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  چکیده

 یامنطقه ،یدر سطح ملهای زمین گردشگری جاذبه ی ژئوتوریسم وسرزمین ایران در زمینه

سیل ی از محل و ست. دشت مختاران در جنوب بیرجند،   پتان ژئوسایتی  های باالیی برخوردار ا

هدف  باشیید. شییناسییی و ژئومورفولوژی در مقیاس کوچک میاسییت که دارای میراث زمین

ضر،  پژوهش  شگر  هایجاذبهمعرفی و ارزیابی حا شت  ی لندفرمزمین گرد های ژئومورفیک د

شد   شگری می   ومختاران و نواحی میاور آن در زمینه ر سعه گرد شد.  تو شت مختاران از  با د

  بوده غرب شمال –جنوب شرق  یدگیبا کش یضویشکل ب کینظر شکل هندسی به صورت 

وسییعت  دهد.یم لیدشییت تشییک  را آن یآن را ارتفاعات و بخش مرکز رامونیپ تمامی که

شامل های متنوع ژئوتوریسم دشت مختاران جاذبه. است لومترمربعیک 1264دشت مختاران 

های بهم پیوسییته، دشییت ریگی، کراتر ای، مخروط افکنههای ماسییهدق اکبرآباد، نبکاها، تپه

های زمین باشد. جاذبه کوه در جنوب دشت مختاران می گیوشاد درشمال غربی و کراتر آغل  

ای و بازدید میدانی مورد تحلیلی، کتابخانه –گردشییگری آن با اسییتفاده از روش توصیییفی  

مسیرجداگانه، فاصله کم آن با شهربیرجند،     رفته است. دسترسی آسان از دو     بررسی قرار گ 

، سییربیشییه تیمعدن پرلی کم، ومورفیک در دشییت مختاران با فاصییلههای ژئوجود لندفرم
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های مناسییب فرصییت ها وید، بدلند، اقدامات آبخیزداری از پتانسیییلگور منشییورهای بازالتی

 .باشدتوسعه ژئوتوریسم در دشت مختاران می

 های زمین گردشگری، دشت مختاران.بازدیدهای میدانی، جاذبهکلیدی:  واژگان
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 مقدمه

شیییناسیییی،  های مختلف ازجمله زمینامروزه با ادغام شیییدن مرزهای دانش در حوزه

های علمی تلفیقی  گردشییگری، مخاطرات طبیعی و... حوزه‘زیسییت، جغرافیا، محیط

اند. بسییییار    ( به وجود آمده  Earth Scienceای ازجمله علوم زمین ) چند رشیییته  

های چون جغرافیا برای ضروری است که ضمن اصالح برنامه درسی در آموزش رشته      

یاد فرصیییت   یادگیری تلفیقی )  ای تا   Multidisciplinary curriculum)های   ،

شیویان را از طریق       ساتید محترم در مراکز آموزشی دان ست ا تحقق این هدف، الزم ا

شاهده و  Field Studiesتدوین و اجرای برنامه جامع مطالعات میدانی ) ( عمالً با م

عال در جر نقش یده          آفرینی ف پد جذاب  عاد متنوع و  با اب یادگیری تلفیقی  های   یان 

های علمی و عملی این جغرافیایی آشییینا و درنتییه با تیربه و دسیییتیابی به مهارت

جریان نوپدید، به درک جامعی نسیییبت به هدایت جریان یادگیری دانش آموزان در             

( دست  PCKهای یادگیری متناسب در حوزه ) ( از طریق مهارتCKحوزه دانشی ) 

 پیدا نمایید.

