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گرسیون استفاده از روش ربا افکنه بندی عوامل مورفومتری موثر بر تشکیل مخروطاولویت

ی جنوبی البرز؛ استان سمنان(چندمتغیره )مطالعه موردی: دامنه  
 عيسي جوكار سرهنگي*5، رضا اسماعيلي2، سميه فخرالدين9

 

 چکیده

-هاي مناطق خشک و نيمهل ناهمواريترين اشکاها به عنوان مهمافکنههاي آبخيز و مخروطبين حوزه

كند و هم تاثير ها را مشخص ميافکنهها هم ابعاد مخروطخشک، روابطي وجود دارد كه استفاده از آن

در تحقيق حاضر جهت دهد. ها را به صورت كمّي نشان ميافکنهگيري مخروطعوامل مختلف در شکل

ها هاي مورفومتري حوزهاستان سمنان از ويژگي ي جنوبي البرز درترين مدل در دامنهيافتن مناسب

ها با هاي وابسته به آنافکنهحوزه آبخيز و مخروط 44ي استفاده شده است. براي اين منظور، محدوده

  Googel Earthافزاريهاي توپوگرافي رقومي منطقه تعيين شد؛ همچنين محيط نرماستفاده از نقشه

-گانه فيزيوگرافي حوزهي بعد، خصوصيات يازدهر گرفت. در مرحلهبراي دقت بيشتر مورد استفاده قرا

 كل : مساحت، محيط، ميانگين ارتفاع، اختالف ارتفاع، شيب حوزه، طول حوزه، طولهاي آبخيز، شامل

زهکشي به كمک سيستم اصلي و تراكم آبراهه حوضه، شيباصلي، ضريب شکل آبراهه آبراهه ها، طول

ها به عنوان متغير وابسته، افکنهحاصل شد. سپس ارتباط بين ابعاد مخروط (GIS)اطالعات جغرافيايي

و روش  SPSSها به عنوان متغيرهاي مستقل، به كمک نرم افزار هاي مورفولوژي حوزهبا كمّيت

رگرسيون چند متغيره مورد بررسي آماري قرار گرفت. نتايج بيانگر آن است كه از ميان عوامل مستقل، 

يرهاي مساحت، محيط، طول حوضه، طول كل آبراهه، طول آبراهه اصلي و تراكم به ترتيب متغ

ها داشتند و توانستند به افکنهترين تأثير را در گسترش ابعاد مخروطهاي آبخيز بيشزهکشي حوزه

 مدل رگرسيوني راه يابند.

 زيون چندمتغيره، دامنه جنوبي البرافکنه، مورفومتري، رگرس: مخروطکلیدی کلمات

                                                 
 e.jokar@umz.ac.irدانشيار گروه جغرافيا دانشگاه مازندران نويسنده مسئول: * - 5

 جغرافيا ، دانشگاه مازندران استاديار گروه -2

 دانشجوي كارشناسي ارشد ژئومرفولوژي دانشگاه مازندران -9
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 مقدمه

زمين سيستمي پوياست كه تغيير و تحول 

از جمله ويژگي آن است و براي 

ها، دوران چهارم، از اين نظر ژئوموفولوژيست

باشد. اين دوره با تغييرات حائز اهميت مي

هاي فرسايشي اقليمي، تکامل و گسترش پديده

ترين (. يکي از مهم51زياد همراه بوده است )

ها افکنهشناسي، مخروطنآثار دوران چهارم زمي

-باشند. از ديدگاه مورفولوژيکي، مخروطمي

ها اشکال مخروطي و طاق مانند هستند افکنه

-ها عمدتا درشتكه مواد تشکيل دهنده آن

اند. لکن مورفولوژي سطح هر كدام از اين دانه

ها ويژگي مخصوص به خود را افکنهمخروط

 دارد.

