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بررسي تأثيرات آب و هواي عصر حاضر در مخروطافكنههاي دامنههاي...
مجله آمایش جغرافیایی فضا
فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه گلستان

سال چهارم /شماره مسلسل سیزدهم /پاییز 3131

بررسي تأثيرات آب و هواي عصر حاضر درمخروطافكنههاي دامنههاي
جنوبي آالداغ در شمال شرق ايران
غالمرضا مقامي مقيم
استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
تاریخ دریافت 1931/11/11 :؛ تاریخ پذیرش1939/7/1 :

چكیده
مطالعهمخروطافکنهها به دلیل نقش مهمي كه در زندگي ما دارند ،ضرررور محسررو ميشررررررود.
دامنههاي جنوبي كوههاي آالداغ در شمال شرقي ایران ،از مناطقي است كه مخروطافکنههاي زیادي در
آن شکل گرفته است.این مخروطافکنهها ازآغاز شکلگیري متأثر از عواملي هستند كه از مهمترین آنها
ميتوان به آ و هوا اشررراره كرد .براي مطالعهي تأثیرا این عامل روي مخروطافکنهها ،تعداد 13
مخروطافکنه همراه با حوضرهي آبریز آنها مشخص و مرزبندي شد و با روشهاي میداني و نرمافزارهاي
 ،GISویژگيهاي آنها اندازهگیري شرد .باتوجه به موضرو پژوهش الزم بود كه عناصرر آ و هوایي نیز
اندازهگیررري شررود .بدین منظررور از آمار  93ساله ایستگرراههاي سینوپتیرر ،،كلیماترولروژي و باران
سنجهاي منطقه استفاده شد .با تکمیل شدن مطالعا مشخص شد كه در میان عناصر آ و هوایي ،دما
و بارش بیشترین تأثیرا را روي مخروطافکنهها داشته است .دما با تأثیر در انوا هوازدگي و در نتیجه
در تهیهي رسررو  ،تأثیرا خود را روي مخروطافکنهها اعمال كرده اسررت .بارش نیز با ایجاد سرری، ،
جریانا مختلف سررطحي و عمقي ،تأثیر در فعالیتهاي انسرراني ،حركا دامنهاي و انوا هوازدگي ،در
بسرریاري از ویژگيهاي مخروطافکنهها از جمله مقدار و نو رسررو  ،میزان كاربريهاي انسرراني و عمق
كانال میاني آنها ،تأثیرا زیادي داشته است.
واژگان کلیدي :آ و هوا ،مخروطافکنه ،دامنههاي جنوبي آالداغ ،كانال میاني مخروطافکنه
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مقدمه و طرح مسأله
مخروطافکنهها ازاشکال ژئومورفولوژیکي نواحي خش ،ونیمهخش ،محسو ميشوند و بهدلیل
استقرار سکونتگاههاي انساني ،مراكز اقتصادي و عبور راههاي ارتباطي ،نقش مهمي در زندگي انسانها
دارند .دامنههاي جنوبي آالداغ ،یکي از مناطقي است كه مخروط افکنههاي وسیعي در آن شکل گرفته و
پس از شکلگیري بر اثر عوامل مختلف ،تغییرا زیادي در آنها رخ داده است .در بین این عوامرل ،آ
و هوا تأثیرا تعیینكنندهاي داشتره است .در حقیقت آ و هواي منطرقه شرایرط شکلگیري مخروط
افکنههاي وسیعي را فراهم نموده و پس از شکلگیري ،بسیاري از ویژگيهاي آنها را تحت تأثیر قرار
داده و آنها را به شکل كنوني درآورده است .پژوهشگران درباره تأثیرعوامل مختلف روي مخروطافکنهها،
فرضیا و مدلهایي ارائه كردهاند (جدول.)1
جدول  -3فرضیات و مدلهاي ژئومورفولوژیكی دربارهي مخروطافكنهها در قرن بیستم
مدل

خالصه مدل

مدل تکامل

مخروطافکنهها در سرزمینهاي خش ،و درمرحله جواني ازچرخه فرسایش شکل ميگیرند(دیویس،
.)1393

مدل آ و
هوایي
مدل تعادل
پویا

تغییرا آ و هوایي با تأثیربرهوازدگي ،حركا دامنهاي و حمل رسو به رأس مخروطافکنهها
وشکلگیري خاك ،نقش مهمي درمخروطافکنههاایفا ميكنند (بول( ،)1331 ،دورن،)1331 ،
(لوستی( ،)1393 ،،ملتن )1393 ،و ( ولز.)1339 ،
مخروطافکنهها ،فرایند و حالت متعادلي ازجابهجایي مواد ازكوه به حوضهي آبریز را نمایان
ميسازند(دني.)1397 ،

مدل پایدار

در این مدل ،رابطه بین مخروطافکنهها و حوضههاي آبریز حالت پایداري به خود ميگیرد
(هوك )1391 ،و (جانسون.)1339 ،

تکتونی،

دراین مدل ،گسلها نقش مهم و اساسي درجایگزیني،رسوبا و ریختشناسي مخروطافکنهها دارند
(بول و م ،فادن.)1377 ،

