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 1/7/1939 ؛ تاریخ پذیرش: 11/11/1931تاریخ دریافت: 
 

 چكیده
. شررررررودمي محسررو  ضرررور  دارند، ما زندگي در كه مهمي نقش دلیل به هاافکنهمخروطمطالعه

 در يادیز هايافکنهمخروط كه است مناطقي از ایران، شرقي شمال در آالداغ هايكوه جنوبي هايدامنه

 هانآ ترینمهم از كه هستند عواملي از متأثر گیريشکل ازآغاز هاافکنهمخروط این.است گرفته شکل آن

 13 تعداد ها،افکنهمخروط روي عامل این تأثیرا  يمطالعه يبرا. كرد اشررراره هوا و آ  به توانمي

 افزارهاينرم و میداني هايروش با و شد مرزبندي و مشخص هاآن آبریز يحوضره با همراه افکنهمخروط

GIS، نیز هوایي و آ  عناصرر كه بود الزم پژوهش موضرو  به باتوجه. شرد گیرياندازه هاآن هايویژگي 

باران و كلیماترولروژي سینوپتیرر،، هايایستگرراه ساله 93 آمار از منظررور بدین. شررود گیرررياندازه

 ماد هوایي، و آ  عناصر انیم در كه شد مشخص مطالعا  شدن تکمیل با. شد استفاده منطقه هايسنج

 تیجهن در و هوازدگي انوا  در تأثیر با دما. است داشته هاافکنهمخروط روي را تأثیرا  ترینبیش بارش و

 سرری، ، ایجاد با نیز بارش. اسررت كرده اعمال هاافکنهمخروط روي را خود تأثیرا  رسررو ، يتهیه در

 در هوازدگي، انوا  و ايدامنه حركا  انسرراني، هايفعالیت در تأثیر عمقي، و سررطحي مختلف جریانا 

 عمق و انسرراني هايكاربري میزان رسررو ، نو  و مقدار جمله از هاافکنهمخروط هايویژگي از بسرریاري

 .است داشته زیادي تأثیرا  ها،آن  میاني كانال

 

 1افکنهمخروط میاني كانال آالداغ، جنوبي هايدامنه افکنه،مخروط هوا، و آ : کلیدي واژگان

                                                
 .c.iragh.maghami@duنویسنده مسئول: *
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 مسأله طرح و مقدمه

 دلیلبه و شوندمي محسو  خش،ونیمه خش، نواحي ژئومورفولوژیکي ازاشکال هاافکنهمخروط

 هاانسان زندگي در مهمي نقش ارتباطي، هايراه عبور و اقتصادي مراكز انساني، هايگاهسکونت استقرار

 و گرفته شکل آن در وسیعي يهاافکنه مخروط كه است مناطقي از یکي آالداغ، جنوبي هايدامنه. دارند

 آ  عوامرل، این بین در. است داده رخ هاآن در زیادي تغییرا  مختلف، عوامل اثر بر يریگشکل از پس

 وطمخر گیريشکل شرایرط منطرقه هواي و آ  حقیقت در. است داشتره ايكنندهتعیین تأثیرا  هوا و

 ارقر تأثیر تحت را هاآن هايویژگي از بسیاري گیري،شکل از پس و نموده فراهم را وسیعي يهاافکنه

 ها،افکنهمخروط روي مختلف تأثیرعوامل درباره پژوهشگران. است درآورده كنوني شکل به را هاآن و داده

 (.1جدول) اندكرده ارائه هایيمدل و فرضیا 

 
 بیستم قرن در هاافكنهمخروط يدرباره ژئومورفولوژیكی هايمدل و فرضیات -3 جدول

 مدل خالصه مدل

 تکامل مدل
 دیویس،)گیرندمي شکل فرسایش ازچرخه جواني درمرحله و خش، هايسرزمین در هاافکنهمخروط

1393.) 

 و آ  مدل

 هوایي

 هاافکنهمخروط رأس به رسو  حمل و ايدامنه حركا  تأثیربرهوازدگي، با هوایي و آ  تغییرا 

 ،(1331 دورن،) ،(1331 بول،) كنندمي هاایفاافکنهدرمخروط مهمي نقش خاك، گیريوشکل

 (.1339 ولز،)  و( 1393 ملتن،) ،(1393 لوستی،،)

 تعادل مدل

 پویا

 نمایان را آبریز يحوضه به ازكوه مواد جایيازجابه يمتعادل حالت و فرایند ها،افکنهمخروط

 (.1397 دني،)سازندمي

 پایدار مدل
 گیردمي خود به پایداري حالت آبریز هايحوضه و هاافکنهمخروط بین رابطه مدل، این در

 (.1339 جانسون،) و (1391 هوك،)

 تکتونی،
 دارند هاافکنهمخروط شناسيریخت و درجایگزیني،رسوبا  اساسي و مهم نقش هاگسل مدل، دراین

 (.1377 فادن، م، و بول)

 هايمدل

 دروني

  هاآن انتهایي قسمت هايبریدگي و  هاافکنهمخروط رأس قسمت شیارهاي مدل، این براساس

 (.1373 روهر، و هوك) است دروني نیروهاي از متأثر

 نامتوازن رشد
 غییرت حال در تکتونی،، و هوایي و آ  شرایط از متأثر بلکه پایدارنیستند، و ثابت هاافکنهمخروط

