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Extended Abstract
Introduction
Alluvial fans are important geomorphic landforms due to their advantages and their hazards.
Many researchers in different aspects have investigated alluvial fans. A sudden change in the
topographic slope at the mountain front and a decrease in stream power are proposed as the
main factors of alluvial fan formation. However, the relationship between alluvial fans and
active depositional processes on the surface of alluvial fans. the relationship between the area
and the slope of the alluvial fans with geomorphic and geologic characteristics of their basins
and investigating the morphology of alluvial fans using quantitative characteristics have been
widely studied by many researchers, few studies have focused on the topographic characteristics
of alluvial fan toes. The slope is a useful morphometric indicator to distinguish alluvial fans
from other depositional landforms distributed on the pediment. The aim of this study is to
quantitatively investigate the morphometry and slope changes on the alluvial fan toes of an arid
region in order to distinguish them from other depositional landforms on the pediments.
Therefore, we analyzed the slope of 40 alluvial fans and their morphometric characteristics in
central Iran.
Materials and methods
To investigate alluvial fans' morphometric characteristics, we first selected 40 alluvial fans in
central Iran using satellite images. We chose a minimum length of 2000 meter for the alluvial
fan selction. Next, six morphometric parameters including the overall slope of the alluvial fan
(SO), mean slope of the area above the fan toe (SA), mean slope of the area below the fan toe
(SB), the ratio of SA to SB (RS), the total length of the alluvial fan (L) and the sweep angle
(AF) were measured. The slope of the alluvial fans was calculated using the study area SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission) Digital Elevation Model (DEM) with a 30-meter spatial
resolution. The digital elevation model was converted to the UTM (Universal Transverse
Mercator) coordinate system since we used the metric measurements in this study. The overall
slope of the alluvial fans, alluvial fan length, and alluvial fan sweep angle were measured using
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the digital elevation model and QGIS software. To calculate the slope of the area above and the
area below the alluvial fan toe line, we first created a buffer with 250 meters distance from the
toe line. This distance was applied to avoid unwanted errors. Each buffer has 1000 meters
distance. Generally, we used Google Earth pro, ArcMap, QGIS, and the digital elevation model
of the study area to measure the morphometric characteristics of the fans and SPSS to apply the
statistical calculations.
Result and discussion
To calculate the morphometric parameters and to analyze the slope changes of the alluvial fan
toes, we first selected 40 alluvial fans in Central Iran. Afterward, the sweep angle, alluvial fan
length, overall slope of the alluvial fan, the average slope of the area above the fan toe, and the
average slope of the area below the fan toe were calculated. According to Table 1, the most
considerable sweep angle equals 156.12 degrees on the alluvial fan number 31. The smallest
sweep angle belongs to the alluvial fan number 1 with the value of 14.7 degrees. Among the
studied alluvial fans, the alluvial fan No. 17 has the shortest length (2076.679 m), and the
alluvial fan No. 26, with a length of 44569.45 m, is the most elongated alluvial fan. In terms of
overall slope, fan No. 17 has the highest value in slope (3.38 degrees), and the alluvial fan No.
16 has the lowest (1.64 degrees). Most of the studied alluvial fan have a slope of 2 to 2.5
degrees in terms of the slope of the area above and below the fan toe. The mean overall slope
for the studied fans is 2.27 degrees. In terms of the RS factor, most of the fans are distributed in
the range of 1 to 1.5. Generally, the slope decreases from the apex to the toe in an alluvial fan.
The most important factors for the slope changes on the surface of the alluvial fans include flow
velocity reduction, reducing the flow power, and reducing the channel width to depth ratio.
Tectonic activity is also one of the essential factors in determining and changing the slope of
alluvial fans. Sometimes due to severe tectonic uplift, new sediments deposit on the young and
elevated surfaces of the alluvial fan, leading to steep slopes on the surface of the alluvial fan.
Based on the results, with increasing the alluvial fan length, the slope of the area above the fan
toe decreases. The same correlation can be seen between the length of the fan and the overall
slope. The negative correlation between alluvial fan overall slope and alluvial fan length in this
study is consistent with the results of other studies.
Conclusion
In an alluvial fan system, the apex of the fan is the steepest part, and the slope decreases to the
fan toe. Different factors such as tectonics, stream discharge, sediment materials, etc., affect the
slope of the alluvial fan. This study showed that most of the studied alluvial fans have straight
profiles. The alluvial fan's straight profile indicates that the materials from the catchments area
have been transported during the catastrophic flooding events and preserved on the alluvial fan
surface for an extended period. The similarity between the fan's overall slope and the slope of
the area above the fan toe is a sign of inactivity of erosional processes. When SA is smaller than
SO, the alluvial fan will have a concave profile. The results of this study are also consistent with
other studies showing that the arid region alluvial fans have a greater slope than humid regions
fans. The RS values in the studied alluvial fans reflect the effect of fluvial processes on the
slope changes on fan toes. It also shows that erosional processes have been inactive for a long
time in the studied fans.
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مقایسه کمّی شاخصهای مورفومتریکی و تغییرات شیب قاعده مخروطافکنههای مناطق خشک با
تأکید بر ایران مرکزی
کاوه قهرمان  -دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه اتووش لورَند ،بوداپست ،مجارستان
محمدعلی زنگنه اسدی  -0دانشیار ژئومورفولوژی ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
الهه اکبری  -استادیار گروه سنجش از دور و  ،GISدانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران

چکیده
مخروطافکنهها به دالیل مختلف از جمله خاك حاصـلخیز ،منـابع آب زیرزمینـی ،توپـوگرافی مالیـم و از طرفـی
مخاطرات طبیعی متعدد مانند فرونشست ،زمینلرزه و سیالب ،همواره مورد توجه انسانها بودهانـد .بنـابراین درك
صحیح و دقیق این لندفرم از جنبههای گوناگون از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این تحقیق ویژگیهای کمی
مورفومتریک و تغییرات شیب قاعده  11مخروطافکنه در ایران مرکزی با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی و سیستم
اطالعات جغرافیایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .براین اساس ابتدا مخروطافکنههای مـورد بررسـی توسـ
تصاویر ماهوارهای شناسایی شده و محدوده هرکدام از آنها تعیین گردید .در این مطالعه مخروطافکنههای با طـول
حداقل  5کیلومتر انتخاب شدند .در مراحل بعدی ،شیب کلی مخروطافکنـه ( ،)SOشـیب بخـش بـاالیی قاعـده
( ،)SAشیب بخش پایینی قاعده ( ،)SBنسبت شیب بخش باالیی به بخش پایینی ( ،)RSزاویه جاروب ( )AFو
طول مخروطافکنه ( )Lبرای تمامی مخروطها محاسبه گردید .تفاوت در شـاخصهای محاسـبه شـده عـالوه بـر
مشخص کردن شرای اقلیمی و فرآیندهای رسوبی مسل بر مخروطافکنه ،عاملی برای تشخیص مخروطافکنهها
از سایر عوارض تراکمی پدیمنت محسوب میشود .نتایج نشان داد که نیمرخ طولی اکثر مخروطافکنـههای مـورد
مطالعه با توجـه بـه ویژگیهـای شـیب ،صـاف اسـت .شـباهت شـاخص  SAو  SOنشـاندهنده حفـ شـیب
مخروطافکنهها در شرای اقلیمی خشک و عدم وقوع فرآیندهای فرسایشی است .مقادیر شـاخص  RSنشـان داد
که تفاوت چندانی در شیب بخش باالیی و پایینی قاعده مخروطافکنههای مورد مطالعه وجود ندارد .ایـن موضـوع
نیز حاکی از عدم وجود فعالیتهای فرسایشی قابل توجه در قاعده مخروطافکنههای مورد مطالعه است .همچنـین
نتایج نشان داد که در مخروطافکنههایی که طـول آنهـا زیـاد و زاویـه جـاروب آنهـا کوچـک اسـت ،فرآینـدهای
رودخانهای تسل دارند.
واژگان کلیدی :مخروطافکنه ،مناطق خشک ،مورفومتری ،ایران مرکزی.
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مقدمه
از میان لندفرمهای دوره کواترنری ،مخروطافکنهها همواره به عنوان یکی از مهمتـرین عـوارض ژئومورفولوژیـک سـطح
زمین مورد توجه محققان بودهاند و از جنبههای مختلف همچون مخاطرات طبیعـی ،مباحـ مهندسـی ،ژئومورفولـوژی و
غیره مورد بررسی قرار گرفتهاند (گورابی و کریمی .)13 :0330 ،دانشمندان عامل اصـلی ایجـاد مخروطافکنـهها را تغییـر
ناگهانی شیب توپوگرافیک در محل جبهه کوهستان و به دنبال آن کاهش قدرت جریان رودخانه بیان میکنند (مقصودی
و همکاران .)011 :0311 ،با وجود اینکه رابطه مخروطافکنهها با فرآیندهای تراکمی فعال در سطح مخروطافکنه (هاروی،
052 :0335؛ سایتو و اوگوچی ،)017 :5112 ،رابطه مساحت و شـیب مخروطافکنـهها بـا ویژگیهـای ژئومورفولوژیـک و
زمینشناسی حوضهآبریز آنها (دی چَنـت و همکـاران110 :0333 ،؛ جمـال آبـادی و همکـاران )32 :0337 ،و همچنـین
مورفولوژی مخروطافکنهها با استفاده از ویژگیهای کمّی (کروستا و فراتینی517 :5111 ،؛ شایان )33 :0315 ،بـه شـکل
گستردهای مورد بررسی قرار گرفته ،مطالعات چندانی در رابطه با تعیین ویژگیهای توپوگرافیـک قاعـده مخروطافکنـهها
صورت نپذیرفته است .همین موضوع باع شده که ابهامات ژئومورمولوژیکی همچون چگونگی تشخیص مخروطافکنهها
از تالوسها ،دشت سیالبی و سایر عوارض تراکمی پـدیمنت ،بـدون پاسـ بـاقی بمانـد .عـالوه بـر ایـن بررسـی کمـی
مخروطافکنهها با روشهای معمول ،مشکل ،زمانبر و نیازمند تجهیزات مختلف است .یکی از شاخصهای مورفومتریـک
که میتوان توس آن مخروطافکنهها را از سایر عوارض تراکمی بازشناخت ،شیب است (هاشـیموتو و همکـاران:5111 ،
 .)051مخروطافکنهها را بر اساس شیب توپوگرافیک میتوان به سه بخش فوقانی با شیب زیاد ،بخش میـانی بـا شـیب
متوس و بخش انتهایی یا قاعده مخروطافکنه با شیب کم تقسیم کرد (صدوق و همکاران .)5 :0337 ،به طور کلی شیب
مخروطافکنهها بین  0تا  1درجه و در مواردی که شعاع مخروطافکنه کوچک باشد ،بین  0تا  05درجه متغیر است (سایتو
و اوگوچی021 :5112 ،؛ استیناستریت و مککارتی .)001 :0333 ،گرچه عوامل مختلفی از جمله تکتونیک ،تأمین رسوب
توس حوضهآبریز ،و فراهمی فضای تجمع نیز در تعیین شیب بخشهای مختلف مخروطافکنه مؤثر هستند ،با این حـال
دبی به عنوان اولین عامل تعیین کننده شیب مخروطافکنه شناخته میشود (بومن.)57 :5103 ،
از جمله مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مورفولوژی مخروطافکنهها در ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
خیام و مختاری کشکی ( )0315عملکرد فعالیتهای تکتونیکی براساس مورفولوژی مخروطافکنهها را مورد ارزیـابی قـرار
دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که مورفولوژی مخروطافکنه شاخص مناسبی برای ارزیابی فعالیت تکتونیک در منـاطق
مختلف است .رامشت و همکاران ( )0311در تحقیقی تأثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروطافکنه درختگان در منطقه
شهداد را بررسی کردند .براساس یافتههای این تحقیق ،وجود تراس ،باالآمدگی رسوب نئوژن و گسلهای متعدد از شواهد
فعالیت و تأثیر تکتونیک بر مخروطافکنه به شمار میروند .گورابی و یمانی ( )0330رواب کمّی ویژگیهای مورفولوژیـک
حوضههای زهکشی و مخروطافکنههای آنها در ایران مرکـزی را مـورد بررسـی قـرار دادنـد .در ایـن مطالعـه  50عامـل
مورفولوژیک و  31حوضه و مخروطافکنه در ایران مرکزی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد
که الگوی کلی همبستگی بین پارامترهای محاسبه شده در ایران مرکزی با الگوی نواحی دیگر یکسـان اسـت .یمـانی و
همکاران ( )0330شواهد مورفولوژیکی و مورفومتریکی تأثیر تکتونیک فعال بر مخروطافکنههای شـمال دامغـان را مـورد
ارزیابی قرار دادند .محققان در این تحقیق  01مخروطافکنه در قسمت شمالی دامغان را بررسی کردند .نتایج نشان داد که
فعالیت گسل در منطقه مورد مطالعه منجر به جابهجایی شبکه اصلی در رأس مخروطافکنه ،تغییر موقعیت رسوبگذاری در
مخروطافکنه ،ایجاد سطوح مختلف باال آمده ،متروك ماندن سطح مخروطافکنهها ،جابـهجایی نقطـه تقطیـع ،باالآمـدگی
رسوب مخروطافکنهای و جابهجایی افقی شبکه زهکشی در سطح مخروطافکنه شده است .بهطور کلی نتایج این تحقیـق
حاکی از همبستگی برخی رواب مورفومتریک مخروطافکنهها میباشد.
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محققان غیر ایرانی فراوانی نیز اقدام به بررسی مخروطافکنهها نمودهاند .هاروی ( )0317در مطالعهای رابطه مورفولوژی و
رسوبگذاری در سطح مخروط افکنه را مورد بررسی قرار داد .وی در این تحقیـق مـدلی بـرای مورفولـوژی و رسـوبگذاری
مخروطافکنه های مناطق خشک ارائه داد .نتایج نشان داد که حفر در محل نقطه انقطـاع ،در مخروطافکنـههای پرشـیب
رایجتر است .وی دلیل این موضوع را اختالف زیاد بین شیب مخروطافکنه و شیب کانـال در ایـن مخروطافکنـهها بیـان
کرد .میالنا و روزیچکی ( )0333در یک تحقیق در آرژانتین ،نقش شیب مخروطافکنهها بـه عنـوان عـاملی بـرای حمـل
رسوب را در مورد  37مخروط افکنه مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که شـیب تنهـا عامـل کنتـرل کننـده انتقـال
رسوب در سطح مخروطافکنه نیست بلکه سرعت به تعادل رسیدن شیب مخروطافکنه بعد از اعمال تغییرات بیرونی نیز در
ضریب انتقال رسوب به سطح مخروطافکنه مؤثر است .سـایتو و اوگـوچی ( )5112شـیب و سـایر عناصـر مورفومتریـک
مخروطافکنه مانند مساحت و نرخ ناهمواری حوضه آبریز را برای  131مخروطافکنه مورد بررسی قرار دادند .نتیجـه ایـن
تحقیق نشان داد که برخالف نظریات قبلی که شیب مخروطافکنه را محدود به حـداکثر  0/2درجـه میدانسـتند ،اشـکال
مخروطی یا شبه مخروطی که داری شیب بیشتر از  0/2درجه هستند نیز باید به عنوان مخروطافکنه شناخته شوند.
تغییر ناگهانی شیبِ جریان بعد از عبور از قاعده مخروطافکنه یکی از موضوعاتی است که به ندرت مورد بح قرار گرفته
است .با بررسی تغییرات شیب در قاعده مخروطافکنهها میتوان شواهد مورفومتریکی برای تشـخیص مخروطافکنـهها از
سایر عوارض مجاور آنها ،سرگذشت ژئومورفیک و فرآیندهای فعال در سطح مخروطافکنه را شناسایی کرد .هدف از انجام
این تحقیق شکلسنجی و بررسی تغییرات شیب اجزای قاعده مخروطافکنهها به منظور تشـخص آنهـا از سـایر عـوارض
تراکمی پدیمنت است .همچنین کمیسازی ویژگیهای مورفومتریکی و شیب قاعده مخروطافکنهها و مقایسه رواب بـین
پارامترهای مورفومتریکی قاعده مخروطافکنه که روشن کننده نحوه عملکرد فرآیندهای فرسایشـی و تراکمـی در سـطح
مخروط افکنه است ،از دیگر اهدافی است که در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .بر همین اساس  11مخروطافکنه در
ایران مرکزی با حداقل طول  5111متر ،به منظور مقایسـه کمّـی شـاخصهای مورفـومتریکی و تغییـرات شـیب قاعـده
مخروطافکنهها مورد بررسی گرفت.
روش پژوهش
در این پژوهش با هدف بررسی مورفومتری و شیب قاعـده مخروطافکنـهها ،ابتـدا  11مخروطافکنـه در محـدوده ایـران
مرکزی با طول حداقل  5111متر انتخاب شد .دلیل انتخاب بر اساس طول  5111متری این بوده است کـه بـا توجـه بـه
اندازه مخروطافکنه ،پارامترهای مورفومتریک با دقت مناسبی قابل استخراج باشند .انتخاب و تعیین حدود مخروطافکنهها
با استفاده از تصاویر ماهوارهای و سیستم اطالعات جغرافیایی صورت پذیرفت .در مرحله بعد ،شـاخصهای مورفومتریـک
شامل شیب کلی مخروطافکنه ( ،SO0طول مخروطافکنه ( ،)L5زاویه جاروب ( ،)AF3میانگین شیب قسـمت بـاالیی قاعـده
( ،)SA1میانگین شیب قسمت پایینی قاعده ( )SB2و نسبت میانگین شیب قسمت باالیی و پـایینی ( )RS1محاسـبه گردیـد.
میانگین شیب قسمت باالیی قاعده عبارت است از میانگین شیب بخش حائل در محـدوده بـاالیی قاعـده کـه در داخـل
محدوده مخروطافکنه قرار گرفته و بنابراین بخشی از مخروطافکنه محسوب میشود .ایـن در حـالی اسـت کـه میـانگین
شیب قسمت پایینی قاعده ،نشان دهنده میانگین شـیب محـدوده حائـل در بخـش پـایینی خـ قاعـده و بیـرون از مـرز
1. Overall slope
2. Alluvial fan length
3. Alluvial fan Apex Angle
4. Mean slope of the buffer above the fan toe
5. Mean slope of the buffer below the fan toe
6. The ratio of SA and SB
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مخروطافکنه است .مقادیر عددی شاخصهای مذکور در جدول  0ارائه شده است .به منظور محاسبه شیب ،از مدل رقومی
ارتفاعی محدوده مورد مطالعه با قدرت تفکیک مکانی  31متر استفاده شـد .الیـه رسـتری شـیب ،بعـد از تغییـر سیسـتم
مختصات مدل رقومی ارتفاعی از سیستم مختصات جغرافیایی به مرکاتور معکوس جهـانی ( ،)UTMدر محـی نرمافـزار
 ARCMAPایجاد شد .تغییر مختصات به دلیل استفاده از واحدهای اندازهگیری متریک در این تحقیق صورت پـذیرفت.
در شکل 5شکل الف ویژگیهای ارتفاعی و شکل 5شکل ب نقشه شیب مخروطافکنه شماره پانزده به عنوان نمونـه ارائـه
شده است .پارامترهای شیب کلی ،میانگین شیب قسمت باالیی و پایینی قاعده مخروطافکنه ،طول مخروطافکنه و زاویـه
جاروب در محی نرمافزار  QGISمحاسبه شدند.
جدول شماره  .1مقادیر پارامترهای مورفومتریک محاسبه شده
میانگین شیب قسمت