مدلهاي
دروني
رشد نامتوازن
مدلهاي
تركیبي

براساس این مدل ،شیارهاي قسمت رأس مخروطافکنهها و بریدگيهاي قسمت انتهایي آنها
متأثر از نیروهاي دروني است (هوك و روهر.)1373 ،
مخروطافکنهها ثابت و پایدارنیستند ،بلکه متأثر از شرایط آ و هوایي و تکتونی ،،در حال تغییر
بوده ،رشد نامتوازني دارند (بول.)1373 ،
در شکلگیري مخروطافکنهها عوامل مختلفي دخالت دارند كه این عوامل تأثیرا مختلفي روي آنها
دارند(بول(،)1377 ،هوك و دورن)1333 ،و (ریتر.)1333 ،
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(رونالد  1ودورن )131 :1339،1

پیشینه تحقیق
مخروطافکنهها بهدلیل تأثیرا زیادي كه در فعالیتهاي گوناگون انسرران دارند ،از قدیم مورد توجه
محققان و پژوهشررگران قرار گرفتهاند .اولین مطالعه علمي در این زمینه ،مطالعاتي بود كه اسررمیت 9در
سررال  1731در مورد مخروطافکنههاي شررمال انگلسررتان انجام داد ،پس از اوسرراسررور 1در سررال 1773
دربارهي مخروطافکنههاي آلپهاي فرانسه مطالعه كرد .دریو 3نیز در سال  ،1179در پژوهشي به مطالعه
مخروطافکنههاي هیمالیاي شررمالي پرداخت .تا سررال  ،1399مطالعا مخروطافکنهها به فعالیتهاي
پژوهشرري در سرره كشررور آمریکا ،انگلیس و فرانسرره محدود ميشررد .پس از آن ،مطالعه مخروطافکنهها
اهمیت زیادي یافت و پژوهشررگران كشررورهاي دیگري نظیر ایتالیا ،اسررنانیا ،آفریقاي جنوبي ،شرریلي و
آرژانتین به مطالعه آن پرداختند )مقامي مقیم)191:1911 ،
مطالعا مطرح شرررده ،جنبه عمومي داشرررته و محققان نام برده تأثیرا عوامل مختلفرا روي
مخروطافکنهها بررسرري كردهاند .اما محققانررررري نیز اختصرراصرراً به مطالعررررره تأثیرا آ و هوا بر
مخروطافکنهها پرداختهاند كه از جمله آنها ميتوان به مطالعا لوسررتی  9در سررال  1393در دره
اسنرین در كالیفرنیا اشاره كرد .او در این مطالعه به این نتیجه رسید كه مخروطافکنهها در شرایط آ
و هوایي متفاو به تعادل خود نزدی ،ميشرروند .شررواهد او در این زمینه عبار بودند از -1 :تغییر و
جابهجایي در رسرروبا انتهایي مخروطافکنهها -1 ،افزایش شرریارهاي رأس آنها -9 ،حضررور رسرروبا
صیقلیافته در قسمت متروكهي آنها -1 ،عمیقتر شدن عمق كانال میاني آنها
آلن 7نیز در سررال  1339ازمیرررران عناصررررررر آ و هوایي ،به مطالع نقررررش بارش در تکامررررل
مخروطافکنههاي شرمال غربي آمریکا پرداخته و تأثیر این عنصر را در عمق كانال میاني مخروطافکنهها
مؤثر دانسته است.
1
در ایران اولین بار بيمونت در سال  1371در مورد مخروطافکنههاي پايكوهي در البرز ،مطالعاتي
انجام داد .رضایي مقدم ( )1971نیز مخروطافکنههاي دامنههاي جنوبي میشوداغ در استان آذربایجان
شرقي را با تأكید برمورفوكلیما و مورفوتکتونی ،بررسي كرد .ناصرارزاني ( )1999از دیگر پژوهشگراني
1- Ronald
2- Dorn