  سیییمیدو بخش ژئو و تور ( ازGeotourism) سیییمیژئوتور ای یگردشیییگرنیزم

  راثیو م یژئومورفولوژ ،یشییناسیینیزم یهابخش ژئو جاذبه .شییده اسییت لیتشییک

شامل م  یکارمعدن ضوع  عنوانبهآن  سم یو بخش تور شود یرا  شته  یمو   ،یاچند ر

ساخت  یتمام شگر    هایزیر س  ازجمله یصنعت گرد   …اقامت، تورها و ت،یریمد ر،یتف

  منظوربهژئوتوریسم عبارت است از عرضۀ امکانات خدماتی و تفسیری . شودمی شامل

ساختن  سب دانش و درک     قادر  شگران به ک سی   زمینگرد و ژئومورفولوژی )با   شنا

  یک محض هایزیباییدر توسییعۀ علوم زمین(، فراتر از درک صییرفاً  هاآن مشییارکت

در   ی )ژئوتوریسم(گردشگر نیزم یبرا یمعدود فیتعار(. 1388ام هوز، است )ت  مکان

صیینعت   یارشییتهانیم قیاسییت که از تلف محوریدانش یگردشییگر، شییدهارائه رانیا

  یفرهنگ مسییائلهمراه با  - جانبی عتیطب یهاجاذبه ریبا حفظ و تفسیی یگردشییگر

)نکوئی صییدری،   دیآیبه عموم مردم به وجود م تیدر قالب ژئوسییا -ها مرتبط با آن

  هادهیبا هدف تماشا و شناخت پد   عتیآگاهانه و مسئوالنه در طب  یگردشگر (. 1388

 هاسییتآنتکامل  ریو سیی یریگو آموختن نحوه شییکل یشییناختنیزم یندهایو فرا
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سم  1388)امری کاظمی،  س (. ژئوتوری شکل  یریگو بهره یعلم برر ش  یهااز  از   ینا

 (.1385)شایان،  است یدر جهت توسعه گردشگر یرونیب یندهایفرآ

  شییناسیییزمین ،یشییناسییختیر نیاز علوم زم سییمیژئوتور ن،یعلوم زم دگاهیاز د

و کارشناسان علوم   بردمیبهره  شناسی  اقلیمو  یمیژئوش  ،ینیزم ژئوفیزیک ،یمهندس 

ندان عالقه و  نیزم به  از  دی بازد  یرا برا عت یبه طب  م ند میدعوت  نیزم های جاذ   ک

 یبرا نینو یراهکار شیناختی زمین یگردشیگر  نیبنابرا؛ (1386 ،یو آورجان ی)اسید 

هر منطقه است که افزون    یعیطب هایسرمایه و شناخت   نیعلوم زم حیو تشر  نییتب

و )اونق  شییودمی زین یسییبب گسییترش گردشییگر ،یو علم ینقش آموزشیی یفایبر ا

کاران  یده   خود  دهی چیو پ ژهیو گاه یجا  لی به دل  رانیفالت ا(. 1392، هم   های پد

  هایچشییمه ،هاخلیج و همچون غارهای متعدد، خورها انگیزیشییگفت یکیمورفولوژ

و  رهایکو ،هاتاالب، هاناگازفش  ،ینفت هایچشمه ، هافشان گل ک،یو کارست  معدنیآب

 (.1391، و همکارانت )قنواتی شده اس یادیا زارهاماسه

شگر نیزم نهیدرزمپژوهش  رانیدر ا ست و ب  دینوپا و جد یگرد مطالعات و  شتر یا

سی  شگران   هایبرر شگری زمین درزمینهپژوه سال   گرد صورت گرفته    ریاخدر چند 

ست )امر  سد 1381 ،یکاظم یا ؛ 1385و همکاران،  یرحمان ؛1386 ،یو آورجان ی؛ ا

 (.1387 ،یو شاهرخ یاحرار

جذب گردشییگر و  ی ٔ درزمینه باارزشییی هایپتانسیییل یدارا یخراسییان جنوب

شیو  یبرا کیژئومورف یهالندفرم یعلم یدهایبازد شته  انیدان برخوردار  ایجغراف یر

شد می سافت کم  با شهر بیرجند   . با توجه به م شت مختاران با    روزهکی دیبازد یبراد

س  سب   اریب شد میمنا شت مختاران   .با   قهیدق 35و  درجه 32 ییایجغراف در عرضد

دشت مختاران   .(1است )شکل  شدهواقع شرقی طول قهیدق 16و  درجه 59و  شمالی

جنوب غربی شییهرسییتان بیرجند مرکز اسییتان خراسییان جنوبی     یلومتریک 72در 

کیلومترمربع  1264(. وسییعت دشییت مختاران  Google Earthاسییت ) قرارگرفته

ساس  بر. باشد می سینوپتیک مختاران، متوسط بارندگی آن      یهاداده ا  192ایستگاه 

 محاسبه شده است. مترمیلی
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 یآن در استان خراسان جنوب قرارگیری تیو موقعدشت مختاران  1شکل 

بان لوت دارای           یا یاورت ب لت قرار گرفتن در م به ع  یوهواآبدشیییت مختاران 