دن ها به علت دارا بوافکنهمخروط 

-خيزي، از گذشتهي حاصلهاي بالقوهپتانسيل

-ها مورد توجه  انسان بوده و عالوه بر كاربري

هاي متنوع كشاورزي، به محل احداث 

گاههاي شهري و روستايي اختصاص سکونت

(. در حال حاضر بسياري از مراكز 51اند )يافته

هاي هاي مختلف فعاليتجمعيتي و كاربري

رايط مناسب بر روي انساني، به علت وجود ش

(. شهرهايي 52اند )ها شکل گرفتهافکنهمخروط

مانند تهران، گرمسار، سمنان، ورامين، 

-سيرجان و بسياري از روستاها و ديگر سکونت

هاي انساني در طول تاريخ بر روي اين گاه

اند. از طرفي نزديکي انسان عوارض واقع شده

ده به اين عوارض همواره با خطرهايي همراه بو

هاي ناگهاني و است، براي مثال سيالب

توانند ها ميافکنهمخاطره آميز سطوح مخروط

(. 59خسارت زيادي به نوع بشر وارد آورند )

هاي داراي خطر و عدم شناخت كافي از بخش

ها توسط افکنهفاقد خطر سيالب در مخروط

ها دالر خسارت جوامع انساني، هرساله ميليون

(. 9و  8كند )مع وارد ميمالي و جاني به جوا

ها اطالعات افکنههمچنين مطالعه مخروط

جالبي از روند تغييرات اقليمي و عملکرد 

دست نئوتکتونيک در طول دوران چهارم به

 (. 5دهد )مي

هاي ها نظريهافکنهدر مورد تشکيل مخروط

متفاوتي ارائه شده است. نظريه بسيار عام 

نه اين است افکي آغاز تشکيل مخروطدرباره

كه كاهش موثر شيب بين دره فرسايشي 

رودخانه و دشت انباشتي كه جريان آب وارد 

-آن مي شود، به رسوبگذاري بار رودخانه مي

وجود شکست  (1964)5بول(. اما 4انجامد )

كند افزايش عرض شيب را رد كرده و اظهار مي

كانال و كاهش عمق يا سرعت جريان به طور 

ذاري قسمتي از بار زمان موجب رسوبگهم

ها افکنه. تشکيل مخروط(1)شودرودخانه مي

معلول شرايط دو متغير يعني سرعت جريان و 

حجم دبي است. ولي اين پويايي هميشه 

هاي خاص خود را دارد، شيب زياد پيچيدگي

                                                 
1. Bull 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 59...............................................................................................................5931ه دوم، تابستان  فصلنامه اكوسيستم هاي طبيعي ايران، سال هفتم، شمار

ها و سرعت ي فرعي رودخانههادر سرشاخه

شيب موجب عمل زياد جريانات در نواحي پر

شود و رسوبات الزم را ها ميحوضهفرسايش از 

دهد. مقدار نيروي در اختيار رودخانه قرار مي

كل رودخانه در سطح حوضه زياد است، همين 

شود تا مقدار نيروي خالص مسئله موجب مي

آن نيز باال باشد و اين موضوع موجب عمل 

ها شود.در طول آبراههفرسايش در حوضه مي

-رت ميبيشتر عمل حمل وكمي هم حفر صو

دليل گيرد و در محل خروج از كوهستان به

كاهش شيب و در نتيجه كاهش قدرت حمل 

رودخانه )منفي شدن نيروي خالص( 

دهد، در چنين شرايطي رسوبگذاري روي مي

شود. دليل اصلي ها تشکيل ميافکنهمخروط

ها كاهش افکنهرسوب گذاري و تشکيل مخروط

گري شيب است، پس از اين مرحله عوامل دي

مانند پهن شدگي بستر جريان اصلي، كاهش 

-عمق بستر، و تقسيم جريان اصلي به شاخه

هاي فرعي و كوچکتر، در عمل رسوبگذاري 

(. ايران از 59شود )ها موثر واقع ميرودخانه

جمله كشورهايي است كه قسمت اعظم آن در 

نواحي خشک و نيمه خشک قرار دارد. 

