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تحلیل روابط کمی بین ویژگیهای مورفومتری مخروط افکنه های ساحلی با حوضه های آبخیز (مطالعه
موردی ،واحد ژئومورفولوژیکی تالش)
عليرضا صالحي پور ميالني -استادیار دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي.
زهرا بشکني  -دانشجوی کارشناسي ارشد ژئومورفولوژی ،دانشگاه شهيد بهشتي.
پذیرش مقاله1398/03/18 :

تائيد نهایي1398/11/12 :

چكيده
مخروط افكنه هاي جلگه ساحلي واحد تالش از جمله مهمترین واحد هاي ژئومورفولوژیكي این منطقه
ميباشد كه از دیدگاه شكل و ابعاد كمي و عوامل موثر در تكامل آنها تفاوتهاي آشكاري دارند .تحليل
كمي مورفولوژي و مورفومتري و همچنين برقراري روابط آماري و تعيين نقش مهمترین عوامل موثر بر
شكل گيري و تغييرات هندسي این مخروط افكنه ها ،ميتواند رهيافتي جدیدي را در زمينه مطالعات این
اشكال در منطقه مورد مطالعه به همراه داشته باشد .محدوده حوضه هاي آبریز و مخروط افكنه ها با
استفاده از مدل ارتفاعي رقومي  ،Alos-Palsatنقشه هاي  1:50000و همچنين تصاویر ماهواره اي
Quickbirdدر نرم افزار هاي  Arcgisو  Hec-GeoHMSاستخراج گردید .در بررسي مورفولوژي
حوضهها پارامتر هاي مساحت حوضه ،محيط حوضه ،طول شبكه آبراهه ،تراكم شبكه آبراهه ،شيب
حوضهها ،نسبت اختالف ارتفاع حوضه ،ضریب ناهمواري ملتن ،فرسایش پذیري واحد هاي سنگي حوضه
و در تحليل مخروط افكنه ها ،پارامتر هاي مساحت ،اختالف ارتفاع ،حجم ،شيب ،تقعر و طول مخروط و
طول قاعده مخروط در  24مخروط افكنه و حوضه اصلي زون ساحلي تالش محاسبه گردید .همچنين طبقه
بندي فرسایش پذیري واحد هاي سنگي بر اساس روش پيروان ( )1391انجام گرفت .به منظور تحليل
هندسي حوضه هاي آبریز و مخروط افكنه ها و روابط بين آنها از ماتریس همبستگي ،تحليل خوشه اي و
همچنين برازش منحنيهاي رگرسيوني استفاده گردید .بر اساس شكل هندسي مخروط افكنه ها در 5
گروه طبقه بندي گردیدند .بيشترین اشتراك در واریانس عاملها از ميان متغيرهاي اندازه گيري شده در
حوضه آبریز مربوط به متغيرهاي :مساحت حوضه زهكشي ،محيط حوضه آبریز ،اختالف ارتفاع حوضه،
طول كل شبكه آبراهه هاي ،ارتفاع باالترین نقطه حوضه و ضریب ملتون و در مخروط افكنه ها ،مساحت،
حجم مخروط ،ارتفاع رأس مخروط ،طول مخروط ،و شيب مخروط است .نتایج حاصل از ماتریس
همبستگي نشان دهنده تأثير متغيرهاي ضریب ملتون ،مساحت ،محيط و ناهمواري و فرسایش پذیري
حوضه در شكل دهي هندسي مخروط افكنه ها است و مساحت حوضه آبریز و ضربي ملتون بيشترین
همبستگي را با ویژگيهاي مورفومتري مخروط افكنه ها دارد .از بين روشهاي آماري مورد استفاده براي
برقراري ارتباط و همبستگي بين پارامتر هاي هندسي حوضه آبریز و مخروط افكنه ها ،روابط ریاضي مبتني
بر آلومتري همبستگي نشان دهنده همبستگي بسيار قوي بين مساحت حوضه آبریز با مساحت مخروط
افكنه و همچنين ضریب ملتون با شيب مخروط افكنه دارد.

واژگان كليدي :مخروط افكنه ،مورفومتري ،واحد تالش ،آلومتري.
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مقدمه

