال و لندفرمهاي ژئومورفولوژي منطقه ،شناسـایی و بـر اسـاس آن نقشـهي ژئومورفولـوژي منطقـه
(شکل شمارهي  )1تهیّه شد .همونانکه شکل شمارهي  1نشان میدهد ،مهمترین اشکال ژئومورفولوژي منطقهي مـورد
مطالعه شامل ،مخروطافکنهها (جدید و قدیم) ،واریزهها ،بسترهاي رودخانهاي و اشکال کارستیک هستند.
گسترش زیاد سازندهاي آهکی با انحاللپذیري باال ،سب تشکیل اشکال کارستیک در حوضهي مورد مطالعه شـده
است .مهمترین اشکال کارستی منطقه ،الپیه و دولینها هستند .الپیهها بهشکل شیارهایی سطحی و کوچک هستند کـه
بیشتر در شی هاي تند گسترش یافتهاند .الپیهها فراوانتـرین اشـکال کارسـتی در منطقـهي کـوه کمرسـیاه در بخـش
جنوبغربی منطقهي مورد مطالعه بهشمار میروند (شکل شمارهي  .)1اشکال کارستیکی بهدلیل وجود فضـاهاي خـالی و
خلل و فرج ،کارایی زیادي براي استخراج بهعنوان مصالح ساختمانی ندارند و بهطورکلّی فرایند کارستشدگی یک عامـل
منفی در کیفیت مصالح ساختمانی است.
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نمونهايازالپيتهيشتياريدرکتوه

شكل.9
غربمنطقهيموردمطالعه


سياهدرجنوب
کمر

واریزهها از مهمترین اشکال ژئومورفولوژي محدودهي مطالعاتی هستند که در مناطق پُرشـی کوهسـتانی ،بـر اثـر
تخری و هوازدگی و وجود درز و شکافهاي تکتونیکی تشکیل شدهاند .بر اثر انجماد و آبشدنِ یخِ درزها و شکافها در
شی هاي تند و خردشدن سنگها و ریزش تکههاي خُردشده ایجاد و به این ترتی واریزههـایی در پـاي دامنـه تشـکیل
میشوند (شکل شمارهي  .)3همانگونه که شکل شمارهي  1نشـان مـیدهـد ،واریـزههـا در بخـشهـاي جنـوبغـرب،
شمالشرق و شمال حوضه گسترش دارند .واریزهها ،بهویژه زمانی که منابع آبرفتی در یک منطقـه وجـود نداشـته باشـد،
بهعنوان منبعی براي مصالح ساختمانی اهمّیّت پیدا میکنند.
مخروطافکنهها از دیگر اشکال ژئومورفولوژیکی محدودهي مطالعاتی هستند که منابع وسیعی از سنگدانه را تشکیل
میدهند .مخروطافکنهها در قسمتهاي جنوبی منطقهي مورد مطالعه قرار دارند که بعضی از آنها جدید و بعضـی قـدیمی
هستند .با وجود اینکه مخروطافکنهها منابع مناسبی از سنگدانـه را تشـکیل مـیدهنـد (النگـر و همکـاران11 :1111 ،؛
لیندزي و ملیک ،)0 :1111 ،0تفاوت در میزان هوازدگی در سطح مخروطافکنههاي قدیمی و جدید نقش مهمّی در کیفیت
سنگدانهها ایفا میکند .همانگونه که در روش کار بیان شد ،مخروطافکنههاي قدیمی و جدید بر اسـاس شـاخصهـاي
میزان هوازدگی ،ایجاد حفرههاي کارستیکی ،ورنی سنگها و زمینهي رنگ مخروطها در تصاویر ماهوارهاي شناسایی شد.
بررسی این پژوهش نشان میدهد که لندفرمهایی مانند ،مخـروطافکنـههـاي قـدیمی و جدیـد ،واریـزههـا و بسـترهـاي
رودخانهاي ،بهعلّت داشتن مواد خُردشده و هوازده ،توانایی مناسبی براي استخراج مصالح ساختمانی ،بـهویـژه سـنگدانـه
دارند؛ در حالیکه لندفرمهاي کارستیکی ،بهدلیل نداشتن مواد خُردشده این قابلیّت را ندارند .براي بررسی کیفیـت مصـالح
ساختمانی در لندفرمهاي مذکور ،سه آزمایش مقاومت به سایش (تست لسآنجلس) ،مقاومت فشاري تکمحوري و ارزش
ضربهاي سنگدانهها در لندفرمهاي منطقه انجام شد .آزمایش سایش لـسآنجلـس در بسـتر قـدیم و جدیـد رودخانـهي
خرّمآباد انجام شد .جدول شمارهي  0نشان میدهد که مقدار سایش نمونههاي آزمایششده در بسترهاي رودخانهاي جدید
و قدیم ،بهترتی  11و  03درصد است که نشاندهندهي سایش کم و مقاومت خوب سنگدانههاست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lindsey and Melick
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لسآنجلس 
جدول.0نتايجحاصلازآزمايشسايش 
شمارهينمونه 