1. Smith
2. Sasor
3. Dereo
6. Lustig
5. Allen
6. Beaumont
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است كه مطالعاتي درباره مخروطافکنههاي منطقه ابركوه استان یزد و ارتباط آنها با آ هاي زیرزمیني
انجام داده است.
با دقت در جدول  1و مطالعا انجام شده ميتوان چنین فرض كرد كه آ و هوا توان تأثیرگذاري بر
بسیاري از ویژگيهاي مخروطافکنههاي منطقه ،از جمله شکل ،شیب ،وسعت ،میزان رسو  ،عمق كانال
میاني و میزان كاربري انساني آنها را داشته و آنها را به شکل كنوني در آورده است.
در این مقاله سرعي بر این است تا بر اساس مدلهاي آ و هوایي (ستون  1جدول  )1با مطالعه آ
و هواي منطقه ،تأثیرا آن روي مخروطافکنهها از جها مختلف بررسررري شرررود تا از نتایج آن در
بهرهبرداري مناسررب از مخروطافکنهها اسررتفاده شررود .در این مطالعه ،تأثیرا آ و هوایي از منظررررر
رابطهیمیان حوضههاي آبریز و مخروطافکنهها به دو صور توصیفي و كمي بررسي خواهد شد.
روش تحقیق
براي مطالعه تأثیرا آ و هوا در ویژگيهاي مخروطافکنههاي منطقررره ،ابتدا با استفررراده از نقشه
هاي توپوگرافي با مقیاسهاي 1:39999و 1:13999اسرررفراین ،صرررفيآباد رویین و بجنورد ،تصرررویر
ماهوارهاي  Landsat-7سررال 1999و عکس هوایي ،موقعیت منطقه مشررخص و مرزبندي شررد .براي
مشرخص شدن تأثیرا عناصر آ و هوایي روي مخروطافکنهها نیاز بود برخي از این عناصر اندازهگیري
شررود .براي اندازهگیري این عناصررر ،از آمار  99سرراله ایسررتگاههاي سررینوپتی ،و كلیماتولوژي بجنورد،
اسفراین ،شیروان ،قوچان ،ایستگاههاي تبخیر سنج اسدلي و باالخوش و چهل ایستگاه بارانسنج استفاده
شد و دادههاي آماري آنها در نرمافزار  Spssتجزیه و تحلیل گردید.
روش هاي تجربي برآورد رسو  ،روش دیگري بود كه براي برآورد میزان رسو حملشده به مخروط-
افکنهها از آن استفاده شد .منطقيترین روش در این زمینه ،روش اندازهگیري مستقیم و در ایستگاههاي
هیدرومتری ،است .متأسفانه در  13حوضه مورد مطالعه ،فقط در چند ایستگاه امکاناتاندازهگیري دبي و
رسو وجود داشت .بنابراین براي سایر حوضهها بایستي از روشهاي تجربي استفاده ميشد .بر این اساس
ابتدا روشهاي تجربي در مورد حوضههاي داراي آمار آزمایش شدو نتایج آن با نتایج دستگاههاي
هیدرومتری ،مقایسه شد .آسانترین ،دقیقترین وسریعترین روشهاي تجربي كه با منطقه همخواني
الزم را داشت ،روش بونیفر بود .این روش را فورنیه در سال  1399براي تهیهي ی ،الگوي جهاني بازده
رسو معلق با استفاده از فاكتورهاي بارش ،ناهمواري و وسعت حوضه مطرح كرد (گودرزينژاد:1977 ،
 .)933فورنیه برایبرآورد رسو  ،فرمول زیر را ارائه داد (رابطه .)1
رابطه :1

p2
)  0.46 log H  tan   1.56
p

(log E  2.26 log
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در این فرمول
 =Eبازده رسو ساالنه برحسب تن در كیلومترمربع
 =Pحداكثر بارش ماهانه برحسب میليمتر
 =Pمیانگین بارش ساالنه برحسب میليمتر
 =Hمیانگین ارتفا حوضه برحسب متر
 = میانگین شیب حوضه
یکي از فرضیا پژوهش این بود كه بارش ،بهعنوان یکي از عناصر آ و هوایي ميتواند بر شکل
مخروطافکنههاي منطقه تأثیر بگذارد .بدین جهت الزم بود شکل واقعي و ضریب مخروطگرایي براي آنها
مشخص شود .بدین منظور از روش مخروطگرایي موكرجي 1استفاده شد .موكرجي ،معیار سنجش و شکل
واقعي ی ،مخروطافکنه را به صور زیر ارائه كرد (رابطه :)1
رابطه 1

 = afضریب مخروط گرایي

afe

 = afمساحت مخروط افکنه
 =afeمساحت مخروط افکنه ایده ال
مخروطافکنه ایدهآل براساس فرمول زیر مشخص ميشود (رابطه :)9
2
 = 360مخروط ایدهآل
رابطه 9
در این فرمول
 = عدد پي كه معادل9/11
 = شعا مخروطافکنه
 = زاویه بین دو حاشیه مخروطافکنه كه در محل رأس آن اندازهگیري ميشود.
ضریب مخروطگرایي براي ی ،مخروطافکنه ،مشخص و تینی1 ،است (موكرجي .)139 :1379 ،ع،وه
بر روشهاي یادشده ،براي تکمیل مطالعا از مطالعا میداني نیز استفاده شد كه در این زمینه ميتوان
به اندازهگیري عمق كانال میاني و مشخص كردن میزان كاربري انساني مخروطافکنهها و حوضههاي
شکلدهنده آنها اشاره كرد.

1- Mukerji
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محدوده و قلمرو پژوهش
منطقه مورد مطالعه در شمال شرقي ایران و در دامنههاي جنوبي ارتفاعا آالداغ (حد فاصل البرز شرقي
و رشتهكوه بینالود) قرار دارد .از نظر موقعیت جغرافیایي بین عرضَ  99˚99تاََ 97˚11شمالي و طولََ37˚11
تاََ 31˚19شرقي واقع شده است (نقشه توپوگرافي  1:39999اسفراین ،صفيآباد رویین و بجنورد) .جاده
قوچانبه سبزوار ،این منطقه را از بینالود و كوه قرخود آن رااز البرز شرقي جدا ميكند.
منطقه مورد مطالعه از طرف شمال به دامنههاي شمالیآالداغ و از طرف جنو به دشت جاجرم ،دشت
اسفراین و رودخانه كالشور كه جزیي ازحوضهي آبریز كویر شمالي ایران محسو ميشود ،محدود
ميگردد .شهرهاي اسفراین ،صفيآباد ،جاجرم ،سنخواست و چندین روستاي پرجمعیت در قسمت جنوبي
این منطقه استقرار یافتهاند (شکل  .)1مساحت منطقه حدود  3999كیلومتر مربع است.