مخروط افکنه ها در همه شرایط جغرافيایي از جمله حاره ای مرطوب (ایروندو 471 ،1994 ،و توماس ،)63 ،2003،عرضهای
مرطوب مياني (بتي 2003،779 ،1و ميلز ،) 67 ،2005،2مدیترانه ای (رابينسون 3و همکاران 2005،153 ،و تراندری کرافت
و بنيتو )206 ،34 ،4و شرایط مجاور یخچالي (باالنتين )1395 ،2002 ،5مشاهده ميشوند .بلير و مک پيرسون)356،1994( 6
معتقد است سيستم مخروط افکنه ها عموماً شامل اشکال مورفولوژیکي اصلي متعددی همانند حوضه زهکشي ،کانال تغذیه
کننده ،قله مخروط ،کانال بریده شده ،کانالهای انشعابي ،بخش رسوبي فعال و گالي های در حال فرسایش رأس مخروط
است .تشکيل و توسعه مخروط افکنه ها به ميزان زیادی وابسته به تغيير سطح اساس ،ميزان تغييرات در آورد رسوب در اثر
تغييرات اقليمي ،باالآمدگي و فرو نشست تکتونيکي منطقه و مورفولوژی حوضه است( وایزمن 7و همکاران.(2002،274 ،
روابط بين مخروط افکنه ها و حوضه های آبریز به عنوان مفهوم پایه ای در مطالعات ژئومورفولوژی مطرح است و مدلهای
تجربي بسياری به منظور بررسي تغييرات بين خصوصيات یک مخروط افکنه و حوضه زهکشي آن بکار رفته است .عالوه
بر رگرسيون خطي ،از روابط و توابع نمایي دیگری نيز به منظور تحليل ارتباط بين متغير های حوضه آبریز و شکل هندسي
مخروط افکنه مورد استفاده قرار گرفته است که بر پایه آلومتری است .آلومتری اندازه گيری نسبت تغييرات در بخش از
یک ارگانسيم به واسطه تغيير در اندازه یک ارگانيزم است( گولد .)587،1966،8بول ( )52،1962و چرچ و مارک (،)342،1980
جامعترین بحث را در زمينه کاربرد آلومتری مطرح نمودند .مطالعات زیادی به منظور بررسي ارتباط بين اندازه مخروط افکنه
ها و حوضه های آبریز تغذیه کننده آنها به منظور درک مکانسيم شکل گيری مخروط افکنه ها انجام گرفته است (بول،9
 ،238 ،68،1977 ،1972 ،91 ،1964دني ،466 ،196510هوک ،645، 1968،11چرچ و مارک .)345،1980، ،12گيلز 13و
همکاران ( )234،2010با موفقيت توانست در بررسيهای مورفومتریکي ،اندازه مخروط را با استفاده از حجم مخروط به
دست آورد .کستاچوک 14و همکاران ( )480 ،1986در بررسيهایشان به این نتيجه رسيدند که با افزایش ميزان شيب
مخروط افکنه ،ناهمواری حوضه 15نيز به سرعت افزایش ميیابد .محققين متعددی همبستگي مثبتي خوبي را بين اندازه
مخروط و مساحت حوضه آبریز به دست آوردند و این در حالي بود که رابطه بين مساحت حوضه آبریز و شيب منفي بود
(سيف و مکرم 92،2013 ،16و والکانو 17و همکاران.)2013،گيلز ( )326،2010با بررسي مخروط افکنه های کوه راکي در
منطقه آلبرتا کانادا به این نتيجه رسيد که رابطه ای بين مورفولوژی مخروط افکنه های مجاور یخچالي و فعاليتهای
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تکتونيکي وجود ندارد .مکرم و همکاران ( )45،2014با استفاده از شبکه های عصبي رقابتي و نگاشت خود سازمان ده یا
 SOMبه خوشه بندی حوضهها و مخروط افکنه های اشترانکوه با توجه به ميزان شباهت آنها پرداخته و به این نتيجه
رسيد که بين مساحت حوضه و شيب حوضه همبستگي منفي وجود دارد .در بررسيهایي که در روسيه انجام گرفت محققين
به این نتيجه رسيدند زاویه شيب و اختالف ارتفاع حوضه آبریز بر حجم مخروط تأثير زیادی ندارد (.)2018بول ()52،1962
از تحليل آلومتری در توجيه تغييرات در ویژگيهای هندسي مخروط افکنه ها استفاده نمود .عالوه بر عوامل مورفومتری
حوضه ،سنگ شناسي حوضه و مقاومت سنگ در مقابل هوازدگي در فراهم آوردن رسوب برای تشکيل و تحول مخروط
افکنه های نقشي اساسي را ایفا مينماید (بلير .) 400،1999،1همچنين هاروی 2و همکاران ( )19،1999شرایط اقليمي و
تأثير آن بر جریان رودخانه و توليد رسوب و پوشش گياهي را عاملي موثر بر مورفولوژی مخروط افکنه ها ميدانند.
در ایران نيز پژوهشهای متعددی در تحليل مخروط افکنه ها انجام شده است که از آن جمله ميتوان به مطالعات یماني
و مقصودی ( )103،1382در چاله سيرجان ،عابدیني و رجایي ( )87،1385در دره دیز دیوان داغي ،مقصودی () 73،1387
در دره جاجرود ،روستایي و همکاران ( )1388،137در دامنه های جنوبي آالداغ و بهرامي و همکاران ( )89 ،1390در زاگرس
چين خورده اشاره نمود .جوکار و فخرالدین ( )68 ،1394در بررسي مخروط افکنه های دامنه جنوبي البرز در استان سمنان
مشاهده کردند که به ترتيب عوامل مساحت ،طول کل آبراههها ،محيط ،طول آبراهه اصلي ،طول حوضه ،ارتفاع و شيب
آبراهه اصلي دارای تأثير معني داری بر مخروط افکنه ها بودهاند .مختاری و همکاران ( )44 ،1386در بررسي مخروط افکنه
های کوهستان ميشو داغ بر معني داری رابطه بين وسعت حوضه و وسعت مخروط افکنه و معنا دار نبودن شيب مخروط
افکنه با ضریب ناهمواری حکایت دارد .مددی ( )203،1395در بررسي مخروط افکنه های دامنه جنوبي خرقان عامل
تکتونيک را به عنوان یکي از عوامل موثر در شکل گيری و تکامل مخروط افکنه های این منطقه دانسته است .بهرامي
( )104،1390در بررسي مخروط افکنه های تاقدیس دنه خشک در زاگرس نتيجه گيری کرد که عوامل تکتونيکي و شيب
دامنه تاقدیس بر حجم مخروط افکنه تأثير گذار است .امير احمدی و همکاران ( )87،1390با استفاده از آناليز چند متغيره و
تحليلهای حوضه ای ضمن طبقه بندی مخروط افکنه ها در پنج طبقه با توجه به ویژگيهای مورفومتری آنها ،به
همبستگي زیاد مساحت حوضه آبریز و مساحت مخروط افکنه ها پي بردند.
واحد ژئومورفولوژیکي تالش در شمال ایران ،از جمله واحد های مهم در کشور است و تا کنون مطالعه ای از لحاظ مورفولوژی
و مورفومتری بر روی مخروط افکنه های جلگه ساحلي آن انجام نگرفته است و این تحقيق ميتواند رهيافت جدیدی در
مطالعه ژئومورفولوژیکي این منطقه از کشور باشد .هدف از این مطالعه بررسي مورفولوژی مخروط افکنه ها ،و تحليل نقش
مورفولوژی و سنگ شناسي ،حوضه های آبریز در ژئومورفولوژی مخروط افکنه های این منطقه با استفاده از روابط آماری
است.
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه واحد ژئومورفولوژیکي تالش در منطقه ساحلي است که از دره سفيد رود تا آستارا و از طول
جغرافيایي˝ 49˚23´21شرقي و عرض جغرافيایي˝ 36˚52´27شمالي شروع و تا طول جغرافيایي˝ 48˚22´46شرقي و عرض
جغرافيایي˝ 38˚51´25شمالي امتداد یافته است (شکل .)1،یک خط شکستگي بزرگ به نام گسل آستارا (گسل تالش) آن
را از چاله خزر جدا کرده است .گسل آستارا در واقع فالت آذربایجان را در مقابل فرورفتگي خزر قرار داده است .گسل آستارا
روند جنوبي -شمالي دارد و امتداد آن وارد خاک جمهوری آذربایجان ميشود .به تبعيت از این خط شکستگي ،روند تالش
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صرف نظر از پيچ و خمهای محلي در مجموع شمالي -جنوبي است .جابجایي زمين در امتداد گسل آستارا ،عاملي بوده تا
کوههای تالش نامتقارن شوند با شيب بسيار تند به سمت دریای خزر و شيب مالیم به طرف فالت آذربایجان .نيمه شمالي
تالش از گردنه حيران به بعد خاک جمهوری آذربایجان واقع شده و در آنجا یک سری چينهایي را ميسازند که در آن فرم
زمين در تبعيت از ساختمان آن ميباشد .اما نيمه جنوبي در خاک ایران ،ساختمان چين خورده و به شدت شکسته دارد .چين
خوردگي تالش خيلي فشرده است .گسلهای زیادی در امتداد طولي ،چينها را شکافته و دیواره های باریک در آن ایجاد
کرده است .همين ویژگي همراه با محور شمالي -جنوبي ،تالش را به طور بارزی از البرز متمایز ساخته است
(طالقاني )127،1381،درازای این گسله از انتهای خاوری آن در باختر تاالب انزلي (شمال ضيابر) تا مرز ایران و آذربایجان
نزدیک به  120کيلومتر است اما به سوی شمال ،این گسل تا کيلومترها با راستای شمال -شمال باختری ادامه دارد و
درازای کل آن تا حدود  400کيلومتر برآورد شده است .در نزدیکيهای جنوب شهر آستارا این سامانه گسلي به دوشاخه
گسل آستارا با راستای شمالي جنوبي به همراه سازوکار چيره راستبر و گسل تالش با راستای شمال ،شمال باختری و
سازوکار چيره فشاری راستبر تبدیل ميگردد (پژوهشکده علوم زمين .)1389 ،گسله تالش در پایانه شمالي خود به گسل
ارس پيوند ميخورد .شيب این گسل با توجه به فيزیوگرافي عمومي ناحيه و سازوکار کانوني زمينلرزهها (بربریان،1983 ،1
 )171به سوی باختر و به زیر بلندیهای البرز است این گسل با زمينلرزههایي در ژرفای بــــين  21-15کيلومـــتر همراه
بوده است (جکسون 2و همکاران )240 ،2002 ،که ساز و کار کانـوني آنها نشانگر شيــب بسيار کمي به سوی باختر
ميباشد .خطواره مغناطيسي ( ،F-270یوسفي و فرایبرگ ) ،1978،با محل گسل آستارا مطابقت دارد (یوسفي و فرایبرگ،
 .)1978زمينلرزههای سالهای  1709و  1713ميالدی رشت احتماالً با عملکرد بخش جنوبي گسل آستارا پيوند داشته
است .افزون بر عوامل زمين ساختي ،عوامل دیگری مانند تغييرات آب و هوایي به ویژه دورههای یخچالي و بين یخچالي،
تغييرات سطح آب دریای خزر و فرایندهای رودخانهای و سيالبي فراوان ،نقش مهمي در شکل گيری ریخت شناسي کنوني
سواحل دریای خزر باختری ایفا کرده است (کالرک و همکاران  ،1975پالوسکا و دگنس .)1980 ،در مطالعات ژئومورفولوژی
انجام شده در سواحل باختری دریای خزر ،عوارض ژئومورفولوژی متعددی شناسایي شدهاند که در تمام طول ساحل گسترش
دارند .اشکال سطحي محدوده مورد مطالعه ،از دریا به سمت کوههای تالش عبارتند از واحدهای ژئومورفولوژی سواحل
ماسه ای ،جلگههای ساحلي ،دشتهای سيالبي ،مخروط افکنه و در آخر بستر رودخانه که در بيشتر موارد تمامي عوارض
دیگر را قطع مينماید .جلگههای ساحلي و دشتهای سيالبي از بيشترین پراکنش در محدوده مورد مطالعه برخوردارند
)سازمان بنادر و دریانوردی 24 .) 1384 ،مخروط افکنه و حوضه آبریز تغذیه کننده آنها برای این مطالعه انتخاب گردید
(شکل .)1 ،محدوده مورد مطالعه که به صورت پهنه باریکي بين دریای خزر و ارتفاعات تالش واقع شده ،مشاهده ميشود.
از ویژگيهای بارز این ناحيه ،وجود رودخانههای فراواني است که از ارتفاعات تالش سرچشمه گرفته و پس از عبور از پهنه
باریک کرانهای در جهت باختری -خاوری و تا حد زیادی به موازات یکدیگر به دریای خزر ميریزند .فعاليت این رودخانهها
نقش بسزایي در شکل گيری ژئومورفولوژی کنوني محدوده مورد مطالعه داشته است .گواه این امر ،وجود مخروط افکنه ها
و دشتهای سيالبي فراوان در امتداد این رودخانهها است .مخروط افکنه ها در نزدیکي ارتفاعات و در محل ورود رودخانهها
به دشت تشکيل شدهاند و در برخي موارد تا بخشهای مياني دشت گسترده شدهاند .دشتهای سيالبي تا فواصل زیادی
از رودخانهها گسترده شدهاند و حتي در موارد زیادی با دشتهای سيالبي رودخانه مجاور خود ،همپوشاني دارند .در
بخشهایي از محدوده مورد مطالعه که به دور از فعاليتهای رودخانهای و سيالبي قرار داشتهاند ،جلگههای ساحلي مشاهده
ميشوند .شکل گيری ژئومورفولوژی کنوني این جلگهها بيشتر در اثـر تغييـرات سطـح آب دریـای خزر بوده است (نوگل
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سادات) 87،1370،و به دليل دوری از فعاليت رودخانهها ،فرایندهای خشکي تأثير کمتری در تغييرات ژئومورفولوژی آنها
داشته است