 (.1373 بول،) دارند نامتوازني رشد بوده،

 هايمدل

 تركیبي

 هانآ روي مختلفي تأثیرا  عوامل این كه دارند دخالت مختلفي عوامل هاافکنهمخروط گیريشکل در

 (.1333 ریتر،) و(1333 دورن، و هوك)،(1377 بول،)دارند
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 (131: 1،1339ودورن 1)رونالد

 قیتحق نهیشیپ
هاي گوناگون انسرران دارند، از قدیم مورد توجه دلیل تأثیرا  زیادي كه در فعالیتها بهافکنهمخروط

در  9علمي در این زمینه، مطالعاتي بود كه  اسررمیت اند. اولین مطالعهمحققان و پژوهشررگران قرار گرفته

 1773 در سررال 1هاي شررمال انگلسررتان انجام داد، پس از اوسرراسررورافکنهمورد مخروط در 1731سررال 

 مطالعه به پژوهشي در ،1179 سال در نیز 3دریو. كرد مطالعه فرانسه هايآلپ هايافکنهمخروط يدرباره

 هايفعالیت به هاافکنهمخروط مطالعا  ،1399 سررال تا. پرداخت شررمالي هیمالیاي هايافکنهمخروط

 هاافکنهمخروط مطالعه آن، از پس. شرردمي محدود فرانسرره و انگلیس مریکا،آ كشررور سرره در پژوهشرري

 و ليشرری جنوبي، آفریقاي اسررنانیا، ایتالیا، نظیر دیگري كشررورهاي پژوهشررگران و افتی زیادي اهمیت

 (191:1911 مقامي مقیم،( پرداختند آن مطالعه به آرژانتین

 روي مختلفرا عوامل تأثیرا  برده نام محققان و داشرررته عمومي جنبه شرررده، مطرح مطالعا 

 بر هوا و آ  تأثیرا  مطالعررررره به اختصرراصرراً نیز محققانررررري اما. اندكرده بررسرري هاافکنهمخروط

 دره در 1393 سررال در 9توان به  مطالعا  لوسررتی ها ميه از جمله آنك اندپرداخته هاافکنهمخروط

رایط آ  شدر  هاافکنهمخروطاین مطالعه به این نتیجه رسید كه  اشاره كرد. او در كالیفرنیا در اسنرین 

و  تغییر -1: ازشررواهد او در این زمینه عبار  بودند  شرروند.نزدی، مي و هوایي متفاو  به تعادل خود

 رسرروبا  حضررور -9 ،هاآن رأس شرریارهاي افزایش -1 ،هاافکنهمخروطجایي در رسرروبا  انتهایي جابه

 هاآن میاني كانال عمق شدن ترعمیق -1 ،هاآن يمتروكه قسمت در یافتهصیقل

 تکامررررل در بارش نقررررش مطالع به هوایي، و آ  عناصررررررر ررررانیازم 1339 سررال درنیز  7آلن

 هاهافکنمخروط میاني كانال عمق در را عنصر این تأثیر و پرداخته آمریکا غربي شرمال يهاافکنهمخروط

 .است دانسته مؤثر

 مطالعاتي البرز، در يكوهيپا هايافکنهمخروط مورد در 1371 سالدر  1مونتن بار بيیدر ایران اول 

 آذربایجان استان در میشوداغ جنوبي هايدامنه هايافکنهمخروط نیز( 1971) مقدم رضایي. داد انجام

 پژوهشگراني دیگر از (1999) ناصرارزاني. كرد بررسي مورفوتکتونی، و برمورفوكلیما تأكید با را شرقي

                                                

1- Ronald  

2- Dorn 

1. Smith 
2. Sasor 
3. Dereo 
6. Lustig 
5. Allen 
6. Beaumont 
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 هاي زیرزمینيآ  با هاآن ارتباط و یزد استان ابركوه منطقه هايافکنهمخروط بارهدر مطالعاتي كه است

 انجام داده است. 

 بر يرگذاریتأث توان هوا و آ  كه كرد فرض چنین توانمي شده انجام مطالعا  و 1 جدولبا دقت در 

 كانال عمق رسو ، میزان وسعت، شیب، شکل، جمله از منطقه، هايافکنهمخروط هايویژگي از بسیاري

 . است آورده در كنوني شکل به را هاآن و داشته را هاآن انساني كاربري میزان و میاني

 آ  مطالعه با (1 جدول 1 ستون) هوایي و آ  هايمدل اساس بر تا است این بر سرعي مقاله این در

 در آن نتایج از تا شرررود بررسررري مختلف جها  از هاافکنهمخروط روي آن تأثیرا  منطقه، هواي و

در این مطالعه، تأثیرا  آ  و هوایي از منظررررر . شررود اسررتفاده هاافکنهمخروط از مناسررب برداريبهره

 ها به دو صور  توصیفي و كمي بررسي خواهد شد.افکنههاي آبریز و مخروطمیان حوضهیرابطه

 

  قیتحق روش
نقشه از استفررراده با ابتدا منطقررره، يهاافکنهمخروط هايویژگي در هوا و آ  تأثیرا  براي مطالعه

