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 چکیده
در  نیاز عوارض زم گریاز به عنوان دچشمه هاي تراورتن س ،یهاي جوان آتشفشان تیبه سبب فعال

از  یچشمه ها و رسوب هاي ناش نیاند. ا افتهیباباگرگر رخنمون  يروستا ژهیشهرستان قروه و به و

 اغلب یلاص یژگیرا پوشانده است. و یعید محدوده وسنباش یم میکربنات کلس یآنها که شامل کان

آگاهی از نحوه شکل گیري  راورتن معروفند.بودن آنهاست که به توده هاي ت هیال هیال عوارض، نیا

لندفرم ها امکان برنامه ریزي براي مسائل اقتصادي از جمله جذب گردشگر و سرمایه گذاري در 

ژئوسایت ها را فراهم می نماید و از شکل گیري بسیاري از خرافات در بین عامه مردم جلوگیري 

به طبقه بندي و دسته بندي لندفرم هاي  می نماید. از این رو در این مقاله تالش شده است تا

 روستايو نحوه شکل گیري و تشکیل این اشکال در حاصل از فعالیت چشمه هاي تراورتن ساز 

اغلب اطالعات با استفاده از  ،باباگرگر از روستاهاي شهرستان قروه پرداخته شود؛ براي این منظور

می توان بیان نمود اغلب لندفرهایی  مشاهدات مستقیم میدانی به دست آمده است. به طور کلی

 د.نپشته می باش-پشته هاي طولی یا تیپ شکاف ،که چشم انداز غالب منطقه را تشکیل داده اند

 . باباگرگر ساز، راورتنت ،یمعدن يها چشمه لندفرم، ،يطبقه بند :کلمات کلیدی
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  پیمان کریمی سلطانی

 دبیر آموزش و پرورش شهرستان قروهمورفولوژي و دکتري ژئو

 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

 پیمان کریمی سلطانی

kpeyman1356@gmail.com 

شر  یطبقه بند شکل گ  حیو ت صل  یلندفرم ها یریروند   حا

 باباگرگر یروستا یمعدن یچشمه ها تیاز فعال
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   مقدمه
 ،یالح معدنام يشود که دارا یگفته م یبه آب یعیطب یآب معدن ع،یارت صناوز یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق فیبر طبق تعر  

و  یخواص بهداشت يبه دست آمده و دارا ینیرزمینقاط حفر شده از طبقات ز ایاز چشمه و  مأیباشد، مستق باتیترک گرید ایو  ییعناصر جز

ز آنها ا یتوانند باشند. برخ یم زیمختلف ن ییایمیو ش یکیزیف يها یژگیو يمختلف دارا يعالوه بر منشأها یمعدن يباشد. آب ها یدرمان

باشند. درجه حرارت آنها متفاوت  یم تریبه مقدار کم تا حدود چند دهم گرم در ل گرید یو برخ تریگرم در ل 052امالح فراوان در حدود  يدارا

بوده که عبارتنداز؛ خروج  زین یاختصاصات مشترک ياراد یمعدن يشوند. آبها یموارد مشاهده م یدر بعض وششبوده و از درجات کم تا حد ج

به سمت باال و دارا بودن  نیاز داخل زم يحرکت صعود ن،یمحدوده مع کیدر  نینقطه در سطح زم نیخروج از چند اینقطه با فشار و  کیاز 

 )21: 2830،ي)غفوریمنشأ عمق

ا چشمه ه نیا رانیا یآتشفشان یگرم اشاره کرد. در اکثر نواحتوان به چشمه هاي آب  یم یهاي آتشفشان تیفعال یعوارض جانب از

دارد. هر قدر آب به  یکند بستگ یکه آب از آنها عبور م یمناطق یشناس نیچشمه ها به نوع و ساختمان زم نیوجود دارند. حرارت آب ا

چشمه ها هستند معموال از  شیدایظهور و پ ها و گسل ها عامل یرود. وجود شکستگ یحرارت آنها باالتر م رجهنفوذ کند د قتریمناطق عم

