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  1383، تابستان 48 شماره -های جغرافیایی پژوهش
  159-172 صص

  
  هیدروژئومرفولوژی کاشان و اثرات آن در آمایش سرزمین 

  )GISبا کاربرد تکنیک (
  

   دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران- داسماعیلیدکتر زهرا محمّ
   دانشگاه تهراندانشکدۀ جغرافیا، استاد - محمودی... ا دکتر فرج

  28/12/82: ش مقالهپذیر

  
  

  چکیده
 زهکـشی، نقـش جریانـات    ۀ خشک و نیمه خشک کاشان واقع در ایران مرکزی علیرغم ضعف شبک            ۀدر منطق 

در منطقه،  . استالت مرفولوژیکی منطقه دارای اهمیت بسزایی       ّها،تولید رسوب و تحو    سطحی در فرسایش لندفرم   
های اطراف به سـمت      فی را ایجاد نموده که ازکوهستان     ت، روانابهای سطحی ضعی   ّ رگباری وکوتاه  مد    های بارش

ویژه درجنوب منطقـه و فـراهم       ه  در مسیرخود ب   اله های مرکزی جریان یافته و با فرسایش مکانیکی و شیمیایی          چ
ـ       . ها مؤثر می باشد    اد رسوبی، در تحول ناهمواری    ّآوردن مو  ه بـه نـوع سـنگ،       آبهای سطحی در دامنه ها با توجّ

انـواع اشـکال   هـا   در سطح دشت،  و پوشش گیاهی   ای مرفولوژی منطقه، الگوهای بستر رودخانه    ساختار زمین و    
هـای تراکمـی ماننـد       همچنبن لند فرم   ،سولیفلوکسیون  و آبراهه ای  ،فرسایش شیاری آب مانند    کاوش حاصل از 

ـ    . ستهای سیالبی رابوجود آورده ا     های بادبزنی و دشت    ها،رسوب مخروط افکنه  در (م منطقـه  رودخانه هـای مهّ
ـ   ـزان آب کمی برخ   ـکه در حال حاضر از می      )جنوب و جنوبغربی   ـ  ۀوردارند، ویژگی مرحل وغ را نـشان مـی      ـ بل

معـضالت  . ای نـه چنـدان دور اسـت         خشک در گذشته   ۀ منطق  اقلیم تر نمایانگر شرایط مرطوب   این مسئله . دهند
ایت شامل پارامترهـای اقلیمـی و افـزایش         دی است که در نه    ّ عملکرد عوامل متعد   ۀمحیطی این گونه مناطق نتیج    

 پایدار برای هماهنگ کردن مـسائل       ۀت توسع از اینرو مدیریّ  .  انسان بر محیط می باشد      اقتصادی های یتالّتأثیر فعّ 
  .های منطقه الرامی می نماید با برنامه ریزی مبتنی بر امکانات و ویژگیمحیطی و اکولوژیکی 

  های آبرفتی  پادگانه، فرسایش، جـریان سطحی،د روۀض حو، مرفولوژی : کلیدیگانواژ
  

  مهّمقد
  بررسی پدیده های زمین ساختی، جنس زمین و انـرژی ،تحوالت محیطی ر در های شناخت روند های مؤثّ     یکی از جنبه  

.  کـه متناسـب بـا اقلـیم منطقـه اعمـال مـی شـود        اسـت هـا   فـرم   لندۀهای کنترل کنند   عوامل و روند    در قالب  های تأثیرگذار 
در . ل مـی گردنـد   کاشان نیز با عوامل غالب محیطـی شـکل پذیرفتـه و متحـوّ     ۀهای مناطق خشک و نیمه خشک منطق       ندفرمل

 تبخیر بیـشترین نقـش را در فرسـایش و جابجـایی مـواد داشـته       که عواملی مانند باد، نوسانات دما و    رسد می حاضر بنظر  حال
ترین عامـل    روان در سطح منطقه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اصلیدهد که آبهای امّا شواهد و محاسبات نشان می    . باشد

  در . سازد تا حدّی که مخاطرات محیطی از نتایج آن است تغییرات بشمار آمده و شرایط را برای فرسایش مکانیکی آماده می
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های پیـشنهادی    روشه و از     ژئومرفولوژی منطقه یعنی هیدرولوژی بررسی شد      ۀول کنند این رابطه تأثیر یکی از عوامل متحّ      