شک گسترش قلمرو نواحي خشک و نيمه خ

سبب شده است تا تمام عوارض شناخته شده 

-نواحي خشک در ايران نيز ديده شود. مخروط

باشند كه در ها ازجمله اين عوارض ميافکنه

(. بيشتر 52اند )مناطق مختلف ديده شده

ي پيشين بر تشکيل و هاي انجام گرفتهبررسي

ها در اقليم خشک قرار افکنهي مخروطتوسعه

-ي تشکيل وتکامل مخروط(. در بررس1دارند)

ها و تغيير شکل و تکامل آنها بايد افکنه

هاي ژئومورفولوژيکي و زمين شناختي ويژگي

مند مدنظر اي نظامحوضه ي آبخيز، به گونه

هاي حوضه ها همچون قرار گيرد. ويژگي

ها، پوشش گياهي، خصوصيات هندسي، خاک

شناسي، اقليمي، بار رسوبي زمين شناسي، آب

وامل انساني، ازجمله متغيرهاي موثر و حتي ع

روند.خصوصيات ها، به شمار ميبرمخروط افکنه

هندسي يا ژئومتري به مجموعه عوامل فيزيکي 

شود كه مقادير آنها براي هر حوضه به گفته مي

ي وضع نسبت ثابت بوده و نشان دهنده

(. مساحت، محيط، 2ظاهري حوضه هستند )

لندي،شيب شکل، شيب آبراهه اصلي، پستي ب

ترين و جهت حوضه و تراكم زهکشي از مهم

-ها محسوب ميخصوصيات مورفومتري حوضه

ها شوند. يکي از علل اصلي اهميت اين ويژگي

در ژئومورفولوژي، به دليل ارتباط متقابل آنها 

بر ميزان رواناب، بار رسوبي و در نتيجه نقش 

(. 3هاست )آنها در شکل و فرم مخروط افکنه

ئومورفولوژي و مورفومتري مخروط درباره ژ

هاي مناطق ها، كه جزء اشکال ناهمواريافکنه

اند، روابط كمٌي وجود خشک و نيمه خشک

دارد كه استفاده از آنها هم ابعاد مخروط را 

كند و هم تاثير عوامل مختلف در مشخص مي

ها را به صورت كمي افکنهشکل گيري مخروط

درآوردن دهد. به منظور به كميتنشان مي
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هاي مورفومتري ارتباط بين ويژگي 

هاي آبريز آنها ها و حوضهافکنهمخروط

هايي صورت گرفته است كه از جمله كوشش

( اشاره 1928)5اكيس هايتوان به تالشمي

. در ايران نيز تحقيقاتي در زمينه  (7)كرد

ها و بررسي روابط كمٌي بين مخروط افکنه

شده كه از آن هاي آبخيز آنها انجام حوضه

 مختاري كاشکيجمله مي توان به تحقيقات 

، (2006)عابديني و رجايي، (2003)

 گورابي و يمانيو   (2008)  مقصودي

. هدف از اين (54،5،52،3)اشاره كرد (2010)

تحقيق اولويت بندي عوامل موثر بر تشکيل 

سازي برآورد ابعاد آنها مخروط افکنه ها و مدل

 GISغيره و به كمک با روش رگرسيون چندمت

حوضه ي  44است.در اين راستابا انتخاب 

هاي وابسته به آنها در آبخيز و مخروط افکنه

ي جنوبي البرز در استان سمنان سعي دامنه

ويژگي  55شده است، ارتباط كمي بين 

هاي ها با ابعاد مخروط افکنهمورفولوژيکي حوزه

 وابسته به آنها مشخص شود.

