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هاي واقع در حاشیه طاقدیس دنه خشک و ارتباط آن با تکتونیکمخروط افکنهبرآورد حجم

چکیده
واقـع در حاشـیه طاقـدیس دنـه خشـک در      هايحاضر، بررسی نقش تکتونیک در حجم مخروط افکنهپژوهشهدف 

و شـعاع مخـروط   ) S(هـا، زاویـه جـاروب    ابتدا محدوده مخروط افکنـه دستیابی به هدف فوق،براي.استان کرمانشاه است
اختالف ارتفاع راس و قاعده مخروط افکنـه اي کویک برد و مطالعه میدانی و سپس ماهوارهتصاویرکمکبه)R(افکنه 

) V(هـا  بر اساس پارامترهـاي مـذکور، حجـم مخـروط افکنـه     . دست آمدبه50000/1با استفاده از نقشه توپوگرافی ) h(ها 
بـا  ) مخـروط افکنـه  هـر در باالدسـت (در جبهه کوهسـتان ) DAL(ها در پهلوي طاقدیسشیب ساختمانی الیه.محاسبه شد

بر اساس شیب ساختمانی پهلوي طاقدیس، طاقدیس مورد مطالعه بـه هفـت زون   . استفاده از دستگاه شیب سنج محاسبه شد
دهد که رابطه مسـتقیمی بـین شـیب    نشان میپژوهشنتیجه این . دست آمدتقسیم گردید و میانگین پارامترها در هر زون به

بررسی داده هـا نشـان   . درصد وجود دارد33با ضریب همبستگی )V(هاخروط افکنهو حجم م) DAL(ها ساختمانی الیه
بـاالتر  VوDALضریب همبسـتگی بـین   ) هکتار737تا 180بین ( هاي بزرگترهاي با حوضهدهد که در مخروط افکنهمی

تـاثیر بیشـتري بـر حجـم     هـاي بزرگتـر، تکتونیـک    هاي بـا حوضـه  این موضوع بدان معنی است که در مخروط افکنه. است
دهـد کـه رابطـه مسـتقیمی بـا      هاي تکتونیکی نشان مـی در زونVوDALبررسی رابطه بین میانگین .ها داردمخروط افکنه

هـا و  رابطـه معنـی داري بـین میـانگین مسـاحت حوضـه      . درصد بین دو پـارامتر مـذکور وجـود دارد   69ضریب همبستگی 
اي مستقیم با ضریب همبسـتگی ضـعیف بـین میـانگین     رابطه. تونیکی وجود نداردهاي تکها در زونمیانگین حجم مخروط

دهـد کـه وجـود    حاضـر نشـان مـی   پژوهش. هاي تکتونیکی وجود داردها در زونها و میانگین حجم مخروطشیب حوضه
کـه  ت؛ به طـوري ها ایفا نموده اسها نیز تاثیر زیادي در افزایش حجم مخروطهاي باالدست مخروط افکنهگسل در حوضه

.حوضه باالدست آن گسل وجود داردمربوط به مخروطی است که درVدر هر زون، باالترین مقدار پارامتر
دنه خشک. ، شیب ساختمانیزاگرستکتونیک، ، مخروط افکنهحجم:هاي کلیديواژه

مقدمه
هـاي پرشـیب در دامنـه    ایجـاد دیـواره  ها، باالآمـدگی تکتـونیکی باعـث    در مناطق کوهزایی فعال مانند چین خوردگی

. کنـد ها ایفـا مـی  ها و بنابراین، در حجم مخروطگذاري در سطح مخروطها شده و نقش مؤثري در مقدار رسوبطاقدیس
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هـاي زاگـرس   هاي تکتونیکی طاقدیسعلت وجود باالآمدگیهاي زاگرس، بههاي واقع در حاشیه طاقدیسمخروط افکنه
هـاي  از لنـدفرم ) 2008و همکـاران، 2رامسـی ;2006حسـامی و همکـاران،  ;2003و همکاران، 1بالنک;1995بربریان، (

با اینکه مطالعات زیادي در مورد رابطـه تکتونیـک و مخـروط    . شوندهاي فعال محسوب میمناسب براي مطالعه تکتونیک
و همکـاران،  7مالیـک ;1999، 6لـی ;1997، 5گوپتـا ;1987، 4آلکسـاندر و لیـدر  ;1977، 3بـول (اسـت  ها انجام شـده افکنه
ات مربـوط بـه   پژوهشـ ، )2007کومـار و همکـاران،   ;2005، 9روبوستلی و همکـاران ;2003، 8ویسراس و همکاران;2001

:شودها تقریبا محدود است که در زیر به آنها اشاره میحجم مخروط افکنه
را بـراي  هـاي ریاضـی  فرسایش حوضه هـاي زهکشـی، فرمـول   با هدف برآورد حجم ) 56: 1985(11و واسون10نانینگا