  .  شده استاستفاده  هاتحلیل رود در مورد تجزیه و) 1952 (1افرادی مانند استرالر
  

  ه فرضیّ
شـامل شهرسـتان کاشـان و بخـشی از شهرسـتان آران و               ع کـه     کیلومتر مربّ  7075 مورد مطالعه با وسعتی حدود       ۀمنطق

 34  20ْ تـا  َ 33  30ْ َشـرقی و عـرض جغرافیـایی    52 15ْ تا َ 50 ْ 45 َ   ی طول جغرافیای   ، در استبیدگل در شمال استان اصفهان      
دی از اقلیم ـا دارای شواه امّ،منطقه در حال حاضر در قلمرو  اقلیم گرم و خشک تا نیمه خشک قرار دارد . قرار دارد شمالی  

اره ای و در    ـ ای و کنـ    هصـورت فرسـایش درّ    ه  که در سـطح دامنـه هـا بـ          گذشته ای نه چندان دور است     در  سرد و مرطوب    
هـای   ق، دشت ه های آبرفتی مطبّ   ـی، پادگان ـبادبزنی  اه ی مانند رسوب  ـ سطوح به شکل اد آبرفتی   وّـها رسوبگذاری م   دشت

 نزدیک و خشکی روزافزون محیط ناشی از        ۀگذشت تر منطقه در    مشاهده می شود که نمایانگر شرایط مرطوب       …سیالبی و 
ه از محـیط ایـن پدیـده را تـشدید     های بی رویّ انسان نیز با برداشت.  استر حال حاضر د  زمین ۀدن عمومی کر  د گرم ش  رون

.  رو بـه گـسترش خواهـد بـود           از بین رفتن منابع طبیعی مانند پوشش گیاهی، روند فرآیند فرسایش نیـز             ۀدر نتیج . می نماید 
 سطح کـره زمـین       %43د که امروزه حدود     الت محیطی می با ش    این  تحوّ    بارزی از  ۀها و پیشروی آنها، نمون     گسترش بیابان 
ثر و کنار هم گذاشـتن اجـزای ایـن    ؤشناخت  ساختار زیر بنایی و عوامل م به این ترتیب    . 2 )1999 اسـکوایرز(را می پوشاند  

  .باید انجام گیردی آن  محیطۀ همچنین امکانات بالقوّ وکالتاکوسیستم در برآورد تنگناها و مش

  
   روش تحقیق و فنون     

العـات  ت مناسب و بهره وری از امکانات موجود، از اطّ         ها و مطالعات به منظور مدیریّ      یـر این تحقیق مجموع بررس    د
 1 :50000اسبـا مقیـ   (رافی  وگپایه مانند نقـشه هـای توپـ        به این ترتیب که در ابتدا نقشه های       . و فنونی بهره گرفته شده است     

، نقـشه هـای کـاربری اراضـی         )1334سـال    1:55000 مقیاس(هوایی  های   ، عکس )1:100000 مقیاس (ی  زمین شناس نقشۀ  ،)
هـای    ایـستگاه  1998 – 1966آمـاری    ۀدوری  ـآمارهای هواشناسـ  ،)1:100000ی مقیاس   و قابلیت اراض   ) 1:100000مقیاس(

رار گرفته  ارهای هیدرولوژی وزارت نیرومورد استفاده ق     ـهای نطنز، بادرود در خارج از منطقه و آم         کاشان، آران و ایستگاه   
از به بررسـی    ـهای مورد نی    وارد کامپیوتر گردیده و در این محیط با تلفیق داده          عات فضایی ا ز طریق ترسیم رقومی      الاطّ. اند

  .ها را فراهم می سازد  لندفرمشناخت 1998 و 1989 ،1975های  واره ای سالـتصاویر ماه. مسائل پرداخته شده است
سـنگ شناسـی،    ـۀمطالع: عبارت است ازآن ل  اوّۀ  ه صورت گرفته که مرحل    ـ چهارمرحل مطالعات انجام شده در   ،  در مجموع 

  و سـپس   پارامترهای هیدرولوژیکی ،مدوّۀ  در مرحل . های اقلیمی آماری داده    پردازش   ،ژئومرفو لوژی ساختمانی و فرسایشی    

                                                                                                                                                                                      
 

1- Strahler (1952)  
2- Squires.V.R (1999)                                                                                                             
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شناسـایی و   ،  م سوّ ۀ  درمرحل. مطالعه شده است  ۀ  در نهایت فرسایش منطق    و   مورد بررسی قرار گرفته   پوشش گیاهی و خاک     
  .گردیده استپیش بینی عملکردهای عوامل ذکر شده در آینده مطرح  صورت گرفته و ارزیابی منابع

