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 افکنه )مطالعه موردی: شیرکوه یزد(ها بر حجم مخروطبررسی اثرات جهت جغرافیایی دامنه

 

 .یزدگروه جغرافیا، دانشگاه  رفولوژیواستادیار ژئوم -محمد شریفی پیچون

 .یزد، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی -مائده شیرانی
 
 

 28/11/1397نهایی:  تائید          19/01/1397پذیرش مقاله: 

 چكيده
از جمله حجم آنها در ارتباط با عوامل و پارامترهاي مختلف و متعددي  افكنهمشخصات مخروط

توان آنها را در شش گروه عمده شامل عوامل اقليمي و تغييرات آن، ویژگيهاي است كه مي

ها، تغييرات تكتونيكي بویژه تغييرات افكنه، ليتولوژي حوضههاي باالدست مخروطهندسي حوضه

بندي نمود. جهت ها دستهها، تغييرات كاربري زمين و جهت جغرافيایي دامنهسطح اساس حوضه

ها یكي از مهمترین پارامترهاي مؤثر بر هوازدگي سنگها، مقدار و رژیم بارش قرارگيري دامنه كوه

ها هاي پایكوهافكنهتوان در مخروطو به تبع آن خاک و پوشش گياهي بوده كه اثرات آن را مي

ها در كوه افكنهمشاهده نمود. هدف این پژوهش بررسي نقش جهات جغرافيایي بر حجم مخروط

اي، اي پراكنده ایران مركزي است. براي انجام این كار از تصاویر ماهوارهبزرگ شيركوه از كوهه

هاي توپوگرافي  براي مشخص نمودن متر، نقشه 5نقشه رقومي ارتفاعي با قدرت تفكيک 

 24هاي آبریز باالدست استفاده گردید. بدین ترتيب، ها و همچنين حوضهافكنهمحدوده مخروط

هاي آبریز باالدست مشخص گردیدند. با حظه با محدوده حوضهبزرگ و قابل مالافكنه مخروط

ها محاسبه و ميزان افكنهاستفاده از مدل كمي در سيستم اطالعات جغرافيایي حجم مخروط

هاي آبریز باالدست تعيين گيري شده حوضهپارامتر هندسي اندازه 8با  SPSSدر  همبستگي آنها

ن و سطح معناداري آنها نيز مشخص گردید. نتایج گردید. سپس، در مدل رگرسيون ضریب تعيي

هاي جنوبي ضلع شرقي شيركوه همبستگي باالیي بين حجم حاكي از آن است كه در دامنه

( و 0.95(، طول حوضه)0.98(، محيط)0.99ها با عوامل هندسي بویژه مساحت)افكنهمخروط

جود دارد. این امر براي داري صفر و نزدیک به صفر و( با سطح معني0.55شيب متوسط حوضه)

هاي غربي شيركوه نيز صدق نموده و عوامل هندسي به ترتيب شامل مساحت، محيط و دامنه

( مهمترین 0.85(، شيب و ارتفاع متوسط)0.94( طول حوضه)0.99ضریب شكل)با همبستگي 

مالي هاي شرقي با ضلع شاند. اما براي دامنهافكنه بودههايعوامل تعيين كننده حجم مخروط

هاي شمالي شيركوه، ضریب ( و براي دامنه0.59( و ضریب شكل)0.64تنها شيب)

دهند كه آن هم از سطح ( همبستگي متوسطي را نشان مي0.37( و طول حوضه)0.43گراویليوس)

 هاها عوامل هندسي حوضهباشند. بنابراین در این دامنهمعني داري قابل قبولي برخوردار نمي

 اند. ها ایفا كردهافكنهكمترین نقش را در حجم مخروط

 

 .، همبستگی، شيرکوهافکنه، حجم، مورفومتري حوضهمخروط واژگان کليدي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :نویسنده مسئول E-mail: mscharifi@yazd.ac.ir 

mailto:mscharifi@yazd.ac.ir


 55 ...افكنهها بر حجم مخروطبررسي اثرات جهت جغرافيایي دامنه

 
 مقدمه

ای مخروطی شکل بر روی زمین است که در محل خارج شدن رودخانه از حوضه کوهستان شکل افکنه عارضهمخروط
شود که دره رودخانه پس از ورود به داخل دشت باز شده، عارضه جایی پدیدار می (. این1998، 1فرسونگیرد)بلر و مکمی

توان به سه بخش افکنه را میهای( مخروط444شود)همان:از شیب بستر و به تبع آن سرعت جریان رودخانه کاسته می
فرسون، تقسیم نمود)بلر و مک 5نیو پایا 4، میانی3( یا به سخن دیگر بخشهای آغازین1996، 2باالیی، میانی و پایینی)میال

شوند که نتیجه خشک محسوب میها به عنوان یکی از عوارض ژئومورفیکی مناطق خشک ونیمهافکنه(. مخروط1998
توان آن را در زمره مواریث اقلیمی کواترنر در باشند و از این نظر میحال می های شدید آب در گذشته وعملکرد جریان

(. با این وجود در حال حاضر در همه شرایط آب و هوایی سراسر کره زمین قابل 31386:م، نظرگرفت) اصغری مقد
، 7های آلپی)کوستاچوکمحیط(، 1392نژاد، مقصودی و محمد، 1978، 6اند مانند مناطق خشک)بوتروید و نومندالمشاهده