شكل .1موقعيت جغرافيایي ،مخروط افكنه ها و حوضه هاي آبریز منطقه مورد مطالعه

روش تحقيق

هدف این مطالعه بررسي مورفولوژی مخروط افکنه های ساحلي واحد تالش و بررسي عوامل موثر در شکل گيری با استفاده
از تحليلهای آماری است .مرز  24مخروط افکنه با استفاده از تصاویر ماهواره ای  ،Quickbirdنقشه های 1:50000
توپوگرافي در نرم افزار 10.5Arc/GIS 10.5ترسيم گردید .محدوده حوضه های آبریز تغذیه کننده مخروط افکنه ها و
برخي از پارامتر های مبتني بر توپوگرافي حوضه و مخروط افکنه ها با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي 12/5Alos-Palsar
متر و نرم افزار Hec_GeoHMSاستخراج گردید.
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پارامتر های مورد استفاده و نحوه محاسبه آنها در این مطالعه برای مخروط افکنه ها و حوضه های آبریز عبارتند از :
𝑏𝐴مساحت حوضه آبریز به کيلومتر :𝐶𝑏 ،ارتفاع باالترین نقطه حوضه به متر:𝑃𝑏 ،محيط حوضه به کيلومتر :𝐿𝑐 ،طول
رودخانه به کيلومتر :𝑅𝑏 ،ناهمواری حوضه به متر (اختالف حد اقل و حداکثر ارتفاع حوضه) :𝑆𝑏 ،شيب حوضه به درجه،
𝑏𝐷تراکم شبکه زهکشي و همچنين M:ضریب ناهمواری ملتون از تقسيم ناهمواری حوضه به کيلومتر( 𝑏𝑅 (بر جذر مساحت
حوضه به کيلومترمربّع ) 𝑏𝐴( به دست مي آید این ضریب همزمان دو عامل ناهمواری حوضه و مجذور مساحت حوضه را
در معادله خود لحاظ مينماید و در نظر گرفتن تأثير همزمان این دو عامل امکان تحليل بهتر شکل هندسي مخروط افکنه
ها را فراهم ميآورد ،زیرا افزایش اختالف ارتفاع در یک حوضه منجر به بيشتر شدن شيب رودخانه و به تبع آن افزایش در
سرعت جریان رودخانه و ميزان فرسایش و حمل رسوب در حوضه آبریز ميشود( .فرمول  )1و 𝑏𝑟𝑖𝐶 :نسبت گردی حوضه
(فرمول )2
𝑏𝐴√M=𝑅𝑏 /
فرمول()1
𝐶𝑖𝑟𝑏= 4π𝐴𝑏 /𝑃𝑏2
فرمول ()2
پارامتر های مورفومتری مخروط افکنه ها عبارتند از:𝐴𝑓 :مساحت مخروط افکنه به کيلومتر :𝐴𝑝𝑓 ،ارتفاع رأس مخروط به
متر :𝐿𝑓 ،طول مخروط به متر :𝑆𝑓 ،شيب مخروط به درجه 𝐶𝑓 ،تقعر مخروط افکنه،
𝒇𝒕𝑳طول قاعده مخروط به متر .به منظور استخراج حجم مخروط افکنه ( )Vاز فرمول  3استفاده شد که پارامتر های آن
عبارتند از :𝑅2 :شعاع مخروط به متر :h ،اختالف ارتفاع رأس و قاعده مخروط به متر :S ،زاویه جاروب مخروط افکنهπ ،
معادل .3/14
فرمول ()3

