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)مطالعه  یزخهای مورفومتری مخروط افکنه های ساحلی با حوضه های آبیژگین وتحلیل روابط کمی بی

 موردی، واحد ژئومورفولوژیکی  تالش(

 .دانشگاه شهيد بهشتياستادیار دانشکده علوم زمين،   -عليرضا صالحي پور ميالني

 .دانشجوی کارشناسي ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه شهيد بهشتي -زهرا بشکني 

 
 12/11/1398نهایي:  تائيد          18/03/1398پذیرش مقاله: 

 چكيده
ین واحد هاي ژئومورفولوژیكي این منطقه ترمهممخروط افكنه هاي جلگه ساحلي واحد تالش از جمله 

ي آشكاري دارند. تحليل هاتفاوت هاآنباشد كه از دیدگاه شكل و ابعاد كمي و عوامل موثر در تكامل يم

ین عوامل موثر بر ترمهممورفولوژي و مورفومتري و همچنين برقراري روابط آماري و تعيين نقش  كمي

ر زمينه مطالعات این تواند رهيافتي جدیدي را دي، مشكل گيري و تغييرات هندسي این مخروط افكنه ها

اشكال در منطقه مورد مطالعه به همراه داشته باشد. محدوده حوضه هاي آبریز و مخروط افكنه ها با 

و همچنين تصاویر ماهواره اي  1:50000، نقشه هاي Alos-Palsatاستفاده از مدل ارتفاعي رقومي 

Quickbird يهانرم افزار  در Arcgis و Hec-GeoHMS در بررسي مورفولوژي گردید استخراج .

آبراهه، تراكم شبكه آبراهه، شيب  طول شبكههاي مساحت حوضه، محيط حوضه،  ها پارامترحوضه

ملتن، فرسایش پذیري واحد هاي سنگي حوضه  ارتفاع حوضه، ضریب ناهمواري ها، نسبت اختالفحوضه

شيب، تقعر و طول مخروط و جم، ، حدر تحليل مخروط افكنه ها، پارامتر هاي مساحت، اختالف ارتفاعو 

اصلي زون ساحلي تالش محاسبه گردید. همچنين طبقه ه مخروط افكنه و حوض 24طول قاعده مخروط در 

( انجام گرفت. به منظور تحليل 1391ن )یش پذیري واحد هاي سنگي بر اساس روش پيروافرسابندي 

اتریس همبستگي، تحليل خوشه اي و از م هاآنهندسي حوضه هاي آبریز و مخروط افكنه ها و روابط بين 

 5در  ها ر اساس شكل هندسي مخروط افكنهد. بهاي رگرسيوني استفاده گردیيمنحنهمچنين برازش 

در گيري شده  اندازه يرهايمتغ يانها از مبيشترین اشتراك در واریانس عاملگردیدند. گروه طبقه بندي 

ختالف ارتفاع حوضه، ، ا، محيط حوضه آبریز: مساحت حوضه زهكشييرهايمربوط به متغحوضه آبریز 

، ضریب ملتون و در مخروط افكنه ها، مساحت حوضه و، ارتفاع باالترین نقطه طول كل شبكه آبراهه هاي

مخروط، طول مخروط، و شيب مخروط است. نتایج حاصل از ماتریس  رأسارتفاع  ،حجم مخروط

ير متغيرهاي ضریب ملتون، مساحت، محيط و ناهمواري و فرسایش پذیري تأثهمبستگي نشان دهنده 

حوضه در شكل دهي هندسي مخروط افكنه ها است و مساحت حوضه آبریز و ضربي ملتون بيشترین 

ي آماري مورد استفاده براي هاروشهاي مورفومتري مخروط افكنه ها دارد. از بين یژگيوهمبستگي را با 

بستگي بين پارامتر هاي هندسي حوضه آبریز و مخروط افكنه ها، روابط ریاضي مبتني برقراري ارتباط و هم

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.

 

 .لش، آلومتريمخروط افكنه، مورفومتري، واحد تا :واژگان كليدي
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 مقدمه

 یهاعرض(، 63 ،2003،توماسو  471 ،1994ایروندو، ب )مرطو یحاره امخروط افکنه ها در همه شرایط جغرافيایي از جمله 

کرافت تراندری  و 153،2005و همکاران،  3ابينسون)ر ی(، مدیترانه ا 67، 2،2005ميلز و 779،2003، 1بتي) يمرطوب ميان

( 1994،356) 6. بلير و مک پيرسونشونديمشاهده ( م5139، 2002، 5باالنتين) يایط مجاور یخچالر( و ش206، 34، 4و بنيتو

متعددی همانند حوضه زهکشي، کانال تغذیه  يمعتقد است سيستم مخروط افکنه ها عموماً شامل اشکال مورفولوژیکي اصل
مخروط  ش رأسفعال و گالي های در حال فرسایخش رسوبي ، بانشعابي یهاکانالقله مخروط، کانال بریده شده،  ،کننده

است. تشکيل و توسعه مخروط افکنه ها به ميزان زیادی وابسته به تغيير سطح اساس، ميزان تغييرات در آورد رسوب در اثر 

. )274،2002و همکاران،  7) وایزمناستو فرو نشست تکتونيکي منطقه و مورفولوژی حوضه  يباالآمدگتغييرات اقليمي، 

 یهامدلی مطرح است و ژبط بين مخروط افکنه ها و حوضه های آبریز به عنوان مفهوم پایه ای در مطالعات ژئومورفولوروا
عالوه تجربي بسياری به منظور بررسي تغييرات بين خصوصيات یک مخروط افکنه و حوضه زهکشي آن بکار رفته است. 

منظور تحليل ارتباط بين متغير های حوضه آبریز و شکل هندسي  بهيز ن یگرید یيتوابع نماروابط و بر رگرسيون خطي، از 
که بر پایه آلومتری است. آلومتری اندازه گيری نسبت تغييرات در بخش از مخروط افکنه مورد استفاده قرار گرفته است 

(، 1980،342ک )مار ( و چرچ و1962،52(. بول )8،1966،587یک ارگانسيم به واسطه تغيير در اندازه یک ارگانيزم است) گولد

افکنه  مخروطمطالعات زیادی به منظور بررسي ارتباط بين اندازه ین بحث را در زمينه کاربرد آلومتری مطرح نمودند. ترجامع

، 9ولت )ببه منظور درک مکانسيم شکل گيری مخروط افکنه ها انجام گرفته اس هاآنو حوضه های آبریز تغذیه کننده ا ه

و  13زگيل. (1980،345،، 12کچرچ و مار، 645، 11،1968هوک، 466، 101965دني، 238، 1977،68 ،1972، 91، 1964

به ط اندازه مخروط را با استفاده از حجم مخرو، مورفومتریکي هایيبررس( با موفقيت توانست در 234،2010ن )همکارا

به این نتيجه رسيدند که با افزایش ميزان شيب  هایشانيبررس( در 480، 1986ن )و همکارا 14ستاچوکد. کدست آور

 اندازههمبستگي مثبتي خوبي را بين محققين متعددی . یابديمنيز به سرعت افزایش  15اهمواری حوضه، نمخروط افکنه