(. مطالعات 1985، 9استوایی)کسل و اسپایسر های بسیار پرباران( و حتی محیط1990، 8(، آب و هوای مرطوب)کوچل1986
اند که سه عامل ای در مورد ساختار، مورفولوژی و هیدرولوژی آنها انجام گرفته است. این مطالعات نشان دادهنسبتا گسترده

 10، هاروی1996و  1992ها عبارتند: الف( تغییرات سطح اساس)میال، افکنهاصلی اثرگذار بر پیدایش و تحوالت مخروط
(، و ج( تغییرات کاربری 1999و هاروی  1997و همکاران، 12، چامیال1977 11(، ب(تغییرات اقلیمی)واسون2000و  1999

 (.2004، 17و زیگمونت 2002، 16؛ کولتارد2001و همکاران،  15، کلیمک1995، 14؛ تایسیر1991، 13زمین)باالنتین
است. نظریه رایج این است که با کاهش مؤثر شیب های مختلفی مطرح شده ها تئوریافکنهگیری مخروطدر مورد شکل

که در نقطه آغازین گذارد و به دلیل آندره رودخانه و به دنبال آن سرعت جریان، رودخانه بار رسوبی خود را بر جای می
 18شود. بولکنند، جریان آب به اطراف پخش و شکل مخروط ایجاد میدانه رسوب پیدا میشکست شیب، رسوبات درشت

دارد که افزایش پهنای کانال داند و بیان میافکنه نمی( اما وجود شکست شیب را به تنهایی عامل ایجاد مخرو1964)
 1960گردد. تا دههزمان سبب رسوبگذاری قسمتی از بار رودخانه میرودخانه و کاهش عمق یا سرعت جریان به طور هم

و بیشتر از جنبه کیفی و توصیفی انجام  آمریکا و فرانسه انگلیس، کشور سه در ها اغلبافکنهپژوهش در مورد مخروط
گرفته است. اما از این زمان به بعد  مطالعات در زمینه این عارضه گسترش و جنبه کمی و مدلسازی به خود می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Blair and McPherson 
2 -Mial 

3 -Proximal 

4 -Medial 
55 -Distal 
6 - Bootroyd & Nummendal 

7 - Kostaschuk 
8 -Kochel 
9 -Kesel & Speicer 
10 -Harvey 

11 -Wasson 

12 -Chamyal 

13 -Ballantyne 

14 -Teisseyre 

15 -Klimek 

16 -Coulthard 

17 -Zygmunt 

18 Bull 
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های وضهها با خصوصیات فیزیوگرافی حافکنههای هندسی مخروط(. در این تحقیقات روابط بین ویژگی1990:4گرفت)لیس،

های تجربی برای تبین این روابط بوجود آمد. آبریز باالدست آنها مورد بررسی قرار گرفته و بدین روی یک سری مدل
ها، عوامل محیطی دیگر مانند تکتونیک، تحوالت و تغییرات آب و هوایی همچنین، عالوه بر خصوصیات فیزیوگرافی حوضه

ها افکنه مورد توجه واقع شدند و اثر این عوامل بر مورفومتری مخروطهایطو تغییرات سطح اساس در بررسی تحوالت مخرو
و همکاران،  3؛ ویسراس2016و  1999؛ هاروی1997و همکاران،  2؛ کالواش1992و همکاران،  1بررسی گردیدند)سیلوا

 در افکنه خروطم حوضه زهکشی مورفومتری و رسوبی فرآیندهای بین (، ارتباط1986)4(. کاستاسچاک و همکاران2003

دهند. نشان می همبستگی با مورفومتری رسوبی فرآیندهای آلبرتا در کانادا را بررسی و مشاهده نمودند که بانف نزدیکی
های آبریز نیز در سالهای اخیر مطالعات خوبی انجام ها و رابطه آن با مورفومتری حوضهافکنهدر مورد برآورد حجم مخروط

ها را مطالعه و دو روش را پیشنهاد دادند. افکنه( نحوه محاسبه حجم مخروط1985) 5واسونگرفته است. نانینگا و 
( 2009)8در ورمونت را محاسبه کرد. بیلیس 7های مورفومتریک، حجم مخروط افکنه بوون( بر اساس ویژگی2002)6کاتن

در نیوزلند محاسبه  9کوراکایل سواحل در مپآرک افزار نرم توسط رقومی ارتفاعی مدلها را بر اساس حجم مخروط افکنه
 آمریکا متحده ایاالت وایومینگدر  12در کانادا و منطقه آبساروکا 11بوو های درهافکنه( حجم مخروط2010)10نمود. جیلس

اگر چه به دلیل شرایط اقلیمی، زمین شناختی و  نمود. تحلیل هاافکنه مخروط مساحت با را آنها رابطه و محاسبه را
های پرتعداد، وسیع و حجیمی در سرزمین ایران، بویژه در ایران مرکزی تشکیل شده است، اما افکنهتوپوگرافی، مخروط