هـاي شـمال   بر اساس یک روش ساده، حجـم مخـروط افکنـه   ) 106: 1997(12چرچ. ها ارائه کردندمحاسبه حجم مخروط
هـاي  مخـروط افکنـه  با بررسـی حجـم  ) 869: 1998(و همکاران 13لوید. غرب ورمونت در ایاالت متحده را محاسبه نمود

بـر  ) 9: 2002(14کاتن. ها متاثر از لیتولوژي و تکتونیک استدر اسپانیا، نتیجه گرفتند که حجم مخروط افکنهپیرنه جنوبی
2009(16بیلـیس .در ورمونت را محاسبه کرد15هاي مورفومتریک مخروط افکنه، حجم مخروط افکنه بووناساس ویژگی

در 17کایـل کـورا  توسط نرم افزار آرك مـپ در سـواحل  ها را بر اساس مدل ارتفاعی رقومی حجم مخروط افکنه) 123:
در 20در کانـادا و منطقـه آبسـاروکا   19هـاي دره بـوو  حجـم مخـروط افکنـه   ) 2010:319(18جـیلس . نیوزلند محاسبه نمـود 

.ها تجزیه و تحلیل کردوایومینگ ایاالت متحده آمریکا را محاسبه و رابطه آنها را با مساحت مخروط افکنه
در ) 1382(خیـام و مختـاري کشـکی   (ها انجام شده است ات زیادي در مورد مخروط افکنهپژوهشبا اینکه در ایران نیز

-در ارتفاعات دره دیز) 1385(در چاله سیرجان، عابدینی و رجایی)1382(دامنه هاي شمالی میشو داغ، یمانی و مقصودي 
در منطقـه  ) 1387(در پیرامـون تـوده کوهسـتانی میشـوداغ، مقصـودي      ) 1386(دیوان داغی، مختاري کشـکی و همکـاران  

مخـروط افکنـه در   4در ) 1390(در دامنه هاي جنوبی آالداغ و بهرامی و همکاران ) 1388(روستایی و همکارانجاجرود،
ی در ارتباط با بررسی حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتونیک انجـام نشـده   پژوهش، تاکنون )زاگرس چین خورده

س دنه خشک که از نظـر تکتـونیکی فعـال اسـت، بررسـی      هاي حاشیه طاقدیمخروط افکنهپژوهشدر این بنابراین،. است
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هاي تکتونیکی در منـاطق مختلـف طاقـدیس از یـک طـرف، و محاسـبه       بررسی درجه فعالیتپژوهشهدف این . شودمی
ها از طرف دیگر و همچنین، بررسی نقش تکتونیـک در حجـم   ها بر اساس مورفومتري مخروط افکنهحجم مخروط افکنه

.هاستمخروط افکنه

منطقه مورد مطالعه
شهر سرپل ذهـاب در اسـتان کرمانشـاه قـرار     هاي مورد مطالعه در حاشیه طاقدیس دنه خشک در جنوبمخروط افکنه

متـر در بخـش   1352حـداکثر ارتفـاع آن،   . شـود زاگرس چین خورده محسـوب مـی  طاقدیس دنه خشک بخشی از. دارند
جنـوب شـرق   -روند طاقدیس شمال غـرب ).1شکل (غرب آن است متر در شمال 600مرکزي آن و حداقل ارتفاع آن، 

از مرکز طاقدیس به سمت شمال غرب روند آن داراي تغییـر جزئـی بـه سـمت     . بوده و داراي فرود محوري دو طرفه است
در بخـش  . یابـد به طور کلی، از شمال غرب و جنوب شرق طاقدیس به سمت مرکز، شیب الیه ها افزایش می. غرب است

در بخـش مرکـزي طاقـدیس، در دامنـه     . ربی طاقدیس، دامنه شمال شرقی کم شیب تر از دامنه جنوب غربی استشمال غ
هـا، مـوازي بـا    باعث ایجاد یک فرورفتگی جزئی و انحـراف مسـیر آبراهـه   جنوب غربی آن، عملکرد یک گسل معکوس

متـر و در  5000رکـز طاقـدیس  متر، در م6400عرض طاقدیس در قسمت جنوب شرق حدود . محور طاقدیس شده است
از سازند آهکی آسماري تشـکیل  هاي آبخیز باالدست تمامی مخروط افکنه هاحوضه. متر است1300انتهاي شمال غربی 

.شده است که به صورت هم شیب روي سازند آهکی تله زنگ قرار دارد
هاي قلعه شاهین و دیـره  دشت. ده اندهاي قلعه شاهین و دیره تشکیل شهاي مورد مطالعه بر سطح دشتمخروط افکنه