میانگین شیب قسمت

نسبت میانگین شیب

شیب کلی

شماره

زاویه جاروب

طول مخروط

باالیی قاعده (درجه)

قسمت باالیی و پایینی

مخروط (درجه)

5/23

0/31

5/32

مخروطافکنه

(درجه)

(متر)

پایینی قاعده (درجه)

0

01/7

2131/237

0/11

0/37

5/51

5

005/77

3152/173

0/15

5/55

5/13

3

32/17

3117/133

0/75

5/11

0/11

1

53/71

2011/111

5/11

5/37

0/01

5/25

2

11/13

1051/715

5/21

5/11

1/37

5/13

1

73/15

3317/717

0/72

3/01

0/15

5/11

7

13/12

3323/137

0/21

5/11

0/70

5/21

1

17/32

1013/331

0/22

5/53

0/11

5/52

3

33/21

7225/375

0/52

5/51

0/10

5/02

01

13/20

01111/317

0/11

5/01

0/07

0/33

00

12/11

03101/351

0/21

0/11

0/01

0/12

05

13/01

03123/371

0/21

5/13

0/30

0/11

03

21/53

53111/557

5/10

0/11

1/33

5/11

01

11/01

53370/213

3/00

5/72

1/11

0/31

02

75/10

50010/535

5/30

5/17

1/31

5/11

01

11/0

00111/3

0/25

0/77

0/01

0/11

07

75/51

5171/173

0/25

3/21

0/32

3/31

01

10/15

05111/175

0/13

0/77

0/51

0/15

03

11/37

01172/122

0/13

5/11

0/11

0/33

51

75/33

1271/127

5/11

5/11

0/55

5/10

50

11/13

1735/303

3/15

5/11

1/11

5/53

55

001/32

01010/121

5/51

5/11

1/30

5/17

53

031/1

02212/321

5/51

5/01

1/33

5/15

51

17/50

03377/310

0/73

0/71

1/37

0/71

52

71/73

00321/317

1/51

3/05

1/73

5/11

51

11/1

11213/113

5/33

5/31

1/73

5/05

57

13/35

07013/173

3/51

5/53

1/71

5/15

51

17/12

00331/517

5/17

0/31

1/77

5/11

53

17/20

01233/512

5/21

5/53

1/31

5/03

31

11/35

02353/017

5/01

5/02

0/13

5/37

30

021/05

01102/553

0/01

0/13

0/12

0/15

35

11/73

5153/175

5/11

5/21

0/51

5/22
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37/22

3011/153

0/71

3/00

0/77

5/31

31

73/31

1103/17

3/15

5/11

1/11

5/13

32

31/03

7310/172

5/31

5/72

0/01

5/11

31

71/1

2171/337

1/31

0/11

1/37

5/10

37

13/55

3317/151

0/31

5/13

0/17

5/11

31

13/7

1017/031

0/01

5/11

5/11

5/11

33

15/25

3111/13

0/17

5/31

0/37

3/02

11

70/31

3301/113

5/53

5/11

1/35

5/10

قسمت باالیی و پایینی قاعده مخروطافکنه توس یک محدوده حائل (بافر) تعیین شد .همـانطور کـه در شـکل شـماره 0
نمایش داده شده است ،اندازه بافر  0111متر و فاصله آن از خ قاعده و مرز جانبی مخروطافکنه  521متر تعیین شد .این
فاصله به منظور کاهش خطـای احتمـالی در تعیـین مـرز مخروطافکنـه اعمـال گردیـد .بررسـی تغییـرات شـیب قاعـده
مخروطافکنه با استفاده از نیمرخ طولی رودخانه اصلی ،توس برخی محققین پیشنهاد شده است (احمری .)31 :0330 ،بـا
این حال به دلیل اینکه محل رودخانه در سطح مخروطافکنه معموالً به طرفین تغییر مسیر پیدا میکند ،نمیتوان از نیمرخ
طولی به عنوان شاخصی مناسب برای بررسی تغییرات شیب قاعده مخروطافکنه استفاده کرد .بـهعالوه ،مخروطافکنـهها
همیشه دارای اشکال هندسی منظم نیستند .بنابراین شیب خطی که از بخش محدودی از قاعده عبور میکند را نمیتـوان
به سایر قسمتهای آن تعمیم داد .پس از تعیین بافر برای تمامی مخروطافکنهها ،میانگین شیب هر بافر با استفاده از الیه
رستری شیب و نرمافزار  QGISمحاسبه گردید.
به طور کلی در این تحقیق از مـدل رقـومی ارتفـاعی بـا قـدرت تفکیـک مکـانی  31متـر ،نـرم افزارهـای گوگـل ارث،
 ARCMAPو  QGISاستفاده شده است .همچنین از نرم افزار  SPSSبه منظور بررسی رابطه آمـاری بـین پارامترهـای
مختلف استفاده شده است.