توان به شرح زیر بیان داشت: مطالعات نسبتا کمی در مورد آنها انجام گرفته است. مهمترین این مطالعات را می
نمود.  گیری آنها مطالعهیط اقلیمی و محیطی دیرینه در شکلهای تهران و شراافکنه( در مورد مخروط1972)13بومونت
های حوضه میقان)اراک( را مطالعه نمود و به این نتیجه دست یافت که افکنه( مورفومتری مخروط1383طالقانی) عالئی

دست دارد. های باالهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی حوضهها رابطه مستقیمی با ویژگیمشخصات هندسی مخروط افکنه
های ارتفاعات دره دیز پرداختند افکنه( به بررسی نقش عوامل مختلف در گسترش و تکامل مخروط1385عابدینی و رجایی)

های آبریز همبستگی باالیی وجود دارد. مختاری و افکنه و حوضهو بیان کردند که بین عوامل هندسی مخروط
اطراف توده کوهستانی میشیوداغ در شمال غرب ایران را بررسی و  هایافکنه( اشکال مختلف مخروط1386همکاران)

( عوامل موثر در تحول 1387دریافتند که فعالیتهای تکتونیکی در توسعه و تحول آنها نقش زیادی داشته است. مقصودی)
ی شامل ژئومورفولوژی مخروط افکنه جاجرود را بررسی و نشان داد که تحول این عارضه حاصل عملکرد عوامل طبیع

باشد. پاکزاد و مدت میتغییرات اقلیمی، حرکات تکتونیکی و تغییر سطح اساس در درازمدت و عوامل انسانی در کوتاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4 Kostaschuk et al 

5 -Nanninga & Wasson 

6 Cotton 

7 Bowen 

8 Baylis 

9 KailKoura 

10 Giles 

11 Bow 

12 Absaroka 

13 - Beaumont 
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ای بخش پایینی حوضه زاینده رود را مورد های مخروط افکنهها و فرایندهای رسوبگذاری نهشته( رخساره1388امینی)

به بررسی روابط کمی بین حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتونیک  (1391مطالعه قرار دادند. خبازی و همکاران)
های واقع در حاشیه طاقدیس دنه افکنه( به برآورد حجم مخروط1393فعال در حوضه آبریز دق سرخ پرداختند بهرامی)

های دامنه های فکنها( تاثیرات آب و هوای عصر حاضر را بر مخروط1393خشک و ارتباط آن با تکتونیک پرداخت. مقامی)
های افکنهای به بررسی واکنش مخروط( در مطالعه1394نژاد و صیاد)جنوب یاالداغ در شمال شرق ایران مطالعه کرد. محمد

( به بررسی تکتونیک فعال و 1394شرق گرمسار بر جابجایی عمودی و امتدادی گسلها پرداختند. امیراحمدی و همکاران)
( 1394ها در یک سری از حوضه های آبریز شمال شرق ایران پرداختند. روستایی و همکاران)افکنهارتباط آن با حجم مخروط 

ها و بستر حوضه اسکوچای را بررسی نمودند. جوکار و افکنهنقش عوامل موثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط
ها و مهمترین افکنهیل مخروطها در تشک( اثرات ویژگیهای هندسی حوضه1395( و جوکار و همکاران)1394فخرالدین)

های جنوبی البرز در استان سمنان را بررسی کردند. جمال آبادی و گیری آنها در دامنهعوامل مورفومتری موثر بر شکل
های دامنه های جنوبی ارتفاعات جغتای را مطالعه افکنه( نقش تکتونیک را در پیدایش و تحول مخروط1396همکاران)

های مختلف های دامنهافکنههای آبریز در میزان حجم مخروطپژوهش، بررسی نقش مورفومتری حوضهکردند. هدف از این 
شیرکوه در جنوب شهر یزد با تاکید بر اثر جهت جغرافیایی است. جهت قرارگیری دامنه کوهها یکی از مهمترین پارامترهای 

-توان در مخروطوشش گیاهی بوده که اثرات آن را میمؤثر بر هوازدگی سنگها، مقدار و رژیم بارش و به تبع آن خاک و پ

ها مشاهده نمود. از آنجا که شیرکوه یک توده گرانیتی نسبتا مخروطی شکل بوده که در همه جهات آن های پایکوهافکنه
عامل سناسی، جهات مختلف آن بسیار نزدیک به هم هستند، و از نظر سنگ اندهای متعدد و بزرگی ایجاد شدهافکنهمخرط

های تواند نقش اصلی و اساسی را در میزان حجم مخروط ها در دامنههای هوایی میها در برابر تودهجهت قرارگیری دامنه
 داشته باشد.مختلف آن 

 موقعيت منطقه مورد مطالعه

 استان غربی جنوب و جنوبی هایبخش در و شودمی محسوب پراکنده ایران مرکزی کوههای سلسله جز شیرکوه کوهستان
 زبانه به شرق از کوهستان این. (1است)شکل  برافراشته قد شرقی جنوب -غربی شمال روند با دیواربلندی مانند به یزد،
 به غرب از پشت، توران و دغ ارنان، نیر چنار،به روستای تنگ جنوب از آباد و شهرستان مهریز،دشت ابراهیم بوهروک، کوه

ای کوتاه به شهر یزد تفت، و از شمال با فاصله و اسالمیه دامک و شهرهای آباد علی دهستان و ریگیوک گدار منطقه
و با وجود منطقه خشک و کم بارش ایران  از برف و یخ پوشیده شده است اغلب این کوهستان در زمستان .شودمی محدود