د بود که رابطه بين مساحت حوضه آبریز و شيب منفي بو يدر حالحوضه آبریز به دست آوردند و این  مساحتمخروط و 

( با بررسي مخروط افکنه های کوه راکي در 2010،326ز )گيل.(2013و همکاران، 17و والکانو 3201،92، 16مکرمسيف و )

 هایيتو فعالمنطقه آلبرتا کانادا به این نتيجه رسيد که رابطه ای بين مورفولوژی مخروط افکنه های مجاور یخچالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Bettis 
2- Mills 

3- Robinson 
4-Thorndrycraft and Benito 

5- Ballantyne 
6- Blair and  McPherson 
7- Weissman 
8-Gould 
9- Bull 
10- Denny 
11- Hooke 
12-Curchand Mark 
13-Gilles 

14-Kostaschuk 
15- basin ruggedness 
16-Seif and Mokarram 

17-Valkanou 
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 شبکه های عصبي رقابتي و نگاشت خود سازمان ده یاه از ( با استفاد2014،45ن )تکتونيکي وجود ندارد. مکرم و همکارا

SOM  پرداخته و به این نتيجه  هاآنو مخروط افکنه های اشترانکوه با توجه به ميزان شباهت  هاحوضهبه خوشه بندی
که در روسيه انجام گرفت محققين  هایييبررسرسيد که بين مساحت حوضه و شيب حوضه همبستگي منفي وجود دارد. در 

( 1962،52ل )بو(.2018د )زیادی ندار يرتأثبه این نتيجه رسيدند زاویه شيب و اختالف ارتفاع حوضه آبریز بر حجم مخروط 
عالوه بر عوامل مورفومتری  د.های هندسي مخروط افکنه ها استفاده نمویژگيواز تحليل آلومتری در توجيه تغييرات در 

نگ در مقابل هوازدگي در فراهم آوردن رسوب برای تشکيل و تحول مخروط سشناسي حوضه و مقاومت  سنگ ،حوضه

( شرایط اقليمي و 1999،19ن )و همکارا 2رویهمچنين ها. ( 1،1999،400بلير) نمایديمافکنه های نقشي اساسي را ایفا 

 . داننديمر بر مورفولوژی مخروط افکنه ها آن بر جریان رودخانه و توليد رسوب و پوشش گياهي را عاملي موث يرتأث
به مطالعات یماني  توانيمکه از آن جمله  است شده انجام ها افکنه مخروط يلدر تحل یمتعدد یهاپژوهش يزن یراندر ا

(  73،1387در دره دیز دیوان داغي، مقصودی ) (87،1385) ي( در چاله سيرجان، عابدیني و رجای103،1382) یو مقصود
( در زاگرس 89، 1390ن )دامنه های جنوبي آالداغ و بهرامي و همکارار ( د1388،137ن )دره جاجرود، روستایي و همکارادر 

( در بررسي مخروط افکنه های دامنه جنوبي البرز در استان سمنان 68، 1394جوکار و فخرالدین )چين خورده اشاره نمود. 
يب و ش رتفاع، اول حوضه، طاصلي آبراهه ول، طحيطها، مآبراهه کل ول، طمساحت عوامل ترتيب به کهمشاهده کردند 

( در بررسي مخروط افکنه 44، 1386ن )ختاری و همکارااند. مبودهبر مخروط افکنه ها  داری معني تأثير دارای اصلي آبراهه
بودن شيب مخروط های کوهستان ميشو داغ بر معني داری رابطه بين وسعت حوضه و وسعت مخروط افکنه و معنا دار ن

( در بررسي مخروط افکنه های دامنه جنوبي خرقان عامل 1395،203) یمددافکنه با ضریب ناهمواری حکایت دارد. 
 يتکتونيک را به عنوان یکي از عوامل موثر در شکل گيری و تکامل مخروط افکنه های این منطقه دانسته است. بهرام

دیس دنه خشک در زاگرس نتيجه گيری کرد که عوامل تکتونيکي و شيب در بررسي مخروط افکنه های تاق (1390،104)
( با استفاده از آناليز چند متغيره و 1390،87ن )گذار است. امير احمدی و همکارا يرتأثدامنه تاقدیس بر حجم مخروط افکنه 

، به هاآنفومتری مور هاییژگيوبندی مخروط افکنه ها در پنج طبقه با توجه به  طبقهای ضمن  حوضه هایيلتحل
 ها پي بردند.  مساحت حوضه آبریز و مساحت مخروط افکنه د همبستگي زیا

واحد ژئومورفولوژیکي تالش در شمال ایران، از جمله واحد های مهم در کشور است و تا کنون مطالعه ای از لحاظ مورفولوژی 
رهيافت جدیدی در  توانديمو مورفومتری بر روی مخروط افکنه های جلگه ساحلي آن انجام نگرفته است و این تحقيق 

شد. هدف از این مطالعه بررسي مورفولوژی مخروط افکنه ها، و تحليل نقش مطالعه ژئومورفولوژیکي این منطقه از کشور با
 یه های این منطقه با استفاده از روابط آمارنحوضه های آبریز در ژئومورفولوژی مخروط افک ،مورفولوژی و سنگ شناسي

 است. 
 

 منطقه مورد مطالعه 

طول از ا و است که از دره سفيد رود تا آستارمنطقه مورد مطالعه واحد ژئومورفولوژیکي تالش در منطقه ساحلي 
عرض شرقي و  48˚22´46˝طول جغرافيایيو تا  شروع يشمال 36˚52´27˝يایيعرض جغرافشرقي و  49˚23´21˝جغرافيایي

. یک خط شکستگي بزرگ به نام گسل آستارا )گسل تالش( آن (1شکل،ت )یافته اس امتداد يشمال 38˚51´25˝يایيجغراف
خزر قرار داده است. گسل آستارا  يفرورفتگرا از چاله خزر جدا کرده است. گسل آستارا در واقع فالت آذربایجان را در مقابل 

ستگي، روند تالش . به تبعيت از این خط شکشوديمشمالي دارد و امتداد آن وارد خاک جمهوری آذربایجان  -روند جنوبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Blair 
2- Harvey 
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جنوبي است. جابجایي زمين در امتداد گسل آستارا، عاملي بوده تا  -محلي در مجموع شمالي یهاخمصرف نظر از پيچ و 

های تالش نامتقارن شوند با شيب بسيار تند به سمت دریای خزر و شيب مالیم به طرف فالت آذربایجان. نيمه شمالي کوه
که در آن فرم  سازنديمرا  هایيينچتالش از گردنه حيران به بعد خاک جمهوری آذربایجان واقع شده و در آنجا یک سری 

جنوبي در خاک ایران، ساختمان چين خورده و به شدت شکسته دارد. چين  . اما نيمهباشديمزمين در تبعيت از ساختمان آن 
را شکافته و دیواره های باریک در آن ایجاد  هاينچزیادی در امتداد طولي،  یهاگسلخوردگي تالش خيلي فشرده است. 