شكل  -3موقعیت منطقه مورد مطالعه
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یافتههاي تحقیق
قبل از بررسي تأثیرا آ و هوایي روي مخروطافکنهها ،آشنایي با آ و هواي منطقه ميتواند به
درك این تأثیرا كم ،كند .آ و هواي منطقه دركنترل دو دسته عوامل سیارهاي و محلي است .از
عوامل سیارهاي ميتوان به پر فشار سیبري و بادهاي غر اشاره كرد.منطقهي مورد مطالعه ،اولین مسیر
ورود پر فشار سیبري بهایران است (علیجاني.)7 :1971 ،

شكل  -2نقشه خطوط بارش منطقه مورد مطالعه (منبع :نگارنده)

بادهاي غربي به واسطه رطوبتي كه به منطقه وارد ميكند ،در آ وهواي منطقه مؤثر هستند.ارتفاعا ،
موقعیت ممتازي به منطقه بخشیده وآن را بهعنوان نگین درخشانري در بین بیابانهراي قرهقوم
تركمنستان در شمال و بیابانهاي داخلي ایران قرارداده ،سبب اعتدال نسبي آ و هواي آن شده است.
بر اساس طبقهبندي اقلیمي دمارتن ،آ و هواي منطقه ،نیمهخش ،است (مقامي مقیم.)1973:91 ،
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میانگین درجه حرار آن در ی ،دوره آماري  99ساله ( 19/97 ،(1939-1931درجه سانتيگراد،
گرمترین ماه آن تیرماه با متوسط  19/9درجه و سردترین ماه آن بهمنماه با متوسط دماي  1درجه ثبت
شده است.متوسط بارندگي منطقه  113میليمتر ،پربارانترین ماه ،فروردین با میانگین  11/111و
خش،ترین آن ،تیرماه با 1/3میليمتراست .پربارانترین ایستگاه منطقه ،ایستگاه ك ،با میانگین بارش
ساالنه  993میليمتر و كم بارشترین آن ،ایستگاه گلبین با 111میليمتر در جنوبغربي منطقه قرار دارد
(سازمان هواشناسي كشور.)1939-1931 ،
تأثیر آب و هوا در مخروطافكنههاي منطقه
دربارهي تأثیرا آ و هوا بر مخروطافکنهها،مطالعا ارزندهایانجام شده است .در بیشتر این
مطالعا  ،دما یکي از مهم ترین عناصر آ و هوایي مؤثر بر مخروطافکنههادر نظر گرفته شده است وبر
این باورند كه دما از طریق فرایندهاي مختلف هوازدگي ،تأثیرا خود را روي مخروطافکنهها اعمال
ميكند (رونالد دورن.)719-711 :1993 ،
بنابراین بهتر اسررت تأثیرا دما بر مخروطافکنههاي منطقه ،از طریق بررسرري فرایندهاي هوازدگي
انجام گیرد .یکي از این فرایندها ،ترموك،سررتیسررم 1یا مت،شرري شرردن سررن در اثر نوسرران دما اسررت
(رجایي .)191 :1973 ،این فرایند در مناطقي اتفاق ميافتد كه اخت،ف زیاد درجه حرار سبب انبساط
و انقباض كانيها شرده ،شرایط را براي تخریب فیزیکي آنها فراهمميكند .نوسانا ساالنه دماي منطقه
دری ،دورهي  93ساله 11/31 ،درجه سانتيگراد است .بنابراین در حدي نیست كه در كوتاهمد بتواند
باعث مت،شري شدن سن هاشود .متوسط نوسانا ماهانهي دماي منطقه 17 ،درجه است كه این مقدار
نیز نميتواند در كوتاهمد تغییرا زیادي را در سرن ها حاصل نماید .نوسانا حداقل و حداكثر دماي
ثبتشردهي منطقه نیز رقم چشرمگیري نیست كه بتواند عامل تخریب سن ها محسو شود .مطالعا
تجربي نشرران ميدهد كه در بهترین حالت تغییرا روزانه درجه حرار  119درجه سررانتيگراد بدون
حضرور آ  ،به مد  111سرال تغییر چشمگیري در سن ها حاصل نشده است (معتمد.)11 :1973 ،
مطالعه نوسانا دماي منطقه بیانگر تأثیر اندك این پدیده دركوتاهمد است .ولي در درازمد ميتوان
آن را عامل مؤثردرتخریب سن ها و افزایش رسو مخروطافکنهها به حسا آورد.
پدیده قابل توجه در ارتباط با هوازدگي و درجه حرار  ،كریوك،ستیسم یا مت،شي شدن سن دراثر
انجماد و ذو آ است .برخ،ف پدیده ترموك،ستیسم ،اثرا این پدیده دركوتاهمد قابل توجه بوده و
ميتوان آن را یکي از عوامل اصلي تخریب سن ها به حسا آورد .فعالیت آن درمنطقه ،از آبانماه شروعو
1. Termoclastisme