𝑆

[[*]360

𝜋∗𝑅2 ∗ℎ
3

]=V

به منظور بررسي نقش محاسبه فرسایش پذیری واحدها سنگي و رسوبي حوضه ( 𝑏𝑡𝐿)و تأثير بر مخروط افکنه با استفاده
از نقشه زمين شناسي  1:250000بندر انزلي و اردبيل و بهکارگيری از طبقه بندی پيروان و شریعت جعفری ()218،1391
واحد های سنگي منطقه مورد مطالعه امتياز دهي گردید .سپس با در نظر گرفتن مساحت هر واحد سنگ شناسي در حوضه
و امتياز دریافتي فرسایش پذیری حوضهها دیدگاه سنگ شناسي تعيين گردید.
به منظور تحليل بهتر عوامل موثر بر شکل گيری مخروط افکنه ها ،با بهره گيری از پارامتر های مورفومتری اندازه گيری
شده با استفاده از تحليل خوشه ای سلسله مراتبي و در نرم افزار  ،SPSSمخروطهایي که از لحاظ هندسي بيشترین شباهت
را با هم داشتند در  5کالس طبقه بندی گردیدند .بررسي نحوه ارتباط بين مورفولوژی مخروط افکنه ها و خصوصيات
فيزیوگرافي حوضه های آبریز تشکيل دهنده آنها و مقایسه این لندفرم ها با یکدیگر برای بررسي روند تحوالت
ژئومورفولوژیک آنها ،با استفاده از ماتریس همبستگي ،رگرسيون خطي و تحليل آلومتری صورت گرفت .در تحليل آلومتری
از رابطه بول ( )1962به شرح ذیل استفاده شد:
Af=C Ad kفرمول ()4
در این رابطه  Afمساحت مخروط افکنه C ،نسبت مساحت مخروط افکنه به مساحت حوضه آبریزAd ،مساحت حوضه
آبریز و توان  kميزان شيب رگرسيون خطي مساحت حوضه آبریز و مساحت مخروط افکنه است که برای همه حوضه های
آبریز و مخروط افکنه ها محاسبه گردید .عالوه بر آن با استفاده از برازش منحنيها نقش عوامل اصلي در شکل گيری و
تغييرات مورفومتری مخروط افکنه ها مورد بررسي قرار گرفت.
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تحليل یافته ها
مورفومتري مخروط افكنه ها و حوضه هاي آبریز

در این بررسي پارامتر های مورفومتریک  24مخروط افکنه و حوضه آبریز و همچنين ميزان فرسایش پذیری واحد های
سنگ شناسي مطالعه گردید و نتایج آن در جدول  1مشاهده ميشود . .بزرگترین حوضه آبریز منطقه مورد مطالعه حوضه
آبریز کرگانرود (حوضه شماره  )12با  582/2کيلومتر مربع و بعد از آن حوضه های آبریز ماسوله با  254کيلومتر مربع و
کرکش با  250کيلومتر مربع است .مساحت مخروط افکنه ها از  142کيلومتر مربع در مخروط افکنه ماسوله تا  2/1کيلومتر
مربع در مخروط افکنه شير آباد متفاوت است .همچنين بيشترین حجم مخروط افکنه ها مربوط به مخروط افکنه کرکش
ميباشد.
جدول  :1پارامتر هاي كمي مخروط افكنه ها و حوضه هاي آبریز منطقه مورد مطالعه
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در منطقه جلگه ساحلي واحد تالش ،مخروط افکنه ها از لحاظ گسترش و وسعت مهمترین اشکال این منطقه به شمار
ميآیند .بيشترین وسعت مخروط افکنه ها در بخش شرقي واحد تالش مشاهده ميشود که مخروط افکنه ماسوله با 104
کيلومتر مربع بزرگترین مخروط منطقه مورد مطالعه است و از وسعت این مخروطها به تدریج به سمت غرب شمال این
واحد کاهش ميیابد و کوچکترین مخروط نيز در این بخش با  2/1کيلومتر مربع (مخروط رودخانه شير آباد) مشاهده
ميشود .بيشترین حجم مخروط افکنه ها ()Vنيز به ترتيب متعلق به رودخانه های ماسوله ،چلسي و کرگانرود ميباشد.
شيب عمومي مخروط افکنه ها در حدود  2/5درجه و بيشترین طول قاعده مخروط مربوط به رودخانه ماسوله ،چلسي ،پاسي
خاني و کرگانرود است .رسوبات مخروط افکنه ها در زمان ورود رودخانه به جلگه ساحلي از لحاظ دانه بندی در اندازه تخته
سنگ و قلوه سنگ است و با فاصله گرفتن رودخانه از کوهستان به تدریج قدرت جریان رودخانه برای حمل رسوبات کاهش
ميیابد و در بخشهای مياني و انتهایي مخروطها اندازه ذرات رسوبي به شن و ماسه تغيير ميیابد (شکل .)2،در بخش
غربي و شمالي واحد تالش محدوده گسترش مخروطهای ساحلي تا نزدیکي خط ساحلي نيز امتداد ميیابد (مخروطهای
 10تا  )24یا توسط یک سد ساحلي 1از خط ساحلي جدا ميشوند.