هاي باالدسـت  ها و حوضهموقعیت مخروط افکنه.به ترتیب در شمال شرق و جنوب غرب طاقدیس دنه خشک قرار دارند
میانگین بارنـدگی نزدیکتـرین ایسـتگاه بـاران سـنجی بـه منطقـه مـورد مطالعـه          . مشخص شده است2آنها در شکل شماره 

.میلیمتر است468) 1379تا 1368(دوره آماريطی) ایستگاه سرپل ذهاب(
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موقعیت و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه)1شکل 

هاي ها، مرز حوضه آبخیز باالدست آنها ، موقعیت گسلمحدوده مخروط افکنه) 2شکل 
هاي تکتونیکی منطقه مورد مطالعهو زون
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روش کار
هـاي تکتـونیکی طاقـدیس دنـه     بررسـی ارتبـاط آن بـا ویژگـی    ها وحاضر، محاسبه حجم مخروط افکنهپژوهشهدف 

هـاي زمـین شناسـی بـا مقیـاس      نقشـه و50000/1هـاي توپـوگرافی   براي دستیابی به ایـن هـدف، ابتـدا نقشـه    . خشک است
هـا،  محـدوده مخـروط افکنـه   . رقـومی گردیـد  ILWISنرم افزارمحیطمنطقه مورد مطالعه در 1000000/1و 250000/1

و شعاع مخروط افکنه یا فاصله افقی بین راس و قاعـده  ) S(جاروب یا زاویه بین دو حاشیه مخروط افکنه در راس آنزاویه 
اطالعـات  . اي کویک برد و مطالعه میـدانی ترسـیم گردیـد   مخروط افکنه به کمک تصاویر ماهواره103براي ) R(مخروط

بعـد از وارد کـردن محـدوده    . ها محاسبه گردیدروط افکنهشد و زاویه جاروب و شعاع مخILWISمذکور وارد نرم افزار 
، اخـتالف ارتفـاع راس و قاعـده مخـروط     50000/1، با استفاده از نقشه توپـوگرافی  ILWISمخروط افکنه ها به نرم افزار 

: 1997اقتبـاس از چـرچ ،  ( دسـت آمـد   به) 1(ها بر اساس رابطه افکنهمخروطحجممحاسبه. شدمحاسبهنیز)h(افکنه ها 
):2010:321و جیلس ،107

1(
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اختالف ارتفاع بین راس و قاعده مخروط به hشعاع مخروط به متر؛ Rحجم مخروط افکنه به متر مکعب؛Vکه در آن 
هاي مورد نیاز براي محاسبه حجم مخروط افکنه را پارامتر3شکل شماره . است3,14و ) درجه(زاویه جاروب Sمتر ؛ 

. دهدمینشان) B(2و بر روي مخروط شماره )A(به طور شماتیک

)B(2و بر روي مخروط ) A(براي محاسبه حجم مخروط به طور شماتیکهاي مورد نیاز پارامتر)3شکل 

هـا وارد  ها با استفاده از تصاویر ماهواره اي کویک بـرد، محـدوده  هاي باالدست مخروطپس از تعیین محدوده حوضه
منطقـه،  DEMبا کـراس دادن محـدوده حوضـه هـا بـا نقشـه       . شد و مساحت هر مخروط محاسبه گردیدILWISنرم افزار 

هـا، و  پس از ترسیم آبراهه. هاي شیب هر حوضه محاسبه شدمیانگین شیب تمامی پیکسلاز)BS(شیب متوسط هر حوضه
بـر مسـاحت هـر زون    ) کیلـومتر (هـا در هـر زون   از تقسـیم مجمـوع طـول آبراهـه    ) Dd(محاسبه طول آنها، تراکم زهکشی 
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هاي زمین شناسی مورد استفاده، کوچک مقیاس و فاقد اطالعات شـیب  با توجه به اینکه نقشه. دست آمدبه) کیلومتر مربع(
در باالدسـت هـر مخـروط    . ساختمانی مورد نیاز بودند، اطالعات شیب ساختمانی طاقدیس طی مطالعات میدانی انجام شـد 

هـاي  حوضـه مسـاحت  . گیـري شـد  سنج انـدازه ها در پهلوي طاقدیس با استفاده از دستگاه شیبافکنه، شیب ساختمانی الیه
بـر اسـاس شـیب سـاختمانی     . شـد محاسـبه ILWISها نیز در نرم افـزار  ها و مساحت مخروط افکنهباالدست مخروط افکنه

-نها و ارتبـاط آن بـا تکتونیـک در زو   و حجم مخروط افکنهپهلوي طاقدیس، منطقه مورد مطالعه به هفت زون تقسیم شد
.هاي تکتونیکی تجزیه و تحلیل شد

پژوهشهاي یافته
تـوان بـا اسـتفاده مورفـومتري، حجـم      ها در مخـروط افکنـه هـا مـی    در صورت نبودن داده هاي مربوط به عمق رسوب