شکل شماره .1نمای شماتیک از نحوه اندازهگیری پارامترهای مورفومتریک مخروطافکنه
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شکل شماره .2نمونهای از نقشه ارتفاع (الف) و نقشه شیب (ب) در مخروطافکنههای مورد مطالعه (مخروطافکنه شماره )15

محدوده موردمطالعه
مخروطافکنههای مورد مطالعه در این تحقیق در محدوده مثلثیشکل داخل فالت ایران ،موسوم به ایـران مرکـزی قـرار
گرفتهاند .واحد ایران مرکزی ،به دلیل وسعت زیاد و تفاوتهای ساختاری ،به واحدهای کوچکتر ژئومورفولـوژیکی تقسـیم
شده است (جمالآبـادی و همکـاران11 :0337 ،؛ عالئـی طالقـانی .)550 :0331 ،در محـدوده مرزهـای سیاسـی ایـران،
مخروطافکنــه های ایــران مرکــزی بــه دلیــل تشــکیل و تکامــل در شــرای مســاعد ،از نمونــههای شــاخص در بررســی
مخروطافکنهها به شمار میروند .از نظر زمینشناسی ،زون ایـران مرکـزی یکـی از بزرگتـرین و پیچیـدهترین واحـدهای
زمینشناسی ایران بشمار میرود .عملکرد گسلها باع شده تا ایران مرکزی بهصورت قطعاتی جدا ،همراه با ویژگیهای
زمینشناسی متفاوت باشد .گسلهای نایبند ،درونه ،پشت بادام ،نایینی ،ترود ،کلمرد و دهشیر از جمله مهمترین گسلهای
موجود در محدوده مورد مطالعه به شمار میرونـد .در مجمـوع کلیـه تحـوالت توپوگرافیـک ،زمینشناسـی ،کانسـاری و
زمینلرزه ای ایران مرکزی با حرکات گسلی در ارتباط بوده و سـاختمان شکسـته بـر چینخـورده و آتشفشـانی غلبـه دارد
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(عالئی طالقانی .)550 :0331 ،نهشتههای کواترنری مواد تشکیلدهنده مخروطافکنههای مـورد مطالعـه هسـتند .از نظـر
اقلیمی ،براساس طبقه بندی اقلیمی کوپن ،محدوده مورد مطالعه در کالسهای  BSKو  BWKقرار میگیرد که حـاکی
از اقلیمی بیابانی و نیمه خشک است.
به طور کلی  11مخروطافکنه مورد بررسی ،در استانهای کرمان ،یزد ،اصـفهان ،سـمنان ،خراسـان رضـوی و خراسـان
جنوبی پراکنده هستند .براساس مدل رقومی ارتفاعیِ محدوده مورد مطالعه ،بیشینه ارتفاع در کل محدوده برابـر بـا 2233
متر و کمینه ارتفاع 010متر میباشد .شمالیترین مخروطافکنه در استان سـمنان و جنـوبیترین مخروطافکنـه در اسـتان
کرمان واقع شده است .همچنین غربیترین و شرقیترین مخروطافکنهها به ترتیب در استانهای اصفهان و کرمان قـرار
گرفتهاند .شکل  3پراکندگی و موقعیت مخروطافکنههای مورد مطالعه را نمایش میدهد.

شکل شماره  .3نقشه پراکندگی و موقعیت مخروطافکنههای مورد مطالعه

بحث و یافتهها
برای محاسبه ویژگیهای مورفومتریکی و بررسی تغییرات شیب قاعده مخروطافکنهها ،ابتـدا  11مخروطافکنـه در ایـران
مرکزی انتخاب شد و سپس زاویه جاروب ،طول مخروطافکنه ،شیب کلی مخروطافکنه ،میـانگین شـیب قسـمت بـاالیی
قاعده ،میانگین شیب قسمت پایینی قاعده و نسـبت میـانگین شـیب قسـمت بـاالیی قاعـده بـه قسـمت پـایینی قاعـده
مخروطافکنه محاسبه شد .بـر اسـاس نتـایج جـدول  ،0بزرگتـرین زاویـه جـاروب معـادل  021/05درجـه و متعلـق بـه
مخروطافکنه شماره  30و کوچکترین زاویه جاروب مربوط به مخروطافکنه شماره  0با مقدار  01/7درجـه اسـت .از میـان
مخروطافکنههای مورد بررسی مخروطافکنه شماره  07دارای کمترین طول ( 5171/173متر) و مخروطافکنه شـماره 51
با طولی معادل  11213/12متر کشیدهترین مخروطافکنه بهشـمار مـیرود .بـه عقیـده پـارکر و همکـاران ( )0331طـول
مخروطافکنه تابع نسبت حجم رسوب به میزان فرونشست است .چنانچه نرخ فرونشست زیـاد باشـد ،فضـای انباشـت در
مدت زمان کمتری ایجاد میشود؛ در حالی که نرخ پایین فرونشست به تشکیل مخروطافکنههایی با طـول بیشـتر منجـر
میشود که ضخامت رسوب در رأس آن کمتر و در بخش میانی مخروطافکنه زیاد است .بهلحاظ شیب کلی ،مخروطافکنه
شماره  07بیشترین میزان شیب ( 3/31درجه) و مخروطافکنه شماره  01کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند (0/11
درجه) .به طور کلی اگر مواد تشکیل دهنده مخروطافکنه بیشتر از مواد واریزهای باشد و مواد آبرفتی سهم کمتـری را بـه
خود اختصاص داده باشند ،شیب متوس مخروطافکنه بیشتر خواهد بود .در میان مخروطافکنههای مورد بررسی ،کمتـرین
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میانگین شیب بخش حائل باالیی قاعده مخروطافکنه مربوط به مخروط شماره  30و معادل  0/13درجـه و بیشـترین آن
مربوط به مخروطافکنه شماره  07با شیبی معادل  3/21درجه میباشد .همینطور کمترین میـزان میـانگین شـیب بخـش
پایینی قاعده مخروطافکنه برابر با  0/01درجه در مخروطافکنـههای  03و  31و بیشـترین مقـدار معـادل  1/31درجـه در
مخروطافکنه شماره  31میباشد .قاعده مخروطافکنهها به دالیلی همچون کاهش نیروی جریان و ذخیـره شـدن بخـش
عمدهای از مواد رسوبی در قسمت میانی مخروط افکنه ،در مقایسه بـا رأس و قسـمت میـانی از شـیب کمتـری برخـوردار
هستند.
توزیع فراوانی شیب