شكل  :2تغيير دانه بندي رسوبات مخروط افكنه رودخانه شفا رود Aو  : Bدر محل ورود رودخانه به جلگه ساحلي در پونل (دانه
بندي قلوه سنگ و شن) :C ،در بخشهاي مياني مخروط (دانه بندي ماسه و شن) :D ،در قاعده مخروط (ماسه تا رس)

توسعه جانبي مخروط افکنه ها و زاویه جاروب آنها با توجه به ویژگيهای مورفولوژیکي و توپوگرافي منطقه رسوب گذاری
رودخانهها از  25درجه تا  90درجه متفاوت است و در برخي بخشهای جلگه ساحلي (مخروطهای  1تا  )7این مخروطها
به یکدیگر چسبيده و تشکيل باجادا ميدهند.
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زهکشي رودخانه های حوضه های آبریز عامل تغذیه رسوب و شکل گيری مخروط افکنه های منطقه مورد مطالعه است.
وسعت ،شيب ،محيط ،ضریب ناهمواری ،سنگ شناسي ،اختالف ارتفاع و طول شبکه زهکشي از عوامل موثر بر شکل زایي
مخروط افکنه ها ميباشد .از آنجایي که در منطقه مورد مطالعه بعضي از مخروط افکنه ها حاصل بهم پيوستن و عملکرد
مشترک دو حوضه آبریز است ،این حوضهها با هم تلفيق گردیده و مجموع ویژگيهای مورفومتری حاصل از آنها در تحليل
مورفولوژی مخروط افکنه ها مورد بررسي قرار گرفت .با در نظر گرفتن این امر بزرگترین حوضه های آبریز در منطقه
مورد مطالعه به ترتيب ،حوضه آبریز رودخانه کرگانرود با  582کيلومتر مربع ،شفارود با  345کيلومتر مربع و کرکش با 250
کيلومتر مربع ميباشد و طوالنيترین شبکه زهکشي را رودخانه کرگانرود با  264کيلومتر و بعد از آن شفارود با  93کيلومتر
و ماسوله با  84کيلومتر به خود اختصاص داده است .شيب متوسط حوضه های آبریز در حدود  24/5ميباشد و بيشترین
شيب مربوط به حوضه های آبریز چلسي و کرکش با  26/9درجه در شرق منطقه مور مطالعه است و به تدریج به سمت
غرب و شمال شيب کاهش یافته و به  22/3درجه ميرسد.
با توجه به فرسایش پذیری واحد های سنگي و رسوبات منفصل حوضه های آبریز منطقه مورد مطالعه با توجه به طبقه
بندی پيروان و شریعت جعفری ( )1391امتياز دهي شدند .سنگها و رسوبات موجود در حوضه های آبریز منطقه مورد
مطالعه از لحاظ مقاومت در برابر فرسایش به  7طبقه از بسيار از مقاوم تا مقاومت بسيار ضعيف طبقه بندی گردیدند (شکل
Bو  3و جدول  .) 2هر یک از واحد های سنگ شناسي حوضه های آبریز منطقه مورد مطالعه با در نظر گرفتن نسبت
مساحت هر واحد در داخل حوضه وزن دهي شده و حوضهها از لحاظ فرسایش پذیری طبقه بندی گردیدند .بيشترین
فرسایش پذیری واحدها سنگي و رسوبي ( 𝑏𝑡𝑖𝐿) در منطقه مورد مطالعه متعلق به حوضه های شفارود ( ،)4/16ماسوله
( )4/5و قلعه رودخان ( )4/07است (جدول.)2،
جدول .2واحد هاي سنگ شناسي منطقه مورد مطالعه و طبقه بندي مقاومت آنها در برابر فرسایش با روش پيروان و شریعت
جعفري ()1391
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طبقه بندي مخروط افكنه هاي منطقه مورد مطالعه

تحليل خوشه ای ابزار ميانبر تحليل دادهها است که هدف آن نظم دادن به اشياء مختلف به گروه های با مشخصات مشابه
و ارتباط بين دو شيء اگر آنها به یک گروه تعلق داشته باشند حداکثر ،و در غير این صورت حداقل است .به عبارت دیگر
تحليل خوشه ای ساختار دادهها را بدون توضيح اینکه چه وجود دارد ،نشان ميدهد .هدف از خوشه بندی دادهها آن است
که مشاهدات را به گروه های متجانس تقسيم کنيم ،به طوری که مشاهدات هر گروه بيشترین شباهت و مشاهدات گروه
های مختلف کمترین شباهت را باهم داشته باشند .از این رو به منظور طبقه بندی مخروط افکنه ها در منطقه مورد مطالعه
از خوشه بندی سلسله مراتبي استفاده گردید .همانطور که در جدول ( )3مشاهده ميشود ،در خوشه اول  12مخروط ،در
خوشه دوم 2 ،مخروط ،خوشه سوم 3 ،مخروط ،خوشه چهارم 2 ،مخروط و در خوشه پنجم پنج مخروط حضور دارد.
جدول  .3خوشه بندي مخروط افكنه هاي منطقه مورد مطالعه

شماره مخروطها
9،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24
 5و 11
7،13،2
3،4
1،8،6،10،12