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در ديماه به حداكثر ميرسد .متوسط فعالیت آن در ایستگاههاي منطقه 33 ،روز گزارش شده است
(سازمان هواشناسي كشور .)1939-1931 ،حاصل فعالیت این فرایند به صور سن هاي خرد شده،
سبب شکلگیري واریزههاي كوچ ،و موقت در منطقه ميشود.
این واریزهها به دو دسته تقسیم ميشود .دسته اول آنهایي هستند كه دوام زیادي ندارند و با اولین
بارندگي به شاخه اصلي رودخانه حمل و در جبهه كوهستان منطقه انباشته شده ،سبب افزایش ضخامت
رسوبا وشیب در رأس مخروطافکنهها شده است (سال ،هر .)113 -117 :1919،در برخي از منابع این
افزایش شیب را ناشي از حركا تکتونیکي ميدانند .هرچند فعالیتهاي تکتونیکي در افزایش شیب در
مخروطافکنهها بي تأثیر نیست ،مطالعا میداني نشان داد كه تغییرا شیب در مخروطافکنهها آنقدر
عمقي نیست كه مرتبط با فعالیتهاي نئوتکتونیکي باشد .بنابراین ميتوان آن را به تأثیرا اقلیمي نسبت
داد .دستهي دیگر از این واریزهها ،بهدلیل نبود جریانهاي سی،بي جابهجا نشده و براساس وزن خود روي
هم انباشته شده ،سبب شکلگیري تراست 1ميشوند (سامرفیلد.)11 :1331 ،1
بارش ،یکي دیگراز عناصرآ و هوایي است كه تأثیرا آن در عمق كانال میاني مخروطافکنهها نمود
دارد (آلن .)199 :1339،9همچنین تأثیرا این عنصر در مخروطافکنهها ميتواند از طریق تأثیرگذاري
در شکلگیري جریانهاي سی،بي ،حركا دامنهاي ،پوشش گیاهي و انوا هوازدگي بررسي شود (بایرلي،1
 .)19 :1373بارش ،تأثیرا خود را از طریق حوضه آبریز بر مخروطافکنههاي منطقه اعمال كرده است.
مطالعا میداني نشان داد كه تأثیر مستقیم بارش روي مخروطافکنههاي منطقه بهدلیل وسعت كم آنها
چندان مشهود نیست .فقط در برخي از آنها كه وسعت بیشتري دارند ،تأثیر بارش بهصور شیارهاي
كوچ ،و كمعمق در سطح آنها نمایان است.
بهدلیل شرایط طبیعي و پوشش گیاهي اندك ،بیشتر بارش منطقه باعث جریانا سی،بي ميشود.
این سی ،ها حجم زیادي از رسوبا را حمل و در انتهایيترین قسمت خودكه همان مخروطافکنه است،
رسو گذاري ميكنند .تکرار این پدیده در سال هاي متوالي سبب افزایش شیب و ناهمواري در رأس
مخروطافکنهها شده است .همچنین بارش،تأثیر زیادي در فعال شدن فرآیند هیدروك،ستیسم یعني
مت،شي شدن سن در اثر تناو رطوبت و از دست دادن آن دارد .این پدیده ميتواند رسو مورد نیاز
مخروطافکنهها را تأمین كند .این پدیده در دره اصلي رودخانه رویین ،ك ،و میامکه مقدار رس
زیادیدارند ،بیشتر اتفاق ميافتد .بارشهایي ميتوانند روي مخروطافکنهها مؤثر باشند كه شد باال و
توانایي ایجاد سی ،را داشته باشند تا بتوانند فواصل طوالني را طي نموده،رسوبا را به مخروطافکنهها
1. Teraset
2. Summerfield
3. Allen
4. Baily
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رسانده ،در مقدار رسو آنها مؤثر باشند .این بارشها كه به بارشهاي مؤثر معروف هستند،از تفاضل
تبخیر بالقوه از بارش كل ی ،منطقه حاصل ميشود (گودرزينژاد .)193 :1971 ،آمار بارانسنجهاي
منطقه نشان ميدهد كهبیشترین بارشهاي مؤثردر ماههاي ژانویه ،فوریه ،مارس و دسامبر اتفاق ميافتد
(جدول .)1
جدول  -2متوسط بارش مؤثر منطقهي مورد مطالعه
تبخیر بالقوه به میليمتر
میانگین بارش به میليمتر
ماههاي سال
9/99
13/93
ژانویه
1/99
93/3
فوریه
17/13
19/13
مارس
19/39
11/3
آوریل
93/39
79/93
مه
31/11
1/1
ژوئن
191/11
3/9
ژوئیه
39/99
9/1
او
71/11
9/93
سنتامبر
11/37
11/13
اكتبر
19
19/9
نوامبر
1/39
11/93
دسامبر
مأخذ (آ منطقهاي خراسان شمالي)

بارش مؤثر به میليمتر
13/99
99/17
19/93
9/31
-97/17
-19/17
-33/11
-31/39
-99/77
-91/11
-1/11
11/13