لیتوژی اصلی . کندد را تامین میآب بخشی اعظمی از استان یز ای برخوردار بوده و به همینمرکزی، از بارش قابل مالحظه
ها قرار روی آن برهای آهکی کرتاسه است که با دگرشیبی آذرین گرانیتوئید وسنگگرانیت، های منطقه متشکل از کوه

به تخریب  و ذوب آن در فصل سرد و نوسانات دمایی در بیشتر ایام سالمکانیکی ناشی از یخبندان  هوازدگی. نداگرفته
این کوه بلند   های. به همین دلیل بر روی اغلب دامنهمنجر شده است هاو حجم زیاد مواد تخریبی بر روی دامنه هاسنگ

دار و دانه درشتی قابل مشاهده است که در صورت وجود آبهای جاری می توانند به پایین دست های زاویهو حجیم واریزه
  .هها رسوب پیدا کنندافکنه در پایکوانتقال پیدا کرده و به شکل مخروط
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 و دامنه هاي مختلف شيركوه در استان یزد مورد مطالعهمحدوده : 1شكل

 روش تحقيق

های ها از نقشهافکنههای آبخیز و ابعاد مخروطدر این تحقیق به منظور بررسی روابط بین خصوصیات مورفومتری حوضه
ها و ای منطقه استفاده شد. این دادهمتر و تصاویر ماهواره 5با قدرت تفکیک  ، نقشه رقومی ارتفاعی 1:25000توپوگرافی 

های مختلف افکنه در دامنهمخروط 24مرجع گردیدند. بدین شکل تعداد منتقل و زمینArc GIS  10.3افزارها به نرمنقشه
ان و شکل مخروطی آنها در تصاویر های میزای واگرا، فرم خطوط منحنیهای نقطهشیرکوه بر اساس ویژگی شبکه آبراهه

افکنه مخروط 15های شرقی یعنی در دشت ابراهیم آباد حدود ای مشخص و ترسیم شدند. از این نظر، در دامنهماهواره
مخروط  4مورد آن جهت جنوبی دارد. همچنین، در دامنه های شمالی شیرکوه  6مورد آن جهت شمالی و  9وجود دارد که 

های افکنه، (. پس از مشخص کردن مخروط2افکنه مشخص و ترسیم شدند)شکلمخروط 5و در دامنه های غربی  افکنه
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DEM افکنه بر اساس گزینه آنها به طور جداگانه برای هر مخروطExtract by mask  درArcMap  .برش داده شد

محاسبه گردید. سپس روی  DEMرستر در  های هرمقادیر سلول Tools  special Analystدر Intبا استفاده از آیتم 
افکنه انتخاب و فیلد جدیدی تحت عنوان حجم مخروط open Attribute tableالیه حاصله راست کلیک نموده و گزینه 

 داخل آن فیلد پایین کادردر را انتخاب و  Field Calculatorساخته می شود. روی فیلد جدید راست کلیک نموده، گزینه 
Value و در  داده از فیلد مورد نظر نمودهترین مقدار آن را منهای کم و خاب را انتcount ثابت دو بار در عدد  و سپس

 statisticی گزینهو راست کلیک کرده طوری که کل ستون انتخاب شود  فیلد حجمباالی  . در ادامه،کنیمضرب می 263.4
 .(1)رابطه  باشدی مورد نظر میافکنهمخروطحجم  sum که در داخل آن مجموع مقادیر یعنی شده انتخاب
 count *263.4*263.4 * (value – min value)                                                            (1رابطه )

 افزارهای آبریز باالدست هر مخروط مشخص در نرمها به طور جداگانه، حوضهافکنهپس از به دست آوردن حجم مخروط 
Arc GIS 10.3  و الحاقیهArcHydro  ،مشخص و ترسیم گردیدند و ویژگیهای هندسی آنها شامل مساحت، محیط

 تبدیل ارتفاع متوسط، متوسط شیب حوضه، طول حوضه و ضریب گراویلیوس به شکل مجزا مشخص شدند. در واقع، با

جهت جغرافیایی  4های آبخیز در تری حوضهمورفوم و کمی ژئومرفولوژی رستری، خصوصیات فرمت به اطالعاتی هایالیه
شامل مساحت، محیط، ارتفاع متوسط، متوسط شیب حوضه، طول حوضه و ضریب گراویلیوس محاسبه گردید. سایر اطالعات 

طریق روابط  های پایه مذکور وازها از قبیل ضریب شکل حوضه، تراکم زهکشی حوضه با استفاده از دادهمورد نیاز حوضه
و برای  SPSSافزار ها در نرمها با پارامتری مورفومتری حوضهافکنهریاضی حاصل شد. سپس همبستگی بین حجم مخروط

ها افکنهجهت جغرافیایی محاسبه و به شکل نمودار نیز نمایش داده شد. در نهایت، رگرسیون چندمتغیره بین حجم مخروط 4
برای نشان دادن اثرپذیری حجم آنها از جهت جغرافیای و  SPSSافزار افیایی درنرمجهت جغر4ها درو مورفومتری حوضه