تعداد

مخروط شماره

افكنه

خوشه
12
2
3
2
5

1
2
3
4
5

بررسي نتایج حاصل از طبقه بندی مخروط افکنه های منطقه به شيوه تحليل خوشه ای و مقایسه آن با خصوصيات
مورفولوژیکي و ژئومورفولوژیکي نشان دهده خوشه بندی مناسب این مخروط افکنه ها است .در خوشه  1تقریباً تمامي
مخروط افکنه ها (مخروط  9و  14تا  )24در بخش شمالي واحد تالش قرار دارند .لحاظ ویژگيهای مورفومتری همانطور
که جدول ( )1مشاهده ميشود مساحت و حجم مخروط افکنه ها در خوشه  1نسبت به سایر مخروط افکنه ها کمتر است
و ميانگين آنها در حدود  5.8کيلومتر مربع و ميانگين طول مخروط  3324متر است که علت آن را ميتوان وسعت و
همچنين فرسایش پذیری کمتر حوضه های آبریز تغذیه کننده آنها دانست .ميانگين مساحت حوضه های آبریز خوشه(72.9
کيلومتر مربع) و نسبت به سایر خوشه های به خصوص خوشه  280.5( 5کيلومتر مربع) از مساحت بسيار کمتری برخوردار
است .در بخش شمالي کوههای تالش ساحلي و محل قرار گيری خوشه  ،1به ندریج فضای الزم برای رشد و گسترش
مخروط افکنه چه از نظر گسترش جانبي و چه از نظر امتداد طولي نسبت به مخروط افکنه های سایر خوشه ها محدودتر
مي گردد .این امر منجر شده است تا تمامي مخروط افکنه ها بطور جانبي به همدیگر متصل شده اند به طوری که تشخيص
دقيق حدود و تفکيک آنها به طور جانبي از یکدیگر کامال امکانپذیر نيست و تشکيل باجادا داده اند .عالوه بر آن به دليل
اینکه قاعده مخروط این خوشه به غير از مخروط  9در خط ساحلي و در تماس با امواج دریا قرار دارند ،فرسایش ساحلي،
قاعده مخروط افکنه ها را تحت تاثير خود قرار داده و منجر به آنها در این منطقه مي شود.
مخروط افکنه های شماره  3و  4که در خوشه  4قرار گرفته اند ،به دليل در اختيار داشتن بيشترین وسعت در بين سایرمخروط
افکنه ها (ميانگين  93.5کيلومتر مربع) در گروه جداگانه ای قرار گرفته اند .مخروط افکنه های این خوشه در بخش جنوبي
منطقه مورد مطالعه قرار گرفته اند که در مقایسه بخش شمالي محدوده مورد مطالعه ،فضای مناسب تری را از جنبه
توپوگرافي برای رشد و توسعه مخروط افکنه ها فراهم آورده است.
مخروط افکنه های شماره  1،8،6،10،12که در خوشه پنجم طبقه بندی قرار ميگيرند ،از لحاظ ویژگيهای مورفومتری و
به خصوص مساحت و حجم بيشتری نسبت به مخروط افکنه های واقع در خوشه  1دارند .ميانگين مساحت حوضهها در
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این خوشه در حدود  50کيلومتر مربع و ميانگين طول مخروط در حدود  10کيلومتر است از این رو تفاوت زیادی در این
پارامترها نسبت به خوشه شماره  1دارند و به خوبي این مخروطها در یک طبقه قرار گرفتهاند .خوشه های شماره
(3مخروطهای  )7،13،2و شماره (2مخروطهای  11و  )5با ارزشهای مورفومتری متفاوتتر از سایر مخروط افکنه ها در
طبقات متفاوت قرار گرفتهاند و این امر نشان دهنده دقت باالی طبقه بندی خوشه ای در طبقه بندی مخروط افکنه ها از
دیدگاه مورفومتری است.
انتخاب مهمترین عوامل موثر بر شكل مخروط افكنه ها

یکي از روش های انتخاب متغيرهای مناسب برای تحليل عاملي استفاده از ماتریس همبستگي است .از آنجا که روش
تحليل عاملي بر همبستگي بين متغيرها اما از نوع غيرعلّي استوار است ،بنابراین در استفاده از این روش باید ماتریس
همبستگي بين متغيرها نيز محاسبه شود .به طور معمول این گونه ماتریس های همبستگي وجود رابطة بين برخي متغيرها
و عدم ارتباط آن با برخي دیگر را نشان مي دهند .این الگو در تحليل عاملي موجب شکل گيری خوشه هایي مي شود که
متغيرهای درون خوشه با یکدیگر همبستگي و با متغيرهای خوشه های دیگر همبستگي نداشته باشند .توصيه مي شود
متغيرهایي که با هيچ متغيری همبستگي معني دار نداشته باشند ،از تحليل حذف شوند.روش های آماری دیگری نيز وجود
دارند که پژوهشگر از طریق آنها نيز قادر به تعيين و تشخيص مناسب بودن داده ها برای تحليل عاملي است .از جمله این
رو شها استفاده از ضریب KMOاست که مقدار آن همواره بين صفر و یک در نوسان است .در صورتيکه مقدار KMO
کمتر از  0.5باشد برای تحليل عاملي مناسب نخواهند بود ،اما در صورتي که بين  0.5اتا  0.7باشد مي توان با احتياط
بيشتر به تحليل عاملي پرداخت و بيشتر از  0.7باشد مي توان با احتياط بيشتر به تحليل عاملي پرداخت.مقدار KMO
محاسبه شده برای متغيير های مورد استفاده در این تحقيق ( )0/741است و با توجه به حداقل و حداکثر آن نشان دهنده
سطح خوب برای متغير های انتخابي برای تحليل عاملي است (جدول.)4،
جدول .3نتایج آزمون  KMOو بارتلت

.714
492.263
120
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
df
Sig.

برای تعيين ميزان اهميت و نقش هر یک از متغيرهای مورفومتری در شکل مخروط افکنه ها از روش تحليل عاملي استفاده
شده است .تحليل عاملي روشي است برای تقليل تعداد زیاد متغيرها به تعداد کمي از متغيرهای مفروض زیربنایي که عامل
خوانده ميشوند .عاملها معموالً از همبستگيهای متقابل موجود ميان متغيرها استخراج ميشوند .ماتریس همبستگي
متغيرهای عوامل موثر بر شکل مخروط افکنه ها نشان ميدهد که در غالب موارد ضرایب همبستگي به دست آمده در
سطح معني داری قرارگرفتهاند و در برخي موارد نيز مقادیر همبستگي در سطح معني داری تعيين شده قرار ندارند .بر این
اساس بيشترین اشتراک در واریانس عاملها از ميان متغيرهای اندازه گيری شده در حوضه آبریز مربوط به متغيرهای:
مساحت حوضه زهکشي ( ،)0/958محيط حوضه آبریز ( ،)0/988اختالف ارتفاع حوضه ( ،)0/94طول کل شبکه آبراهه های
( ،)0/914ارتفاع باالترین نقطه حوضه ( )0/944و ضریب ملتون  0/844است .در صورتي که در پارامتر های اندازه گيری
شده در مخروط افکنه ها حجم مخروط ( ،)0/89ارتفاع رأس مخروط ( ،)0/894طول مخروط ( )0/892و شيب مخروط
( )0/833بيشترین ميزان اشتراک در واریانس عاملها را به خود اختصاص داده است (جدول.)5،
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جدول .4ميزان اشتراك متغيره اي اندازه گيري شده