ی مراحل گوناگون محسوب می گردد و برای تطبیق داده هـا بـا پدیـده                های اصلی تحقیـق طّ    مشاهده نیز یکی از گام    
ـ هـا،    با واقعیـت  های بدست آمده     حیح نتایج تئوری  های واقعی و شناسایی محیط و در برخی موارد تص          ی مراحـل ذکــر     طّ

  . ه استانجام شدی  بازدیدهای محلّدهش
  

   نتیجه گیری خالصه و 
   شناخت منطقه -1

ط اردکان قراردارد واز اطراف توسّ - زمین ساختی قمۀ در قسمتی از چال مورد مطالعه در غرب ایران مرکزی و      ۀ  منطق
کمتـرین ارتفـاع منطقـه در شـمال آن و           . های مرکزی محسوب می شود، احاطه گردیده اسـت         زکوهارتفاعاتی که بخشی ا   

شـکل  (باشـد  مـی ) کـوه کرگـز   ( متـر  3617در ارتفاعـات جنـوبغربی      ۀ آن     متر و بلنـدترین نقطـ       794نمک  ۀ  نزدیک دریاچـ 
  )1شمارۀ

  ت محدودۀ مطالعه شده در ایران موقعیّ- 1شکل        
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 تراسـت بـزرگ     “ هـم جهـت بـا رونـد عمـومی           و دشـو های مرکزی ایران محسوب می        بخشی ازکوه  منطقههای   هکو
 شامل ارتفاعات قهرود بوده که از شمالغرب منطقه شروع شده و با جهـت  و  امتداد یافته“ سیرجانـزون سنندج  “ و “زاگرس

های یخاب و لطیف کـه تـا اطـراف      نیز بخشی از کوهدر شرق منطقه. جنوبشرقی تا جنوب آن امتداد می یابد ـ  شمـالغـربی
س، گـرده مـاهی و پرتگـاهی    این ارتفاعـات دارای انـواع دامنـه هـای مـضرّ         .گسترش یافته است  ،   نمک ادامه دارند   ۀدریاچ
هـم جهـت بـا       و  وسـیع  ه ای درّصـورت   ه  بین دو رشته کوه شرقی و غربی، فرورفتگی عظیمی مشاهده می گرددکه بـ             .است

 کوچک خارج از رونـد اصـلی        ۀاز قم شروع شده تا اردستان و نواحی جنوبی تر ادامـه می یابد و فقط چند رشت                ارتفاعات،  
ل ت متـصّ  این فرو رفتگی اغلب با شیب نسبتأ تندی به پای ارتفاعـا           . استده   ذکرشده این نظم ساختمانی را برهم ز       ۀدو رشت 
در انتها بـه کویرهـا و    های منطقه را تشکیل داده و دشتاشد و را دارا می ب شیب بسیار مالیمی سمت مرکزه ده ولی ب  گردی

ـ   عوارض گوناگونی مانند پادگانه های آبرفتی قدیمی    ،ها در سطح دشت  . دشوچاله ها منتهی می       بریـده  ط رودهـا  کـه توسّ
وجـود  ) دیاپــیرها (گنبدهای نمکـی    کویری، دشت ریگی، تلماسه ها و      عوارضه ماهورهای پراکنده، دشت سرها،      تپّ ،شده
  ).2شمارۀ شکل ( ستهای کواترنرمدفون شده ا از دیگر عوارض دشت، بقایای چین هایی است که در زیررسوب .دارند

   ژئومرفولوژی منطقۀ مورد مطالعه- 2شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. اقلیم منطقه گـرم و نیمـه خـشک تـا خـشک اسـت               مشخص می گردد که    1 ساله 32آماری  ۀ  با بررسی داده های دور    
 درجـه   7/4 )  ژانویـه   - دی   (  درجـه سـانتیگراد و سـردترین مـاه         9/32) جـوالی  -تیـر (  ی میانگین گرمتـرین مـاه سـال       دما

                                                                                                                                                                                      
 
   1998 تا 1966 دورۀ آماری سال های -1
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صـورت بـاران   ه آن ب%  80 میلیمتر می رسد که حدود  6/135های جوی در سال به       ط مجموع ریزش  متوسّ .سانتیگراد است 
 میلیمتـر مـی   1/299مجموع تبخیر ساالنه بالغ بر . می دهداست و در اثر ورود بادهای مرطوب غربی در فصل سرد سال رخ     