سرد     شک و  شد میخ صول  در روزشبانه . اختالف درجه حرارت در طول با مختلف   ف

  درجه 44 آنمطلق  حداکثر و رسدمی گرادسانتی درجه 50به  یآگاهسال زیاد بوده 

دمای سیییاالنه   نیانگیم و گرادسیییانتیدرجه  -5/21مطلق آن  حداقل، گرادسیییانتی

. (1398 ،یعتیالسادات و معتمدالشر  سی)رئثبت شده است    گرادسانتی درجه  16/14

ست که عبارت     موردمطالعهمنطقه  شکیل گردیده ا سه واحد ژئومورفولوژی ت ند از: ااز 

. ارتفاعات  شود میتقسیم   و واحد پالیا یا چاله داخلی سر دشت  واحدواحد کوهستان،  

شمال غرب   شرقی    -غالباً دارای روند  شرقی و  شند میغربی  -جنوب  . با توجه به با

دشت مختاران، بلندترین نقطه این ناحیه در ارتفاعات    شده میترس توپوگرافی  ینقشه 

نقطه   ترینپسییتدر شییمال دشییت مختاران و  متر 2646ع باقران با ارتفا کوهرشییته

 (.2 شکل) باشدمیدر مرکز دشت  آزاد یاهایاز سطح در متر 1285دارای ارتفاع 
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 توپوگرافی دشت مختاران ینقشه 2 شکل

عه اجمالی و معرفی         طال یک م به  هدف این تحقیق    گردشیییگریزمین های جاذ

ی برای خراسیییان جنوبدر  رجند یدشیییت مختاران، جنوب ب  کی ژئومورف یها لندفرم 

تفصییییلی  و همچنین مقدماتی برای مطالعه      دانشییییویان رشیییته آموزش جغرافیا    

 موردتوجهژئوتوریسم در منطقه  گسترش  وهای ژئومورفولوژیکی جهت توسعه  لندفرم

 و مداقه قرار گیرد.

 هاروشمواد و 

ضر ازنظر هدف، کاربردی و مبنای   صیفی  پژوهش حا ست. با    -روش آن تو تحلیلی ا

های ژئومورفیک دشییت  شییناسییی و توپوگرافی، لندفرمهای زمیناسییتفاده از نقشییه

آوری گردید. اطالعات  شدند، جمع های برتر محسوب می عنوان لندفرممختاران که به

له از روش    قا یاز این م نه       موردن خا عه کتاب یدانی و هم   های مطال بازدید م چنین از  ای، 

ی  ی توپوگرافی و نقشه آمده است. نقشه  دست به Google Earthای ر ماهوارهتصوی 

شت مختاران از طریق  DEMشیب )  با اییاد تراکمی از نقاط   Google Earth( د

 Look upگزینه  GPS Visualizerبا اسییتفاده از سییایت  KMLو اییاد فایل 

elevations     ست، در داخل نرم شده ا ستخراج    از Arc Mapافزار ارتفاع هر نقطه ا
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و توپوگرافی   DEMنقشیییه  Fishnetو  Random Pointو  IDWطریق روش 

 منطقه تهیه شد.

 نتایج

و پالیا تشکیل گردیده    سر دشت دشت مختاران از سه واحد ژئومورفولوژی کوهستان،    

از ادامه الیه سنگ اصلی کوهستان در امتداد دشت که        عبارت است  سر دشت است.  

 نیو بمالیم  سر دشت . شیب  شود میبه شکل سطح محدبی در قاعده ارتفاعات ظاهر   

دشییت مختاران  (. 1377احمدی، رسیید )میهم  درجه 11درجه که گاهی تا  7 تا 1

شمال    –یک شکل بیضوی با کشیدگی جنوب شرق       صورت بهشکل هندسی    ازنظر

وده که تمامی پیرامون آن را ارتفاعات و بخش مرکزی آن دشیییت تشیییکیل        غرب ب

 (.3شکل ) دهدیم

در فصل مشترک دو زون    رانیا شناسی  زمین ماتیدشت مختاران با توجه به تقس  

دشیت   بلوک لوت قرار گرفته اسیت.   یشیرق  هیو حاشی  رانیشیرق ا  شیفل یسیاختار 

با  ( Google Earth) لومتریک 80یک خط مسیییتقیم بیش از  صیییورتبهمختاران 

باقران واقع   هایکوهدشت مختاران  شمالدر قسمت محدوده بیابان لوت فاصله دارد. 

 شده است.