درصدافتوزنيدرمقابلسايش 

نوعنمونه 

روش 

تعداددور 

درصدسايش ASTMC131

0

شن در بستر رودخانهاي جدید

A

711

11

1

شن در بستر رودخانهاي قدیمی

A

711

03

آزمایش مقاومت فشاري تکمحوري در واریزهها و مخروطافکنههاي جدید و قـدیم انجـام شـد .بـراي انجـام ایـن
آزمایش ،سه نمونه از لندفرمهاي واریزه ،مخروطافکنه جدید و مخروطافکنـه قـدیم در محـدودهي مطالعـاتی برداشـت و
مقاومت فشاري هر نمونه در شرایط خشک و اشباع بررسی شد .جدول شمارهي  ،1مقاومـت فشـاري تـکمحـوري را در
لندفرمهاي منطقه نشان میدهد .همانگونه که جدول نشان میدهـد ،مقاومـت فشـاري نمونـهي واریـزه در محـدودهي
مطالعه از نمونههاي دیگر بیشتر است .همونین مقاومت فشاري نمونهي سنگ ،واقع در مخروطافکنهي جدیـد بیشـتر از
مخروطافکنهي قدیمی است.
جدول.8مقاومتفشاريسنگبهروش( )ASTM:D2938
افكنهيجديد 


مخروط
-0

افكنهيجديد


مخروط
-8

افكنهيقديم


مخروط
-9

افكنهيقديم


مخروط
-4

واريزهاي

-5

واريزهاي

-9

قطر نمونه (()cm)D

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

ارتفاع به ()cm

3/0

3/1

3/0

7/7

7/3

3/8

سطح نمونه ()cm2

07/1

07/1

07/1

07/1

07/1

07/1

حجم نمونه

018

080

018

007

001

011

وزن نمونه ()g

881

870

801

818

801

811

چگالی نمونه ()g/cm3

1/177

1/131

1/717

1/731

1/111

1/787

نسبت طول به قطر نمونه ()l/d

0/31

0/17

0/31

0/77

0/77

0/31

ضری تبدیل

0/101

0/118

0/101

0/107

0/107

0/117

بار وارده در لحظهي شکست ()kg

1371

7771

7871

1771

01101

00111

بار وارده ()kg

1371

7771

7171

1771

01101

00111

مقاومت فشاري ()kg/cm2

113

117

817

111

711

717

مقاومت فشاري تصحیح شده ()kg/cm2

110

117

818

111

773

711

شرایط نمونه

خشک

اشباع

خشک

اشباع

خشک

اشباع
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نتایج آزمایش ارزش ضربهاي (جدول شمارهي  )8نشان میدهد که میانگین مقاومت به ضربه ،بر اساس الک شمارهي 3
در واریزه ،بسترهاي رودخانهاي جدید ،بسترهاي رودخانهاي قدیمی ،مخروطافکنههاي جدید و مخروطافکنههاي قدیمی،
به ترتی  08/1 ،00/17 ، 00 ،00/17و  08/3درصد است که نشاندهندهي کیفیت خوب تمامی نمونهها در لندفرمهاي
مورد مطالعه است.
يبرداشتشدهازحوضهيخرّمآباد 