ساخته است به طور بارزی از البرز متمایز جنوبي، تالش را  -کرده است. همين ویژگي همراه با محور شمالي
درازای این گسله از انتهای خاوری آن در باختر تاالب انزلي )شمال ضيابر( تا مرز ایران و آذربایجان  (127،1381)طالقاني،

شمال باختری ادامه دارد و  -کيلومتر است اما به سوی شمال، این گسل تا کيلومترها با راستای شمال 120نزدیک به 
 دوشاخه به گسلي سامانه این آستارا جنوب شهر هاییکيدر نزد .متر برآورد شده استکيلو 400درازای کل آن تا حدود 

و  باختری مال، ششمال راستای با تالش و گسل راستبر يرهسازوکار چ همراه به جنوبي شمالي راستای با آستارا گسل
در پایانه شمالي خود به گسل  . گسله تالش(1389ژوهشکده علوم زمين، د )پگرديم تبدیل راستبر فشاری چيره سازوکار

، 1983، 1بربریانا )هلرزهين. شيب این گسل با توجه به فيزیوگرافي عمومي ناحيه و سازوکار کانوني زمخورديارس پيوند م

همراه  کيلومـــتر 21-15در ژرفای بــــين  هایيلرزهينالبرز است این گسل با زم هاییبه سوی باختر و به زیر بلند (171

نشانگر شيــب بسيار کمي به سوی باختر  هاآنه ساز و کار کانـوني ( ک024، 2002و همکاران،  2کسونت )جه اسبود

یوسفي و فرایبرگ، د )( با محل گسل آستارا مطابقت دار، 1978)یوسفي و فرایبرگ،،   F-270 يسيمغناط. خطواره باشديم
عملکرد بخش جنوبي گسل آستارا پيوند داشته  احتماالً باميالدی رشت  1713و  1709های سال هایلرزهينزم(. 1978

یخچالي و بين یخچالي،  هایدوره ویژه بهفزون بر عوامل زمين ساختي، عوامل دیگری مانند تغييرات آب و هوایي ت. ااس
کنوني  شناسي ریخت گيری شکلفراوان، نقش مهمي در  سيالبيو  ایرودخانهدریای خزر و فرایندهای تغييرات سطح آب 

 ژئومورفولوژیر مطالعات (. د1980، پالوسکا و دگنس، 1975 همکارانکالرک و ) تدریای خزر باختری ایفا کرده اس سواحل
رش که در تمام طول ساحل گست اندشدهمتعددی شناسایي  ژئومورفولوژیانجام شده در سواحل باختری دریای خزر، عوارض 

سواحل  ژئومورفولوژیتالش عبارتند از واحدهای  هایکوهمورد مطالعه، از دریا به سمت  محدوده سطحيدارند. اشکال 
و در آخر بستر رودخانه که در بيشتر موارد تمامي عوارض  ، مخروط افکنهسيالبي هایدشتساحلي،  هایجلگه، ماسه ای

از بيشترین پراکنش در محدوده مورد مطالعه برخوردارند  سيالبي ایهدشتساحلي و  هایجلگه. نمایدميدیگر را قطع 
 دبرای این مطالعه انتخاب گردی هاآنمخروط افکنه و حوضه آبریز تغذیه کننده  24(.  1384سازمان بنادر و دریانوردی، (
. شودميمورد مطالعه که به صورت پهنه باریکي بين دریای خزر و ارتفاعات تالش واقع شده، مشاهده  (. محدوده1شکل، )
فراواني است که از ارتفاعات تالش سرچشمه گرفته و پس از عبور از پهنه  هایرودخانهبارز این ناحيه، وجود  هایویژگياز 

 هارودخانهفعاليت این  .ریزندميموازات یکدیگر به دریای خزر خاوری و تا حد زیادی به  -در جهت باختری ایکرانهباریک 
ها  افکنه کنوني محدوده مورد مطالعه داشته است. گواه این امر، وجود مخروط ژئومورفولوژی گيری شکلنقش بسزایي در 

 هارودخانهر محل ورود ها در نزدیکي ارتفاعات و د است. مخروط افکنه هارودخانهفراوان در امتداد این  سيالبي هایدشتو 
تا فواصل زیادی  سيالبي هایدشت. اندشدهمياني دشت گسترده  هایبخشو در برخي موارد تا  اندشدهبه دشت تشکيل 

رودخانه مجاور خود، همپوشاني دارند. در  سيالبي هایدشتحتي در موارد زیادی با  و اندشدهگسترده  هارودخانهاز 
ساحلي مشاهده  هایجلگه، اندداشتهقرار  سيالبيو  ایرودخانه هایفعاليتاز محدوده مورد مطالعه که به دور از  هایيبخش
نوگل ) تبيشتر در اثـر تغييـرات سطـح آب دریـای خزر بوده اس هاجلگهکنوني این  ژئومورفولوژی گيری شکل. شوندمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Berberian 
2- Jackson 
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 هاآن ژئومورفولوژی، فرایندهای خشکي تأثير کمتری در تغييرات هانهرودخا(و به دليل دوری از فعاليت  87،1370،سادات

 داشته است

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

 روش تحقيق

با استفاده  عوامل موثر در شکل گيریهدف این مطالعه بررسي مورفولوژی مخروط افکنه های ساحلي واحد تالش و بررسي 
 50000:1، نقشه های Quickbirdمخروط افکنه با استفاده از تصاویر ماهواره ای  24. مرز است یآمار هایيلتحلاز 

افکنه ها و  کننده مخروطترسيم گردید. محدوده حوضه های آبریز تغذیه 10.5Arc/GIS 10.5توپوگرافي در نرم افزار 
 Palsar-Alos5/12برخي از پارامتر های مبتني بر توپوگرافي حوضه و مخروط افکنه ها با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي 

 گردید.  استخراج_GeoHMSHec و نرم افزار ر مت
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 ریز عبارتند از : در این مطالعه برای مخروط افکنه ها و حوضه های آب هاآنپارامتر های مورد استفاده و نحوه محاسبه 

𝐴𝑏 کيلومتر،  به یزآبرمساحت حوضه𝐶𝑏:  ،ارتفاع باالترین نقطه حوضه به متر𝑃𝑏: ،محيط حوضه به کيلومتر𝐿𝑐:  طول
: شيب حوضه به درجه، 𝑆𝑏ختالف حد اقل و حداکثر ارتفاع حوضه(، ر )اناهمواری حوضه به مت :𝑅𝑏رودخانه به کيلومتر، 

𝐷𝑏 زهکشي و همچنين:تراکم شبکهM کيلومتر) به حوضه ناهمواری تقسيم از ملتون ناهمواری ضریب𝑅𝑏 (مساحت جذر بر 
این ضریب همزمان دو عامل ناهمواری حوضه و مجذور مساحت حوضه را  آید مي به دست(𝐴𝑏)  کيلومترمربّع به حوضه

مخروط افکنه  يل بهتر شکل هندسيعامل امکان تحلهمزمان این دو  يرتأثدر نظر گرفتن و  نمایديمدر معادله خود لحاظ 
یش در آن افزاشيب رودخانه و به تبع بيشتر شدن زیرا افزایش اختالف ارتفاع در یک حوضه منجر به  آورد،يمرا فراهم ها 