تصرررویر  ین و بجنورد،یآباد روصرررفي اسرررفراین، 1:13999و1:39999 هايمقیاس با توپوگرافي هاي

 يبرا. شررد مرزبندي و مشررخص منطقه موقعیت هوایي، عکس و 1999سررال Landsat-7 ايماهواره

 يگیراندازه عناصر این از برخي بود نیاز هاافکنهمخروط روي هوایي و آ  عناصر تأثیرا  شدن مشرخص

 بجنورد، كلیماتولوژي و سررینوپتی، هايایسررتگاه سرراله 99 آمار از عناصررر، این گیرياندازه يبرا. شررود

ستفاده سنج اباران ایستگاه چهل و باالخوش و اسدلي سنج تبخیر هايایستگاه قوچان، شیروان، اسفراین،

 تجزیه و تحلیل گردید.  Spssافزارنرم در هاآن هاي آماريشد و داده

-شده به مخروطرسو  حملهاي تجربي برآورد رسو ، روش دیگري بود كه براي برآورد میزان روش

اي هگیري مستقیم و در ایستگاهترین روش در این زمینه، روش اندازهها از آن استفاده شد. منطقيافکنه

 و دبي گیريامکاناتاندازه ایستگاه چند در فقط مطالعه، مورد حوضه 13 در متأسفانههیدرومتری، است. 

 اساس نای بر. شدمي استفاده تجربي هايروش از بایستي هاحوضه سایر براي بنابراین. داشت وجود رسو 

 هايدستگاه نتایج با آن نتایج شدو آزمایش آمار داراي هايحوضه مورد در تجربي هايروش ابتدا

 انيهمخو منطقه با كه تجربي هايروش ترینوسریع تریندقیق ترین،آسان. شد مقایسه هیدرومتری،

 بازده جهاني الگوي ی، يتهیه براي 1399 سال در فورنیه را روش این. بود بونیفر روش داشت، را الزم

: 1977 نژاد،گودرزي) كرد مطرح حوضه وسعت و ناهمواري بارش،  فاكتورهاي از استفاده با  معلق  رسو 

 (.1 رابطه) داد ارائه را زیر فرمول رسو ، برآوردیبرا فورنیه(. 933
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 در این فرمول

E= مربعتن در كیلومتر رسو  ساالنه برحسب بازده 

P= مترحداكثر بارش ماهانه برحسب میلي 

P=  مترساالنه برحسب میليمیانگین بارش 

Hمیانگین ارتفا  حوضه برحسب متر = 
میانگین شیب حوضه = 

 شکل بر تواندمي هوایي و آ  عناصرعنوان یکي از یکي از فرضیا  پژوهش این بود كه بارش، به

 هاآن يبرا گرایيمخروط ضریب و واقعي شکل بود الزم جهت بدین. بگذارد تأثیر منطقه هايافکنهمخروط

 شکل و سنجش معیار موكرجي،. شد استفاده 1موكرجي گرایيمخروط روش از منظور بدین. شود مشخص

 (:1 رابطه) كرد ارائه زیر صور  به را افکنهمخروط ی، واقعي

 

      1رابطه 
afe

af = گرایي ضریب مخروط 

  af مساحت مخروط افکنه = 

 afe =مساحت مخروط افکنه ایده ال 
 

 (:9 رابطه) شودمي مشخص ریز فرمولآل براساس ایده افکنهمخروط

             9 رابطه
360

2
  آلمخروط ایده= 

 فرمول این در
=  11/9معادلعدد پي كه 

= افکنهشعا  مخروط 

= شود.گیري ميافکنه كه در محل رأس آن اندازهمخروط زاویه بین دو حاشیه 

 ع،وه(. 139: 1379 موكرجي،) است1 تینی، و مشخص افکنه،گرایي براي ی، مخروطضریب مخروط

 توانمي زمینه این در كه شد استفاده نیز میداني مطالعا  از مطالعا  لیتکم يبرا ادشده،ی هايروش بر

 هايحوضه و هاافکنهمخروط انساني كاربري میزان كردن مشخص و میاني كانال عمق گیرياندازه به

 .كرد اشاره هاآن دهندهشکل

  

                                                
Mukerji -1 
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 پژوهش قلمرو و حدودهم

 شرقي البرز فاصل حد) آالداغ ارتفاعا هاي جنوبي مورد مطالعه در شمال شرقي ایران و در دامنه منطقه

 37˚11ََ طول و شمالي 97˚11ََ  تا 99˚99 عرضَ بین جغرافیایي موقعیت نظر از. دارد قرار( بینالود كوهرشته و

 جاده(. بجنورد و ینیرو آبادصفي اسفراین، 1:39999 توپوگرافي نقشه) است شده واقع شرقي 31˚19ََ تا

 كند.آن رااز البرز شرقي جدا مي قرخود كوه و بینالود از را منطقه این سبزوار، قوچانبه

هاي شمالیآالداغ و از طرف جنو  به دشت جاجرم، دشت مورد مطالعه از طرف شمال به دامنه منطقه

 محدود شود،مي محسو  ایران شمالي كویرآبریز  يي ازحوضهیشور كه جزكال اسفراین و رودخانه