 هامواد و روش

 ه مورد مطالعهمنطق

 بر ديتاك باسمنان  استانيي ايجغراف محدوده

 بهي جنوبي البرز هاي دامنهافکنهمخروط

. ديگرد انتخاب قيتحقي مکان قلمرو عنوان

دقيقه  2درجه و  91 ازي مورد مطالعه منطقه
                                                 

1. Eckis  

 15دقيقه عرض شمالي و از  91درجه و  91تا 

دقيقه  2درجه و  11 دقيقه تا 11و درجه 

 گرفته قرار چينويگر النهار نصف ازقي طول شر

منطقه مورد مطالعه متشکل از (. 5)شکل  است

-هاي مجاور هم ميافکنهتعداد زيادي مخروط

 44مخروط افکنه به همراه  44باشد كه تعداد 

ها انتخاب شده است. مساحت حوزه آبخيز آن

افکنه منطقه به ترتيب مخروط و كمينه بيشينه

باشند. حداكثر ر مربع ميمتكيلو 1/0و  5/743

و حداقل ارتفاع محدوده مورد مطالعه به 

. باشدميمتر مربع  710و 9780ترتيب

هاي آبخيز و مخروط مشخصات كلي حوزه

درج  5ها در جدول هاي وابسته به آنافکنه

 شده است.

 روش تحقیق

در اين تحقيق به منظور بررسي روابط بين 

ز و ابعاد هاي آبخيخصوصيات مورفومتري حوزه

هاي رقومي توپوگرافي ها از نقشهافکنهمخروط

 44ي منطقه استفاده شد. محدوده 5:21000

ي مورد مطالعه ابتدا از روي مخروط افکنه

شبکه آبراهه اي نقطه اي واگرا و سپس فرم 

خطوط ميزان منحني نقشه هاي توپوگرافي 

 Google)افزاري منطقه تهيه و در محيط نرم

Earth)  تعيين شد. براي استخراج مرز نيز

و الحاقيه ( ArcGIS10)افزار ها، نرمحوضه

ArcHydro))  مورد استفاده قرار گرفتند. براي

هايتهيه اطالعات مورد نياز هر يک از حوزه
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منطقه  1DEMآبخيز، مدل رقومي ارتفاع يا  

 بيشترين كاربرد را داشته است. 

تري، هاي اطالعاتي به فرمت رسبا تبديل اليه

خصوصيات ژئومرفولوژي كمٌي و مورفومتري 

هاي آبخيزشامل مساحت، محيط، حوزه

ميانگين ارتفاع، شيب حوضه، حداكثر طول 

هاحوضه، طول آبراهه اصلي، طول كل آبراهه

                                                 
1-Digital Elevation Model 

محاسبه گرديد.ساير اطالعات مورد نياز  

ها از قبيل اختالف ارتفاع، ضريب شکل حوضه

ستفاده از حوضه و تراكم زهکشي حوضه با ا

هاي پايه مذكور و از طريق روابط رياضي داده

(، حاصل 2كه در منابع مکتوب موجود است )

 شد.

 

 موقعيت منطقه مورد مطالعه -5شکل 
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 هاهاي مورفومتري حوزه هاي آبخيز و مخروط افکنهويژگي -5جدول 
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5 03/1 3/10 05/40 5271 5711 44/58 1/51 9/19 1/57 04/4 07/0 04/5 