نمونهها

جدول.9نتايجآزمايشارزشضربهاي
شمارهينمونه 


ناملندفرم 

ارزشضربهاي()AIVبهدرصد 


0

واریزه

01/1

1

واریزه

00/1

8

بستر رودخانهاي جدید

00/0

1

بستر رودخانهاي جدید

01/1

7

بستر رودخانهاي قدیم

00/7

1

بستر رودخانهاي قدیم

01/1

7

مخروطافکنهي جدید

01/1

3

مخروطافکنهي جدید

01

1

مخروطافکنهي قدیم

08/1

01

مخروطافکنهي قدیم

01

در این پژوهش ،همونین فرایندهاي ژئومورفولوژي تأثیرگذار در تشکیل و کیفیت سنگدانههـا ،بـهاجمـال ارزیـابی
شده است .از میان فرایندهاي مختلف ژئومورفولوژي ،هوازدگی سنگها و عوامل تکتونیکی ،نقش مهمّی در تأمین مصالح
ساختمانی و کیفیت آنها دارند .سیستم چینخوردگی از عوامل مؤثّر در ایجاد مصالح سـاختمانی اسـت .کـولمن ـ سـد 0در
سال  ،0173دو نوع سازوکار بهنامهاي سازوکار چینخوردگی لغزش ـ خمش 1و سطح ـ خنثی  8را در توجیهِ چینخوردگیِ
واحدِ زاگرسِ چینخورده ،ارائه کرد .در سازوکار لغزش ـ خمش ،بیشینهي تغییر شکل و حرکات الیهها در پهلوهاي چـین
رخ میدهد .در محور چین ،حرکت نسبی و تغییر شکلی روي نمیدهد .در سازوکار چینخوردگی سطح ـ خنثی ،بیشـترین
تغییر شکل در محور چین روي میدهد و شکافهاي کششی ایجاد میشوند .در سـازوکار لغـزش ـ خمـش ،گسـلهـاي
وارونه در طاقدیسهاي نامتقارن ،پُرشی ترین پهلوي طاقدیس را قطع میکنند .بهطـورکلّی ،در سـازوکارهاي یـاد شـده،
شکستگیهاي کششی در رأس طاقدیس و شکستگیهاي فشاري در پهلوي طاقدیس گسترش مییابند که نقـش بسـیار
مهمّی در خُردشدن سنگها و بهدنبال آن ،ایجاد مصالح ساختمانی ایفا میکنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Colman -Sadd
2. Flexural – Slip Folding
3. Neutral - Surface

پژوهشهايجغرافيايطبيعي،شماره،78زمستان 0931


 78

بهدلیل وجود فشارهاي تکتونیکی ،اغل رأس طاقدیسها در اثر فرسایش ازبینرفتـه و تنهـا دیـوارههـاي پُرشـی
پهلوها باقی ماندهاند (شکل شمارهي  .)7وجود دیوارههاي تند و درز شکافهاي تکتونیکی و همونـین تخریـ فیزیکـی
دیوارهها ،سب گسترش سطوح واریزهاي در پاي آنها شده است که منابع خوبی از سنگدانه را تشکیل میدهند.
بررسیهاي میدانی نشان میدهد که بهجز فرایندهاي تکتونیکی ،هوازدگی فیزیکی ،ماننـد تخریـ ترموکالسـتی و
کریوکالستی ،در حوضهي خرّمآباد غلبه دارد .وجود دیوارههاي بلند آهکی از یک سو و تغییرات درجه حـرارت در فصـول
مختلف از سوي دیگر ،سب تشکیل سطوح واریزهاي گستردهاي شده است (شکل شمارهي  .)3وجود درز و شـکافهـاي
تکتونیکی نیز ،نقش مهمّی در توسعهي هوازدگی مکانیکی و ایجاد بلوکهاي سنگی با ابعـاد مختلـف در واریـزههـا ایفـا
میکنند.