: ( و1رمول )ف  شود.يمو حمل رسوب در حوضه آبریز  سرعت جریان رودخانه و ميزان فرسایش 𝐶𝑖𝑟𝑏 حوضه نسبت گردی
 (2)فرمول 
                     𝐴𝑏/√  𝑅𝑏=M                                         (1فرمول)

𝐴𝑏 /𝑃𝑏(                                   2)فرمول 
2π4  𝐶𝑖𝑟𝑏= 

به  رأس مخروط: ارتفاع 𝐴𝑝𝑓:مساحت مخروط افکنه به کيلومتر، 𝐴𝑓پارامتر های مورفومتری مخروط افکنه ها عبارتند از: 
 تقعر مخروط افکنه،  𝐶𝑓: شيب مخروط به درجه، 𝑆𝑓مخروط به متر، ل : طو𝐿𝑓متر، 

𝑳𝒕𝒇 به منظور استخراج حجم مخروط افکن ر.مت مخروط بهطول قاعده( هV از فرمول )استفاده شد که پارامتر های آن  3
 π: زاویه جاروب مخروط افکنه، Sقاعده مخروط به متر،  رأس و: اختالف ارتفاع hشعاع مخروط به متر،  :𝑅2عبارتند از: 

 . 14/3معادل 

]                                                (3ل )فرمو
𝑆

360
]*[𝜋∗𝑅2∗ℎ

3
]V= 

افکنه با استفاده  ير بر مخروطتأثو (𝐿𝑡𝑏ه )سنگي و رسوبي حوض واحدهابه منظور بررسي نقش محاسبه فرسایش پذیری 
 (218،1391) یطبقه بندی پيروان و شریعت جعفر از يریکارگبهبندر انزلي و اردبيل و  1:250000از نقشه زمين شناسي 

واحد های سنگي منطقه مورد مطالعه امتياز دهي گردید. سپس با در نظر گرفتن مساحت هر واحد سنگ شناسي در حوضه 
 دیدگاه سنگ شناسي تعيين گردید.  هاحوضهپذیری  فرسایش و امتياز دریافتي

از پارامتر های مورفومتری اندازه گيری  یبا بهره گير ،به منظور تحليل بهتر عوامل موثر بر شکل گيری مخروط افکنه ها
بيشترین شباهت از لحاظ هندسي که  یيهامخروط، SPSSو در نرم افزار  سلسله مراتبي شده با استفاده از تحليل خوشه ای

ها و خصوصيات  افکنه بررسي نحوه ارتباط بين مورفولوژی مخروط. کالس طبقه بندی گردیدند 5را با هم داشتند در 
 برای بررسي روند تحوالت یکدیگربا و مقایسه این لندفرم ها  هاآنآبریز تشکيل دهنده ی فيزیوگرافي حوضه ها

در تحليل آلومتری  ت.صورت گرفسيون خطي و تحليل آلومتری با استفاده از ماتریس همبستگي، رگرها، آنژئومورفولوژیک 
 به شرح ذیل استفاده شد: ( 1962بول )رابطه از 

Af=CAd
k(                                                             4)ل فرمو 

مساحت حوضه Ad ،نسبت مساحت مخروط افکنه به مساحت حوضه آبریز Cمساحت مخروط افکنه،   Af   در این رابطه
که برای همه حوضه های  ميزان شيب رگرسيون خطي مساحت حوضه آبریز و مساحت مخروط افکنه است kآبریز و توان 

نقش عوامل اصلي در شکل گيری و  هايمنحنبر آن با استفاده از برازش  عالوه. آبریز و مخروط افکنه ها محاسبه گردید
 رد بررسي قرار گرفت. تغييرات مورفومتری مخروط افکنه ها مو
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 تحليل یافته ها

 مورفومتري مخروط افكنه ها و حوضه هاي آبریز

مخروط افکنه و حوضه آبریز و همچنين ميزان فرسایش پذیری واحد های  24های مورفومتریک  پارامتردر این بررسي 
حوضه آبریز منطقه مورد مطالعه حوضه  ینتربزرگ. شود. يممشاهده  1و نتایج آن در جدول  سنگ شناسي مطالعه گردید

کيلومتر مربع و  254کيلومتر مربع و بعد از آن حوضه های آبریز ماسوله با  2/582( با 12وضه شماره د )حآبریز کرگانرو
کيلومتر  1/2کيلومتر مربع در مخروط افکنه ماسوله تا  142ز مساحت مخروط افکنه ها ا ت.کيلومتر مربع اس 250کرکش با 

به مخروط افکنه کرکش  مربوطدر مخروط افکنه شير آباد متفاوت است. همچنين بيشترین حجم مخروط افکنه ها  مربع
 . باشديم

 پارامتر هاي كمي مخروط افكنه ها و حوضه هاي آبریز منطقه مورد مطالعه :1جدول 
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اشکال این منطقه به شمار  ینترمهممخروط افکنه ها از لحاظ گسترش و وسعت  ،در منطقه جلگه ساحلي واحد تالش

 104ا که مخروط افکنه ماسوله ب شوديم. بيشترین وسعت مخروط افکنه ها در بخش شرقي واحد تالش مشاهده آینديم
به تدریج به سمت غرب شمال این  هامخروطو از وسعت این  استمخروط منطقه مورد مطالعه  ینتربزرگکيلومتر مربع 
کيلومتر مربع )مخروط رودخانه شير آباد( مشاهده  1/2مخروط نيز در این بخش با  ینترکوچکو  یابديمواحد کاهش 

. باشديم(نيز به ترتيب متعلق به رودخانه های ماسوله، چلسي و کرگانرود Vيشترین حجم مخروط افکنه ها )د. بشويم
بيشترین طول قاعده مخروط مربوط به رودخانه ماسوله، چلسي، پاسي و درجه  5/2در حدود  هانه افکمخروط  شيب عمومي

اندازه تخته ر در زمان ورود رودخانه به جلگه ساحلي از لحاظ دانه بندی دخاني و کرگانرود است. رسوبات مخروط افکنه ها 
کاهش برای حمل رسوبات ریج قدرت جریان رودخانه به تد فاصله گرفتن رودخانه از کوهستانبا است و سنگ و قلوه سنگ 

(. در بخش 2شکل،د )یابيمتغيير ه اندازه ذرات رسوبي به شن و ماس هامخروطمياني و انتهایي  یهابخشو در  یابديم
 یهاد )مخروطیابيمساحلي تا نزدیکي خط ساحلي نيز امتداد  یهامخروطغربي و شمالي واحد تالش محدوده گسترش 

 .  شونديماز خط ساحلي جدا  1( یا توسط یک سد ساحلي24ا ت 10

 

 
دانه ) لدر پون ي: در محل ورود رودخانه به جلگه ساحل B و Aرسوبات مخروط افكنه رودخانه شفا رود  يدانه بند رييتغ: 2 لشك

 ماسه تا رس() ط: در قاعده مخروD ماسه و شن(،دانه بندي ) طمخرو يانيم هايبخش: در C، بندي قلوه سنگ و شن(

مورفولوژیکي و توپوگرافي منطقه رسوب گذاری  هاییژگيوبا توجه به  هاآنمخروط افکنه ها و زاویه جاروب  يتوسعه جانب
 هامخروطین ( ا7تا  1 یها)مخروط يجلگه ساحل یهابخشدرجه متفاوت است و در برخي  90درجه تا  25از  هارودخانه

 . دهنديمیکدیگر چسبيده و تشکيل باجادا  به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Coastal Barrier  
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زهکشي رودخانه های حوضه های آبریز عامل تغذیه رسوب و شکل گيری مخروط افکنه های منطقه مورد مطالعه است. 