 

 ( دشت مختارانDEM) بینقشه ش 3شکل 
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  رجند،یب ریمس یقاز طر یکیوجود دارد،  ریبه دشت مختاران دو مس   برای رسیدن 

سف و د  شد می شه یسرب  رجندیب قیطر از یگریخو با توجه به تیربه بازدید علمی   .با

قبل از   ریدر مس های ژئومورفیکی که مسیر دومی برای دانشیویان بهتر است. لندفرم   

شت مختاران     سیدن به د شاهده قابلر شه،       م سربی ست، معدن پرلیت    هایسنگ ه

شانی آتش شور  یهابازالت معدن، ف ، بحث آبخیزداری و اقدامات  شه یسرب  دیگور یمن

شد میاین زمینه صورت گرفته در   شگری زمین هایجاذبه نیترمهم نیایدر ا. با   گرد

 هایی که در مسیییر آن واقع شییده و لندفرم دشییت مختاران کیژئومورف یهالندفرم

 .گرددمی یمعرف

 معدن پرلیت سربشیه

  یبا ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آب    فشانی آتشنوعی سنگ   تیپرل

پرلیت دارای بافت  و به همین دلیل  شییود.میسییرد  سییرعتبهو  یا مرطوب تشییکیل

شه   شکال کروی در آن      شی شتن آب، ا سبب همراه دا ست و به  شده یاای ا ست  یاد . ا

 ت.درصد اس 5تا  2میزان آب همراه با پرلیت در حدود 

شمال غرب  این معدن پرلیت شه  شهر   در  شیه ساختی در  زمین ازنظرو  سربی  حا

  فشییانیآتش یهاسیینگمحدوده معدن . در این قرار داردلوت  شییمال شییرقی ناحیه

الیگوسییین تا پلیوسییین( با ترکیب آندزیت بازالتی، داسییییت،   -ری )ائوسیییناترشیییی

در   .گاهی پرلیتی، توف و ایگنمبریت رخنمون دارد ایشیییشییه ریوداسیییت، ریولیت 

متر   58و  7، 102به ترتیب با ضیییخامت  C و  A،B ، سیییه الیه پرلیتمنطقه معدنی

 (1391محمدی، دارد )آذرآواری وجود  -فشانیآتش هایسنگمتناوب با  صورتهب

  یبنددانهخرد و  هاشییکنسیینگپرلیت را پس از اسییتخراج از معدن ابتدا توسییط 

سپس در داخل   سیار  دمای تابا گرم کردن  یاژهیو یهاکورهنموده و    حدود در باال ب

سیوس(     850-900)   شود می. این کار باعث شود میانیام اولین مراحل فرآوری سل

برابر  16تا  7به بخار تبدیل شییود و سیینگ را  (بافت پرلیتی)رطوبت داخل شیییشییه 

ساط بخار،      سترش دهد. این انب سط و گ صلی خود منب سنگ   پرلیت  اندازه ا را از یک 

پرلیتی که   یهاگرانولتیره متراکم به یک محصیییول سیییبک و سیییفید و تبدیل به  

س  یم سب   کهیهنگام درواقع. کندمیتبدیل  میشنا را  پرلیت  عاًیسر در یک دمای منا

شروع به بخار شدن، باد کردن     هاآبحرارت دهیم، ساختار سیلیکات آن نرم شده و    
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و باعث ترکیدن   کنندیم یاشهیشیا گسترش جرم چسبناک به کف حباب سیلیکات 

. پاپ کورن  را میسیییم نمایید   بوداده. برای مقایسیییه به ترکیدن ذرت   شیییودمیآن 

شانی آتش شد میلقبی برای این ماده معدنی  ف ستفاده     با شده موارد ا . پرلیت فرآوری 

 در صنعت ساختمان و کشاورزی دارد. ژهیوبهفراوانی 

 درجگانموارد استفاده از پرلیت  1جدول 

 پرلیت در جهان رد استفادهاموعمده  سهم

 و...(  عایق حرارتی و صوتیبتن سبک، ) مصالح ساختمانی 53%

 دانه کشاورزی و فضای سبزسنگ 14%

 هاصافی 14%

 لتریکمک ف 8%

 مصارف دیگر 11%

با یک پدیده علمی و              بازدید از این معدن دانشییییویان ضیییمن آشییینایی  در 

با نحوه فرآوری و نقش مواد معدنی در توسعه اقتصادی منطقه آشنا و     شناختی زمین

شتغال و       صنایع تبدیلی بخش معدن برای اییاد ا شرایط لزوم اییاد  با توجه به این 