 های هندسی حوضه های باالدست محاسبه گردید.ویژگی

 
 هاي مختلف شيركوهها در دامنهافكنهنمایش مخروط: 2شكل 

 بحث و یافته هاي تحقيق

های باالدست در کوه شیرکوه در های هندسی حوضهافکنه و ویژگیهایبرای به دست آوردن رابطه بین حجم مخروط 
محاسبه گردید. سپس، ویژگیهای هندسی  ArcMapابتدا حجم این هر یک از مخروطافکنه ها به شکل مجزا در محیط 
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حوضه های باالدست شامل مساحت، محیط، ارتفاع متوسط، متوسط شیب حوضه، طول حوضه و ضریب گراویلیوس، ضریب 

 ( آورده شده است.4تا  1زهکشی حوضه محاسبه گردید که نتایج آن در جداول) شکل حوضه و تراکم

 
 هاي شرقي باجهت جنوبيافكنه دامنهمخروط و هاي آبریزهاي مورفومتري حوضهویژگي :1جدول

 

 هاي شرقي با جهت شماليافكنه دامنههاي آبریزو مخروطهاي مورفومتري حوضهویژگي :2جدول

 

 هاي غربيافكنه دامنههاي آبریز و مخروطهاي مورفومتري حوضهویژگي :3جدول

 

 هاي شماليافكنه دامنههاي آبریز و مخروطهاي مورفومتري حوضهویژگي :4جدول

 
 

 هاافكنه و عوامل هندسي حوضههايبرآورد همبستگي بين حجم مخروط
های باالدست آنها، سعی گردید که از یک سو و مشخصات هندسی اثرگذار حوضه افکنهمخروطپس از محاسبه حجم      

 SPSSهای باالدست به شکل جداگانه در محیط افکنه با ویژگیهای هندسی حوضههایرابطه بین حجم هر یک از مخروط
متغیره جهت تعیین رابطه در جهات مختلف جغرافیایی انجام بگیرد. برای انجام این کار از روش همبستگی و رگرسیون چند 

های باالدست استفاده گردید به گونه ای که متغیر وابسته)حجم های هندسی حوضهها و ویژگیافکنهبین حجم مخروط
های آّبریز( و رابطه آنها با هم در چهار جهت ای از متغیرهای مستقل)مشخصات هندسی حوضهافکنه( و مجموعهمخروط

سی قرار گرفتند. در دامنه های شرقی، دشت نسبتا بزرگ و وسیع ابراهیم آباد قرار گرفته است جغرافیایی مورد تحلیل و برر
های متعدد کوچک و بزرگی قرار گرفته است. از این رو، این جهت افکنههای پایکوهی آن تحت سیطره مخروطکه بخش
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با جهت جنوبی تقسیم شده است و که هر های شرقی های شرقی با جهت شمالی و دامنهجغرافیایی خود به دو بخش دامنه

دهند. بنابراین، میزان همبستگی حجم مخروط افکنه ها در دامنه یک ویژگی های منحصر به فرد و متفاوتی را نشان می
 (.5های مختلف جغرافیایی بسیار متفاوت است)جدول های ضلع

 جهت جغرافيایي 4در  هاها و مورفومتري حوضهافكنهبستگي بين حجم مخروطهم :5جدول

 

 هاي شرقي با جهت جنوبيافكنه در دامنهنمودار همبستگي بين حجم مخروط

های شرقی شیرکوه و در غرب شهر مهریز ختم می آباد در دامنههای شرقی با جهت جنوبی به دشت وسیع ابراهیمدامنه 
دیگر شیرکوه در سایر جهات برخوردار هستند و باهادا  هایها از تعدد بسیار باالیی به نسبت سایر دامنهافکنهشود. مخروط

ها دارای رخنمون های نسبتا کوچکی در باالدست برخورداند. اغلب این حوضهاند. با این وجود، از حوضهرا بوجود آورده
-خروطخوردگی کمتری در این بخش اتفاق افتاده است. به همین دلیل، همبستگی باالیی بین حجم مآهکی هستند و گسل

( وجود دارد. بدین 95/0های باالدست بویژه مساحت، محیط و طول حوضه)بیش از ها و عوامل مورفومتری حوضهافکنه
افکنه های این بخش ترتیب، محیط، مساحت، طول حوضه و در درجه بعد شیب متوسط حوضه کنترل کننده حجم مخروط

 (.3بوده است)شکل
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 ها و عوامل مورفومتریک حوضه ها در دامنه هاي شرقي با جهت جنوبينمودار همبستگي بين حجم مخروط افكنه: 3شكل
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 هاي شرقي با جهت شماليافكنه در دامنههمبستگي بين حجم مخروط

به دلیل داشتن حوضه های بسیار بزرگ باالدست  هایی که در این بخش از دامنه های شیرکوه قرار گرفته اندمخروط افکنه
از نظر محیط و مساحت از حجم بسیار بزرگی برخوردار می باشند. بررسی همبستگی بین حجم مخروط افکنه ها با ویژگیهای 

ها همبستگی افکنهها و حجم مخروطهندسی حوضه های باالدست نشان داد که بر خالف تصور بین محیط و مساحت حوضه
ها شناسی در بخشهای مختلف این حوضههای سنگ(. این امر احتماال به دلیل تفاوت2/0ر پایینی وجود دارد)در حدود بسیا