موثر بر شکل زایي وامل اختالف ارتفاع و طول شبکه زهکشي از ع ،نگ شناسي، سوسعت، شيب، محيط، ضریب ناهمواری
از آنجایي که در منطقه مورد مطالعه بعضي از مخروط افکنه ها حاصل بهم پيوستن و عملکرد . باشديم مخروط افکنه ها

در تحليل  هاآنحاصل از  مورفومتری هاییژگيومجموع با هم تلفيق گردیده و  هاحوضهاین  ،مشترک دو حوضه آبریز است
حوضه های آبریز در منطقه  ینتربزرگگرفتن این امر مورفولوژی مخروط افکنه ها مورد بررسي قرار گرفت. با در نظر 

 250کيلومتر مربع و کرکش با  345کيلومتر مربع، شفارود با  582ا مورد مطالعه به ترتيب، حوضه آبریز رودخانه کرگانرود ب
کيلومتر  93رود با و بعد از آن شفا يلومترک 264شبکه زهکشي را رودخانه کرگانرود با  ترینيطوالنو  باشديمکيلومتر مربع 
 يشترینو ب باشديم 5/24حوضه های آبریز در حدود  متوسطيب ت. شکيلومتر به خود اختصاص داده اس 84و ماسوله با 

درجه در شرق منطقه مور مطالعه است و به تدریج به سمت  9/26شيب مربوط به حوضه های آبریز چلسي و کرکش با 
 . رسديمدرجه  3/22یافته و به  کاهش يبشغرب و شمال 

با توجه به فرسایش پذیری واحد های سنگي و رسوبات منفصل حوضه های آبریز منطقه مورد مطالعه با توجه به طبقه 
و رسوبات موجود در حوضه های آبریز منطقه مورد  هاسنگ. شدند( امتياز دهي 1391) ریبندی پيروان و شریعت جعف

کل د )شطبقه از بسيار از مقاوم تا مقاومت بسيار ضعيف طبقه بندی گردیدن 7ه مطالعه از لحاظ مقاومت در برابر فرسایش ب
B  هر یک از واحد های سنگ شناسي حوضه های آبریز منطقه مورد مطالعه با در نظر گرفتن نسبت  2جدول و  3و .)

از لحاظ فرسایش پذیری طبقه بندی گردیدند. بيشترین  هاحوضهمساحت هر واحد در داخل حوضه وزن دهي شده و 
ه (، ماسول16/4حوضه های شفارود )در منطقه مورد مطالعه متعلق به  (𝐿𝑖𝑡𝑏سنگي و رسوبي ) واحدهافرسایش پذیری 

 (. 2جدول،ت )اس( 07/4ن )( و قلعه رودخا5/4)
در برابر فرسایش با روش پيروان و شریعت  هاآنو طبقه بندي مقاومت ه مطالع د.واحد هاي سنگ شناسي منطقه مور2جدول 

 (1391) يجعفر
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 سنگ شناسي با توجه به مقاومت در برابر فرسایش واحدها: طبقه بندي B: واحد هاي سنگ شناسي، A.3 لشك
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 طبقه بندي مخروط افكنه هاي منطقه مورد مطالعه

است که هدف آن نظم دادن به اشياء مختلف به گروه های با مشخصات مشابه  هادادهبزار ميانبر تحليل اتحليل خوشه ای 
به عبارت دیگر . حداقل است صورت یناير در غ ، وبه یک گروه تعلق داشته باشند حداکثر هاآنيء اگر دو شو ارتباط بين 

آن است  هادادهبندی  از خوشههدف . دهديمشان ، نرا بدون توضيح اینکه چه وجود دارد هادادهای ساختار  خوشه يلتحل
گروه  و مشاهداتبيشترین شباهت  هر گروهمشاهدات  که یطوره ، بگروه های متجانس تقسيم کنيم را بهکه مشاهدات 

روط افکنه ها در منطقه مورد مطالعه از این رو به منظور طبقه بندی مخ .های مختلف کمترین شباهت را باهم داشته باشند
، در مخروط 12اول  شود، در خوشهيم( مشاهده 3که در جدول ) طورهماناز خوشه بندی سلسله مراتبي استفاده گردید. 

 مخروط و در خوشه پنجم پنج مخروط حضور دارد.   2 ،مخروط، خوشه چهارم 3 ،مخروط، خوشه سوم 2خوشه دوم، 
 

 مخروط افكنه هاي منطقه مورد مطالعه. خوشه بندي 3جدول 

تعداد مخروط  هامخروطشماره 

 افكنه

شماره 

 خوشه
9،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24 12 1 

 2 2 11و  5

7،13،2 3 3 

3،4 2 4 

1،8،6،10،12 5 5 

 

 خصوصيات با ای و مقایسه آن خوشه تحليل شيوه به منطقه های افکنه مخروط بندی طبقه از حاصل نتایج بررسي
ي تمام یباًتقر 1نشان دهده خوشه بندی مناسب این مخروط افکنه ها است. در خوشه  ژئومورفولوژیکي و مورفولوژیکي

 طورهمانهای مورفومتری یژگيولحاظ  د.واحد تالش قرار دارن ( در بخش شمالي24تا  14و  9خروط ا )ممخروط افکنه ه
نسبت به سایر مخروط افکنه ها کمتر است   1شود مساحت و حجم مخروط افکنه ها در خوشه يم( مشاهده 1که جدول )
که علت آن را ميتوان وسعت و  تمتر اس 3324کيلومتر مربع و ميانگين طول مخروط   5.8در حدود  هاآنو ميانگين 

 72.9ساحت حوضه های آبریز خوشه)همچنين فرسایش پذیری کمتر حوضه های آبریز تغذیه کننده آنها دانست. ميانگين م
کيلومتر مربع( از مساحت بسيار کمتری برخوردار   280.5) 5کيلومتر مربع(  و نسبت به سایر خوشه های به خصوص خوشه 

 گسترش و رشد برای الزم ،  به ندریج فضای1است. در بخش شمالي کوههای تالش ساحلي و محل قرار گيری خوشه 
نسبت به مخروط افکنه های سایر خوشه ها محدودتر  طولي امتداد نظر از چه و سترش جانبيگ نظر از چه افکنه مخروط

تشخيص  که طوری به اند شده متصل به همدیگر جانبي بطور ها افکنه مي گردد. این امر منجر شده است تا تمامي  مخروط
اند. عالوه بر آن به دليل  باجادا داده تشکيل و نيست امکانپذیر کامال از یکدیگر جانبي طور به آنها تفکيک و حدود دقيق

در خط ساحلي و در تماس با امواج دریا قرار دارند، فرسایش ساحلي،  9اینکه قاعده مخروط این خوشه به غير از مخروط 
  قاعده مخروط افکنه ها را تحت تاثير خود قرار داده و منجر به آنها در این منطقه مي شود.