 سربار به اقتصاد این محصول آشنا شدند یهانهیهزهمچنین کاهش 

 های منشوری گورید سربیشهبازالت معدن

صربه این معدن  ست. در این        فردمنح شه واقع ا سربی شهر  محدوده  در پنج کیلومتری 

شش گوش بازالت )آندزیت    یهاستون زیبایی از  یهارخنمونمعدنی چندین تپه با 

 (.4شکل ) شوندیمدیده  نئوژنبا سن بازالت( 

شود محصول این   هزار تن سنگ از معدن بازالت سربیشه استخراج می     3ساالنه   

وری بازالت است که بخشی از آن به خارج کشور صادر       منش  هایستون معدن شامل  

صاً     گرددمی صو صول آن نیز در بازار داخل و خ سان     . بخش اعظم مح ستان خرا در ا

. موارد مصییرف آن در داخل کشییور در سییاخت جداول،  رسییدمیجنوبی به مصییرف 

  ترکوچک یهاسنگ. همچنین با کمک گیوتین، باشدمیو میادین شهر و ...  نماهاآب

  درکاربردهای سنگ بازالت  نیترمهم. امروزه یکی از ندینمایمرا تبدیل به سنگفرش  
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  نظامیصنایع  ازجملهدنیا، تولید الیاف مصنوعی مقاوم و کاربرد آن در صنایع مختلف 

شد می سه به همراه جدایش      . با سیم الما ستخراج این معدن تلفیقی از برش با  روش ا

، کارگران با  هاسییتون. پس از جدا نمودن باشییدیمبازالت با کمک دیلم  هایسییتون

و سییپس   دهندیمکمک یک دسییتگاه تراکتور، این منشییورها را به محل دپو انتقال 

 .گرددمیحمل  هاکامیونتوسط 

صادی یکی از   ستی     هایجاذبهاین معدن جدای از ارزش اقت سیار زیبای ژئو توری ب

ایران به شییمار می ورد، دانشیییویان ضییمن بحث و گفتگو در مورد نحوه تشییکیل    

نه نیا یاد       گو با چگونگی ای عدنی  خایر م غام   افزودهارزشذ عال از طریق اد   یها تی ف

 آشنا شدند. گردشگریزمینمعدنی با 

 دَق اکبرآباد

حدود   لومتریک 25دق  نیطول ا در مرکز دق   اسییییت. لومتریک 6و عرض آن در 

نمک باال قرار دارند که عمالً از   یو درصد شور   ادیمسطح با عمق ز  ییایقل یهانیزم

(. گودترین  1398، و همکارانمقصیییودی کنند )یم یریجلوگی اهیرشییید هرگونه گ

( که سطح   2باشد )شکل   می متر 1285قسمت دشت مختاران دَق اکبرآباد با ارتفاع   

(  3دارد )شییکل ف، هموار تقریباً صیییقلی و شیییب بسیییار کمی صییا العادهفوق زمین

سوبات آن از رس و  شک سیلت   جنس ر ستند.   شده لیت   یهایژگیواز و نفوذناپذیر ه

و و همچنین پتانسیییل جذب توریسییت   نخوردهدسییتبکر و محیط  َق اکبرآباد مهم

. زمانی که زمین خشک هست، برای مسابقات ورزشی       باشد میعلمی آن  یدهایبازد

، موتورسییواری و انیام مسییابقات رالی اتومبیلرانی مناسییب    یسییواردوچرخهمانند 

 (.4شکل ) باشدمی
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 و منشورهای بازالتی سربیشه : دق اکبرآباد دشت مختاران4شکل 

 یاماسه یهاتپه

که   ژئومورفولوژیکی دشت مختاران است  های یکی از دیگر از لندفرم ایماسه  هایتپه

سم   ازنظر صل  قرار گیرد.  موردتوجه تواندمیژئوتوری شأ ا سوبات موجود در ارگ    یمن ر

  هایسنگ ، تیلیف - ست یش  شناسی  زمین التیاز وجود تشک  یناش  رجندیمختاران ب

سا  شرق منطقه      یسازندها  ریکالرد مالنژ و  شرق و جنوب  ساس واقع در  شد میح   با

. در اثر نمایدمیمختلف دشت مختاران رسوب    هایبخشدر  ،یآب شیکه در اثر فرسا 

رسوبات دوباره    نیدر منطقه، ا یو جنوب شرق  یشرق  دیو شد  ندهیسا فر یعمل بادها

شده و با ط   شت  س  یبردا سوب   دَق در محدوده یریم سوبات بارها    نی. انمایندمیر ر
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( در داخل ارگ جابیا  یغرب ،یمالشیی ،یشییمال شییرق یبادها)منطقه  یتوسییط بادها