همانطور که در شکاللف و شکلب دیده میشود ،بیشترین فراوانی شیب در بخش باالیی و پایینی قاعده مخروطافکنه ،در
بازه  5تا  5/2درجه توزیع شده است .در مجموع میانگین شیب در قسمت باالیی قاعده مخروطافکنهها  5/35درجـه و در
قسمت پایینی قاعده  5/02درجه محاسبه شده است .از مجموع  11مخروطافکنه مورد بررسی ،بیشترین فراوانی شـاخصِ
شیبِ کلی مخروطافکنه مربوط به شیب  5درجه اسـت ،و میـانگین شـاخص شـیبِ کلـی 5/57 ،درجـه محاسـبه گردیـد
(شکلج) .شکلد نشاندهنده فراوانی شاخص ( RSنسبت  SAبه  )SBاست .براساس هیستوگرام ،بیشترین فراوانی شاخص
 RSدر بازه  0تا  0/2قرار دارد و میانگین شاخص  ،RSعدد  0/03را به خود اختصاص داده است .بـهطور کلـی در سـطح
مخروطافکنه ،مقدار شیب از رأس به سمت پاییندست کاهش مییابد ،و در قاعده مخروطافکنه به پـایینترین حـد خـود
می رسد .مهمترین عوامل کاهش شیب از رأس به سمت قاعده شامل کاهش دبـی ،کـاهش نیـروی جریـان ،تغییـر مـواد
بستری و کاهش نسبت عرض به عمق کانالها میشود .فعالیتهای تکتونیکی نیز از جمله عوامل مهم در تعیین و تغییـر
شیب در مخروطافکنهها بهشمار میروند ،بهطوری که گاهی در اثر باالآمدگی شـدید تکتـونیکی از طریـق حمـل رسـوب
جدید بر سطوح جوان و مرتفع مخروطافکنه ،منجر به ایجاد شیبهای تند در سطح مخروطافکنه میشوند (بـومن:5103 ،
.)31

شکل شماره  .4هیستوگرام درصد فراوانی پارامترهای مربوط به شیب مخروطافکنه
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رابطه  SAو SO

شکل رابطه شیب قسمت باالیی قاعده مخروطافکنه و شیب کلی مخروطافکنه را نمایش میدهد .براساس شکل  ،بیشتر
نقاط در اطراف خ رگرسیون پراکنـده شـدهاند .ایـن نـوع از پراکنـدگی نقـاط حـاکی از نیمـرخ طـولی صـاف در اکثـر
مخروطافکنهها است .در صورتی که مقادیر  SAکوچکتر از  SOباشند ،نیمـرخ طـولی مخروطافکنـه مقعـر خواهـد بـود.
برعکس مقادیر بزرگتر  SAنسبت به  SOنشاندهنده نیمرخ محدب مخروطافکنه است.

شکل شماره  .5نمودار رابطه شیب قسمت باالیی قاعده مخروطافکنه ( )SAو شیب کلی مخروطافکنه ()SO

رابطه پارامترهای مختلف شیب با طول مخروطافکنه

در شکل رابطه پارامترهای مختلف شیب با طول مخروطافکنه نشان داده شده است .گرچـه در مجمـوع امکـان بررسـی
رابطه همه پارامترها نسبت به هم وجود دارد ،در این مطالعه ،رابطه پارامترهای مختلف شـیب در مخروطافکنـه بـا طـول
مخروطافکنه و زاویه جاروب ،که با توجه به هدف تحقیق ،از اهمیت بیشتری برخوردار است ،مورد بح قـرار گرفـت .بـا
توجه به شکل الف ،با افزایش طول مخروطافکنه ،شیب قسمت باالیی قاعده کاهش پیدا میکند .مشابه همـین رونـد در
شکل ج مشاهده میشود ،بهطوری که با افزایش طول مخروطافکنه ،شیب کلی مخروط کاهش مییابد .رابطـه معکـوس
شیب مخروطافکنه و طول مخروطافکنه در این تحقیق با نتایج سـایر مطالعـات همخـوانی دارد (بیومونـت520 :0375 ،؛
هاشیموتو و همکاران .)051 :5111 ،بنابراین نتایج نشانمیدهند که مخروطافکنههای کشـیده دارای شـیب مالیمتـری
هستند.
برخالف شیب کلی و بافر باالیی قاعده مخروطافکنه ،شیب قسمت پایینی قاعده با افزایش طول ،افزایش یافته است .بـه
عبارتی بخشهای مجاور قاعدهی مخروطافکنههای کشیده (که بیرون از مرز مخروطافکنه قـرار دارنـد) ،شـیب بیسـتری
نسبت به مخروطافکنههایی با طول کمتر دارند .با این حال تراکم نقاط در شکل ب ،به این معنـی اسـت کـه اگرچـه بـا
افزایش طول مخروطافکنه ،شیب بخش پایینی قاعده نیز افزایش پیدا میکند ،اما مقدار این تغییرات بسـیار نـاچیز اسـت.
شکل د حاکی از کاهش شاخص  RSبا افزایش طول مخروطافکنه است .شکل د نشان میدهد که در مخروطافکنههایی
که طول آنها بین  2111تا  51111متر اسـت ،تفـاوت شـیب بخـش بـاالیی و پـایینی قاعـده مخروطافکنـهها بیشـتر از
مخروطافکنههایی است که طول آنها بزرگتر از  52111متر اسـت .بـه عبـارتی در مخروطافکنـههایی کـه طـول آنهـا از
 52111متر بیشتر است ،بین بخش باالیی و پایینی قاعده مخروطافکنه به لحاظ شیب ،تفاوت چندانی مشاهده نمیشود.
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شکل شماره  .6نمودار رابطه پارامترهای مختلف شیب با طول مخروطافکنه