هـا، زاویـه   از جمله داده هاي مورفومتریک مورد نیاز براي محاسبه حجم مخـروط افکنـه  . ها را محاسبه نمودمخروط افکنه
) R(و شعاع مخروط یا فاصله افقی بین راس و قاعـده مخـروط  ) h(، اختالف ارتفاع بین راس و قاعده مخروط)S(جاروب

.دست می آیندهاي توپوگرافی بهاست که به راحتی از تصاویر ماهواره اي و نقشه
اي و مطالعـات میـدانی مشـخص گردیـد     مخروط افکنه، بر اساس تصاویر مـاهواره 103، ابتدا محدوده پژوهشدر این 

اروب، اختالف ارتفاع راس و قاعـده، شـعاع مخـروط، و مسـاحت حوضـه باالدسـت       براي هر مخروط، زاویه ج). 2شکل(
حجـم هـر مخـروط    ) 1(بـا اسـتفاده از فرمـول    ). 1جـدول (محاسبه گردیـد  ) BS(، شیب توپوگرافی حوضه)BA(مخروط

امنـه  هـا، شـیب سـاختمانی د   به منظور ارزیابی تاثیر تکتونیـک در حجـم مخـروط افکنـه    ). 1جدول(دست آمد به) V(افکنه
دهـد کـه حجـم    نشـان مـی  1هاي جـدول  بررسی داده. اندازه گیري شد)DAL(طاقدیس نواکوه در باالدست هر مخروط

هـاي واقـع در   مربـوط بـه مخـروط   Vباالترین مقدار پارامتر. متر مکعب متغیر است6292466تا 7365ها از مخروط افکنه
Vکمتـرین مقـدار پـارامتر   ). 6و 50، 9، 4، 14، 53هاي شماره به ترتیب مخروط افکنه(هاي پرشیب طاقدیس است دامنه

بـا  (هـاي محـوري   است که همه آنها در انتهاي فـرود 95، و 93، 41، 42، 44هاي شماره به ترتیب مربوط به مخروط افکنه
و حجـم  ) BA(داري بین مسـاحت حوضـه هـا   رابطه معنیدهد کهنشان می) A(4شکل. واقع شده اند) شیب ساختمانی کم

بـه منظـور   . درصد اسـت 4که ضریب همبستگی بین دو پارامتر مذکور حدود وجود ندارد؛ به طوري)V(مخروط افکنه ها
ها، رابطه خطی بـین درجـه شـیب سـاختمانی پهلـوي      بررسی دقیق نقش شیب ساختمانی پهلوي طاقدیس در حجم مخروط

) B(4شـکل شـماره   ). B، 4شـکل  ( دست آمدبه) V(هابا میزان حجم مخروط) DAL(طاقدیس در باالدست مخروط ها
.دهدو ضریب همبستگی آنها را نمایش میVوDALرابطه خطی بین 

مساحت حوضه باالدست مخروط به : BAشماره مخروط، : N( پارامترهاي کمی مخروط افکنه هاي مورد مطالعه) 1جدول
اختالف ارتفاع بین راس و قاعده : hشیب ساختمانی پهلوي طاقدیس به درجه، : DAIشیب حوضه به درصد، : BSهکتار،

حجم مخروط افکنه به متر مکعب: Vزاویه جاروب به درجه و : Sشعاع مخروط به متر، : Rمخروط به متر، 
V S R h DAL BS BA N V S R h DAL BS BA N

6292466 104 599 58 70 37.31 175.8 53 1014461 74 378 33 35 39.43 130.9 1

2104897 72 453 49 75 39.25 25.6 54 645305 100 272 30 31 40.5 73.7 2
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1351532 64 389 48 78 43.85 26.8 55 1279526 68 424 36 55 46.7 143.2 3