2 11/3 1/51 05/58 5021 5889 95/58 7/7 4/54 07/7 81/9 54/0 32/0 

9 9/51 03/504 9/10 5157 5115 12/53 4/22 3/81 1/21 81/4 01/0 89/0 

4 2/502 1/891 4/584 2700 5394 08/20 2/45 724 2/14 09/2 01/0 87/0 

1 8/51 9/37 3/41 5237 5971 31/22 1/54 9/78 4/58 25/2 07/0 85/0 

1 3/74 9219 3/492 9041 2942 50/28 2/84 2110 9/557 58/2 09/0 78/0 

7 1/74 8/251 4/508 2212 2518 34/91 7/21 1/512 5/91 23/9 01/0 70/0 

8 5/9 5/50 3/51 984 5507 11/52 2/1 3/50 9/1 80/9 01/0 07/5 

3 2/3 7/17 8/40 5899 5117 01/24 9/51 5/14 09/57 07/4 55/0 34/0 

50 3/9 1/51 9/57 430 5010 10/51 3/1 5/59 9/7 35/2 07/0 73/0 

55 4/55 9/41 7/92 5292 5201 43/54 01/52 4/748 5/52 59/9 50/0 54/51 

52 5/71 8/597 03/37 2251 2045 94/99 3/21 1/501 9/99 23/1 07/0 77/0 

59 7/87 03/520 4/11 5427 5117 12/20 02/58 4/505 8/53 75/2 07/0 84/0 

54 7/17 09/212 8/37 5782 2924 14/95 3/24 8/580 1/90 47/2 01/0 72/0 

51 1/5 8/1 4/52 207 5594 11/50 3/4 1/3 9/1 51/4 04/0 58/5 

51 08/2 5/7 2/52 215 5570 37/55 3/4 2/9 8/2 91/9 03/0 41/0 

57 10/0 1/9 3/7 292 5577 41/52 3/2 1/0 97/0 10/2 12/0 57/0 

58 8/25 3/507 1/75 5934 5318 82/27 8/53 2/74 4/20 11/9 07/0 13/0 

53 02/4 7/52 8/51 191 5111 19/57 02/1 4/3 9/1 84/2 50/0 74/0 

20 1/87 2/990 1/592 5832 2032 12/20 1/23 1/214 2/94 11/2 01/0 80/0 

25 4/3 7/53 8/29 738 5111 42/53 1/8 9/51 5/8 13/9 50/0 78/0 

22 2/9 01/21 5/21 893 5118 72/53 02/3 5/53 2/3 21/9 03/0 71/0 

29 4/510 5/928 9/552 5378 2501 39/27 9/27 8/272 1/9 27/2 01/0 89/0 

24 2/4 2/7 4/55 927 5443 91/52 8/9 01/4 3/5 07/2 57/0 11/0 

21 5/14 1/10 8/43 5011 5895 90/29 2/59 4/44 1/51 83/2 07/0 79/0 

21 8/8 7/53 1/21 395 5759 29/22 7/8 9/51 8/50 83/9 03/0 78/0 

27 4/50 7/92 4/21 5597 5144 90/20 4/8 1/25 07/3 53/2 59/0 11/0 

28 3/21 4/24 4/21 885 5809 15/20 9/7 1/20 2/1 29/2 54/0 84/0 

23 1/84 5/597 2/75 835 5887 48/54 4/54 3/555 4/58 12/5 01/0 82/0 

90 04/59 9/43 1/23 189 5331 19/59 07/55 5/89 9/8 48/2 07/0 18/5 

95 3/908 5219 1/230 2037 5345 12/55 8/15 5589 01/8 52/2 09/0 34/0 

92 3/4 7/1 1/55 481 2011 40/29 1/9 1/9 7/2 22/2 58/0 19/0 

99 2/4 3/4 1/3 409 5825 95/53 1/9 2/9 1/2 18/2 51/0 11/0 

94 2/8 5/8 1/54 175 5301 90/29 1/4 8/4 3/4 14/2 51/0 10/0 

91 4/99 4/14 7/10 5991 2002 92/90 2/52 9/43 7/59 41/2 50/0 80/0 

91 7/24 1/91 7/28 5980 5848 94/90 9/1 8/92 1/7 55/5 58/0 30/0 

97 3/912 5412 3/913 2113 2055 74/25 7/14 5201 1/77 83/2 09/0 89/0 

98 5/55 3/15 2/93 5214 2594 11/92 01/52 08/45 8/52 80/2 50/0 73/0 

93 2/1 1/53 9/53 732 5188 53/25 2/1 1/58 03/1 45/5 51/0 31/0 

40 5/577 3/589 5/83 2217 2940 15/91 2/58 3/593 01/29 80/5 50/0 71/0 

45 8/7 4/50 01/20 313 5388 11/94 7/1 8/8 2/7 42/4 59/0 81/0 

42 3/33 3/522 5/75 5882 2032 38/92 3/57 4/89 08/24 19/2 08/0 18/0 

49 5/548 5/154 202 2430 2973 53/28 1/19 1/483 4/10 18/4 04/0 80/0 

44 1/4 4/1 7/50 412 5540 01/53 5/9 5/9 2/2 81/5 20/0 13/0 
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پس از استخراج پارامترهاي الزم، تجزيه و 