در بين سایرمخروط  وسعت بيشترین اختيار داشتن در دليل قرار گرفته اند، به 4که در خوشه  4و  3 های شماره افکنه مخروط
بخش جنوبي  در این خوشه های افکنه قرار گرفته اند. مخروط ای گروه جداگانه کيلومتر مربع( در 93.5افکنه ها )ميانگين 

 جنبه از را تری مناسب فضای مطالعه،  مورد محدوده شمالي بخش مقایسه در منطقه مورد مطالعه قرار گرفته اند که
 .است آورده فراهم ها افکنه توسعه مخروط و رشد برای توپوگرافي

های مورفومتری و یژگيوگيرند، از لحاظ يمکه در خوشه پنجم طبقه بندی قرار  1،8،6،10،12مخروط افکنه های شماره 
در  هاحوضهدارند. ميانگين مساحت  1ه های واقع در خوشه به خصوص مساحت و حجم بيشتری نسبت به مخروط افکن
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کيلومتر است از این رو تفاوت زیادی در این  10يلومتر مربع و ميانگين طول مخروط در حدود ک 50این خوشه در حدود 

اره . خوشه های شماندگرفتهدر یک طبقه قرار  هامخروطدارند و به خوبي این  1نسبت به خوشه شماره  پارامترها
از سایر مخروط افکنه ها در  ترمتفاوتی مورفومتری هاارزش( با 5 و 11ی هامخروط)2( و شماره 7،13،2ی ها)مخروط3

و این امر نشان دهنده دقت باالی طبقه بندی خوشه ای در طبقه بندی مخروط افکنه ها از  اندگرفتهطبقات متفاوت قرار 
 دیدگاه مورفومتری است.

 
 عوامل موثر بر شكل مخروط افكنه ها ینترمهمانتخاب 

 روش که آنجا از. است همبستگي ماتریس از استفاده عاملي تحليل برای مناسب متغيرهای انتخاب های روش از یکي

 ماتریس باید روش این از استفاده در بنابراین است، استوار غيرعلّي نوع از اما متغيرها بين همبستگي بر عاملي تحليل

 متغيرها برخي بين رابطة وجود همبستگي های ماتریس گونه این معمول طور به. شود محاسبه نيز متغيرها بين همبستگي
 که شود مي هایي خوشه گيری شکل موجب عاملي تحليل در الگو این. دهند مي نشان را دیگر برخي با آن ارتباط عدم و

 شود مي توصيه. باشند نداشته همبستگي دیگر های خوشه متغيرهای با و همبستگي یکدیگر با خوشه درون متغيرهای

 وجود نيز دیگری روش های آماری.شوند حذف تحليل از باشند، نداشته دار معني همبستگي متغيری هيچ با که متغيرهایي
 این جمله از .است عاملي تحليل برای ها داده بودن مناسب تشخيص و تعيين به قادر نيز آنها طریق از پژوهشگر که دارند
 KMOاست. در صورتيکه مقدار   نوسان در یک و صفر بين همواره آن مقدار که است KMOضریب  از استفاده شها رو

 احتياط با توان باشد مي 0.7اتا  0.5بود، اما در صورتي که بين  نخواهند مناسب عاملي تحليل باشد برای  0.5کمتر از 
 KMOپرداخت.مقدار  عاملي تحليل به بيشتر احتياط با توان ميباشد  0.7پرداخت و بيشتر از  عاملي تحليل به بيشتر

( است و با توجه به حداقل و حداکثر آن نشان دهنده 741/0) برای متغيير های مورد استفاده در این تحقيق  همحاسبه شد
 (. 4جدول،ت )سطح خوب برای متغير های انتخابي برای تحليل عاملي اس

 
 بارتلت و  KMO.نتایج آزمون 3جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.714 

Bartlett's Test of 

Sphericity 
Approx. Chi-Square 492.263 

df 120 
Sig. .000 

عاملي استفاده  يلروش تحلدر شکل مخروط افکنه ها از  یمورفومترهر یک از متغيرهای  و نقش يتاهمبرای تعيين ميزان 
 که عاملکمي از متغيرهای مفروض زیربنایي  به تعداداست برای تقليل تعداد زیاد متغيرها  يروش يعاملشده است. تحليل 

ماتریس همبستگي  .شونديم استخراج يرهامتغمتقابل موجود ميان  هایيها معموالً از همبستگعامل د.شونيمخوانده 
آمده در  به دست يهمبستگ یبضراکه در غالب موارد  دهدينشان مخروط افکنه ها موثر بر شکل م عواملمتغيرهای 

بر این  د.داری تعيين شده قرار ندارن يسطح معنبرخي موارد نيز مقادیر همبستگي در  اند و درقرارگرفتهسطح معني داری 
: يرهایبه متغمربوط حوضه آبریز  دره گيری شد اندازه يرهایمتغ يانماز  هاعاملاشتراک در واریانس  يشتریناساس ب

 یآبراهه ها کل شبکهطول ، (94/0ه )(، اختالف ارتفاع حوض988/0ز )(، محيط حوضه آبری958/0) يمساحت حوضه زهکش
است. در صورتي که در پارامتر های اندازه گيری  844/0( و ضریب ملتون 944/0ه )(، ارتفاع باالترین نقطه حوض914/0)

ط ( و شيب مخرو892/0ط )(، طول مخرو894/0ط )مخرو رأس(، ارتفاع 89/0شده در مخروط افکنه ها حجم مخروط )
 . (5جدول،ت )به خود اختصاص داده اس ها راعامل یانسواربيشترین ميزان اشتراک در  (833/0)
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 گيري شده اندازه يا يرهاشتراك متغ يزانم.4 جدول

 
 

 ير متغير هاي حوضه آبریز بر پارامتر هاي هندسي مخروط افكنه ها تأث

گيری شده انتخاب گردید  اندازه يرهایمتغ يانماز  هاعاملبيشترین اشتراک در واریانس  ،با استفاده از روش تحليل عاملي
واحد تالش مورد موثر بر شکل مخروط افکنه های  يرهایمتغ ینترمهمماتریس همبستگي بين متغيرهای تحقيق و با تهيه 

با مساحت ، مساحت مخروط افکنه بيشترین همبستگي را شوديم( مشاهده 6که در جدول ) طورهمانارزیابي قرار گرفت. 
به خود اختصاص داده  536/0های سنگي و رسوبي با و فرسایش پذیری واحد  616/0و محيط حوضه  629/0حوضه آبریز 

در ماتریس همبستگي، قوی نيست و همبستگي آن مساحت حوضه آبریز با مساحت مخروط افکنه  بينهمبستگي . است
دانست.  هاحوضهو مخروط افکنه ها در بعضي از  هاحوضهتوان در ارتباط بين مساحت يممتوسط است و علت آن را 