 يجنوب قسمت در پرجمعیت روستاي چندین و سنخواست جاجرم، آباد،صفي اسفراین، شهرهاي. گرددمي

 است. مربع كیلومتر 3999 حدود منطقه مساحت(. 1 شکل) اندیافته استقرار منطقه این

 
 مطالعه مورد منطقه تیموقع -3 شكل
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 تحقیق هايیافته

 هب تواندمي منطقه هواي و آ  با آشنایي ها،افکنهمخروط روي هوایي و آ  تأثیرا  بررسي از قبل

 از. است محلي و ايسیاره عوامل دسته دو دركنترل منطقه هواي و آ  .كند كم، تأثیرا  این درك

 یرمس اولین مطالعه، مورد يمنطقه.كرد اشاره غر  بادهاي و سیبري فشار پر به توانمي ايسیاره عوامل

 (.7: 1971 علیجاني،) است بهایران سیبري فشار پر ورود

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

 

كند، در آ  وهواي منطقه مؤثر هستند.ارتفاعا ، رطوبتي كه به منطقه وارد مي بادهاي غربي به واسطه

قوم هراي قرهعنوان نگین درخشانري در بین بیابانموقعیت ممتازي به منطقه بخشیده وآن را به

. است داخلي ایران قرارداده، سبب اعتدال نسبي آ  و هواي آن شدههاي تركمنستان در شمال و بیابان

(. 1973:91 مقیم، مقامي) است خش،نیمه منطقه،بندي اقلیمي دمارتن، آ  و هواي بر اساس طبقه
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 گراد،سانتي درجه 97/19 ،)1939-1931) ساله 99 آماري دوره ی، در آن حرار  درجه میانگین

 ثبت درجه 1 دماي متوسط با ماهبهمن آن ماه سردترین و درجه 9/19 متوسط با رماهیت آن ماه ترینگرم

 و 111/11 میانگین با فروردین ماه، ترینپرباران متر،میلي 113 منطقه بارندگي متوسط.است شده

 بارش نمیانگی با ك،  ایستگاه منطقه، ایستگاه ترینپرباران. متراستمیلي3/1 با تیرماه آن، ترینخش،

 دارد قرار منطقه جنوبغربي در مترمیلي111 با گلبین ایستگاه آن، ترینبارش كم و مترمیلي 993 ساالنه

 (.1939-1931 كشور، هواشناسي سازمان)

 

 منطقه هايافكنهمخروط در هوا و آب أثیرت

تر این ایانجام شده است. در بیشها،مطالعا  ارزندهافکنهي تأثیرا  آ  و هوا بر مخروطدرباره

هادر نظر گرفته شده است وبر افکنهترین عناصر آ  و هوایي مؤثر بر مخروطمطالعا ، دما یکي از مهم

ها اعمال افکنهاین باورند كه دما از طریق فرایندهاي مختلف هوازدگي، تأثیرا  خود را روي مخروط

 .(719-711: 1993دورن،  درونال) كندمي

هاي منطقه، از طریق بررسرري فرایندهاي هوازدگي افکنهدما بر مخروطبنابراین بهتر اسررت تأثیرا  

 یا مت،شرري شرردن سررن  در اثر نوسرران دما اسررت 1انجام گیرد. یکي از این فرایندها، ترموك،سررتیسررم

 انبساط سبب حرار  درجه زیاد اخت،ف كه افتدمي اتفاق مناطقي در فرایند این(. 191: 1973 رجایي،)

 نطقهم دماي ساالنه نوسانا . كندفراهممي هاآن فیزیکي تخریب براي را شرایط شرده، هاكاني انقباض و

 دبتوان مد وتاهك در كه نیست حدي در بنابراین. است گرادسانتي درجه 31/11 ساله، 93 يدوره دری،

 مقدار این كه است درجه 17 منطقه، دماي يماهانه نوسانا  متوسط. هاشودسن  شدن مت،شري باعث

 ايدم حداكثر و حداقل نوسانا . نماید حاصل هاسرن  در را يادیز تغییرا  مد كوتاه در تواندنمي نیز

 عا مطال. شود محسو  هاسن  تخریب عامل بتواند كه نیست يریچشرمگ رقم نیز منطقه يشردهثبت

 بدون گرادسررانتي درجه 119 حرار  درجه روزانه تغییرا  حالت بهترین در كه دهدمي نشرران تجربي

(. 11: 1973 معتمد،) است نشده حاصل هاسن  در چشمگیري تغییر سرال 111  مد  به آ ، حضرور

 توانمي درازمد  در ولي. است مد دركوتاه پدیده این اندك تأثیر انگریب منطقه دماي نوسانا  مطالعه

 .آورد حسا  به هاافکنهمخروط رسو  افزایش و هاسن  مؤثردرتخریب عامل را آن
 دراثر سن  شدن مت،شي یا كریوك،ستیسم حرار ، درجه و هوازدگي با ارتباط در توجه قابل پدیده
 و ودهب توجه قابل مد دركوتاه پدیده این اثرا  ترموك،ستیسم، پدیده برخ،ف. است آ  ذو  و انجماد
 عوشرو ماهآبان از درمنطقه، آن فعالیت .آورد حسا  به هاسن  تخریب اصلي عوامل از یکي را آن توانمي