تأثير متغير هاي حوضه آبریز بر پارامتر هاي هندسي مخروط افكنه ها

با استفاده از روش تحليل عاملي ،بيشترین اشتراک در واریانس عاملها از ميان متغيرهای اندازه گيری شده انتخاب گردید
و با تهيه ماتریس همبستگي بين متغيرهای تحقيق مهمترین متغيرهای موثر بر شکل مخروط افکنه های واحد تالش مورد
ارزیابي قرار گرفت .همانطور که در جدول ( )6مشاهده ميشود ،مساحت مخروط افکنه بيشترین همبستگي را با مساحت
حوضه آبریز  0/629و محيط حوضه  0/616و فرسایش پذیری واحد های سنگي و رسوبي با  0/536به خود اختصاص داده
است .همبستگي بين مساحت حوضه آبریز با مساحت مخروط افکنه در ماتریس همبستگي ،قوی نيست و همبستگي آن
متوسط است و علت آن را ميتوان در ارتباط بين مساحت حوضهها و مخروط افکنه ها در بعضي از حوضهها دانست.
مهمترین آن حوضه کرگانرود است که با وجود حوضه آبریز با مساحت بسيار زیاد ( 584کيلومتر مربع) مخروط افکنه آن
در حدود  61کيلومتر مربع است و این در حالي است که حوضه آبریز ماسوله با  254کيلومتر مربع مساحت ،بزرگترین
مخروط افکنه منطقه مورد مطالعه را با  104کيلومتر مربع تشکيل داده است .یکي از مهمترین عوامل در تفاوت وسعت
مخروط افکنه ها را ميتوان تفاوت در فرسایش پذیری واحد های زمين شناسي در این محدودهها دانست .در حوضه آبریز
کرگانرود وسيعترین واحد های سنگ شناسي ،رسوبات و سنگهای آندزیتي و همچنين ماسه سنگهای توده ای کرتاسه
است که با توجه به طبقه بندی پيروان و شریعت رضوی ( )1391در رده بسيار مقاوم تا با مقاومت متوسط قرار ميگيرند و
این در حالي است که بخش زیادی از مساحت واحد های سنگي حوضه آبریز ماسوله از واحد های سنگي با مقاومت متوسط
تا ضعيف تا با مقاومت متوسط تا مقاوم طبقه بندی شدهاند .این تغيير را ميتوان در مقایسه وزن نهایي این دو حوضه در
رابطه با فرسایش پذیری واحد های سنگي مشاهده نمود که حوضه کرگانرود با  3/17فرسایش پذیری کمتری را نسبت به
رودخانه ماسوله ( )4/50دارد .فرسایش پذیری زیاد واحد های سنگي ميتواند امکان فراهمي رسوبات بيشتری را برای حمل
توسط رودخانه فراهم آورده و مخروط افکنه های با مساحت زیاد تری را ميدهند .در حجم مخروط افکنه های منطقه مورد
مطالعه بيشترین همبستگي را با ضریب ملتون با  0-/635دارد .همچنين با افزایش وسعت حوضه آبریز امکان شکل گيری
روا ناب بيشتر و انتقال حجم زیاد تری از رسوب نيز فراهم ميشود و در صورتي که در حوضه ای هر دو این شرایط فراهم
باشد (ناهمواری و وسعت بيشتر) ،امکان تشکيل مخروط افکنه ای وسيعتر و با حجم بيشتر را در زمان خروج رودخانه از
کوهستان فراهم ميآورد .این ضریب با افزایش وسعت حوضه و همچنين افزایش اختالف ارتفاع کاهش ميیابد (چرچ و
مارک )1980 ،و همبستگي معکوس با پارامتر های هندسي مخروط افکنه دارد .تأثير ضریب ملتون بر سایر پارامتر های
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هندسي حوضه نيز کامالً مشخص است .از بين متغير های حوضه آبریز ،شيب مخروط با ضریب ملتون ( ،)-0/59طول
مخروط ( ،)-0/692ارتفاع رأس مخروط ( ،)-0/525و اختالف ارتفاع رأس و قاعده مخروط ( )-0/581بيشترین همبستگي
را با ضریب ملتون و طول قاعده مخروط بيشترین همبستگي را با ناهمواری حوضه ( )0/581دارد.
جدول  .5ماتریس همبستگي متغير هاي حوضه آبریز و پارامتر هاي هندسي حوضه

متغير هاي حوضه هاي آبریز

ضریب ملتون

.536
.417
-.003
.487
.432
.374

.505
.503
.366
.359
.524
.291

-.520
-.635
-.590
-.409
-.692
-.526

.194

.276

-.581

.591
.432
-.138
.581
.542
.425

.616
.572
.182
.500
.666
.469

.629
.600
.358
.499
.655
.458

.273

.429

.418

مساحت مخروط افکنه
حجم مخروط افکنه
شيب مخروط
طول قاعده مخروط
طول مخروط
ارتفاع رأس مخروط
اختالف ارت فاع رأس و
قاعده مخروط

افكنه ها

طول
رودخانه

ناهمواری
حوضه

محيط
حوضه

مساحت حوضه
آبریز

پارامتر هاي ه ندسییي مخروط

فرسایش پذیری
واحدها سنگي و
رسوبي

استفاده از رگرسيون خطي در تحليل توسعه مخروط افكنه ها
همانطور که در جدول  6مشاهده ميشود ،مساحت حوضه آبریز و ضریب ملتون بيشترین همبستگي را با پارامتر های
هندسي مخروط افکنه ها نشان ميدهد و نشان دهنده نقش و اهميت مساحت و ناهمواری حوضه در شکل گيری و تکامل
مخروط افکنه ها دارد .ولي ميزان همبستگي آنها در حد متوسط است (بين  0/526تا  .)0/692استفاده از مدلهای نمایي
از جمله مواردی است که ميتوان برای برقراری ارتباط بين متغير های موثر بر شکل هندسي تحليل هندسي مخروط افکنه
ها استفاده نمود .از این رو متغير های مساحت و ضریب ملتون به عنوان متغير های مستقل و مساحت ،حجم و شيب
مخروط به عنوان متغير های وابسته در این مدل مورد استفاده قرار گرفت .رگرسيون خطي حاصل از ارتباط بين مساحت
حوضه آبریز و مساحت مخروط افکنه نشان دهنده همبستگي مثبت در حدود  0/41بين این دو متغير است (شکل )4A ،و
با افزایش مساحت حوضه آبریز ،مساحت مخروط افکنه نيز افزایش ميیابد .ضریب همبستگي بين مساحت حوضه آبریز و
حجم نيز مثبت و ضریب همبستگي آن در حدود  0/36است (شکل .)4B ،ارتباط بين مساحت حوضه آبریز و شيب مخروط
افکنه نيز با ضریب همبستگي  0/13مثبت است (شکل .)4C ،رابطه بين ضریب ملتون در ارتباط با حجم و شيب منفي و
ضربي همبستگي آن به ترتيب  -0/40و  -0/35است (شکل.)4D,E ،
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شكل .4همبستگي خطي بين  :Aمساحت حوضه آبریز و مساحت مخروط افكنه :B ،مساحت حوضه آبریز و حجم مخروط افكنه،
 :Cمساحت حوضه آبریز و شيب مخروط افكنه :D ،ضریب ملتون و حجم مخروط افكنه و  :Eضریب ملتون و شيب مخروط افكنه