  هایتپه (.1387، و همکارانصفدری  است ) نموده را  ایماسه  هایتپه لیشده و تشک  

سه  ست    دَقدر جنوب  ایما شده ا شکل  اکبرآباد واقع  شت مختاران به علت    .(5) د

هموار سبب شده   عیوس هایدشتو وجود  در شمال، جنوب یوجود مناطق کوهستان

رپیل   ایماسه  هایتپه در سطح  باشد. داشته  ای ویژه تیاهم یدارا یباد شیکه فرسا 

به علت  (. 5دهند )شیییکل مینشیییان  یخوببهوجود دارد که جهت باد را  ییهامارک

شمالی آن      نیرزمیوجود آب ز سمت  صوص در ق شت مختاران بخ سه  ،ی در د   زارهاما

شده و  شت رفته و  ریبه ز هموار  سعت  از  ک سه  هایتپهو سبت به  ای ما   هایسال ن

 کاسته شده است.گذشته 

 دشت ریگی

و   وسییتهیپهمبههای افکنههریز در سییطح مخروط یهاماسییه باد با برداشییت مواد و

باعث پیدایش دشییت ریگی در دشییت    هاگیر ژهیوبه تردرشییت یهادانه انباشییت

 مختاران شده است.

 

 دشت مختاران ایماسه هایتپه :5شکل 
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 نبکا

شکال تراکم   نیترجیراو  نینبکا از بارزتر هایتپه سه ا شمار   ایما   ،یرفاهروند )یمبه 

  یاهیپوشش گ یدر پا یحاصل از انباشت رسوبات باد ایماسه هایتپه(. نبکا، 1384

  یاشکال عموماً در مناطق خشک در سطوح تراکم    نیحمل رسوبات است. ا   ریدر مس 

  ،یزاده و مصییلح آران می)عظ وندشیییم افتی اهایپال و دهیپوشیی سییردشییتهمچون 

شت مختاران  (. 1392 شش گ در د س  یاهیپو ست اما  فیضع  اریب ض  ا   نقاط یدر بع

ستر   س مانند ب ست    هالیم سطح پیزومتریک آب زیرزمینی باال ا و زمین اندکی   و یا 

را   هاماسییهکه حرکت  اسییت تیرؤقابل  و تاغ لیاسییکنب یدرختچهمرطوب تراسییت 

آورده است  به وجودهای کوچکی با ارتفاع کمتر از یک متر را و نبکا نمودهیممحدود 

 .باشدمیهای موجود در دشت مختاران که از لندفرم

 افکنههمخروط

تشیییکیالت آبرفتی  افکنه اسیییت. ههای اصیییلی مناطق بیابانی مخروطیکی از لندفرم

ست.  دشت   وسیعی در  طوربهکواترنری  در  ها افکنههمخروط مختاران گسترش یافته ا

شمال غربی، جنوب       شمال،  سترش دارند،      و جنوبشرق،  شت مختاران گ غربی د

فقدان پوشیییش گیاهی، رگبارهای شیییدید، هوازدگی و فرسیییایش مواد باعث اییاد   

سته یپهمبهی مختلف هاافکنههمخروط ستاهای،          و ست. رو شده ا شت مختاران  در د

مسییتقر شییده اسییت. یکی از   ها افکنهه، چهکند، گل و فریز بر روی مخروطآبادسییلم

زیرزمینی برای  هایآباز  ازحدشیبمشییکالت دشییت مختاران برداشییت    نیترمهم

شاورزی و   شهر بیرجند     نیتأمک شرب  شد میآب  سطح آب زیرزمینی )آبخوان(   با  .

نه بیش از     فت   4/0دشیییت سیییاال ند میمتر ا عات و       ک فا مت ارت چه از سییی . هر

، جنس رسییوبات کنیممیت، حرکت به سییمت نواحی مرکزی دشیی ها افکنههمخروط

شکیل ن         ریزتر و از رس و سطح دق ت شده و آبخوانی در  شکیل  با  . شود میسیلت ت

ابد. لذا الزم  یبه تشییکیالت رسییوبی منطقه، کیفیت آب زیرزمین نیز کاهش می توجه

 آب زیرزمینی در دشت مختاران کاسته شود. ازحدشیباست از برداشت 
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 کراتر