                                                
1. Termoclastisme 
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 است شده گزارش روز 33 منطقه، هايایستگاه در آن فعالیت متوسط. رسدمي حداكثر به ماهدي در
 شده، خرد هايسن  صور  به فرایند این فعالیت حاصل(. 1939-1931 كشور، هواشناسي سازمان)

 . شودمي منطقه در موقت و كوچ، هايواریزه گیريشکل سبب
 یناول با و ندارند زیادي دوام كه هستند هایيآن اول دسته. شودمي تقسیم دسته دو به هاواریزه این
 امتضخ افزایش سبب شده، انباشته منطقه كوهستان جبهه در و حمل رودخانه اصلي شاخه به بارندگي
در برخي از منابع این  .(113 -117 :1919،سال، هر) است شده هاافکنهمخروط رأس در وشیب رسوبا 

یب در افزایش ش هاي تکتونیکي دردانند. هرچند فعالیتافزایش شیب را ناشي از حركا  تکتونیکي مي
قدر نها آافکنهتأثیر نیست، مطالعا  میداني نشان داد كه تغییرا  شیب در مخروطها بيافکنهمخروط

لیمي نسبت توان آن را به تأثیرا  اق. بنابراین ميهاي نئوتکتونیکي باشدعمقي نیست كه مرتبط با فعالیت
جا نشده و براساس وزن خود روي هاي سی،بي جابهدلیل نبود جریانها، بهدیگر از این واریزه يداد. دسته

 (.11: 1331، 1)سامرفیلدشوند مي 1گیري تراستهم انباشته شده، سبب شکل
مود ها نافکنهتأثیرا  آن در عمق كانال میاني مخروطبارش، یکي دیگراز عناصرآ  و هوایي است كه 

تواند از طریق تأثیرگذاري ها ميافکنهتأثیرا  این عنصر در مخروط همچنین (.199: 9،1339)آلن دارد
 ،1پوشش گیاهي و انوا  هوازدگي بررسي شود )بایرلي اي،حركا  دامنه هاي سی،بي،گیري جریانشکل در

هاي منطقه اعمال كرده است. افکنهآبریز بر مخروط تأثیرا  خود را از طریق حوضه بارش،(. 19: 1373
ها ندلیل وسعت كم آهاي منطقه بهافکنهمطالعا  میداني نشان داد كه تأثیر مستقیم بارش روي مخروط

ي اصور  شیارهتري دارند، تأثیر بارش بهها كه وسعت بیشچندان مشهود نیست. فقط در برخي از آن
 ها نمایان است. عمق در سطح آنكوچ، و كم

شود. جریانا  سی،بي مي باعث تر بارش منطقهدلیل شرایط طبیعي و پوشش گیاهي اندك، بیشبه
افکنه است، ترین قسمت خودكه همان مخروطو در انتهایي حمل رسوبا  را ها حجم زیادي ازاین سی، 
هاي متوالي سبب افزایش شیب و ناهمواري در رأس ر سالكنند. تکرار این پدیده دگذاري ميرسو 
یند هیدروك،ستیسم یعني آفر همچنین بارش،تأثیر زیادي در فعال شدن ها شده است.افکنهمخروط

تواند رسو  مورد نیاز مي مت،شي شدن سن  در اثر تناو  رطوبت و از دست دادن آن دارد. این پدیده
ین، ك،  و میامکه مقدار رس یرو اصلي رودخانه این پدیده در درهها را تأمین كند. افکنهمخروط

ها مؤثر باشند كه شد  باال و افکنهتوانند روي مخروطهایي ميافتد. بارشتر اتفاق ميزیادیدارند، بیش
ها فکنهاطوالني را طي  نموده،رسوبا  را به مخروط توانایي ایجاد سی،  را داشته باشند تا بتوانند فواصل

                                                
1. Teraset 

2. Summerfield 

3. Allen 

4. Baily 
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هاي مؤثر معروف هستند،از تفاضل ها كه به بارشها مؤثر باشند. این بارشرسانده، در مقدار رسو  آن
هاي سنجباران آمار(. 193: 1971 نژاد،گودرزي) شودمي حاصل منطقه ی،تبخیر بالقوه از بارش كل 

 فتدامي اتفاق دسامبر و  مارس فوریه، ژانویه، هايماه مؤثردر هايبارش ترینكهبیش دهدمي نشانمنطقه 
 (.1 جدول)
 

 مطالعه مورد يمنطقه مؤثر بارش متوسط -2 جدول
 مترليیبارش مؤثر به م مترليیتبخیر بالقوه به م مترليیمیانگین بارش به م هاي سالماه

 99/13 99/9 93/13 ژانویه
 17/99 99/1 3/93 فوریه
 93/19 13/17 13/19 مارس
 31/9 39/19 3/11 آوریل
 -17/97 39/93 93/79 مه
 -17/19 11/31 1/1 ژوئن
 -11/33 11/191 9/3 ژوئیه
 -39/31 99/39 1/9 او 
 -77/99 11/71 93/9 سنتامبر
 -11/91 37/11 13/11 اكتبر
 -11/1 19 9/19 نوامبر
 13/11 39/1 93/11 دسامبر