728910 62 322 39 42 38.25 39.6 56 3781590 21 825 91 50 43.66 172.8 4

1025733 63 400 35 39 49.7 58.8 57 1372459 42 448 56 30 49.74 23.6 5

532039 64 314 29 34 43.17 29.0 58 3113965 34 582 93 33 44.2 27.8 6

1249918 63 448 34 33 41.43 170.7 59 2198836 45 543 57 31 34.13 149.6 7

883514 38 478 35 20 55.44 33.1 60 1827044 36 489 73 33 47.27 14.5 8

870253 43 428 38 19 45.58 33.6 61 3463869 43 596 78 29 46.78 65.9 9

664302 30 431 41 19 33.13 131.8 62 2551609 33 573 81 26 45.49 31.7 10

1056353 88 384 28 17 44.33 206.3 63 1938200 37 511 69 26 43.93 27.5 11

277604 44 249 35 15 43.84 13.9 64 2067097 48 460 70 25 48.98 16.1 12

351029 41 268 41 14 47.31 24.6 65 1430376 32 494 63 25 38.68 75.7 13

203278 52 196 35 13 50.33 10.2 66 3809203 64 519 76 24 45.32 30.7 14

444865 33 354 37 12 50.33 64.7 67 1486968 59 397 55 24 34.82 66.6 15

438466 57 319 26 12 50 108.9 68 1249343 42 420 58 23 31.05 34.7 16

910155 46 493 28 11 39.14 278.4 69 486659 55 283 38 23 41 22.4 17

355170 59 314 21 11 29.34 122.5 70 911966 67 351 38 24 31.45 98.0 18

454435 92 393 11 11 31.7 380.2 71 789826 47 340 50 24 44.63 33.4 19

71192 40 217 13 11 19.7 17.5 72 548814 59 276 42 23 45.53 4.6 20

124776 44 255 15 10 17.61 98.8 73 743490 71 312 37 28 35.24 31.6 21

779934 33 762 14 8 30.14 736.8 74 1061981 57 358 50 28 39.12 23.1 22

140455 34 596 4 8 25.19 607.8 75 591487 65 323 30 27 33.26 123.4 23

111977 29 214 29 35 38.31 11.0 76 496344 73 289 28 23 42.29 38.2 24

169444 47 200 31 22 49.5 18.9 77 532705 48 376 27 23 30.14 87.5 25

473659 34 330 44 20 44.9 21.1 78 353923 65 222 38 27 44.06 7.6 26

519118 43 335 37 19 34.08 37.8 79 349671 83 251 23 26.5 32.35 71.5 27

476651 34 361 37 19 42.91 21.9 80 327829 28 281 51 26.5 42.93 15.8 28

384652 38 320 34 19 53.45 16.3 81 416453 35 289 49 26 42.75 8.0 29

300934 35 304 32 19 50.68 7.5 82 318773 32 270 47 26 44.96 5.7 30

385432 55 331 22 18 29.88 84.5 83 195366 17 290 47 25 45.95 3.9 31

47100 38 146 20 17 34.35 18.9 84 525774 48 296 43 25 21.93 42.2 32

38750 40 140 17 17.5 32.73 24.2 85 259486 42 250 34 25 37.21 37.8 33

34029 59 115 15 17 36.53 15.4 86 395771 40 275 45 24 41.64 9.7 34

43273 27 175 18 17 44.65 22.0 87 164464 43 206 31 24 37.64 9.0 35

64315 30 197 19 17 39.4 13.5 88 318093 34 291 38 24 32.29 20.1 36

100992 19 276 24 16 28.93 73.9 89 192684 39 238 30 23 40.67 7.1 37

208762 38 243 32 16 28.7 33.8 90 371696 72 272 24 23 27.09 99.7 38

36288 38 139 17 16 34.43 19.3 91 106489 43 181 26 23 40.27 13.0 39

37588 40 134 18 15 35.64 25.5 92 215548 60 218 26 22 26.98 61.3 40

20493 46 113 12 14.5 36.51 11.2 93 14457 68 75 13 20 20.13 3.8 41

36911 29 191 12 14 21.13 59.9 94 6782 45 72 10 20 21.3 5.8 42

37677 28 165 17 14 20.73 27.6 95 564219 69 375 20 19 19.77 336.3 43

130624 39 240 20 14 20.52 25.7 96 3766 59 56 7 18 15.7 10.2 44

78163 34 204 19 14 25.31 22.6 97 29836 67 118 11 17 17.35 39.8 45

71467 33 198 19 14 28.93 17.3 98 45727 78 142 10 17 14.16 78.3 46

23550 24 150 15 14 20.87 9.4 99 818541 35 379 56 72 41.57 34.7 47

72129 32 202 19 14 22.29 40.5 100 848838 51 349 47 80 43.52 88.8 48

147177 19 348 22 12 11.57 52.5 101 2077700 97 291 87 60 51.56 19.6 49

142183 31 314 16 10 14.57 36.7 102 3248487 80 495 57 81 26.34 343.8 50

39787 52 171 9 9 11.72 17.3 103 986490 40 376 60 60 28.78 138.3 51

1839786 94 466 31 65 36.37 309.0 52
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شیب ساختمانی : )V( ،)B(هاو حجم مخروط افکنه) BA( هارابطه خطی بین مساحت حوضه باالدست مخروط: )A( ) 4شکل 
ها ها و حجم مخروط افکنهشیب توپوگرافی حوضه: )C(ها، و حجم مخروط افکنه) DAL(پهلوي طاقدیس

دهد، رابطه خطی مستقیمی بین شیب ساختمانی پهلوي طاقدیس و حجم مخـروط  نشان می) B(4گونه که شکل همان
) BS(هـا  حوضـه ساختمانیشیببینکهدهدمینشان) C(4شکل . درصد، وجود دارد33افکنه ها با ضریب همبستگی 