چشمه ها حاوي موادي  نیسبب اغلب ا نیشود و به هم یحرکتشان مقداري مواد محلول در آنها وارد م ریبرخورد آبهاي گرم با سنگ هاي مس

ن آبهاي تراورت ریذخا لیتشک یشود. در ط یم لیچشمه هاي آب گرم تشک تیدر اثر فعال تراورتنباشند. سنگ  یم رهیمانند گوگرد، آهک و غ

نگ ها را س نیموجود در ا میبودن، کربنات کلس ديیاس لیکنند و به دل یسنگ آهک عبور م ژهیبه و یطبقات سنگ هاي کربنات نیگرم از ب

هاي  هیال لیکباعث تش یتیهاي کلس هیال لیشوند. تداوم تشک یمنتقل م نیزمبه سطح  یکربنات یو ب یحل کرده و به صورت محلول کربنات

 یبیباشد و معموال با ش یمتر تا چند متر م یگردد که ضخامت آن از چند سانت یهمان تراورتن م ایمتخلخل  میاز کربنات کلس یکنواختی

 یسبب خردشدگ نیباشند به هم یم یخوردگ نیهاي تراورتن معموال فاقد چ هی. الرندیگ یتر قرار م یمیقد یهاي سنگ هیبر روي ال میمال

 یرتن دارد و متراو لیدر تشک ینقش مهم ريیتبخ ای ییایمیش -یکیزیهاي ف دهیپد یافتد. به طور کل یها درآن کم اتفاق م هیال یدگیچیو پ

   .در کف حوضچه هاي کم عمق قرار دارد عموالکه م دیآ یبوجود م یتوان گفت تراورتن از ته نشست در محلول هاي گرم چشمه هاي کربنات

سطحی  يها تشخیص و توصیف شکل يبردي بیانگر انتظام و کنترل پیاپی کلیه پستی و بلندي ها است. ژئومورفولوژکار يژئومورفولوژ

(. تراورتن 80: 2813،یمیزمین است و هدف از کاربرد آن؛ بررسی، دسته بندي و پیش بینی تحول آینده و فعلی این شکلها است)معتمد و مق

 Guo & Riding,1998,164شوند یم لیکربنات تشک یو ب تیاز کلس یگرم غن ینیرزمیز ياهستند که در محل خروج آبه ییها آهکها

 رییباشند که اغلب قادر به تغ یم یداخل دهیچیساختمان پ کی ي. تراورتن ها دارادینما یم عیتراورتن را تسر بیروند ترس Co2 خروج گاز

 یافچشمه، توپوگر تیمانند موقع ياریبس لیاز عوامل و دال یناش هایدگیچیپ نیباشند. ا یم يمودو ع یکوتاه در جهات افق یدر فاصله زمان

 ..(Ozkul et al,2002,13)باشد یم یسطح يو آبها کیارگان يها تیآب چشمه ها، فعال ییایمیش باتیمحل، ترک

در کردستان  یدروترمالیه طیو بروز شرا یکان لیجوان و ارتباط آن با تشک یآتشفشان تهايیفعال نیب کیو رابطه نزد یساختمان تیموقع

 ياز ته نشست رسوبات چشمه ها یشده است. اشکال ناش جاریچشمه هاي تراورتن ساز در شمال قروه و جنوب ب شیدایموجب پ یشرق

در که  یو آهک هیال هیرسوبات ال-2نمود: میرسوبات به دو بخش تقس نیتوان با توجه به جنس و ساختمان ا یممنطقه را  نیتراورتن ساز ا

 یکه پراکندگ دتریرسوبات جد-0هستند. یمیرسوبات اغلب قد نیبرخوردار است.ا زین يشتریب یداشته و از سخت يشتریمنطقه گسترش ب

 .باشند یسست م اریو البته بس کپارچهیو  يدر منطقه داشته و اغلب گوگرد يکمتر

تراورتن ساز منطقه  يچشمه ها تیحاصل از فعال يها اشکال و لندفرم يدسته بند نیو همچن يرینحوه شکل گ حیادامه به تشر در