هاي مورفولوژيکي تحليل ارتباط بين ويژگي

ها در هاي وابسته به آنافکنهها و مخروطحوزه

انجام گرفت. در اين  SPSSافزاري محيط نرم

مرحله، از روش همبستگي و رگرسيون چند 

ي بين پارامترهاي متغيره جهت تعيين رابطه

ياد شده وتاثير اين عوامل در گسترش مخروط

ها استفاده شد،به طوري كه متغير وابسته افکنه

اي از ها( ومجموعهافکنه)مساحت مخروط

هاي صيات حوزهمتغيرهاي مستقل )خصو

آبخيز(به طور همزمان مورد تجزيه و تحليل 

 قرار گرفته است.مدل رگرسيوني كه در اين 

تحقيق استفاده شده است، بر اساس رابطه زير 

 باشد:مي

2 X2+ B1 X1AREA  FAN  = A + B

NXN+…+ B 

مساحت مخروط AREA FAN كه در آن:

عوامل موفومتري   Xثابت، عدد A افکنه،

ضرايب هر يک از عوامل هستند.  Bها وحوضه

جهت تسهيل بررسي در نهايت نمودارها

ترسيم  Excelافزاري در محيط نرماطالعات 

 شد.

 نتایج و بحث

ترين عوامل تاثيرگذار در روابط از مهم    

هاي آبخيز، ها و حوزهافکنهمورفومتري مخروط

افکنه عواملي هستند كه بر ابعاد مخروط

 55ن تحقيق به ارتباط كمي تاثيرگذارند كه اي

آبخيز با مساحت ي حوزه 44پارامتر در 

ي جنوبي ها در دامنههاي آنافکنه مخروط

البرز واقع در استان سمنان اختصاص يافته 

براي بررسي نقش عوامل مورفومتري است. 

هاي منطقه افکنهها در ابعاد مخروطحوضه

ها افکنهي مساحت مخروطمورد مطالعه، اليه

هاي هر يک از عوامل مستقل مربوط به با اليه

تهيه  ArcGISهاي آبخيز در محيط حوضه

 هاي مورد نياز بدست آمدشده و داده

ها در محيط نرم (، سپس اين داده5)جدول

شده و مورد تجزيه و وارد  SPSSافزاري 

به منظور ارائه مدل  تحليل قرار گرفت.

كه رگرسيوني در اين تحقيق با حذف عواملي 

-ي بين كميتتاثير معناداري نداشتند، رابطه

-هاي آبخيز و مخروطهزهاي مورفومتري حو

ها به دست آمد و مدل نهايي بر اساس افکنه

 دار ارائه گرديد.متغيرهاي معني

ها افکنهدر تحليل رگرسيوني بين ابعاد مخروط

ها با استفاده از و كميت مورفولوژي حوضه

SPSS، 01/0اقل در سطح هايي كه حدمتغير 

معني دار نبودند تا دستيابي به مناسب ترين 

رابطه رگرسيوني حذف شدند. بر اين اساس 

هاي مساحت، محيط، طول حوضه، طول متغير

كل آبراهه، طول آبراهه اصلي و تراكم زهکشي 

دار مي درصد معني31كه در سطح اطمينان 

باشند، وارد مدل شدند. در نتيجه مدل بر 

پارامترها  ج تحليل رگرسيونينتاياساس 

( ساخته شد:2)جدول 
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AREA FAN = -11802843 + 0.738 A 

+1350.387 P + -9542.838 L + -791.740 

T+ 4704.929 Lmc + 36838927 D 

A ،مساحت حوضه :P ،محيط حوضه :L طول :

طول آبراهه : Lmcطول كل آبراهه،T : حوضه،

 تراكم زهکشي D :اصلي 

ترين پارامترهاي مهمنتايج ارتباط بين 

-افکنههاي آبي و مخروطمورفولوژيکي حوضه

دهد كه ميزان هاي وابسته، نشان مي

 –( مساحت5همبستگي بين پارامترهاي )