دراین زمان و بر اثر این بارشها،حركا دامنهاي و تخریب فیزیکي به حداكثر ميرسد .بارش زیاد در
این حوضهها سبب فعال شدن پدیدهي لغزش ميشود .ریزش مستقیم مواد حاصل از این لغزشها به
داخل رودخانهها ،باعث تغییر در پارامترهاي رسوبي آنها شده ،بار رسوبي آنها را افزایش ميدهد
(موسوي هرمي .)11 :1919 ،افزایش بار رسوبي رودخانهها در میزان رسوبا رأس مخروطافکنهها تأثیر
ميگذارد .تأثیر دیگر بارش در مخروطافکنهها از طریق تأثیر بر پوشش گیاهي قابل بررسیاست .بارش با
تأمین رطوبت گیاهان ،نقش خود را در این زمینه ایفا ميكند .با توجه به اینكه متوسط بارش منطقه
 113میليمتر بوده و این بارش نیاز آبي منطقه راتأمین نميكند و پوشش گیاهي به قدري نیست كه
توانایي مهار سی ،ها را داشته باشد ،در نتیجه سی ،هاي مخربي جریان ميیابد .نقش سی ،ها در
حمل رسو به مخروطافکنهها اهمیت زیادي دارد ،بهطوريكه  19درصد رسوبا مخروطافکنههاي
منطقه را جریانا سی،بي به سوي آنها حمل كردهاند.
ع،وه بر موارد یادشده ،بارش روي میزان كاربري انسانها از مخروطافکنهها نیز تأثیرا زیادي دارد.
از این منظر مخروطافکنههاي منطقه به سه دسته تقسیم ميشود:
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دسته اول ،مخروطافکنههایي هستند كه حوضه آنها منابع آ غني دارند .بنابراین مورد توجه
انسانها قرار گرفته و بیش از هشتاد درصد سطح آنها در قلمرو فعالیتهاي مسکوني ،كشاورزي و صنعتي
انسانها قرار گرفته است؛ مانند مخروطافکنههاي اسفراین ،بزنج و رویین (شکل.)9
جدول  -1ویژگیهاي مخروطافكنههاي منطقه
برآورد رسو ساالنه
بر اساس روش
بونیفر(تن در سال)
كیلومتر مربع

حداكثر بارش ماهانه
(میليمتر)

میزان كاربري انساني
به درصد

عمق كانال میاني
مخروطافکنههاي
منطقه به متر

متوسط بارش ساالنه
به میليمتر

ضریب مخروطگرایي

مساحت مخروط
افکنه به كیلومترمربع

نام حوضه

ردیف

31113
1199
1131
1913
11917
99119
19179
3711
3319
1117
19399
11111
13991
11799
11139
9119
3197
91999
19919
1919
179
11119
7119
119
1919
1391
11731

33
11
33
31
91
93
99
33
99
11
99
31
33
33
93
91
13
99
93
91
19
39
39
19
31
11
99

19
19
73
13
91
71
19
31
13
31
73
91
77
3
99
39
11
93
39
31
37
99
39
91
71
19
39

9
1.13
1.19
1.39
1.99
1.79
1
9.39
1
1.39
1.39
1.79
1.3
1.19
1.39
1
9.39
1.79
1.99
1.79
1.39
1.73
1.99
1
1
1
9.39

99907
193099
993
911
131
133
913
111
979
113
919
139
919
993
979
999
179
113
119039
113
193
191
119
133
999
139
113

9.93
9.11
9.33
9.39
9.19
9.31
9.91
9.79
9.71
9.93
9.19
9.39
9.19
9073
9091
9031
9013
9011
9037
9031
9093
9039
9011
9039
9011
9039
9099

99
1
19
1
3
19.3
3.3
99
13
7
13
19
17
3.3
1
13.3
19
17.1
39
13
1.3
39
19.3
3
99
19
19

اسفراین
اسماعیلآباد
ایزي
بابا قدر
بزنج
بکرآباد
توي
جربت
چهاربرج
حصار
دهنه اجاق
دهنه شیرین
روئین
ریشي
زاري
سارمران
الست
سست
سنخواست
سنگتراش
شوقان
صفيآباد
طاقگاهي
عادلآباد
قرجهآباد
گنز
محمدآباد

1
1
9
1
3
9
7
1
3
19
11
11
19
11
13
19
17
11
13
19
11
11
19
11
13
19
17
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1139
3199