 .شود یپرداخته م
 

  روش کار-1
از آنها  یپژوهشگران از منطقه، چشمه ها و اشکال ناش میمستق يدهایها و بازد يریپژوهش حاضر حاصل مشاهدات، اندازه گ       

 شده است. انیب یلیتحل -یفیتوص وهیباشد که به ش یم

  

 بحث -2

 منطقه یتراورتن ها یمیو ژئوش یپتروگراف یها یژگیو-1-2
ه قرار دارد. به علت وجود چشم ستوسنیپل یآهک یو نهشته هاي مارن ییمنطقه بابا گرگر تراورتن بر روي سازندهاي قرمز باال در       

نطقه م هیموجود شب مانهايیاند؛ س نفوذ آبهاي جوي قرار گرفته ری)آب شور ( که تحت تأث کیآب کلرور سد پیهاي فعال تراورتن ساز با ت
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، در (PPM 2933)میاست. مقدار استرانس کیمتئور لیتشک طیمح ییبراساس مشاهدات صحرا یبوده است ول (mixing zone)اختالط

  .مشاهده شده است ادیباباگرگر به مقدار ز يبرش ها

( %12/21و مقدار تخلخل) نییجوان و داراي تراکم پا یورتنمنطقه، رسوبات ترا نیفعال بودن چشمه هاي تراورتن ساز ا لیدل به       

شها از بر یدر تراورتن هاي منطقه و فعال بودن چشمه هاي تراورتن ساز در بعض اهانیسالم گ ايیبقا ژهیها و به و سمیباشند. آثار ارگان یم

بوده که مقدار  یاز جمله عناصرفرع می، آهن و استرانس XRD زیحاصل از آنال جیتراورتن هاي منطقه است. با توجه به نتا ننشان از جوان بود

 م؛یلسسرعت رسوبگذاري کربنات ک شیافزا لیدر تراورتن منطقه، به دل میباشند. مقدار باالي استرانس یرا در تراورتن هاي منطقه دارا م ییباال

باعث  میسرعت رسوب گذاري کربنات کلس شیافزا یازطرفباشد.  یدر منطقه بوده است؛ م سمهایو ارگان اهانیگ تیو فعال رداز عملک یکه ناش

باال در تراورتنهاي منطقه است. وجود آهن  میبراي وجود استرانس گريیخود عامل د اد،یشود؛ که وجود تخلخل ز یم هیتخلخل اول شیافزا

  (.68-65-61: 2830تراورتن شده است)خدابخش و همکاران، ییموی( موجب رنگ کرم و لمانی)عمدتاً به صورت س

  

   چشمه ها تیحاصل از فعال یلندفرم هادسته بندی  -2-2

 یم یطول ياز جمله اشکال غالب در منطقه مورد مطالعه پشته ها و تپه ها پشته(: -شکاف پی)تیطول یپشته ها -1-2-2

 شیه باز پشته ها ب یباشد. طول برخ یغالب در منطقه مورد مطالعه م پیشود ت یپشته خوانده م -شکاف پیاشکال که اصطالحاً ت نیباشند.ا

گردشگران و عالقه مندان  يها، به سبب حضور تعداد باال شتهجنس اغلب پ یاستحکام و سخت رغمیرسد. عل یمتر هم م6متر و ارتفاع 202از 

ه توان ارتفاع پشت یرو م نیا و در اطراف پشته ها پراکنده هستند. از افتهیو تورق  شیها فرسا هیاز ال يادیمنطقه، حجم ز میاقل نیو همچن

ته تر قرار گرف یمیقد کپارچهی یو تراورتن یآهک باترسو يبر رو ياز پشته ها یدر نظر گرفت. برخ یاز اندازه کنون شتریب اریها را بس

 (.2اند)شکل

 

 
 ه های قدیمی روستای باباگرگرپیرامون چشمموجود در پشته(-)تیپ شکافیطول یاز پشته ها یریتصاو -1شکل

 
صورت  نیلندفرم ها به ا نیا يریپشته نشان داده شده است. شکل گ -شکاف پیت ای یطول يپشته ها يری( نحوه شکل گ0در شکل) 