ايجادشكافهايکششيدررأسطاقديسو()9

ازتكاملچينخوردگي)0(:تشكيلطاقديساوّليّه)8(،

شكل.7طرحيکلّي
باقيماندهازپهلويطاقديس 
هايديوارهي 


درپايپرتگاه
فرسايشطاقديسوايجادسطوحواريزهاي




پاردرشمالشرقحوضه 

جنوبيکوهشاه 
کول

واريزهدردامنهي
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نتيجهگيري

با توجّه به اینکه تشکیل اشکال و لندفرمهاي ژئومورفولوژي نتیجهي عملکرد فرایندهاي مختلف ژئومورفولوژیـک اسـت،
بررسی اشکال و فرایندهاي ژئومورفیک ،نقش مهمّی در اکتشاف و پراکندگی سنگدانههـا دارنـد .سـنگدانـههـا شـامل
رسوبهایی مانند ماسه ،گراول و سنگالشه هستند که بر اثر فرایندهاي هوازدگی و تخری  ،جابهجا شده و درنهایـت ،در
لندفرمهاي خاصّی تمرکز یافتهاند .اشکال و فرایندهاي ژئومورفولوژي در محیطهاي مختلف ،ویژگیهاي مختلفی از نظـر
مساحت ،نوع و اندازهي رسوبها دارند .بسیاري از لندفرمها مانند ،بسترهاي رودخانهاي کنـونی و قـدیمی ،محـلِّ تقـاطع
رودخانهها ،پادگانههاي آبرفتی ،مخروطافکنهها و واریزهها ،مقادیر زیادي رسوب و مصالح خُردشده در خود دارند که منابع
مناسبی از سنگدانهها را تشکیل میدهند .فرایندهاي ژئومورفولوژي مانند هوازدگی ،میزان فرسایش و انتقال مواد آواري،
تخری فیزیکی و شیمیایی و همونین ،عوامل زمینسـاختی و تحـوّالت ژئومورفولـوژیکی نیـز ،نقـش بسـیار مهمّـی در
تشکیل ،پراکندگی و کیفیت سنگدانهها و مصالح ساختمانی ایفا میکنند .قرار گرفتن لندفرمهاي ژئومورفیک تشکیلشده
از رسوبات و موادّ خُردشده (سنگدانهها) در معرو هوازدگی بلندمدّت ،سب پوسیدگی و کاهش کیفیت و مقاومـت آنهـا
میشود ،درحالیکه رسوبات و مصالح جدیدتر که کمتر در معرو هوازدگی قرار داشتهانـد ،بـهعنـوان مصـالح سـاختمانی
مقاومت بیشتري دارند .براي نمونه ،در یک لندفرم خاص مانند مخروطافکنه ،سطوح قدیمی بهدلیل تأثیر بیشتر هـوازدگی
در آنها ،کیفیت یا مقاومت کمتري دارند؛ برعکس ،سطوح جدید مخروطافکنهها کـه کمتـر در معـرو هـوازدگی بـوده و
مصالح و رسوبات آنها تازهترند ،داراي سنگدانههایی با کیفیت باالتري هستند (شکل شمارهي .)1
در این پژوهش ،بر اساس تصاویر ماهوارهاي کویکبرد و مطالعات میدانی ،نخست اشـکال و لنـدفرمهـاي منطقـه
شناسایی و براساس آن ،نقشهي ژئومورفولوژي منطقه تهیّه شد .بسـترهاي رودخانـهاي ،مخـروطافکنـههـا و واریـزههـا،
بهعنوان لندفرمهایی شناسایی شدند که قابلیّت ایجاد مواد و مصالح ساختمانی را دارند .بهمنظـور بررسـی نقـش درجـهي
هوازدگی در کیفیت سنگدانهها ،سه آزمایش مقاومت به سایش (تست لسآنجلس) ،مقاومت فشاري تکمحوري و ارزش
ضربهاي سنگدانهها در لندفرمهاي منطقه انجام شد.