تحليل آلومتري ارتباط مورفومتري حوضه و شكل هندسي مخروط افكنه

عالوه بر رگرسيون خطي ،از روابط و توابع نمایي دیگری نيز به منظور تحليل ارتباط بين متغير های حوضه آبریز و شکل
هندسي مخروط افکنه مورد استفاده قرار گرفته است که بر پایه آلومتری است .آلومتری اندازه گيری نسبت تغييرات در
بخش از یک ارگانسيم به واسطه تغيير در اندازه یک ارگانيزم است (گولد .)587،1966،1بول ( )52،1962و چرچ و مارک
( ،)342،1980جامعترین بحث را در زمينه کاربرد آلومتری مطرح نمودند و بول ( )52،1962از این مبحث در توجيه تغييرات
در ویژگيهای هندسي مخروط افکنه ها استفاده نمود .رابطه بول ( )1962به شرح ذیل است( :فرمول )3
Af=C Ad kفرمول ()3
در این رابطه  Afمساحت مخروط افکنه C ،نسبت مساحت مخروط افکنه به مساحت حوضه آبریزAd ،مساحت حوضه
آبریز و توان  kميزان شيب رگر سيون خطي م ساحت حو ضه آبریز و م ساحت مخروط افکنه ا ست که برای همه حو ضه
های آبریز و مخروط افکنه ها محاسبه گردید .نتيجه حاصل از این تابع در منطقه مورد مطالعه به صورت ذیل است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Gould
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Af=0.2381 Ad 0.41
نتایج حا صل از این رابطه ن شان دهنده ضریب همب ستگي مثبت و ب سيار قوی حدود  0/78بين م ساحت حو ضه آبریز و
م ساحت مخروط افکنه و نقش انکار ناپذیر م ساحت حو ضه در م ساحت مخروط افکنه ا ست و با افزایش م ساحت حو ضه
مساحت مخروط افکنه نيز افزایش ميیابد.
رابطه دیگری که در این تحقيق به آن پرداخته شــده اســت ،ارتباط بين مســاحت حوضــه آبریز ( 𝑏𝐴(و شــيب مخروط افکنه ( 𝑏𝐴
است(هوک 1968 ،و هاروی و همکاران.)1999 ،این رابطه به شرح ذیل است( فرمول :)4

 𝑆f=C Ab kفرمول()4
در این رابطه  Sfشيب مخروط افکنه C ،نسبت مساحت مخروط افکنه به مساحت حوضه آبریزAd ،مساحت حوضه آبریز
و توان  kميزان شــيب رگرســيون خطي مســاحت حوضــه آبریز و مخروط افکنه اســت و در منطقه مورد مطالعه رابطه به
صورت ذیل است.
𝑆f=0.52 Ad 0.128
بين م ساحت حو ضهها با شيب مخروط افکنه ها در منطقه مورد مطالعه با ا ستفاده از این رابطه همب ستگي ضعيف حدود
 0/01و مثبت برقرار است .از این رو مساحت حوضه تاثير بسيار کمي بر شيب مخروط افکنه دارد.
ارتباط بين شيب مخروط افکنه و ضریب ملتون از دیگر روابطي ا ست که در تحليل ارتباط بين متغير های حو ضه آبریز و
شکل هندسي مخروط که مورد استفاده قرار گرفته است (چرچ و مارک( )1980 ،فرمول .)5
𝑆f=C 𝑀bفرمول 5
در این رابطه Sfشيب مخروط افکنه C ،نسبت مساحت مخروط افکنه به مساحت حوضه آبریز M،ضریب ملتون و توان
 bميزان شيب رگرسيون خطي مساحت حوضه آبریز و مخروط افکنه است و در منطقه مورد مطالعه رابطه به صورت ذیل
است.
𝑆f=11.71 M 0.347
همانطور که در ماتریس همبستگي اشاره شد ،ارتباط بين ضریب ملتون شيب مخروط افکنه معکوس است .نتایج این
رابطه نيز نشان دهنده همبستگي مثبت و قوی  0/75بين این دو پارامتر تاثير ضریب ملتون بر شيب مخروط افکنه است.
نتيجه گيري

شرایط محيطي و طبيعي (ویژگيهای کليماتولوژیک ،هيدرولوژیک ،ژئوبوتانيک ،ليتولوژیک ،تکتونيک و )...به خصوص
ویژگيهای مورفومتری و زمين شناسي حوضه های آبریز در زایش مخروط افکنه ها و تفاوتهای موجود بين آنها نقش
اساسي را دارد .از این رو استفاده از ویژگيهای کمي پارامتر های هندسي و مورفومتری مخروط افکنه ها و حوضه های
آبریز ميتواند به درک بهتر ژئومورفولوژی این مخروط افکنه ها کمک نماید .در این تحقيق  24مخروط افکنه جلگه ساحلي
واحد تالش مورد بررسي قرار گرفت و مهمترین ویژگيهای هندسي آنها به همراه مشخصات مورفومتری حوضه های
آبریز تغذیه کنندهها این مخروط افکنه ها محاسبه گردید .وسيعترین و بيشترین ميزان حجم مخروط افکنه توسط رودخانه
ماسوله رودخان در بخش جنوبي منطقه تشکيل شده است .وسعت و حجم مخروط افکنه ها از سمت جنوب به سمت شمال
واحد تالش کاهش ميیابد .نتایج نشان ميدهد که مهمترین عامل در کاهش یا افزایش مساحت مخروط افکنه ها در این
منطقه ،وسعت حوضه آبریز است و با کاهش وسعت حوضه ،مساحت مخروط افکنه نيز روند کاهشي به خود ميگيرد و
ضریب همبستگي خطي  0/41را نشان ميدهد .ضریب همبستگي متوسطي بين مساحت حوضه آبریز و مساحت مخروط
افکنه وجود دارد که دليل آن را ميتوان نقش مهم عامل سنگ شناسي و ناهمواری حوضهها در فرسایش و رسوب گذاری
دانست .طبقه بندی حوضهها بر اساس فرسایش پذیری واحد های سنگ شناسي که در این تحقيق برای همه حوضه های
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آبریز صورت گرفت و نتایج نشان ميدهد ،وجود سنگهای در رده مقاوم و بسيار مقاوم در حوضه آبریز کرگانرود (بزرگترین
حوضه آبریز منطقه) و کاهش فرسایش واحد های سنگي از عواملي است که منجر به کاهش وسعت مخروط افکنه این
رودخانه نسبت به رودخانههایي با مساحت کمتر از این رودخانه است .ضریب ملتون که همزمان از دو عامل مساحت و
ناهمواری حوضه آبریز در رابطه خود استفاده نموده است ،به عنوان متغيری است که بيشترین همبستگي را با حجم ،شيب،
طول مخروط ،ارتفاع رأس مخروط و اختالف ارتفاع مخروط افکنه در منطقه مورد مطالعه دارد .در بررسي همبستگي بين
پارامترها از ماتریس همبستگي ،همبستگي خطي و روابط ریاضي بر مبنای آلومتری استفاده شد .نتایج نشان ميدهد ،به
غير از رابطه مساحت حوضه آبریز و شيب مخروط افکنه ،روابط بين مساحت حوضه و مساحت مخروط افکنه و همچنين
شيب و ضریب ملتون ،ضرایب به دست آمده از روش آلومتری همبستگي بسيار بهتری نسبت به سایر روشهای آماری در
زمينه ارتباط بين متغير های مرفومتری حوضه آبریز و شکل هندسي مخروط افکنه ها دارد.
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