باشد. اما، بررسی همبستگی بین حجم از یک سو و عملکرد گسلها و همچنین تغییرات اقلیمی گذشته از دیگر سو می
اد که عوامل شیب متوسط حوضه، ضریب شکل و در درجه بعد افکنه ها و سایر پارامترهای هندسی دیگر نشان دمخروط

 (.4ارتفاع حوضه نقش زیادی در حجم آنها ایفا کرده اند)شکل
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 هاي شرقي با جهت شماليها در دامنهها و عوامل مورفومتریک حوضهافكنهنمودار همبستگي بين حجم مخروط: 4شكل

 هاهاي غربي با عوامل هندسي حوضهدامنههاي افكنههمبستگي حجم مخروط

دست های پایینافکنهگر اصلی مقادیر حجم مخروطهای باالدست کنترلدر دامنه های غربی شیرکوه، عوامل هندسی حوضه
پارامتر  8ها نشان داد که از بین های افکنه و پارامترهای هندسی حوضهبوده است. بررسی همبستگی بین حجم مخروط

افکنه گیری و حجم مخروطسی تنها دو مورد آن شامل ضریب گراویلیوس و تراکم زهکشی نقش کمی در شکلمورد برر
ها ایفا کرده است. اما عوامل دیگر شامل ضریب شکل حوضه، مساحت، محیط، طول حوضه، شیب متوسط و ارتفاع حوضه 

افکنه هاین رو،  عامل اصلی اثرگذار بر حجم مخروط(. از ای5اند)شکل ها ایفا کردهبه ترتیب نقش اساسی را در حجم مخروط
 های باالدست است.های غربی پارامترهای هندسی حوضهدر دامنه
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 هاي غربيها در دامنهها و عوامل مورفومتریک حوضهافكنهنمودار همبستگي بين حجم مخروط: 5شكل

 هاشمالي با عوامل هندسي حوضه هايهاي دامنهافكنههمبستگي حجم مخروط

های آبریز و حجم مخروط افکنه های پایین دست کمترین در دامنه های شمالی شیرکوه بین عوامل هندسی حوضه
همبستگی به نسبت سایر جهات جغرافیایی قابل مشاهده است. اینکه در این دامنه ها مخروط های خیلی بزرگی ایجاد 

وجود نیز احتماال از عوامل سنگ شناسی و تکتونیک و شاید هم تغییرات اقلیمی بیشتر اثر افکنه های منشده اند و مخروط
ها افکنهپذیرفته اند. نکته جالب توجه آن است که در این بخش مساحت و محیط کمترین همبستگی را با حجم مخروط

 دهند.نشان می
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 هاي شماليها در دامنهها و عوامل مورفومتریک حوضهافكنهنمودار همبستگي بين حجم مخروط: 6شكل
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 هاي آبریز باالدستها با پارامترهاي هندسي حوضهافكنهچند متغييره حجم مخروط رگرسيونتحليل 

 یهاافکنهها با حجم مخروطهای مورفولوژیکی حوضهپس از استخراج پارامترهای الزم، تجزیه و تحلیل ارتباط بین ویژگی
های ی بین پارامترانجام گرفت. در این مرحله، رگرسیون جهت تعیین رابطه SPSSها در محیط نرم افزاری وابسته به آن

ها( و افکنهها استفاده گردید به طوری که متغیر وابسته )حجم مخروطافکنهیادشده و تاثیر این عوامل در گسترش مخروط
های آبخیز( به طور همزمان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. مدل حوضهای از متغیرهای مستقل )خصوصیات مجموعه

 باشد:رگرسیونی که در این تحقیق استفاده شده است، بر اساس رابطه زیر می
 Volume FAN = A + B1X1      

ضرایب هر یک از  Bعوامل مورفومتری حوضه ها و  Xعدد ثابت،  Aحجم مخروط افکنه،  Volume fanکه در آن 

 .عوامل هستند

 تحليل رگرسيون دامنه هاي شرقي با جهت شمالي

آید ضریب تبیین شیب متوسط و ضریب شکل حوضه و تا حدودی ارتفاع متوسط حوضه ( بر می6همانطور که از جدول)
نسبتا باال و قابل قبول می باشد. اما تراکم زهکشی و طول حوضه کمترین مقدار ضریب تعیین شدت ارتباط بین حجم 

( 23/0افکنه ها در این بخش و ویژگیهای هندسی حوضه های باالدست دارند. مساحت نیز از ضریب تعیین پایینی)خروطم
برخوردار است. از نظر معناداری و اثرات عوامل هندسی در آینده بر حجم مخروطافکنه ها شیب و ضریب شکل قابل قبول 

 (.6هستند)جدول  بوده و عوامل دیگر از سطح معناداری کمتری برخوردار
 

 هاي شرقي باجهت شماليها در دامنهها و مورفومتري حوضهافكنهمحاسبات رگرسيون ارتباط حجم مخروط :6جدول 

 

  

 هاي شرقي با جهت جنوبيتحليل رگرسيون دامنه

در این بخش از منطقه مساحت و محیط و در مرحله بعد طول حوضه دارای بیشترین ضریب تعیین در رابطه با حجم    
ها با عوامل مساحت و محیط بسیار باالست. افکنهباشد. همچنین، مقدار و شدت همبستگی حجم مخرطوها میافکنهمخروط