کيلومتر مربع( مخروط افکنه آن  584با مساحت بسيار زیاد ) یزحوضه آبرضه کرگانرود است که با وجود آن حو ینترمهم
 ینتربزرگکيلومتر مربع مساحت،  254کيلومتر مربع است و این در حالي است که حوضه آبریز ماسوله با  61در حدود 

عوامل در تفاوت وسعت  ینترمهماده است. یکي از کيلومتر مربع تشکيل د 104مخروط افکنه منطقه مورد مطالعه را با 
دانست. در حوضه آبریز  هامحدودهتفاوت در فرسایش پذیری واحد های زمين شناسي در این  توانيممخروط افکنه ها را 

توده ای کرتاسه  یهاسنگو همچنين ماسه  آندزیتيی هاسنگسوبات و ، رواحد های سنگ شناسي ترینيعوسکرگانرود 

و  گيرنديم( در رده بسيار مقاوم تا با مقاومت متوسط قرار 1391) یکه با توجه به طبقه بندی پيروان و شریعت رضواست 
این در حالي است که بخش زیادی از مساحت واحد های سنگي حوضه آبریز ماسوله از واحد های سنگي با مقاومت متوسط 

توان در مقایسه وزن نهایي این دو حوضه در يم. این تغيير را اندهشدمقاومت متوسط تا مقاوم طبقه بندی  تا باتا ضعيف 
فرسایش پذیری کمتری را نسبت به  17/3رابطه با فرسایش پذیری واحد های سنگي مشاهده نمود که حوضه کرگانرود با 

يشتری را برای حمل امکان فراهمي رسوبات ب توانديمواحد های سنگي زیاد فرسایش پذیری . ( دارد50/4رودخانه ماسوله )
. در حجم مخروط افکنه های منطقه مورد دهنديمتوسط رودخانه فراهم آورده و مخروط افکنه های با مساحت زیاد تری را 

همچنين با افزایش وسعت حوضه آبریز امکان شکل گيری  د.دار 0-/635با  ملتون ضریب را باهمبستگي مطالعه بيشترین 
این شرایط فراهم  وو در صورتي که در حوضه ای هر د شوديمبيشتر و انتقال حجم زیاد تری از رسوب نيز فراهم  روا ناب

با حجم بيشتر را در زمان خروج رودخانه از  و تريعوس، امکان تشکيل مخروط افکنه ای اهمواری و وسعت بيشتر(د )نباش
چرچ و د )یابيموضه و همچنين افزایش اختالف ارتفاع کاهش . این ضریب با افزایش وسعت حآورديمکوهستان فراهم 

ير ضریب ملتون بر سایر پارامتر های د. تأثو همبستگي معکوس با پارامتر های هندسي مخروط افکنه دار (1980مارک، 
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ول ، ط(-59/0ن )يب مخروط با ضریب ملتو، شير های حوضه آبریزمتغ ينبهندسي حوضه نيز کامالً مشخص است. از 

بيشترین همبستگي  (-581/0ط )و قاعده مخرو رأسو اختالف ارتفاع (، -525/0)مخروط  رأس، ارتفاع (-692/0)مخروط 
 دارد.( 581/0طول قاعده مخروط بيشترین همبستگي را با ناهمواری حوضه )و را با ضریب ملتون 

 پارامتر هاي هندسي حوضه. ماتریس همبستگي متغير هاي حوضه آبریز و 5جدول 

 متغير هاي حوضه هاي آبریز 

مساحت حوضه 
 آبریز 

محيط 
 حوضه 

ناهمواری 
 ضریب ملتون حوضه 

طول 
 رودخانه 

فرسایش پذیری 
سنگي و  واحدها

 رسوبي

پ
تر

رام
ا

 
ي

یی
س

ند
 ه

ي
ها

 
ط 

رو
خ

م

ها
ه 

كن
اف

 

 536. 505. 520.- 591. 616. 629. مساحت مخروط افکنه

 417. 503. 635.- 432. 572. 600. حجم مخروط افکنه

 003.- 366. 590.- 138.- 182. 358. شيب مخروط 

 487. 359. 409.- 581. 500. 499. طول قاعده مخروط

 432. 524. 692.- 542. 666. 655. مخروط ل طو

 374. 291. 526.- 425. 469. 458. مخروط رأسارتفاع 

فاع  و  رأساختالف ارت
 قاعده مخروط

.418 .429 .273 -.581 .276 .194 

 

 تحليل توسعه مخروط افكنه ها در خطياستفاده از رگرسيون 
مساحت حوضه آبریز و ضریب ملتون بيشترین همبستگي را با پارامتر های ، شودميمشاهده  6 لکه در جدو طورهمان

ناهمواری حوضه در شکل گيری و تکامل دهد و نشان دهنده نقش و اهميت مساحت و هندسي مخروط افکنه ها نشان مي
های نمایي (. استفاده از مدل692/0تا  526/0بين ) ها در حد متوسط استمخروط افکنه ها دارد. ولي ميزان همبستگي آن

تحليل هندسي مخروط افکنه  توان برای برقراری ارتباط بين متغير های موثر بر شکل هندسياز جمله مواردی است که مي
استفاده نمود. از این رو متغير های مساحت و ضریب ملتون به عنوان متغير های مستقل و مساحت، حجم و شيب ها 

مخروط به عنوان متغير های وابسته در این مدل مورد استفاده قرار گرفت. رگرسيون خطي حاصل از ارتباط بين مساحت 
و  (A4 شکل،) بين این دو متغير است 41/0در حدود حوضه آبریز و مساحت مخروط افکنه نشان دهنده همبستگي مثبت 

یابد. ضریب همبستگي بين مساحت حوضه آبریز و با افزایش مساحت حوضه آبریز، مساحت مخروط افکنه نيز افزایش مي
. ارتباط بين مساحت حوضه آبریز و شيب مخروط (B4 شکل،) است 36/0 ضریب همبستگي آن در حدود و حجم نيز مثبت

. رابطه بين ضریب ملتون در ارتباط با حجم و شيب منفي و (C4 شکل،) مثبت است 13/0با ضریب همبستگي  افکنه نيز
 . (D,E4 شکل،) است -35/0 و -40/0ضربي همبستگي آن به ترتيب 
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، حوضه آبریز و حجم مخروط افكنه: مساحت B: مساحت حوضه آبریز و مساحت مخروط افكنه، Aهمبستگي خطي بين .4 لشك

C ،مساحت 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

به منظور تحليل ارتباط بين متغير های حوضه آبریز و شکل يز ن یگرید یيتوابع نما از روابط وعالوه بر رگرسيون خطي، 
که بر پایه آلومتری است. آلومتری اندازه گيری نسبت تغييرات در هندسي مخروط افکنه مورد استفاده قرار گرفته است 

ک و مار ( و چرچ1962،52(. بول )1،1966،587ولدت )گبخش از یک ارگانسيم به واسطه تغيير در اندازه یک ارگانيزم اس