رسـد ضـریب همبسـتگی    نظر میبه. وجود دارد) درصد9,9(ها رابطه مستقیمی با ضریب همبستگی پایین و حجم مخروط
هاي مورد مطالعه است؛ بـه  هاي باالدست مخروط افکنهعلت تفاوت در مساحت حوضهبه،Vو DALپایین بین دو پارامتر 

736,85تــا ) 41حوضـه مخـروط شـماره    (هکتـار 3,77هـا از  هـاي آبخیـز باالدســت مخـروط   کـه مسـاحت حوضـه   طـوري 
هـا  هـا در حجـم مخـروط   روش صحیح در بررسی نقش شیب الیه. متغیر است) 74باالدست مخروط شماره حوضه (هکتار

هایی که از نظـر مسـاحت حوضـه باالدسـت تقریبـا      ، در مخروط افکنهVو DALآن است که بررسی رابطه بین دو پارامتر 
نظـر مسـاحت حوضـه باالدسـت بـه چهـار       ها ازمخروطپژوهشبنابراین، در این . مشابه هستند، در یک گروه بررسی شود

-گروه اول شـامل مخـروط  . در هر گروه به طور جداگانه بررسی گردیدVوDALگروه تقسیم شدند و رابطه خطی بین
هایی بـا مسـاحت حوضـه باالدسـت     هکتار، گروه دوم شامل مخروط40هایی است که مساحت حوضه باالدست آنها زیر 

هکتـار و گـروه چهـارم    180تـا  80هایی با مساحت حوضـه باالدسـت بـین    شامل مخروطهکتار، گروه سوم80تا 40بین 
) DAL(رابطه بـین شـیب سـاختمانی    5شکل. هکتار است737تا 180هایی با مساحت حوضه باالدست بین شامل مخروط

.دهدمذکور نشان میها را در چهار گروهمخروط افکنهو حجم
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در چهار ) V(هاو حجم مخروط افکنه) DAL(رابطه خطی بین شیب ساختمانی پهلوي طاقدیس)5شکل 
هاي مورد مطالعهگروه از مخروط افکنه

دهد که اوال بین شیب ساختمانی پهلوي طاقدیس و حجم مخروط افکنه هـا، رابطـه مسـتقیمی    نشان می5بررسی شکل 
هـا، بـا افـزایش مسـاحت     ساختمانی پهلوي طاقدیس و حجـم مخـروط افکنـه   وجود دارد؛ ثانیا ضریب همبستگی بین شیب 

هـاي  در مخـروط Vو DALکه ضریب همبسـتگی بـین دو پـارامتر    یابد؛ به طوريها، افزایش میحوضه باالدست مخروط
ن همچنین، ضـریب همبسـتگی بـی   . است2هاي گروه کمتر از ضریب همبستگی بین دو پارامتر مذکور در مخروط1گروه 

4هـاي گـروه   کمتر از ضریب همبستگی بین دو پارامتر مذکور در مخـروط 3هاي گروه در مخروطVوDALدو پارامتر 
، بـاالترین ضـریب   )هکتـار 737تـا  180(بـا مسـاحت حوضـه بیشـتر    4هاي گـروه  به عبارتی دیگر، در مخروط افکنه. است

این موضـوع بـه معنـی آن اسـت کـه حجـم       . جود داردبین شیب ساختمانی و حجم مخروط افکنه و) درصد87(همبستگی
. بسیار حساستر هستند) شیب الیه ها(هاي بزرگتر، به تغییرات تکتونیکی هاي با حوضهمخروط افکنه

و ) 2شـکل  (، طاقدیس دنه خشک، بر اساس شیب ساختمانی، به هفت زون سـاختمانی تقسـیم گردیـد    پژوهشدر این 
گونـه  همـان ). 2جـدول (دست آمددر هر زون به) تراکم زهکشی(DdوVوDAL،BA،BS،DALمیانگین پارامتر هاي

در 7و 5هـاي  زون. ها بیشتر استنسبت به دیگر زون1و 3هاي شماره در زونDALدهد، میانگین نشان می2که جدول 
دهـد کـه رابطـه معنـی     نشـان مـی  ) A(6شـکل  . انتهاي جنوب غربی طاقدیس داراي کمترین مقدار شیب ساختمانی هستند

و DALبین میـانگین  . هاي تکتونیکی وجود نداردها در زونها و میانگین حجم مخروطداري بین میانگین مساحت حوضه
6شکل (اي مستقیم با ضریب همبستگی نسبتا مناسب دیده می شود هاي تکتونیکی رابطهها در زونمیانگین حجم مخروط

،B .(هـا  هـا و میـانگین حجـم مخـروط    با ضریب همبستگی نسبتا پایین بین میانگین شیب حوضـه اي مستقیم همچنین، رابطه
هـا  داري بین تراکم زهکشی و میانگین حجم مخـروط دهد که رابطه معنینشان می)D(6شکل .)C،6شکل (وجود دارد