 اي خراسان شمالي(مأخذ )آ  منطقه
 

 در زیاد بارش. رسدمي حداكثر به فیزیکي تخریب و ايدامنه ها،حركا بارش این اثر بر ودراین زمان 

 به هالغزش این از حاصل مواد مستقیم ریزش. شودمي لغزش يپدیده شدن فعال سبب هاحوضه این

 دهدمي افزایش را هاآن رسوبي بار شده، هاآن رسوبي پارامترهاي در تغییر باعث ها،رودخانه داخل

 تأثیر هاافکنهمخروط رأس رسوبا  میزان در هارودخانه رسوبي بار افزایش(. 11: 1919 هرمي، موسوي)

 با بارش .بررسیاست قابل گیاهي پوشش بر تأثیر طریق از هاافکنهمخروط در بارش دیگر تأثیر. گذاردمي

 طقهمن بارش متوسط كهاین به توجه با. كندمي ایفا زمینه این در را خود نقش گیاهان، رطوبت تأمین

 كه تنیس قدري به گیاهي پوشش و كندنمي راتأمین منطقه آبي نیاز بارش این و بوده مترمیلي 113

 در اهسی،  نقش .یابدمي جریان مخربي هايسی،  نتیجه در باشد، داشته را هاسی،  مهار توانایي

 هايافکنهمخروط رسوبا  درصد 19 كهطوريبه دارد، زیادي اهمیت هاافکنهمخروط به رسو  حمل

 .اندكرده حمل هاآن يسو به سی،بي جریانا  را منطقه

. دارد زیادي تأثیرا  نیز هاافکنهمخروط از هاانسان كاربري میزان روي بارش یادشده، موارد بر ع،وه

 :شودمي تقسیم دسته سه به منطقه هايافکنهمخروط منظر این از
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 توجه مورد بنابراین. دارند غني آ  منابع هاآن حوضه كه هستند هایيافکنهمخروط اول، دسته

 نعتيص و كشاورزي مسکوني، هايفعالیت قلمرو در هاآن سطح درصد هشتاد از بیش و گرفته قرار هاانسان

 (.9شکل) ینیرو و بزنج اسفراین، هايافکنهمخروط مانند است؛ گرفته قرار هاانسان
 منطقه يهاافكنهمخروط يهایژگیو -1 جدول
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 31113 33 19 9 99907 93.9 99 اسفراین 1
 1199 11 19 13.1 193099 11.9 1 آباداسماعیل 1
 1131 33 73 19.1 993 33.9 19 ایزي 9
 1913 31 13 39.1 911 39.9 1 قدر  بابا 1
 11917 91 91 99.1 131 19.9 3 بزنج 3
 99119 93 71 79.1 133 31.9 3.19 بکرآباد 9
 19179 99 19 1 913 91.9 3.3 توي 7
 3711 33 31 39.9 111 79.9 99 جربت 1
 3319 99 13 1 979 71.9 13 چهاربرج 3
 1117 11 31 39.1 113 93.9 7 حصار 19
 19399 99 73 39.1 919 19.9 13 اجاق دهنه 11
 11111 31 91 79.1 139 39.9 19 شیرین دهنه 11
 13991 33 77 3.1 919 19.9 17 روئین 19
 11799 33 3 19.1 993 9073 3.3 ریشي 11
 11139 93 99 39.1 979 9091 1 زاري 13
 9119 91 39 1 999 9031 3.13 سارمران 19
 3197 13 11 39.9 179 9013 19 الست 17
 91999 99 93 79.1 113 9011 1.17 سست 11
 19919 93 39 99.1 119039 9037 39 سنخواست 13
 1919 91 31 79.1 113 9031 13 سنگتراش 19
 179 19 37 39.1 193 9093 3.1 شوقان 11
 11119 39 99 73.1 191 9039 39 آباديصف 11
 7119 39 39 99.1 119 9011 3.19 گاهيطاق 19
 119 19 91 1 133 9039 3 آبادعادل 11
 1919 31 71 1 999 9011 99 آبادقرجه 13
 1391 11 19 1 139 9039 19 گنز 19
 11731 99 39 39.9 113 9099 19 محمدآباد 17
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 1139 39 11 19.1 199 9039 3.9 مشکان 11
 3199 33 39 1 991 9039 11 نصرآباد 13

 

 دلیل قرار گرفتن دررغم شرایط آ  و هوایي مناسب، بههایي هستند كه عليافکنهدوم مخروط دسته

 كنند؛مي خودراطي تکاملي روند بوده، محدود هادرآن انساني هايسالوك، فعالیتمحدوده پارك ملي 

 (.ايماهواره تصویر قسمت ،1 شکل) زاري و سارمران برج، چهار هايافکنهمخروط مانند

 انساني هايفعالیت و داشته یزر لم حالت كم بارش دلیلبه كه هستند هایيافکنهمخروط سوم دسته 

 آباد و الست. ، دهنه شیرین، عادلآباداسماعیل  هايافکنهمخروط مانند است؛ اندك هاآن در
 

 هاافكنهمخروط هواییو و آب عناصر بین کمی روابط بررسی
توانرررررند تأثیرا  مختلف آ  و هوایررررري را روي دلیل دقت باال به خوبررررري ميهاي كمي بهروش