39
33

11
39

1.19
1

199
991

9039
9039

9.3
11

مشکان
نصرآباد

11
13

دسته دوم مخروطافکنههایي هستند كه عليرغم شرایط آ و هوایي مناسب ،بهدلیل قرار گرفتن در
محدوده پارك ملي سالوك ،فعالیتهاي انساني درآنها محدود بوده ،روند تکاملي خودراطي ميكنند؛
مانند مخروطافکنههاي چهار برج ،سارمران و زاري (شکل  ،1قسمت تصویر ماهوارهاي).
دسته سوم مخروطافکنههایي هستند كه بهدلیل بارش كم حالت لمیزر داشته و فعالیتهاي انساني
در آنها اندك است؛ مانند مخروطافکنههاي اسماعیلآباد ،دهنه شیرین ،عادلآباد و الست.
بررسی روابط کمی بین عناصر آب و هواییو مخروطافكنهها
روشهاي كمي بهدلیل دقت باال به خوبررررري ميتوانرررررند تأثیرا مختلف آ و هوایررررري را روي
مخروطافکنهها نمایان سرازند .در بین عناصرآ و هوایي عنصري كه ميتوانست تأثیرآن به صور كمي
روي مخروطافکنهها بررسري شرود ،بارش بود .بهدلیل وجود بیش از چهل ایسرتگاه بارانسنج درمنطقه،
دادههاي مطمئني در این زمینه وجود داشت.این دادهها براي بررسي همبستگي بین بارش و ویژگيهاي
مخروطافکنهها استفاده شد و نتایج قابل قبولي حاصل شد كه در این میان ،رابطهي میان مقدار بارش و
عمق كانال میاني مخروطافکنهها قابل توجه بود.
براي مطالعهي این رابطه در آن دسته از مخروطافکنهها كه دراثر جریانا رودخانهاي شکل گرفته
بودند ،در فواصل منظم پانصد متري ،عمق كانال میاني اندازهگیري شد (جدول  ،9ستون  .)3سنس بارش
منطقه با استفاده از آمار چهل ایستگاه بارانسنج اندازهگیري و در ستونهاي  3و  3جدول  9درج شد.
دادههاي آماري در نرمافزار  spssتجزیه و تحلیل قرار شد كه خروجي آن در شکل  3و جدول  4مشاهده
ميشود .همانطور كه در قسمت Aجدول1و شکل  3مشخص است ،رابطهاي مستقیم و منطقي بین
میزان بارش و عمق كانال میاني مخروطافکنهها وجود دارد .بنابراین ميتوان گفت بارش به عنوان ی،
عنصر آ و هوایي ،تأثیرا فراواني بر مخروطافکنهها داشته كه این تأثیررا در عمق كانال میانري آنها
نمرود بیشترري دارد .تأثیرر بارش در عمرق كانال میانري مخروطافکنههاي منطقه به صور معادله زیر
بیان ميشود (رابطه :)1
R=9/71n=:13P<9/19
رابطه : 1
در این پژوهش همچنین تأثیر بارشروي مقدار رسو مخروطافکنهها بهصور كمي بررسي شد.بدین
جهت مقدار رسو وارده به مخروطافکنهها با روش بونیفر برآورد و در ستون  1جدول  9درج شد و
ارتباط آن با بارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد كه متوسط بارش ساالنه ،تأثیر زیادي
در مقدار رسوبا مخروطافکنههاي منطقه نداشته است (شکرل  ،3جدول ،1قسمت( )Bرابطه .)3
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رابطه :3
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R=9/91n=:13P<9/9 1

شكل  -1تصویر ماهوارهاي مخروطافكنههاي اسفراین ،بزنج و رویین
منبع( :سازمان فضایي ایران)

این تصویر در اردیبهشتماه سال  1999با ماهواره لندست با قدر تفکی ،سي متر تهیه شده است.
باغا و مزار كشاورزي در این تصویر به رن قرمز مشخص شده است( .بهدلیل فعالیتهاي عمراني زیاد
در این سه مخروطافکنه ،در تصاویر ماهوارهاي جدید ،محدودههاي آنها به درستي مشخص نیست .به
همین دلیل از تصاویر قدیمي استفاده شده است).
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شكل  -4کارخانه لوله گستر اسفراین یكی از کاربريهاي مخروط افكنه رودخانه روئین
جدول  -4نتایج ارتباط بین عناصر آب و هوایی و مخروطافكنههاي منطقه

در بررسي دقیقتر مشخص شد كه حداكثر بارش ماهانه ،تأثیر زیادي در این زمینه داشته است .شکل
 3و جدول  1قسمت  ،Cاین رابطه را مشخص ميكند .این رابطه بهصور معادله زیر بیان ميشود (رابطه
.)9
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R=9/19n=:13P<9/91
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رابطه :9
بر اساس این معادله ،بیشتر رسوبا حملشده به مخروطافکنهها بر اثر بارشهاي اتفاقي و رگبارهاي
شدید بوده و بارشهاي عادي ،تأثیرا كمتري در این زمینه داشتهاند.