(سمتراست)ورسوبهايتازهباهوازدگيکمتردر
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بررسی مقاومت به سایش نمونهها نشان میدهد که نمونههاي آزمایش شده در بسترهاي رودخانهاي جدید و قدیم،
سایش کمی داشته و درنتیجه ،مقاومت خوبی بهعنوان سنگدانه دارنـد .همونـین ،نتیجـهي آزمـایش مقاومـت فشـاري
تکمحوري در این پژوهش نشان میدهد که مقاومت فشاري واریزهها (در کوههاي چکریز ،کمرسـیاه  ،شـاهکـولپـار و
زیلکوه) در منطقهي مورد مطالعه ،بیشتر از لندفرمهاي دیگر است .همونین مقاومـت فشـاري سـنگدانـههـاي واقـع در
مخروطافکنههاي قدیمی ،کمتر از مخروطافکنهي جدید است .این موضوع نشان میدهد که هوازدگی بلندمدّت در سطح
مخروطافکنههاي قدیمی ،سب فرسودگی بیشتر و درنتیجه ،کاهش کیفیت سنگدانهها شده است.
بهطورکلّی ،پژوهش پیش رو نشان میدهد که شناسـایی اشـکال و لنـدفرمهـاي ژئومورفولـوژي ،نقـش مهمّـی در
اکتشاف و توزیع مصالح ساختمانی ،بهویژه سنگدانهها ایفا میکنند .مطالعات نشان میدهد کـه توزیـع ،حجـم و کیفیـت
سنگدانهها ،ارتباط تنگاتنگی با اشکال و لندفرمهاي ژئومورفولوژیکی دارند .فرایندهاي هوازدگی فیزیکی ،مانند تخریـ
ترموکالستی و کریوکالستی ،بـهعنـوان عـاملی مثبـت در تشـکیل سـنگدانـههـا مطـرح هسـتند ،درحـالیکـه فراینـد
کارستشدگی ،بهدلیل ایجاد فضاهاي خالی در سنگ ،عاملی منفی در کیفیت سنگدانهها شمرده میشود .با وجـود ایـن،
هوازدگی بیشتر و بلندمدّت لندفرمهایی مانند مخروطافکنههاي قدیمی ،سب کاهش کیفیت سنگدانهها میشود.
درمجموع میتوان نتیجه گرفت که مقاومت ،توزیع و حجم مصالح ساختمانی و سنگدانـههـا تـا حـدود زیـادي بـه
اشکال و فرایندهاي ژئومورفولوژي وابسته است .از این رو ،براي استفاده بهتر از منابع و مصالح سـاختمانی ،بررسـیهـاي
ژئومورفولوژیک ،مانند تهیّهي نقشههاي ژئومورفولوژي ،مطالعات میدانی بهمنظور شناخت دقیـق فراینـدهاي هـوازدگی و
مقاومت سنگها در برابر فرسایش ،بررسی ویژگیهاي ژئومورفولوژیکی حوضههاي آبخیز باالدست رودخانهها و شـناخت
و تحلیل پالئوژئومورفولوژي هر منطقه ،اهمّیّت زیادي دارد.
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Extended Abstract
Introduction
Geomorphological Landforms and processes are of the most significant parameters that affect
the volume, distribution and quality of construction materials especially aggregates.
Some geomorphological landforms like river beds, river terraces, alluvial fans and taluses
have large amounts of weathered rocks and sediments that are appropriate for aggregate
exploitation. Geomorphological processes like physical and chemical weathering also affect the
quality of aggregates. Aggregates, a type of construction materials, are produced from sand and
gravel and weathered bedrock that can be used for concrete, road pavement and other
construction purposes. These materials have been weathered, detached from the parent rocks,
transported and finally deposited in geomorphological landforms. Study area, Khoramabad
catchment in north of town of Khoramabad with a drainage area of 442.19 km2, is part of
Zagros Folded Belt. The aim of this research is to evaluate the effect of geomorphological
processes and landforms in the formation, distribution and quality of aggregates.
Methodology
The purpose of this research is to evaluate the effect of geomorphological landforms in the
distribution of aggregate and to assess the effect of geomorphological processes in the quality of
aggregates. To achieve the purpose of this study, at first, Geologic map of the study area at a
scale of 1:250000 and the topographic maps at a scale of 1:50000 from Iranian National
Geography Organization top sheets were used to derive lithology and DEM of study area.
Geomorphological landforms and processes were recognized by Quick bird satellite images.
Precise field works and observations also have been carried out for the identification of
landforms and processes. To study the quality and strength of study area aggregates, resistance
to abrasion (Los Angeles test), uniaxial compressive strength and Impact Value of aggregates