ش  .  شود میمشاهده   نیآذر هایسنگ آن میموعه  یکفه و در قسمت مرکز  هیدر حا

در   شییتریکه ب باشییندمیمتعلق به پالئوژن  شییتریب یسیین ازنظر نیآذر هایمیموعه

شییامل   شییناسییی سیینگ ازنظرمیموعه  نیجنوب کفه مختاران گسییترش دارند. ا

میموعه   نیا نی. در بباشیییدمیو انواع توف  تیبازالت، داسییی تیآندز ت،یوریکرودیم

سییاختارها به نام آغل   نیاز ا یکی. شییودمی دهیدر منطقه د بایدو سییاختار ز یسیینگ

  بیمدور اسییت و ترک یسییاختمان یدارا وشییادی. آغل گشییودمیشییناخته  وشییادیگ

قرار دارد.   وشیاد یگ یروسیتا  یکیکه نزد باشید می تیوریکرودیآن م شیناسیی  سینگ 

مشییاهده   زیردنگ در جنوب کفه نه یدر جنوب روسییتا زین یگریسییاختار مشییابه د

شییده  انیاممطالعات  بنابر. (6اسییت )شییکل  که به نام آغل کوه مشییهور  شییودمی

(Master et al., 2014, Khatib and zarrin koup, 2009) سییاختار   نیا

ش  شانی آتشقله  کی زشیفروراز  ینا ست  ف ستن و ریزش فوقانی مخروط     ا ش . فرون

در   کراتر کوچک  کی  گریدعبارت به . گرددمیباعث اییاد این نوع کراتر     فشیییانآتش

  ژئوتوریسییم هایپدیده. هر دو سییاختار از قرار گرفته اسییت تربزرگداخل یک کراتر 

 .شوندمیمحسوب  خراسان جنوبی در فردمنحصربهجالب و 

 

 در جنوب دشت مختارن و دق اکبرآباد آغل کوه کراتر: 6شکل 
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 گیرییجهنتبحث و 

  دهیگرد لیتشک  ایو پال سر دشت کوهستان،   یدشت مختاران از سه واحد ژئومورفولوژ  

نموده  یزیریپو لندفرم منطقه را  اثر گذاشته بر پوسته زمین  زا دروننیروهای  است. 

لندفرم منطقه   و تحولفرسایش( باعث تغییر   )تخریب و زادبرونمقابل نیروهای  و در

ست. هدف این تحقیق    شگری زمین هایجاذبهمعرفی میدانی  شده ا   یهالندفرم گرد

سایت  کیژئومورف شت مختاران  ژئو شته آموزش جغرافیا     د شیویان ر شد میبه دان .  با

بازدید میدانی بوده    لیتحل - یفیروش آن توصییی یو مبنا  یکاربرد این تحقیق  ی و 

باالیی   یهایو توانمندکه دشت مختاران ظرفیت   دهدمینتایج پژوهش نشان  . است 

سم برخوردار    ٔ درزمینه شگر و ژئوتوری شد میی جذب گرد س  با ستر سان از دو  ی. د   آ

در   کیژئومورفمتنوع  یهاوجود لندفرم ،رجندیشهر بفاصله کم آن با  ،جداگانه ریمس 

ی  ها افکنه هدَق اکبرآباد، دشیییت ریگی، مخروط  کم ) یفاصیییله  با   دشیییت مختاران 

  ،یدگور یبازالت یو منشییورها تی، معدن پرل(ایماسییه هایتپه، نبکا و وسییتهیپهمبه

  ژئوتوریستی هایجاذبه مناسب یهاو فرصت هاپتانسیل از  یزداریبدلند، اقدامات آبخ

  گردشگری زمین هایجاذبه ییو شناسا  لذا معرفی  .باشد میژئوسایت دشت مختاران   

گردشگری و اقتصاد منطقه کمک     و توسعه به رشد   تواندمیژئوسایت دشت مختاران   

 شایانی داشته باشد.

  

 منابع
بندی یتاولواسیییتفاده از تکنیک فازی تاپسییییس در   (. 1397ابراهیمی، بهروز و همکاران. ) 

 .یات اجرایی آبخیزداری )مطالعه موردی: حوضیییه آبخیز دشیییت مختاران، بیرجند(      عمل

ین همایش ملی  و سییوم ی آبخیزداری ایران و مهندسیی سیییزدهمین همایش ملی علوم  

، دانشیییگاه محقق  1397 مهرماه  11و  10زیسیییت، یطو محصییییانت از منابع طبیعی    

 اردبیلی.