شكل  -5ارتباط تأثیر عناصر آب و هوایی در مخروطافكنهها
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یکي از فرضیا این پژوهش این بود كه عناصرآ و هوایي در شکل مخروطافکنهها تأثیر داشته است.
براي بررسي این فرض ،ضریب مخروطگرایي براي مخروطافکنهها تعیین و در جدول  9ثبت شد .مقدار
این ضریب براي مخروطافکنههاي منطقه بین عدد  9/99تا  1متغیر است .میانگین این ضریب براي
مخروطافکنههاي منطقه 9/91 ،است .این مسأله بیانگر آن است كه مخروطافکنههاي منطقه به وسیله
مخروطافکنههاي دیگر محصور نبوده ،به رشد خودادامه دادهاند .براي مشخص شدن تأثیر بارش روي
شکل مخروطافکنهها،آمار مربوط به ضریب مخروط گرایي و بارش تجزیه و تحلیل شد و مشخص گردید
كه هیچگونه رابطهاي دراین زمینه وجود ندارد (قسمت ،Dجدول .)1
كاربري اقتصادي ،ویژگي دیگر مخروطافکنهها بود كه تأثیر بارش روي آن بهصور كمي ارزیابي
شد.برایاین بررسي با ابزار مختلف ،محدودهي فعال اقتصادي و بایر آنها تفکی ،و پس از اندازهگیري در
ستون  9جدول  9درج شد .سنس رابطه آن با بارش بررسي گردید و مشخص شد كه رابطه منظمي میان
آنها وجود دارد (رابطه .)7
R= 9/97n=:13P<9/91
رابطه :7
بنابراین ميتوان گفت كه بارش با تأثیر بر میزان فعالیتهاي اقتصادي مخروطافکنهها ،چهره حال
حاضر آنها را دگرگون كرده است (شکل  3و جدول  ،1قسمت .)Eهر چند در برخي از آنها بهدلیل قرار
گرفتن در محدوده پاركهاي ملي ،فعالیتهاي انساني چشمگیر نیست ،در برخي از آنها مانند
مخروطافکنه رودخانه رویین ،اسفراین و بزنج ،استفاده انساني به حداكثر ميرسد (شکل  9و.)1
جمعبندي و نتیجهگیري
از مطالعه تأثیرا آ و هوا در مخروطافکنههاي دامنههاي جنوبي آالداغ ،نتایج زیر حاصل شد:
 -1در بین عناصر آ و هوایي ،دما و بارش تأثیر بیشتري در مخروطافکنههاي منطقه داشتهاند .نوسانا
دمایي درازمد منطقه سبب انبساط و انقباض كانيها شده ،تخریب فیزیکي را به دنبال داشته است .از
طرف دیگر انجماد و ذو آ موجود در شکاف سن ها ،تخریب فیزیکي را در منطقه افزایش داده است.
حاصل این دو فرایند ،افزایش بار رسوبي رودخانهها و در نتیجه افزایش میزان و ضخامت رسوبا
مخروطافکنهها را به دنبال داشته است .بارش با تأثیرگرذاري در انوا هوازدگري ،حركا دامنهاي و وقو
سی ،هاي متعدد ،نقش خود را دراین زمینه ایفا كرده است .بارشهاي اتفاقي ،رگباري و عموماً سیلخیز،
تأثیر بیشتري روي مخروطافکنههاي منطقه داشتهاند.
 -1در مطالعا كمي مشخص شد كه بین بارش بهعنوان ی ،عنصر آ و هوایي ،مقدار رسو و عمق
كانال میاني مخروطافکنهها ،رابطهاي مستقیم و منطقي برقرار است .یعني رسوبا و عمق كانال میاني
مخروطافکنهها ،بیشترین تأثیرا را از آ و هواي عهد حاضر پذیرفتهاند.
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-9به علت وسرعت زیاد حوضرههاي آبریز نسبت به مخروطافکنهها ،عناصر آ و هوایي تأثیرا خود رااز
طریق حوضررههاي آبریز بر آنها اعمال نمودهانررررد .آثار تأثیر مسررتقیم آ و هوا بر مخروطافکنههاي
منطقه چندان محسوس نیست.
 -1در بررسيهاي انجامشده در نرمافزار  SPSSمشخص شد كه هیچگونه رابطهاي میان بارش و وسعت
و شکل مخروطافکنههاي منطقه وجود ندارد .بنابراین ميتوان گفت كه این دو ویژگي ،كمترین تأثیر را
از آ و هواي كنوني پذیرفتهاند.
 -3مطالعا نشان داد كه میان بارش بهعنوان یکي از عناصر آ و هوایي و میزان فعالیتهاي اقتصادي
در مخروطافکنهها ،رابطهي منظم و معنيداري وجود دارد؛ یعني درآن دسته از حوضهها كه بارش بیشتري
دارد ،استفاده انسانها از مخروطافکنهها نیز بیشتر شده و این تأثیرا به قدري شد داشته كه ظاهر
آنها را دگرگون كرده است.
 -9در آندسررته از حوضررههاي منطقه كه تحت تأثیر اقداما مثبت انسرراني نظیر محدودههاي حیا
وحش ،آبخیزداریودرختكاري قرار دارند ،تأثیرا اقلیمي مخصرروص راً بارش روي مخروطافکنهها چندان
محسروس نیسرت؛ مانند مخروطافکنههاي حوضرهي سد بیدواز ،سارمران و توي.درحاليكه استفادههاي
نامعقول انسانرري در برخرري از حوضررهها ،تأثیرا اقلیمي و مخصوصراً بارش را روي مخروطافکنههاي
منطقه به حداكثر ممکن رسرانیده اسرت .بنابراین ميتوان گفت كه مطالعه تأثیر آ و هواي عصر حاضر
روي مخروطافکنهها با توجه به نقش مثبت و منفي انسررانها ،نتایج قابل قبول و تجزیه و تحلیلهاي
علميتري خواهد داشت.
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