have been done.
To determine the aggregate resistance to abrasion, Los Angles test (based on National
Standard number 448) of 2 samples (30 kilograms for each sample) of aggregates in old and
new river beds was performed. Uniaxial Compressive Strength test has been done based on
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ASTM D2938 method. Three samples of rack fragments with a dimension of 20 × 20 × 15
centimeters were obtained in talus, old and new alluvial fans. Two cylindrical cores (two-inch)
were prepared for each sample and then Compressive Strengths of samples were determined in
wet and dry conditions. The aggregate Impact Value test has been done based on sieve No. 8 for
10 samples in taluses, alluvial fans and river beds.
Results and Discussion
Result of this study shows that landforms such as taluses, old and young alluvial fans and old
and young river beds have a lot of weathered and crushed materials that can be used as
aggregates. Processes of physical weathering such as thermoclastic and cryoclastic processes as
well as tectonic joints play an important role in the production of building materials especially
in taluses in the base of steep ridges. To study the quality and strength of study area aggregates,
resistance to abrasion (Los Angeles test), uniaxial compressive strength, and aggregate Impact
Value tests were carried out. Results of Los Angeles test represent that aggregate abrasion of
two samples in old and new river beds are 24% and 18% respectively that show rather high
quality of aggregates in mentioned landforms.
Uniaxial compressive strength of aggregates for 3 samples in new alluvial fans, old alluvial
fans and taluses are respectively 641, 343 and 778 kg/cm2 in dry condition and 495, 249 and
720 kg/cm2 in wet condition.
Results of aggregate Impact Value tests show that mean of this test in taluses, new river
beds, old river beds, new alluvial fans and old alluvial fans are 11.05, 11, 11.95, 13.2 and 13.8
percent respectively. Overall results of mentioned tests reveal that geomorphological landforms
such as taluses, old and young alluvial fans and old and young river beds have construction
materials with appropriate quality. Also, because of more weathering in old alluvial fans, the
strength of construction materials of old alluvial fans is weaker than those of new alluvial fan.
Conclusion
Aggregates are produced from sand and gravel and weathered bedrock that can be used for
concrete, road pavement and other construction purposes. Location, volume and quality of
aggregates are often important for engineers. Results of this study reveal that location and
volume of aggregates are efficiently affected by the geomorphological landforms. Aggregate
quality and resistance to abrasion are strongly related to geomorphological processes like degree
of weathering. For example, because of more weathering in old alluvial fans, the strength and
therefore quality of aggregates of old alluvial fans are lower than those of new alluvial fan.
Some processes like karstification have negative effect on the aggregate quality because it can
result in the formation of voids and cavities in rock fragments. On the other hand, some
processes like physical weathering can prepare fresh materials as appropriate aggregates. Thus,
geomorphological mapping, identification of landforms and processes, determining the degree
of weathering and paleogeomorphological appraisal of areas are of great important in better
understanding and exploitation of aggregates.
Keywords: Khoramabad, Geomorphological Landforms,
Aggregate, Uniaxial Compressive Strength.
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