 نیمختلف، خروج از چ يها نیاز برخورد زم یکه ممکن است گسل، خروج ناش يدر طول شکاف مرکز میکربنات کلس يحاو ياست که آبها

 هواریتراورتن در د ياز  عوامل ذکر شده باشد، باال آمده و موجب رسوبگذار یبیترک یحت ایو  شکافدار یآهک ينهایها، خروج از زم یدگخور

به حجم  یاست که ابعاد پشته ها بستگ یهیگردد. بد یم جادیا یو طول یپشته خط کی جهیگردد و در نت یآن م نیدر طرف نیشکاف و همچن

با گذشت زمان  رایدارد؛ ز یچشمه طول تیمدت زمان فعال ن،یموجود در آن و...همچن میو مقدار کربنات کلس يشکاف مرکزآب خارج شده از 

طالعه محل . در منطقه مورد مابدی یم انیچشمه پا ییشکل زا تیبسته شده و فعال میکربنات کلس بیترس جهیدر نت جیبه تدر يشکاف مرکز

   (.  8باشند)شکل ین منطقه گسل ها قابل مشاهده میا یشناس نیزم مرخیباشد و در ن یگسل م ،يخروج آب از شکاف مرکز
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) ozkul,et al,2002:21 تراورتن ساز) یپشته در چشمه ها-شکاف پیت یریاز شکل گ کیشمات ینما -2شکل  

 

 

 
 (.33: 1332منطقه مورد مطالعه)خدابخش و همکاران، از یشناس نیزم مرخین -3ل شک

 

در منطقه  ينقطه ا يچشمه ها تیفعال جهیاشکال شکل گرفته در نت گریاز د (:یکله قند پی)تیگنبد یتپه ها-2-2-2

ب( -6)شکلیرتنتراو هیال هیدر منطقه مورد مطالعه هم به شکل ال پیت نی(. ا6باشد)شکل یم يکله قتد پیت ایشکل  يگنبد يهایبرجستگ

 بیبه شدت آس شیعوامل فرسا ریتحت تأث هیال هیال يگنبد پیالف( در منطقه وجود دارد. اشکال ت-6)شکليگوگرد کپارچهیو هم به شکل 

 پیشود. همانند ت یبر ارتفاع آن افزوده م زیجوان بوده و در حال حاضر ن زین يو گوگرد کپارچهی يگنبد پیشده اند. ت بیبوده و تخر ریپذ

 .باشد یم میرسوب کربنات کلس جهیشدن دهانه چشمه در نت ودمسد جهیدر نت زین پیت نیپشته، متوقف شدن رشد ا-شکاف

 

 
 اطراف چشمه های معدنی باباگرگردر  یکله قند پیاز اشکال ت یریتصاو -4ل شک
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 کیباشد خروج آب از  یم یشکاف طول کیوج آب چشمه در طول شکاف پشته که خر پیبرخالف ت يگنبد پیاشکال ت يریشکل گ

در آن سمت، اشکال  يسمت و گسترش رسوبگذار کیآب چشمه به  لیگاهأ به سبب تما پیت نی(. در ا5باشد)شکل یدهانه اغلب مدور م

 (.1توان مشاهده نمود)شکل یآن را در منطقه مورد مطالعه م کیپیکه نمونه ت ردیگ یشکل م ینامتقارن

 

 
 (ozkul et al,2002,21تراورتن ساز) یدر اطراف چشمه ها یگنبد پیت یریاز شکل گ کیشمات ینما -3 شکل

 

 
 روستای باباگرگرنامتقارن در  یگنبد یتپه ها پیاز ت ینمونه ا -6 شکل

 

باشند. در منطقه  یم یموجود در منطقه مورد مطالعه اشکال مخروط يل و لندفرم هااز جمله اشکا:یمخروط یساخت ها -3-2-2

توان  یبابا گرگر م یمعدن يدر چشمه ها گر،ی(؛ به عبارت د1شکل را مشاهده نمود)شکل یتوان مراحل تکامل اشکال مخروط یمورد مطالعه م