 ميك صور  به تأثیرآن توانستميها نمایان سرازند. در بین عناصرآ  و هوایي عنصري كه افکنهمخروط

 ،درمنطقه سنجباران ایسرتگاه چهل از بیش وجود دلیلبه. بود بارش شرود، بررسري هاافکنهمخروط روي

 ايهویژگي و بارش بین همبستگي بررسي يبرا هاداده این.داشت وجود زمینه این در مطمئني هايداده

 و ارشب مقدار انیم يرابطه میان، این در كه شد حاصل قبولي قابل نتایج و شد استفاده هاافکنهمخروط

 . بود توجه قابل هاافکنهمخروط میاني كانال عمق

 گرفته شکل ايرودخانه جریانا  دراثر كه هاافکنهمخروط از دسته آن در رابطه این يمطالعه يبرا

 بارش سنس(. 3 ستون ،9 جدول) شد گیرياندازه میاني كانال عمق متري، پانصد منظم فواصل در بودند،

. شد درج 9 جدول 3 و 3 هايستون در و گیرياندازه سنجباران ایستگاه چهل آمار از استفاده با منطقه

 مشاهده 4 جدول و 3 شکل در آن خروجي كه شد قرار تحلیل و تجزیه spss افزارنرم در آماري هايداده

 بین منطقي و مستقیم يارابطه است، مشخص 3 شکل و1جدولA قسمت در كه طورهمان. شودمي

 ی، عنوان به بارش گفت توانمي بنابراین. دارد وجود هاافکنهمخروط میاني كانال عمق و بارش میزان

 هاآن میانري كانال عمق در تأثیررا  این كه داشته هاافکنهمخروط بر يفراوان تأثیرا  هوایي، و آ  عنصر

 یرز معادله صور  به منطقه هايافکنهمخروط میانري كانال عمرق در بارش تأثیرر. دارد ترريبیش نمرود

 (:1 رابطه) شوديم بیان

 =19/9P<13:n=71/9R                : 1 رابطه

كمي بررسي شد.بدین صور  ها بهافکنهدر این پژوهش همچنین تأثیر بارشروي مقدار رسو  مخروط

 و شد درج 9 جدول 1 ستون ها با روش بونیفر برآورد و درافکنهجهت مقدار رسو  وارده به مخروط

 زیادي تأثیر ساالنه، بارش متوسط كه شد مشخص و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد بارش با آن ارتباط

 (.3 رابطه( )Bقسمت، 1جدول ،3 شکرل) است نداشته منطقه هايافکنهمخروط رسوبا  مقدار در
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 =9/9P<13:n=91/9R 1               :3 هرابط

 
  ینیرو و بزنج اسفراین، هايافكنهمخروط ايماهواره تصویر -1 شكل

 (ایران فضایي سازمان: )منبع
 

 .است شده تهیه متر يس تفکی، قدر  با لندست ماهواره با 1999 سال ماهاردیبهشت در تصویر این

 زیاد عمراني هايفعالیت دلیلبه. )است شده مشخص قرمز رن  به تصویر این در كشاورزي مزار  و باغا 

 به. نیست مشخص درستي به هاآن هايمحدوده جدید، ايماهواره تصاویر در افکنه،مخروط سه این در

 .(است شده استفاده قدیمي تصاویر از دلیل همین
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 روئین رودخانه افكنه مخروط يهايکاربر از یكی اسفراین گستر لوله کارخانه -4 شكل

 منطقه هايافكنهمخروط و هوایی و آب عناصر بین ارتباط نتایج -4 جدول

 
 

 کلشاین زمینه داشته است.  مشخص شد كه حداكثر بارش ماهانه، تأثیر زیادي در تردر بررسي دقیق

 هرابطشود )زیر بیان مي صور  معادلهكند. این رابطه به، این رابطه را مشخص ميC قسمت 1 جدول و 3

9.) 
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 =91/9P<13:n=19/9R:                 9 ابطهر

 هاي اتفاقي و رگبارهايها بر اثر بارشافکنهشده به مخروطتر رسوبا  حملبر اساس این معادله، بیش

 اند.تري در این زمینه داشتههاي عادي، تأثیرا  كمشدید بوده و بارش

 

 
 

 هاافكنهمخروط در هوایی و آب عناصر تأثیر ارتباط -5 شكل
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ت. ها تأثیر داشته اسافکنهیکي از فرضیا  این پژوهش این بود كه عناصرآ  و هوایي در شکل مخروط

 مقدار. شد ثبت 9 جدول در و تعیین هاافکنهگرایي براي مخروطبراي بررسي این فرض، ضریب مخروط

میانگین این ضریب براي  .است متغیر 1 تا 99/9 عدد بین منطقه هايافکنهمخروط براي ضریب این

 لهیوس به منطقه هايافکنهمخروط كه است آن انگریب مسأله این .است 91/9 منطقه، هايافکنهمخروط

بارش روي  اند. براي مشخص شدن تأثیرداده خودادامه رشد به نبوده، محصور دیگر هايافکنهمخروط

گرایي و بارش تجزیه و تحلیل شد و مشخص گردید ها،آمار مربوط به ضریب مخروطافکنهشکل مخروط

 (.1 لجدو، D)قسمت اي دراین زمینه وجود نداردگونه رابطهكه هیچ

 صور  كمي ارزیابيها بود كه تأثیر بارش روي آن بهافکنهكاربري اقتصادي، ویژگي دیگر مخروط

 در یريگاندازه از پس و تفکی، هاآن بایر و اقتصادي فعال يودهمحد مختلف، ابزار با بررسي اینیبراشد.