رابطه پارامترهای مختلف با زاویه جاروب

رابطه بین طول مخروطافکنه ،شیب بافر باالیی و پایینی قاعده مخروطافکنه ،شیب کلی مخروطافکنه و شاخص  RSدر
شکل نمایش داده شده است .به طور کلی خ رگرسیون و ضریب تعیین در شـکل حـاکی از عـدم همبسـتگی در میـان
پارامترهای مختلف با زاویه رأس مخروطافکنه هستند .در میان مخروطافکنههای مـورد بررسـی ،مخروطافکنـههایی کـه
طول آنها بین  2111تا  02111متر است ،عموماً دارای زاویه جاروب بین  21تـا  011درجـه هسـتند .گرچـه در مـواردی،
مخروطافکنههایی با طول کمتر از  02111متر ،دارای زاویه جاروب بیشتر از  051درجه بودهاند (شکاللف) .ضریب تعیـین
با مقدار  1/153در شکل شکاللف ،نشاندهنده همبستگی بسیار ناچیز بین طول مخروطافکنه و زاویه جاروب است .با این
حال باید توجه داشت که در بررسی رابطه طول مخروطافکنه و زاویه جاروب ،نسبت عرض به طول مخروطافکنـه نیـز از
اهمیت باالیی برخوردار است .در مخروطافکنههایی که نسبت عرض به طول بیشتر باشـد ،زاویـه جـاروب بزرگتـر اسـت.
شکلب نیز از عدم وجود همبستگی قابل قبول بین شیب بخش باالیی قاعده مخروطافکنه و زاویه جاروب خبر میدهد ،به
طــوری کــه ضــریب تعیــین معــادل  1/151محاســبه شــده اســت .تــراکم نقــاط در شــکلب نشــان میدهــد کــه اکثــر
مخروطافکنههایی که شیب بخش باالیی قاعده آنها بین  5تا  5/2درجه اسـت ،دارای زاویـه جـاروب  21تـا  011درجـه
هستند .همین شباهت در پراکندگی نقاط بین شیب کلی مخروطافکنه و زاویه جاروب نیز مشاهده میشود (شکلد) .ضریب
تعیین با مقدار  1/102بر عدم وجود همبستگی قابل قبول بین شیب کلی مخروطافکنه و زاویه جاروب اشـاره میکنـد .بـا
توجه به شکلج ،تراکم نقاط نشان میدهد که مخروطافکنههایی که شیب بخش پایینی قاعـده آنهـا کـوچکتر از  5درجـه
است ،دارای زاویه جاروب بین  21تا  11درجه هستند؛ با ایـن حـال هـیچ همبسـتگی بـین شـیب بخـش پـایینی قاعـده
مخروطافکنه  .زاویه جاروب مشاهده نمیشود .همانند سایر پارامترها ،شاخص  RSنیز هیچ همبسـتگی بـا زاویـه جـاروب
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نشان نمیدهد ( .)R2 =1/115نتایج حاصل از بررسی رابطه پارامترهای باال با زاویه جاروب ،با نتایج سایر مطالعات مبنـی
بر عدم وجود همبستگی بین زاویه جاروب و پارامترهای مختلف ،مطابقت دارد (هاشیموتو و همکاران)053 :5111 ،