 ماالًو احت هیسنگ اول یچشمه در پ جادیکه پس از ا بیترت نیود. به اشکل را مشاهده نم یاشکال مخروط يریبلوغ و پ ،یمراحل تولد، جوان
شکل  یحوضچه آب کوچک زیمظهر چشمه رسوب نموده و در مرکز آن ن رامونیها از جنس تراورتن پ هیال نی(، اول1-2)شکلنیهم سطح با زم

 (.1-0)شکلردیگ یم
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 در منطقه مورد مطالعه يریو پ ،بلوغیب،تولد،جوانیبه ترت یال مخروطاشک يریمراحل شکل گ -1 شکل

 

 يدبع يها هیمجدد آب حوضچه، ال شیشود. سپس با افزا یم بیترس زین يبعد هیآن گاه با باال آمدن سطح آب در حوضچه مذکور، ال

 جهیتوان نت یم نیچن نی(. بنابرا1-8)شکلابدی یگسترش م جیبه طور همزمان و بتدر زیشوند و طبعاً وسعت و عمق حوضچه ن یم لیتشک زین

دهانه چشمه  رامونیشکل گرفته و پ يمتعدد يها هیو باال آمدن سطح آب چشمه، ال شیو پر بارش، با افزا یرسالت يگرفت که در دوره ها

(. 1-6خشک شده است)شکل آب چشمه افت نموده و چشمه یساخت نیفعل و انفعاالت زم ایشکل گرفته اند. احتماالً با کاهش بارشها و 

 ( نشان داده است.3مشهد را در شکل ) یگرو در حوال مهچش يمخروط ها يری( مراحل شکل گ2831)انیزمرد

 

 
 (131: 1381ان،یمشهد)زمرد یدر چشمه گرو،حوال یاشکال مخروط یریمراحل شکل گ -8 شکل

 

از  یغن يآب چشمه ها انیشکل بر اثر خروج و عبور جر یاشکال موج ای وتراسکریم يساختها :کروتراسیساخت م -4-2-2

مه چش رامونیپ بداریسطوح ش يبر رو یاست هر چه مقدار و حجم آب خروج یهی. بدندیآ یبه وجود م بداریسطوح ش يدر رو میکربنات کلس

ر ابعاد د کروتراسیم يطقه مورد مطالعه انواع مختلف ساخت هاشود. در من یاشکال بزرگتر م نیباشد، ابعاد و حجم ا شتریتراورتن ساز ب يها

   (.3خشک شده( مشاهده نمود)شکل ی)چشمه معدنریمخروط پ رامونیتوان پ یمختلف و متنوع را م
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 اطراف یکی از چاله های مخروطیها در  کروتراسیاز ساخت م یریتصاو -3 شکل

 

 يتوان به نهرها یمنطقه مورد مطالعه م یمعدن يچشمه ها تیحاصل از فعال ياشکال و لندفرم ها گریاز د :یکآه ینهرها -3-2-2

 بیترت نیتوان در منطقه مورد مطالعه مشاهده نمود. به ا یاشکال را م نیا يریشکل گ یاشاره نمود. توال یخود ساخته آهک ينهرها ای یآهک

 (.22شود)شکل یم دهیچشمه ها د ریدر اطراف چشمه تنکز و سانهرها  نیا رگو م يریکه مراحل شکل گ

 

 
 اطراف چشمه های فعال منطقهمراحل تکامل و شکل گیری نهرهای خود ساخته آهکی در  -11 شکل

  

ري این می باشند. در شکل گیپشته، از نظر شکل گیري با هم متفاوت  -علیرغم تشابه نسبی این اشکال با لندفرم هاي تیپ شکاف

اشکال وجود پوشش گیاهی در اطراف محل عبور آب چشمه ها نقش اصلی را ایفا می نماید، همچنین، شیب زمین که تالطم و افزایش سرعت 

م تبدیل کلسیآب را در پی دارد سبب افزایش خروج مقدار زیادي گاز دي اکسید کربن از آب شده و با خروج گاز دي اکسید کربن، بی کربنات 

از تفاوت هاي دیگر  به کربنات کلسیم شده و در اطراف ریشه ها و شاخ و برگ پوشش گیاهی و همچنین در شیب ها ترسیب می نماید.