علوم  .در چابهار   گردشیییگریینزم(. 1387)رودی، م. ا؛ و شیییاهرخی خرگردی، ژ.  یاحرار

 .46-51، صص 67زمین، سال هفدهم شماره 

سدى، پ؛ و آورجانى، ش.  ستای تاریخی کندوان   (. 1386) ا سم رو میموعه مقاالت  .ژئوتوری

  یو اکتشافات معدن  شناسی  ینسازمان زم  شناسی  ینگردهمایى علوم زم نیکمیبیست و  

 کشور.
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میموعه مقاالت بیسیییت و یکمین    .بر ژئوتوریسیییم ایران یآغاز  (.1381) ع. ،یکاظم ی امر

 کشور.و اکتشافات معدنى  شناسیینگردهمایى علوم زمین، سازمان زم

هاد و کر   د،ی اونق، می نگ چ  یمیهنردوسیییت، فر به  (. 1392) م،یابراه ،ینیسییی   یها جاذ
میله علوم زمین، سال   .کواترنر حوضه رسوبی دشت گرگان    هاییدهپد گردشگری ینزم

 .93-100صص ، 87شماره ، و دومبیست 

منشأیابی رسوبات   (. 1387آباد، هادی. )یلخلاکبر، محمودی، زهرا و معماریان یعلصفدری،  
یابان  و بپژوهشی تحقیقات مرتع   –فصلنامه علمی  . بادی منطقه دشت مختاران بیرجند 

 .304-319صص ، 3شماره ، 15جلد ایران، 

 .ژئوتوریسییم کوه سییوخته امیدیه (.1385)رحمانى، ع. غبیشییاوى، ع. سییراج، م؛ و راکى، ع. 

 بیست و پنیمین گردهمایى علوم زمین.

 .1384انتشارات دانشگاه تهران،  .و مبارزه با آن یباد شیفرسا(. 1384) یحسنعل ،یرفاه

 تیبر موقع دیبا تأک رانیدر ا سم یموانع و مشکالت ژئوتور  یررس ب (.1385. )اوشیس  ان،یشا 
دانشگاه آزاد  دار،یتوسعه پا یگردشگر  ایجغراف ،یامنطقه شیهما .لوت ابانیب سم یژئوتور

 .221شهر، ص واحد اسالم

در  یاراض  یریاثر نبکا بر نفوذپذ یبررس (. 1392) اصغر  ،یمصلح آران  درضا؛ یزاده، حم میعظ
بان ی ب طیشیییرا نه    یبرخ یابی و ارز یا عادالت نفوذ در گو مک )  یها م  Ephedraار

Strobilacea)   و گزRasmosissima (Tamarix).  شماره  ابانیب تیریمیله مد .

 .51-62صص  1

سع  ریعزت ا...؛ کرم، ام ،یقنوات  و سم یمروری بر روند تحوالت ژئوتور(. 1391) دهیو فخاری، 
-91صص  ، 34شماره  فصلنامه جغرافیایی سرزمین،    .آن در ایران مورداستفاده ی هامدل

75. 

فشییانی  آتش یهاشییناسییی و پترولوژی سیینگمطالعه زمین(. 1391محمدی، سیییدسییعید )
صنعتی آن           شی بر کاربرد  شرق ایران(، با نگر شه ) سربی شیری منطقه معدن پرلیت   .تر

 .59-76صص ، 1شماره ، 4دوره شناسی اقتصادی، تابستان، فصلنامه زمین

و شییناسییایی (. 1398، سییلیمان، حمیدی کرمانشییاهی، هدیه. )مندبهرهمقصییودی، مهران، 
المللی گردشییگری بیابان  ینباولین کنفرانس  .وتهای بیابان لی برخی از ژئوسییایتمعرف

 یبهشت.ارد 12و  11المللی(، دانشگاه بیرجند، ینو بهای محلی فرصتلوت )

تهران انتشییارات  .رانیبر ا یدگردشییگری با تأکزمین یمبان. (1388). بهرام ،یصییدر ینکوئ

 .ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدو
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راس داولینگ و  .، ژئوتوریسییم )جهانی(«ژئوتوریسییم و تفسیییر »(. 1388هوز، توماس ای. )

دیوید نیوسیام، فصیل دوازدهم، ترجمۀ بهرام نکوئی صیدری، ناشیر سیازمان منطقۀ آزاد      

 .465-469تیاری صنعتی ارس، تهران، انتشارات پیام، صص 
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