شکل شماره  .7رابطه بین پارامترهای مختلف با زاویه جاروب

نتیجهگیری
در این پژوهش اطالعات مورفومتریکی قاعده  11مخروطافکنه در ایران مرکزی محاسبه و مورد بررسی قـرار گرفـت .بـا
بررسی ویژگیهای توپوگرافیک مخروطافکنهها میتـوان شـرای ژئومورفیـک و فرآینـدهای فرسایشـی/تراکمی آنهـا را
ارزیابی و تبیین نمود .بررسی پارامترهای مختلف مورفومتریـک مخروطافکنـه در ایـن تحقیـق ،مـنعکس کننـده شـرای
ژئومورفیک و فرآیندهای تراکمی در سطح مخروطافکنه است .به طور کلی شیب مخروطافکنهها از رأس به سمت قاعـده
روند کاهشی دارد .رأس مخروطافکنه پرشیبترین قسمت و قاعده آن دارای کمترین میزان شیب است .عوامـل متعـددی
همچون تکتونیک ،دبی ،نوع مواد و غیره در تعیین شیب مخروطافکنه نقش دارنـد .بـرای مثـال مخروطافکنـههایی کـه
رسوب آنها عموماً از مواد کوهرفتی تشکیل شده باشد در مقایسه با مخروطافکنههایی که از مواد آبرفتی تشکیل شـدهاند،
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شــیب تنــدتری دارنــد ،و بزرگتــر و کشــیدهتر هســتند .بررســی شــیب مخروطافکنــهها عــالوه بــر نمــایش سرگذشــت
تراکمی/فرسایشی مخروطافکنه ،تفاوت این لندفرم با سایر اشکال تراکمی سطح پدیمنت را نیز آشکار میسازد.
نتایج بررسی رابطه شیب بخش باالیی قاعده مخروطافکنههای مورد مطالعه با شیب کلی آنهـا (شـکل ) نیمـرخ طـولی
صاف اکثر مخروطافکنههای مورد مطالعه را نمایش میدهد .نیمرخ طولی صاف حاکی از آن است که مواد رسوبی کـه از
حوضه آبریز طی سیالبهای مختلف به سطح مخروطافکنه انتقال داده شده ،برای مدت طوالنی در سطح مخروطافکنـه
باقی مانده و در آنجا حف شدهاند .شباهت شیب بخش باالیی قاعده مخروطافکنـه و شـیب کلـی آن نشـاندهنده عـدم
فعالیتهای فرسایشی شدید و تسل شرای آبوهوایی خشک در منطقه مورد مطالعه است .میانگین شیب بخش بـاالیی
قاعده و شیب کلی (شکاللف و شکلج) نیز نشاندهنده شباهت شیب در این دو بخش است .این شباهت در شیب میتواند
بیانگر قدرت حمل رسوب در سطح مخروطافکنه باشد؛ به طوری که مواد رسوبی طول مخروطافکنـه را طـی کـرده و در
قاعده مخروط متراکم شدهاند .بنابراین شیب مخروطافکنه تا پدیده سیالبی و کاتاستروفیک بعـدی کـه منجـر بـه حمـل
مقادیر زیاد مواد رسوبی به سطح مخروطافکنه میشده ،ثابت و بدون تغییر باقی مانده است .چنانچـه ( SAشـیب بخـش
باالیی قاعده) کوچکتر از ( SOشیب کلی مخروطافکنه) باشد ،نیمرخ مخروطافکنه مقعر و برعکس زمانی که  SAبزرگتر
از  SOباشد ،نشان از محدب بودن نیمرخ طـولی مخروطافکنـه خواهـد بـود .همچنـین حمـل مـداوم رسـوب از قاعـده
مخروطافکنه منجر به مقعر شدن نیمرخ مخروطافکنه میشود.
نتــایج ســایر مطالعــات (هاشــیموتو و همکــاران051 :5111 ،؛ ســایتو و اوگــوچی )017 :5112 ،نشــان میدهــد کــه در
مخروطافکنههای مناطق مرطوب ،شیب مخروطافکنهها در مقایسه با مناطق خشک بسیار تعـدیل شـده اسـت و معمـوالً
مقدار آن کمتر از یک درجه است .نتایج این تحقیق نیز نشان داد که شیب اکثر مخروطافکنههای مورد مطالعـه بـه طـور
میانگین بین  0/2تا  5درجـه اسـت .ایـن موضـوع نشـان از عـدم فعالیتهـای فرسایشـی یـا تراکمـی شـدید در سـطح
مخروطافکنهها و بیانگر تسل شرای آبوهوایی خشک در آنها است.
براساس شـکل د ،شـاخص  RSبـا افـزایش طـول مخروطافکنـه بـه سـمت  1/1میـل میکنـد .همچنـین در برخـی از
مخروطافکنه هایی که طول آنها بیشتر است ،زاویه جاروب کوچک است .این موضـوع کشـیدگی مخروطافکنـه را نشـان
میدهد .مخروطافکنههای کشیده ،همانند دشتهای سیالبی به شدت تحـت تـأثیر فرآینـدهای رودخانـهای قـرار دارنـد
(استیناستریت و مککارتی .)057 :0333 ،از طرفی مقادیر شاخص  RSدر مخروطافکنههای مورد مطالعه حاکی از ثبـات
و عدم وقوع فعالیتهای فرسایشی در مدت زمان طوالنی در قاعده مخروطافکنه است .به طور کلی ،ویژگیهای شیب در
مخروطافکنهها و مناطق پاییندستی آنها به عوامل مختلفی از جمله شدت پراکنـده شـدن رسـوب ،لنـدفرمهای تراکمـی
سطح مخروطافکنه و فرآیندهای رودخانهای در سطح مخروطافکنه وابسته است .هاشیموتو و همکاران نیـز ()051 :5111
در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که در مخروطافکنههای مناطق خشک عوامل رودخانـهای نقـش کمتـری در تغییـر
شیب قاعده مخروطافکنه دارند .با این حال عوامل دیگری مانند اندازه ذرات ،روند توسـعه مخروطافکنـه و غیـره نیـز در
تعیین ویژگیهای شیب در سطح مخروطافکنه دخیل هستند که میباید در تحقیقات بعدی نقش و رابطـه آنهـا بـا سـایر
پارامترهای مورفومتریک مخروطافکنه مورد ارزیابی قرار بگیرد.
نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات شاخص  RSدر مخروطهای ایران مرکزی ،در مخروطافکنههای کوچکتر بیشتر از
مخروطافکنههای بزرگ است؛ بطوری که مقادیر بزرگتر از  0/1در مخروطافکنههایی که طول آنها بین  2111تـا 01111
متر است مشاهده میشوند .همچنین نتایج نشان داد که شباهت میانگین شیب بخش باالیی قاعده ( )5/35و شـیب کلـی
مخروطافکنه ( )5/57و از طرفی شـباهت شـاخص  SAو  SBبیـانگر تسـل اقلـیم خشـک و عـدم فعالیـت فرآینـدهای
فرسایشی در مخروطافکنه است (شکل) .یکی از مهمترین عواملی کـه منجـر بـه افـزایش شـیب بخـش پـایینی قاعـده
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مخروطافکنه میشود ،فعالیت رودخانه محوری در بخشهای مجاور قاعده مخروطافکنه است.
مطالعــه ویژگیهــای مورفومتریــک مخروطافکنــهها بــا اســتفاده از ابزارهــا و شــاخصهای ســاده و در دســترس،
ژئومورفولوژیستها را قادر میسازد تا درك بهتـری از ویژگیهـای توپوگرافیـک مخروطافکنـهها بدسـت آورنـد .اگرچـه
مدلهای رقومی ارتفاعی و سیتسم های اطالعات جغرافیـایی همـواره در مطالعـات ژئومورفولوژیـک مـورد اسـتفاده قـرار
گرفته اند ،در این تحقیق با رویکردی جدید و ساده ،از این ابزار در مطالعات ژئومورفولوژیک مخروطافکنـه اسـتفاده شـده
است .یکی از مهمترین مزایای استفاده از این روش کاهش اندازهگیریهای میدانی در مناطق وسیع و مناطقی اسـت کـه
دسترسی به آنها ناممکن یا دشوار است .نتایج حاصل از این تحقیق را میتوان در قالب اطالعات تکمیلـی در مطالعـات و
پروژه های عمرانی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار داد .انتخاب مخروطافکنهها بر اساس ژئومورفولوژی ،رابطه ویژگیهـای
مورفومتریک مخروط افکنه با سایر عوامل مانند تکتونیک و اقلیم از جمله مواردی است که در تحقیقات آینـده میبایسـت
به آنها پرداخته شود.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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