( از این مبحث در توجيه تغييرات 52،1962ل )ین بحث را در زمينه کاربرد آلومتری مطرح نمودند و بوترجامع(، 342،1980)
 ( 3رمول )فبه شرح ذیل است: ( 1962بول )های هندسي مخروط افکنه ها استفاده نمود. رابطه یژگيودر 

Af=CAd
k(                              3)ل فرمو                                

مساحت حوضه Ad ،نسبت مساحت مخروط افکنه به مساحت حوضه آبریز Cمساحت مخروط افکنه،   Af  در این رابطه
ست kآبریز و توان  ساحت مخروط افکنه ا ضه آبریز و م ساحت حو سيون خطي م شيب رگر ضه  ميزان  که برای همه حو

 نتيجه حاصل از این تابع در منطقه مورد مطالعه به صورت ذیل است. . های آبریز و مخروط افکنه ها محاسبه گردید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Gould 
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Af=0.2381Ad
0.41 

سيار قوی حدود  ستگي مثبت و ب ضریب همب شان دهنده  صل از این رابطه ن ضه آبریز و  78/0نتایج حا ساحت حو بين م
ساحت مخروط افکنه و ن ضه م ساحت حو ست و با افزایش م ساحت مخروط افکنه ا ضه در م ساحت حو قش انکار ناپذیر م

 . ابدیيممساحت مخروط افکنه نيز افزایش 

 𝐴𝑏)و شــيب مخروط افکنه )𝐴𝑏ز )رابطه دیگری که در این تحقيق به آن پرداخته شــده اســت، ارتباط بين مســاحت حوضــه آبری
 (:4(.این رابطه به شرح ذیل است) فرمول 1999و هاروی و همکاران،  1968، هوکاست)

𝑆f=CAb
k   (4فرمول                                                              ) 

مساحت حوضه آبریز Ad ،نسبت مساحت مخروط افکنه به مساحت حوضه آبریز C، شيب مخروط افکنه Sfدر این رابطه
در منطقه مورد مطالعه رابطه به  اســت ومخروط افکنه ميزان شــيب رگرســيون خطي مســاحت حوضــه آبریز و  kو توان 

 صورت ذیل است. 
 

𝑆f=0.52Ad
0.128 

ساحت  ضهبين م ضعيف حدود  هاحو ستگي  ستفاده از این رابطه همب شيب مخروط افکنه ها در منطقه مورد مطالعه با ا با 
 و مثبت برقرار است. از این رو مساحت حوضه تاثير بسيار کمي بر شيب مخروط افکنه دارد.  01/0

ست که در تحليل ارتباط بين متغير های حوضه آبریز و  ضریب ملتون از دیگر روابطي ا شيب مخروط افکنه و  ارتباط بين 
 (. 5مول ر( )ف1980چرچ و مارک، ت )شکل هندسي مخروط که مورد استفاده قرار گرفته اس

𝑆f=C𝑀b 5فرمول                                                  

و توان  ملتون بیضر  M ،نسبت مساحت مخروط افکنه به مساحت حوضه آبریز C، شيب مخروط افکنه Sf  در این رابطه
b  در منطقه مورد مطالعه رابطه به صورت ذیل  است ومخروط افکنه ميزان شيب رگرسيون خطي مساحت حوضه آبریز و

 است. 

𝑆f=11.71M0.347 
شيب مخروط افکنه معکوس است. نتایج این ن ضریب ملتو که در ماتریس همبستگي اشاره شد، ارتباط بين  طورهمان

 افکنه است.تاثير ضریب ملتون بر شيب مخروط ر بين این دو پارامت 75/0رابطه نيز نشان دهنده همبستگي مثبت و قوی 
 

 نتيجه گيري
به خصوص ...( تکتونيک و ليتولوژیک، ژئوبوتانيک، هيدرولوژیک، های کليماتولوژیک،ویژگي) طبيعي و محيطي شرایط
ها نقش بين آن های موجودتفاوت در زایش مخروط افکنه ها و های مورفومتری و زمين شناسي حوضه های آبریزویژگي

های کمي پارامتر های هندسي و مورفومتری مخروط افکنه ها و حوضه های فاده از ویژگياساسي را دارد. از این رو است
مخروط افکنه جلگه ساحلي  24در این تحقيق  تواند به درک بهتر ژئومورفولوژی این مخروط افکنه ها کمک نماید.آبریز مي

به همراه مشخصات مورفومتری حوضه های  هاآن يهندس هاییژگيو ینترمهمواحد تالش مورد بررسي قرار گرفت و 
و بيشترین ميزان حجم مخروط افکنه توسط رودخانه  ترینيع. وسمحاسبه گردید هاافکنه  مخروطاین  هاکنندهآبریز تغذیه 

وسعت و حجم مخروط افکنه ها از سمت جنوب به سمت شمال . ماسوله رودخان در بخش جنوبي منطقه تشکيل شده است
مساحت مخروط افکنه ها در این ش عامل در کاهش یا افزای ینترمهمکه  دهديم. نتایج نشان یابديمهش واحد تالش کا

و  گيرديمروند کاهشي به خود ز و با کاهش وسعت حوضه، مساحت مخروط افکنه نيت سعت حوضه آبریز اس، ومنطقه
حت حوضه آبریز و مساحت مخروط بين مسا يضریب همبستگي متوسط. دهديمرا نشان  41/0ضریب همبستگي خطي 

در فرسایش و رسوب گذاری  هاحوضهنقش مهم عامل سنگ شناسي و ناهمواری  توانيمافکنه وجود دارد که دليل آن را 
گ شناسي که در این تحقيق برای همه حوضه های نبر اساس فرسایش پذیری واحد های س هاحوضهبقه بندی ت. طدانس
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 ینترد )بزرگدر رده مقاوم و بسيار مقاوم در حوضه آبریز کرگانرو یهاسنگوجود دهد، يمان آبریز صورت گرفت و نتایج نش

حوضه آبریز منطقه( و کاهش فرسایش واحد های سنگي از عواملي است که منجر به کاهش وسعت مخروط افکنه این 
عامل مساحت و  از دوکه همزمان با مساحت کمتر از این رودخانه است. ضریب ملتون  یيهارودخانهنسبت به  رودخانه

 ،به عنوان متغيری است که بيشترین همبستگي را با حجم، شيبدر رابطه خود استفاده نموده است، ناهمواری حوضه آبریز 
مخروط و اختالف ارتفاع مخروط افکنه در منطقه مورد مطالعه دارد. در بررسي همبستگي بين  رأسطول مخروط، ارتفاع 

، به دهديمریس همبستگي، همبستگي خطي و روابط ریاضي بر مبنای آلومتری استفاده شد. نتایج نشان از مات پارامترها
ير از رابطه مساحت حوضه آبریز و شيب مخروط افکنه، روابط بين مساحت حوضه و مساحت مخروط افکنه و همچنين غ

در  ی آماریهاروشبهتری نسبت به سایر ضرایب به دست آمده از روش آلومتری همبستگي بسيار ، شيب و ضریب ملتون
 متغير های مرفومتری حوضه آبریز و شکل هندسي مخروط افکنه ها دارد.   زمينه ارتباط بين
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