اثر از این سه پارامتر است. ضریب معناداری این سه پارامتر صفر ها در این بخش کامال متافکنهبنابراین، حجم مخروط
افکنه ها در آینده نیز تحت تاثیر این سه پارامتر خواهد بود. هر چند گیری و گسترش مخروط(. بنابراین، شکل7است)جدول

 افکنه ها اثرات قابل توجهی داشته است.که شیب متوسط حوضه نیز در حجم مخروط
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 جنوبي هاي شرقي باجهتها در دامنهها و مورفومتري حوضهافكنهسبات رگرسيون ارتباط حجم مخروطمحا :7جدول 

 
 

 تحليل رگرسيون دامنه هاي غربي

های باالدست باال بوده ها و بیشتر پارامترهای مورفومتری حوضهافکنهدر دامنه های غربی ضریب تعیین بین حجم مخروط
داری نیز برخوردار هستند. در واقع، ضریب تعیین مساحت، محیط، ضریب شکل، طول حوضه و ارتفاع و از سطح باالی معنی

. بدین ترتیب، (8و یا نزدیک به صفر است)جدول  داری آنها صفربوده و همچنین سطح معنیمتوسط حوضه نزدیک یک 
های باالدست خود صات هندسی حوضههای غربی شیرکوه به طور کامل متاثر از مشخافکنه های واقع در دامنهمخروط

 .هستند
 هاي غربيها در دامنهها و مورفومتري حوضهافكنهمحاسبات رگرسيون ارتباط حجم مخروط :8جدول 

 

 هاي شماليهاي دامنهافكنهحجم مخروط تحليل رگرسيون

مورفومتری حوضه ها اثر پذیرفته گیری شده کمتر از عوامل های افکنه اندازههای شمالی شیرکوه حجم مخروطدر دامنه
است. با این وجود ارتفاع متوسط حوضه ضریب تعیین باالیی را نشان داده و بر اساس مدل رگرسیون، خط مقدار معناداری 

است که قابل قبول است. همچنین ضریب تعیین حجم مخروط افکنه در این بخش تنها در ارتباط با دو  0.05آن کمتر از
دهد که حاکی از اثرگذاری این دو پارامتر یعنی تراکم زهکشی و ضریب شکل مقدار باالیی را نشان می عامل مورفومتری،

دهد که عوامل های رگرسیون نشان میهای شیرکوه است. بررسی دادههای این بخش از دامنهافکنهدر مقدار حجم مخروط
های این بخش از حوضه افکنهمساحت، محیط و در مرحله بعد شیب متوسط حوضه اثر بسیار کمی در اندازه حجم مخروط

 (. 9داشته اند. به همین دلیل، ضریب معناداری آنها قابل قبول نیست)جدول
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 شمالي هايها در دامنهها و مورفومتري حوضهافكنهمخروطمحاسبات رگرسيون ارتباط حجم  :9جدول 

 گيرينتيجه

توان ها و ویژگیهای آنها در ارتباط با عوامل و پارامترهای مختلف و متعددی هستند که میافکنهگیری و ابعاد مخروطشکل
های های باالدست مخروطهآنها را در شش گروه الف( عوامل اقلیمی، نوسان و تغییرات آن، ب( ویژگیهای هندسی حوض

ها، و( تغییرات کاربری زمین و م( ها، د( تغییرات تکتونیکی بویژه تغییرات سطح اساس حوضهافکنه، ج( لیتولوژی حوضه
ها مطالعات مختلف و متعددی  افکنهبندی نمود. در مورد اثرات عوامل فوق بر ابعاد مخروطها دستهجهت جغرافیایی دامنه

در مناطق مختلف دنیا انجام گرفته است که در بخش مقدمه برخی از آنها از نظر موضوعی و نتیجه مورد بحث قرار گرفته 
ای انجام نگرفته است. از این رو، این پژوهش اثرات ها مطالعهافکنهاند. اما در مورد اثرات جهت جغرافیایی بر ابعاد مخروط

ری حوضه ها را در چهار جهت جغرافیایی در یکی از کوههای بسیار بزرگ از نظر حجم، محیط، وسعت و ارتفاع موفومت
گیرد و عامل اصلی بندی ناهمواریهای ایران در زمره واحد کوههای پراکنده ایران مرکزی قرار میاست که از نظر تقسیم

باشد. اههای متعدد دیگر در بخشهای داخلی و پایکوهی آن میگیری شهرهای دامنه آن شامل یزد، تفت، مهریز و روستشکل
این کوه به شکل مخروط بسیار نامتقارنی است که در امتداد ساختار اصلی واحدهای مورفوتکتونیکی ایران کشیده شده 

دتا کرتاسه( ها و دولومیتهای دوران دوم)عمآهک کیلومترمربع 1000اتولیت گرانیتوئیدی شیرکوه با وسعتی بیش از است. ب
متر باالآورده است. بدین ترتیب، جنس سنگهای کوه مذکور گرانیت ها در زیر و آهک و  1000را با ضخامت بیش از 