. هاي تکتونیکی وجود ندارددر زون
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):B(، Vو BAمتوسط ): A(رابطه خطی و ضریب همبستگی بین)6شکل 
DALوV ،)C :(BSوV و)D :(Dd وVهاي تکتونیکیدر زون

، 1و 3هاي با شیب ساختمانی زیـاد ماننـد زون   دهد که میانگین حجم مخروط افکنه در زوننشان می2بررسی جدول 
هـا  وجود این ، میانگین حجم مخروطبا . است7هاي کم شیب، مانند زون ها در زونبسیار باالتر از میانگین حجم مخروط

5است، در حالی که میانگین شیب سـاختمانی زون  ) متر مکعب78007(7بیشتر از زون ) متر مکعب279089(5در زون 
هاي دو زون مـذکور  هاي باالدست مخروطتوان به تفاوت مساحت حوضهدر توجیه این موضوع می. است7کمتر از زون 

اسـت کـه ایـن    7، بـا وجـود میـانگین شـیب سـاختمانی کمتـر، بیشـتر از زون        5هاي زون افکنهحجم مخروط . اشاره کرد
2و انطباق آن با شـکل  1بررسی جدول . است5هاي زون هاي بزرگتر در باالدست مخروطعلت وجود حوضهوضعیت به

وجـود دارد، بسـیار بیشـتر از    هایی که در حوضه هاي زهکشی باالدسـت آنهـا گسـل    دهد که حجم مخروط افکنهنشان می
هاي تکتونیکی داراي گسل، باالترین حجم مخـروط افکنـه مربـوط بـه مخـروط      در زون. هاستحجم دیگر مخروط افکنه

، بـاالترین حجـم مخـروط    1هایی است که در حوضه باالدست آنها گسـل وجـود دارد؛بـراي مثـال، در زون شـماره      افکنه
، در زون شـماره  44، باالترین حجم مربوط به مخروط شـماره  2، در زون شماره 4محاسبه شده مربوط به مخروط شماره 

است کـه  59، باالترین حجم مربوط به مخروط شماره 4، و در زون شماره 53، باالترین حجم مربوط به مخروط شماره 3
هاي عرضـی و طـولی   رسد که تمامی گسلبه نظر می). 2شکل(هاي مذکور گسل وجود دارد در باالدست تمامی مخروط

باعث افـزایش شـیب سـاختمانی    3گسل طولی و معکوس واقع در زون . در افزایش حجم مخروط افکنه ها نقش داشته اند
هـا  ها و بنابراین، افزایش قدرت فرسایش و حمل رسوب شده که این امـر بـه افـزایش حجـم مخـروط     و توپوگرافی حوضه

جهت شیب توپوگرافی توسـعه یافتـه انـد، بـه افـزایش سـایش و خـرد        هاي عرضی که درهمچنین، گسل. منجر شده است
هـاي داراي  ها در پـایین دسـت حوضـه   شدگی بیشتر سنگ بستر و تولید بار رسوبی بیشتر منجر شده و حجم مخروط افکنه

. اي افزایش یافته استگسل عرضی به طور قابل مالحظه
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هاي تکتونیکیدر زونمیانگین پارامترهاي کمی مخروط افکنه ها ) 2جدول 
)Dd(تراکم زهکشی Vمیانگین  Vمجموع  DALمیانگین  )درصد(BSمیانگین  BAمیانگین  شماره زون
2.98 1983324 33716510 30.8 42.5 65.2 1

2.87 374256 10853418 23.46 33.4 45.7 2

2.91 2174304 19568737 71.22 38.7 129.1 3

3.08 652876 10446022 20.13 43.3 106.6 4

2.80 279089 1116356 9.3 23.16 365.2 5

3.72 248752 2985018 19.96 41 25.0 6

2.99 78007 1248107 13.97 25.08 30.4 7

گیرينتیجه
هـاي  هـاي مورفومتریـک حوضـه   هـاي سـنگ شناسـی، تکتونیـک، اقلـیم و ویژگـی      ها به ویژگـی مخروط افکنهحجم

هـاي در حـال رشـد ماننـد طاقـدیس دنـه خشـک کـه تمـام آن از یـک واحـد            اطراف طاقـدیس در . زهکشی وابسته است
توان حجـم  ها میهاي مورفومتریکی سطح مخروط افکنهتشکیل شده است، بر اساس پارامتر) سازند آسماري(لیتولوژیکی

شـود، یـک   ی از زاگـرس چـین خـورده محسـوب مـی     طاقـدیس دنـه خشـک کـه بخشـ     . ها را محاسبه نمودمخروط افکنه
بـه همـین دلیـل، طاقـدیس     . هاي محلی زیادي از نظر تکتونیکی استطاقدیس در حال باال آمدگی است که داراي تفاوت