محيط حوضه،  -( مساحت2مساحت حوضه، )

 –( مساحت 4طول حوضه، ) –( مساحت 9)

طول آبراهه  -(  مساحت1طول كل آبراهه، )

تراكم زهکشي، باال بوده  -ت( مساح1اصلي، )

 (. 7تا  2هاياست )شکل

 وابستگی 

-افکنهها و مخروطبين ساير پارامترهاي حوضه

نشان داده شده است. با توجه  2ها در جدول 

به جدول مذكور، ابعاد مخروط افکنه ها در 

هاي ي مورد مطالعه متاثر از ويژگيمنطقه

هاي تغذيه كننده آنهاست. در بين حوضه

ها مساحت امترهاي مورفومتري حوضهپار

هاي آبخيز بارزترين ويژگي است. بزرگي حوضه

نقش مهمي در دبي آب و توليد رسوب و در 

 ها دارد. افکنهنتيجه گسترش مخروط

هاي مورفومتري تجزيه و تحليل آماري ويژگي

منطقه مورد مطالعه، داللت بر همبستگي 

هاي آبي با نسبي باالي مساحت حوضه

ها دارد، به طوري كه با افکنهاحت مخروطمس

-افزايش مساحت هر حوضه، مساحت مخروط

مختاري يابد. ي وابسته به آن، افزايش ميافکنه

ها و با مطالعه در حوضه( 54) (2003) كاشکي

ي شمالي ميشو داغ هاي دامنهافکنهمخروط

با  (51) (2003) شايان)شمال غرب ايران(، 

هاي حوضه افکنهروطهاي مخمطالعه ويژگي

با ( 1) (2006) عابديني و رجاييگاماسياب و 

بررسي نقش عوامل موثر در گسترش و تکامل 

 ديز هاي ارتفاعات درهافکنهمخروط

ي ديوان داغي در اين زمينه به نتيجه -

      مشابهي دست يافتند.

-بررسي تاثير محيط حوضه در ابعاد مخروط

-ه بين آنها رابطههاي منطقه نشان داد كافکنه

ي مستقيمي وجود دارد. در واقع افزايش 

محيط حوضه منجر به افزايش مساحت 

شود و بر عکس. همچنين افکنه ميمخروط

طول آبراهه اصلي در حوضه، عمل تخليه 

جريان سطحي را انجام مي دهد و با افزايش 

طول آبراهه رسوبات بيشتري وارد و جابجا 

مل اثر مستقيم و شود. در نتيجه، اين عامي

ها افکنهمثبتي بر روي گسترش ابعاد مخروط

 دارد.

با بررسي ارتباط ( 3) (2012) گورابي و يميني

هاي آبي هاي مورفولوژيک حوضهكمي ويژگي

هاي آنها در ايران مركزي به افکنهو مخروط

نتايج مشابهي دست يافتند. همچنين ابعاد 

كم افکنه يک رابطه مستقيم با ترامخروط
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هاي آبي منطقه مورد زهکشي دارد. حوضه

مطالعه با تراكم زهکشي بيشتر موجب افزايش 

-ها شده و همچنين حوضهافکنهابعاد مخروط

هاي هاي آبي با تراكم زهکشي كمتر مخروط

كوچکتري را به وجود آورده است.

 نتايج تحليل رگرسيوني پارامترها -2جدول

 متغير وابسته: مساحت مخروط افکنه

 مدل
 
 
 

 استاندارد نشده ضرايب تأثير رگرسيوني
 ضرايب رگرسيوني

 استاندارد شده

 

 tآزمون 

 
 

 

 يمعنادار سطح

 بتا استاندارد اشتباه ونيرگرس بيضر 

 218/0 521/5-  8/50483111 299/55802849- )ت)عدد ثاب 

 000 884/4 518/9 515/0 798/0 حوضه مساحت 

 005/0 111/9 311/0 724/978 987/5910 حوضه طيمح 

 005/0 195/9- 277/5- 992/2128 898/3142- حوضه طول 

 005/0 772/9- 787/2- 872/203 740/735- آبراهه كل طول 

 
 آبراهه طول

 يلاص
323/4704 844/5778 811/0 141/2 052/0 

 005/0 111/9 111/0 1/50048824 212/91898327 يزهکش تراكم 

 