ها رخنمون دولومیت در طبقات فوقانی است که در برخی نقاط با تخریب و از بین رفتن الیه های رسوبی رویی، گرانیت
ها و شکستگیهای متعددی شیرکوه و دامنه های آن را تحت تاثیر قرار داده گسل پیدا کرده اند. همچنین، از نظر ساختمانی

های یخچالی و بین یخچالی در گذشته در این اند. بعالوه، بررسیهای متعددی حاکی از نوسانات اقلیمی و حاکمیت دوره
اثیر داشته است که این پژوهش های افکنه و ابعاد آنها تگیری مخروطمنطقه دارد. از این نظر عوامل متعددی بر شکل

بیشتر به دنبال بررسی اثر جهت جغرافیایی بر روی حجم مخروط افکنه ها بوده است. بدین شکل در این مطالعه رابطه بین 
ها در چهار جهت جغرافیایی شیرکوه مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین عامل هندسی حوضه ها با حجم مخروط افکنه 8

های با جهت شمالی و آباد در پای دامنهاند؛ جایی که دشت وسیع ابراهیمهای شرقی بوجود آمدهدامنهها در افکنهمخروط
های باالدست دامنه گیری آنها فراهم آورده است. اما، از نظر ویژگیهای حوضهجنوبی دشت فضای مناسبی را برای شکل

های شمالی از وسعت و محیط بسیار های دامنهه حوضهای کهای با جهت شمالی و جنوبی بسیار از هم متفاوتند به گونه
های جهت جنوبی این بخش از محیط و های دامنهاند. اما، حوضهبزرگی برخوردار بوده و از نظر شکل نیز بسیار کشیده

تری دارند. از این رو، حجم مخروط های دامنه های شرقی با جهت شمالی بسیار مساحت کوچکتری و شکل بسیار فشرده
ها افکنهبیشتر از همین دامنه ها با جهت جنوبی است. با این وجود، نتایج بررسی همبستگی و رگرسیون بین حجم مخروط

افکنه ها های باالدست در همین ضلع و با دو جهت بسیار چشمگیر بود. به نحوی که حجم مخروطبا مورفومتری حوضه
داد. عیین باالیی را با مساحت، محیط و طول حوضه نشان میدر دامنه های شرقی با جهت جنوبی همبستگی و ضریب ت

 R متغيرهاي مستقل

Square 
F df1 df2 Sig. Constant b1 

 0.008 0.016 1 2 0.912 320186300.2 4396264.771 (km2مساحت حوضه )

 0.018 0.036 1 2 0.867 23510191.7 9015707.822 (kmمحیط حوضه)

 243397816- 823892571.2 0.570 2 1 0.454 0.185 ضریب گراویلیوس

 1511562356 1497523546 0.641 2 1 0.295 0.129 تراکم زهکشی حوضه

 255863.895- 637545085.6 0.387 2 1 1.204 0.376 هطول حوض

 22012265.4- 605863069.5 0.471 2 1 0.779 0.280 ضریب شکل حوضه

 164904.751 205864571.2 0.655 2 1 0.270 0.119 ارتفاع متوسط حوضه

 276941.060 33812482.38 0.143 2 1 5.521 0.734 شیب متوسط حوضه
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که برای دامنه شیب حوضه نیز در مدل رگرسیون با وجود همبستگی متوسط سطح معناداری را نمایش می داد. در حالی

( اثرات متوسطی بر حجم %59( و ضریب شکل)%64های با جهت شمالی، همبستگی بسیار کمرنگ بود و تنها شیب حوضه)
برخوردار بودند. اما مساحت و محیط همبستگی  0.05افکنه ها داشته اند که آنها نیز از سطح معنی داری کمتر از خروطم

را نشان دادند. این امر برای دامنه های غربی و شمالی کوه شیرکوه نیز قابل توجه بود به گونه ای که در دامنه  0.2حدود 
های ها و اغلب عوامل مورفومتری حوضهین بین حجم مخروط افکنههای غربی میزان همبستگی و حتی ضریب تعی

درصد بود  بسیار باال بود  90باالدست بویژه مساحت، محیط، طول حوضه، شیب و ارتفاع متوسط و ضریب شکل بیش از 
امل متاثر از و سطح معنی داری آنها نیز صفر یا نزدیک صفر را نشان می دهد. بنابراین، حجم مخروط ها تقریبا به طول ک

ویژگیهای هندسی حوضه ها در این منطقه است. اما برای دامنه های شمالی این وضعیت بسیار متفاون بود به گونه ای که 
های افکنه بر عهده داشته اند. در مدل رگرسیون نیز عوامل هندسی حوضه ای کمترین نقش را در کنترل حجم مخروط

( 0.14داری)ها داشت که آن هم از نظر سطح معنیرا با حجم مخروط 0.73 تنها شیب متوسط حوضه ضریب تعیین حدود
های دامنه های شمالی و  باشد. بدین تریتب، نتایج نهایی حاکی از آن است که اندازه حجم  مخروط افکنهقابل قبول نمی

افکنه دامنه های شرقی با ضلع شمالی بسیار کم تحت تاثیر پارامترهای هندسی حوضه ها قرار گرفته اند اما حجم مخروط
 های دامنه های غربی و دامنه های شرقی با جهت جنوبی کامال متاثر از عوامل هندسی حوضه ها در باالدست بوده اند.
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