 انیم يمنظم رابطه كه شد مشخص و دیگرد بررسي بارش با آن رابطه سنس. شد درج 9 جدول 9 ستون

 (.7 رابطه) دارد وجود هاآن

 =91/9P<13:n=97/9R:                           7 ابطهر

حال  هها، چهرافکنههاي اقتصادي مخروطبارش با تأثیر بر میزان فعالیتتوان گفت كه بنابراین مي 

دلیل قرار ها بهبرخي از آن چند در هر. (Eقسمت ،1 جدول و 3 شکلها را دگرگون كرده است )حاضر آن

ها مانند آن هاي انساني چشمگیر نیست، در برخي ازهاي ملي، فعالیتپارك گرفتن در محدوده

 (.1و 9 شکل) رسدمي حداكثر به انساني استفاده بزنج، و اسفراین ین،یرو رودخانه افکنهمخروط

 

 يریگجهینت و يبندجمع
 هاي جنوبي آالداغ، نتایج زیر حاصل شد:هاي دامنهافکنهتأثیرا  آ  و هوا در مخروط از مطالعه

 انا نوس. اندداشته منطقه هايافکنهمخروط در تريبیش تأثیر بارش و دما هوایي، و آ  عناصر بین در -1

 از. ستا داشته دنبال به را فیزیکي تخریب شده، هاكاني انقباض و انبساط سبب منطقه درازمد  دمایي

 .است داده افزایش منطقه در را فیزیکي تخریب ها،سن  شکاف در موجود آ  ذو  و انجماد دیگر طرف

 رسوبا  ضخامت و میزان افزایش نتیجه در و هارودخانه رسوبي بار افزایش فرایند، دو این حاصل

 و وق و ايدامنه حركا  هوازدگري، انوا  در تأثیرگرذاري با بارش. است داشته دنبال به را هاافکنهمخروط

 یز،خسیل عموماً و رگباري اتفاقي، هايبارش. است كرده ایفا زمینه دراین را خود نقش متعدد، هايسی، 

 .اندداشته منطقه هايافکنهمخروط روي تريبیش تأثیر

 عمق و رسو  مقدار هوایي، و آ  عنصر ی، عنوانبه بارش بین كه شد مشخص كمي مطالعا  در -1

 یانيم كانال عمق و رسوبا  يعنی. است برقرار منطقي و مستقیم يارابطه ها،افکنهمخروط میاني كانال

 .اندپذیرفته حاضر عهد هواي و آ  از را تأثیرا  ترینبیش ها،افکنهمخروط
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 زراا خود تأثیرا  هوایي و آ  عناصر ها،افکنهمخروط به نسبت آبریز هايحوضره زیاد وسرعت علت به-9

 هايافکنهمخروط بر هوا و آ  مسررتقیم تأثیر آثار. انرررردنموده اعمال هاآن بر زیآبر هايحوضرره طریق

 .نیست محسوس چندان منطقه

 وسعت و بارش انیم يارابطه گونههیچ كه شد مشخص SPSS افزارنرم در شدهانجام هايبررسي در -1

 را أثیرت ترینكم ویژگي، دو این كه گفت توانمي بنابراین. ندارد وجود منطقه هايافکنهمخروط شکل و

 . اندپذیرفته كنوني هواي و آ  از

 اقتصادي هايفعالیت میزان و هوایي و آ  عناصر از يیک عنوانبه بارش انیم كه داد نشان مطالعا  -3

 يتربیش بارش كه هاحوضه از دسته درآن يعنی دارد؛ وجود داريمعني و منظم يرابطه ها،افکنهمخروط در

 اهرظ كه داشته شد  قدري به تأثیرا  این و شده تربیش نیز هاافکنهمخروط از هاانسان استفاده دارد،

 .است كرده دگرگون را هاآن

 حیا  هايمحدوده نظیر انسرراني مثبت اقداما  تأثیر تحت كه منطقه هايحوضرره از آندسررته در -9

 چندان هاافکنهمخروط روي بارش مخصرروصرراً اقلیمي تأثیرا  دارند، قرار كاريودرختیزداریآبخ وحش،

 هاياستفاده كهيدرحال.توي و سارمران بیدواز، سد يحوضره هايافکنهمخروط مانند نیسرت؛ محسروس

 هايافکنهمخروط روي را بارش مخصوصراً و اقلیمي تأثیرا  ها،حوضرره از برخرري در انسانرري نامعقول

 اضرح عصر هواي و آ  تأثیر مطالعه كه گفت توانمي بنابراین. اسرت رسرانیده ممکن حداكثر به منطقه

 ايهتحلیل و تجزیه و قبول قابل نتایج ها،انسرران منفي و مثبت نقش به توجه با هاافکنهمخروط روي

 .داشت خواهد تريعلمي
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