بـر اسـاس تصـاویر مـاهواره اي و نقشـه هـاي توپـوگرافی و همچنـین         . مذکور به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید
، شـیب توپـوگرافی حوضـه هـا،     )BA(حوضه باالدست مخروط هـا مساحتمحدوده مخروط افکنه ها،مطالعات میدانی، 

هـا  شـیب سـاختمانی الیـه   همچنین،. مخروط افکنه ترسیم گردید103زاویه جاروب، شعاع مخروط، اختالف ارتفاع براي 
-دهد که مساحت حوضـه نشان میپژوهشنتایج این . در پهلوي طاقدیس با استفاده از دستگاه شیب سنج اندازه گیري شد

ضـریب همبسـتگی بـین دو    کـه ها تاثیر معنی داري بر حجم مخروط افکنه ها ندارد؛ به طوريهاي باالدست مخروط افکنه
همچنین، رابطه معنی داري بین شیب توپـوگرافی حوضـه هـا و حجـم مخـروط هـا       . درصد است4پارامتر مذکور کمتر از 

دهـد کـه   و حجم مخروط افکنه ها نشـان مـی  ) DAL(سبررسی رابطه بین شیب ساختمامی پهلوي طاقدی. دیده نمی شود
با این حال، ضریب همبستگی بـین ایـن دو پـارامتر نسـبتا     . با افزایش شیب ساختمانی، حجم مخروط افکنه ها زیاد می شود

بررسـی رابطـه   . هـا باشـد  نظر می رسد علت این موضوع، تفاوت در مساحت حوضه باالدست مخروط افکنهبه. پایین است
دهد کـه ضـریب همبسـتگی بـین دو     ها نشان مییب ساختمانی، حجم مخروط افکنه در چهار گروه از مخروط افکنهبین ش

بـه عبـارت دیگـر، حجـم     ). درصـد 87(باالتر اسـت  ) با حوضه هاي بزرگتر(پارامتر مذکور در مخروط هاي گروه چهارم 
بررسی رابطـه بـین میـانگین    . یا شیب الیه ها قرار داردهاي بزرگتر، بیشتر تحت تاثیر تکتونیک هاي با حوضهمخروط افکنه

هـاي تکتـونیکی پرشـیب و فعـال از نظـز تکتـونیکی       دهد کـه در زون ها نشان میشیب ساختمانی و میانگین حجم مخروط
دهـد کـه   حاضر همچنـین نشـان مـی   پژوهش. هاستها بسیار باالتر از دیگر زون، میانگین حجم مخروط افکنه3مانند زون 

هـا ایفـا کـرده اسـت؛ بـه      ها نیز تاثیر زیادي در افزایش حجـم مخـروط  هاي باالدست مخروط افکنهود گسل در حوضهوج
هایی است که در باالدست آنها گسل وجود که در هر زون، باالترین حجم مخروط محاسبه شده مربوط به مخروططوري
-رسد عملکرد گسـل در حوضـه  نظر میبه). 4و 3، 2، 1هايبه ترتیب در زون59و 53، 44، 4مخروط هاي شماره (دارد 
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و 21گونــه کــه فریــلهمــان. هــا گردیــده اســتهــاي مــذکور باعــث فرســایش بیشــتر و بنــابراین، افــزایش حجــم مخــروط 
ماننـد  ( هـاي کوهسـتانی فعـال از نظـر تکتـونیکی     هاي واقع در جبههمخروطاظهار می کنند، در)559ص 1996(همکاران

هـا  گذاري در باال دست مخروط، باالآمدگی زیاد در جبهه کوهستان به افزایش رسوب)منطقه مورد مطالعهدر 1و 3زون 
از مجمـوع  . شـود هـا منتهـی مـی   ها منجر شده که این امـر بـه افـزایش حجـم مخـروط     و بنابراین، افزایش ضخامت مخروط

عملکـرد گسـل در باالدسـت مخـروط     همچنـین، توان نتیجه گرفت که شیب ساختمانی پهلوي طاقدیس و مطالب فوق می
اي کـه  هاي واقع در حاشیه طاقـدیس دنـه خشـک ایفـا نمـوده اسـت؛ بـه گونـه        ها تاثیر زیادي بر حجم مخروط افکنهافکنه

هـاي واقـع در پـایین دسـت     و همچنـین، مخـروط  ) با شیب سـاختمانی زیـاد  (هاي فعال تکتونیکیهاي واقع در زونمخروط
. ها هستندراي حجم بیشتري نسبت به سایر مخروطهاي گسلی، داحوضه

منابع 
هاي هاي ژئومورفولوژیکی جهت شناسایی مخروط افکنهارزیابی تکنیک« ).1390.( و بهرامی، ك. بهرامی، ش- 1

جغرافیا و ، »زاگرس چین خوردهدرمخروط افکنهچهارخیزي در ین مناطق مستعد سیلیمنظور تعهقدیمی و جدید ب
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