 افکنه با مساحت حوضهمساحت مخروط رابطه بين -2شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افکنه با تراكم زهکشيرابطه بين مساحت مخروط -9شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 افکنه با محيط حوضهرابطه بين مساحت مخروط -4شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رابطه بين مساحت مخروط افکنه طول آبراهه اصلي -1شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  يونمخروط افکنه  با استفاده از روش رگرس يلموثر بر تشک يعوامل مورفومتر يبند يتاولو ......................................................................................20

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ه با طول كل رابطه بين مساحت مخروط افکن -1شکل

 آبراهه

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ين مساحت مخروط افکنه با طول حوضرابطه ب -7شکل

 نتیجه گیری

با توجه به اين كه تعيين اختالف بين ويژگي 

هاي آبخيز بسيار بهتر ها و حوزهافکنهمخروط

هاي خود هاي بين ويژگياز بررسي تفاوت

هاي ( و نتايج تحليل57هاست )افکنهمخروط

-هاي مخروطده بر اساس متغيرتفکيک كنن

هاي آبخيز آنها، نسبت به ها و حوزهافکنه

-هايي كه تنها بر اساس تحليل متغيربررسي

گيرد ها صورت ميافکنههاي مخروط

ترند، در اين تحقيق روابط بين پراهميت

-حوضه و مخروط 44خصوصيات مورفومتري 

هاي وابسته به آنها در دامنه جنوبي البرز افکنه

ر استان سمنان مورد بررسي قرار گرفت. د

جهت بررسي اثر خصوصيات مورفومتري 

ها، در افکنههاي آبخيز بر ابعاد مخروطحوضه

اين پژوهش تالش شد تا مجموعه كاملي از 

عوامل مورفومتري موثر در گسترش ابعاد 

گيري ها و در نتيجه شکلافکنهمخروط

به هاي مشاها در برابر پژوهشافکنهمخروط

ديگران ارائه شود. براي اين منظور متغيرهاي 

مساحت، محيط، ميانگين ارتفاع، اختالف 

ارتفاع، شيب حوضه، طول حوضه، طول كل 

حوضه،  آبراهه، طول آبراهه اصلي، ضريب شکل

ها با زهکشي حوضهشيب آبراهه اصلي و تراكم 

به عنوان ابزاري با  GISاستفاده از تکنيک 

ها، به تفکيک استخراج دادهقابليت زياد براي 

گيري شد و ارتباط بين ابعاد محاسبه و اندازه

هاي مورفومتري ها با كميتافکنهمخروط

و روش  SPSSها به كمک برنامه حوضه

رگرسيون چندمتغيره مورد بررسي قرار گرفته 

نتايج حاصل  و مناسب ترين مدل ارائه گرديد.

-روطاز ارتباط هر يک از عوامل با ابعاد مخ

دهد كه به ترتيب عوامل ها نشان ميافکنه

مساحت، محيط، طول حوضه، طول كل آبراهه، 

هاي طول آبراهه اصلي و تراكم زهکشي حوضه

آبخيز داراي همبستگي باالتري بوده و بيشتر 

-افکنهاز ديگر عوامل در گسترش ابعاد مخروط

 اند.ها موثر بوده
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سرانجام به دليل اهميت بسيار زياد 

ها به عنوان بستر بسياري از افکنهوطمخر

-سکونتگاههاي شهري و روستايي با پتانسيل

هاي بسيار زياد، ضروري است اين عارضه 

ژئومورفولوژيکي بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته 

هاي بعدي پارامترهاي جنس و در پژوهش

ها، پوشش گياهي و ساير عوامل سنگ، گسل

ورد بررسي ها مافکنهموثر بر تشکيل مخروط

 قرار گيرد.
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