یه الیه ال ،می توان به یکپارچه بودن نهرهاي آهکی اشاره نمود در صورتیکه پشته هاي طولی ،نهرهاي خودساخته طولی با پشته هاي طولی

 د.می باشن

در اطراف چشمه هایی که عمر کوتاهی دارند و یا به شکل طبیعی و یا غیر طبیعی مسیر آب خروجی از آنها عوض می شود می        

هر چند به سبب سستی و تردد باالي مشاهده نمود. و در جهات مختلف  ستاره اياز این اشکال به شکل طولی و یا را توان میکرولندفرم هایی 

و در قسمت  الف( نهرهاي منشعب از یک چشمه خشک شده نشان داده شده است 22. در شکل)ب این اشکال از بین رفته انداغل ،گردشگران

 نشان داده شده است. ،قسمت الف 22یکی از همان شاخه ها و نهرهاي منشعب از چشمه قدیمی شکل نیز  22ب شکل 
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 هه در منطقه مورد مطالعد ساخته آهکی در اطراف برخی از چشمه های خشک شدمیکرو نهرهای خو -11 شکل
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 نتیجه گیری-3
مطالعه و بررسی نمود. از دیدگاه هیدرولوژي، چشمه  "ژئومورفولوژي"و  "هیدرولوژي"می توان از دو دیدگاه علمی را چشمه ها        

از سطح زمین، که می تواند داراي خواص و ویژگی هاي آب شناختی منحصر  عبارت است از خروج و ظهور طبیعی آب زیرزمینی در نقطه اي

درجه شوري، نوع و میزان امالح، عناصر شیمیایی به خود باشد. لذا در هیدرولوژي، عمدتاً خواص فیزیکی و شیمیایی آب چشمه)مانند:دبی، مزه، 

(مورد مطالعه قرار می ...)مثل: رنگ، بو، طعم و ..( حاالت آبموجود در آب، دماي آب، وزن مخصوص و درجه سختی آب، تداوم جریان و .

  گیرد.

یت )همانند:فعالدر قالب فرآیندها و لندفرم هاي ژئومورفیکنه تنها به چگونگی و علت پیدایش چشمه از دیدگاه ژئومورفولوژي        

ی شود، بلکه مورفولوژي محل چشمه)مورفولوژي بستر و توجه مهاي آتشفشانی، تکتونیکی، ساختمان ناهمواري و سطوح الیه بندي زمین...(

و نیز پیامدهاي ژئومورفیک حاصل از عملکرد آن) مورفوژنژ، لیتوژنز، و تحجر و ...( و باالخره تبار شناسی و تعیین نوع پی سنگ( 

شایان ذکر است که ویژگی هاي و امثال آن مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد.  )آتشفشانی، گسلی، ژیزریک، کنتاکی و ...(چشمه

بر دو دیدگاه باال، که عمدتاً بر مطالعات بنیادي، منشأ و عالوه ژئومورفولوژیکی مزبور در خواص هیدرولوژیک چشمه نیز تأثیر زیادي دارد. 

م ی(،تفریحی)اکوتوریسو از نظر اقتصادي)تأمین منابع آب(، بهداشتی)آب درمانی شود، این پدیده به لحاظ کاربردي معطوف مماهیت چشمه 

 (.281: 2831و طبیعت گردي( و غیره نیز می تواند مورد توجه و بررسی برنامه ریزان، سیاست گزاران و مسووالن اجرایی قرار گیرد)زمردیان،

باگرگر ادر این پژوهش با طبقه بندي و تشریح نحوه شکل گیري لندفرم هاي حاصل از فعالیت چشمه هاي تراورتن ساز روستاي ب       

و به زبان ساده نحوه شکل گیري  شودسعی گردیده است تا به خرافات و شایعات موجود در بین خرده فرهنگهاي محلی منطقه پایان داده قروه 

    پشته می باشد که چشم انداز غالب منطقه را تشکیل داده است.-تیپ غالب منطقه مورد مطالعه، تیپ شکاف این اشکال تشریح گردد.
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