بـر  کـه  بادها در زمستان از شمالغرب و در تابستان ازشمال و شمالشرق منطقـه مـی وزد   . باشد که بیش از بارش ساالنه است     
ی بودن منطقه   برّۀ  درج،  مجموع در .مانند رس و نمک را با خود حمل می کند         منفصل  ۀ  اد ریز دان  ت تبخیر افزوده و موّ    شدّ
تبخیر ۀ واسطه بنا بر این مقدار زیادی از بارش صورت گرفته در سال، ب.  می باشدکه اقلیم خشکی را نشان می دهد        1 03/55

علت ارتفـاع بیـشتر     ه  جنوبغربی سرچشمه می گیرد ب     های  رودهایی که ازکوه    به این ترتیب   .زیاد از دسترس خارج می شود     
ه رودهای شمالغرب منطقه بعد ازخروج ازکوهـستان دراثـر تبخیـر، نفـوذ بـ              . ار می باشند  سرچشمه، از آب  بیشتری برخورد     

 رودهای شرقی نیز در اکثر مواقع خـشک هـستند و فقـط در زمـان                .داخل زمین، کمبود آب و پخش شدن از بین می روند          
تـر از طریـق رسـوبات        بآثار وجود رودهای پر آ    .  دارای آب می شوند    ،ی که هوای منطقه بسیار مرطوب است      های خاصّ 

  .پراکنده در سطح دشت نمایان است
  
   آبهای منطقه ۀ شبک-2

هایی را که از یـک سـو         ات هندسی حوضه ها، سیستم فرسایشی رودخانه ای تأثیرگذار بر لندفرم          گیری مشخصّ  اندازه
ـ     فرآیندهای بیرونی مانند فرسایش و انتقـال       ۀتحت تأثیر عوامل درونی و از سوی دیگر به وسیل          ط آبهـای جـاری       مـواد توسّ

های سـنگ اصـلی،      در این سیستم فرسایشی عالوه بر عملکرد آبهای سطحی روی رخنمون           .بوجود آمده را نشان می دهد     
بـا در   . ت می باشـد   یّپوشش گیاهی دارای اهمّ    دامنه های عاری از    ویژه در ه  ر دیگری مانند هوازدگی مکانیکی ب     عوامل مؤثّ 

های هوایی و تصاویر مـاهواره ای، میـزان آبهـای سـطحی محـدود و                 عکس پارامترهای اقلیمی، نظرگرفتن نتایج محاسبات    
های غربی وجنوبی را به حوضه های آبریز مرکـزی وشـمالی             های سطحی که آب کوهستان     جریان. ی می باشد  اغلب موقتّ 

، قهـرود،   )قمـصر (، بـن رود     )هـه گ(، جهـق  )توتمـاج (وش، تتماج   : منتقل می کنند، از شرق به غرب و شمالغربی عبارتند از          
های گـرم سـال    که در ماهاست  قهرود تنها رودتقریبأ دائمی منطقه      . چمرود، اورمک، سـار، حمـزه، سلخـک و یحیـی آباد       

دیگـر رودهـای   . ها احتمال خشک شدن آن نیز وجـود دارد    ی از سال  ی دشت کاشان نیز می رسد و در بعض        تا نواحی جنوب  
  .) شبـکه رودهای منطقه را نشان می دهد3 ۀ شمارشکل ( پر باران سال جریان دارندهای ذکر شده فقط در ماه

                                                                                                                                                                                      
 
  .  اقلیم استری بودن نمایانگر بّصد بحری بودن و عدد ۀدهند نشانآن  طبق فرمول کنراد که عدد صفر- 1
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   شبکۀ آبهای منطقۀ کاشان- 3شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ات هندسی حوضه ها خصوصیّ-1 -2

و قهرود که در جنوب و جنوبغرب منطقه جریان دارند و دارای            ) بن رود (رمرود، قمص  برای سه رود چ     فقط محاسبات
   ).1شمارۀ جدول (تر می باشند، انجام شده است   پرآبشاخه هایتر و   حوضه های وسیعبایدرومتری ایستگاه ه

  ویژگی هندسی حوضه ها - 1جدول 

نام 
  هضحو

  محل ایستگاه
  1مساحت

)Km2(  
محیط 

)Km(  
ضریب 
  فشردگی

طول 
ه ضحو

)km(  

گروه 
  شکل

حداقل ارتفاع 
  )m(حوضه

 عارتفاحداکثر
  )m(هضحو

 و Eَ 18ْ  51  چم رود
Nَ  01ْ  34 

  3617  1300  کشیده  65/45  45/1  3/154  3/895

 رود بـــن
  )قمصر(

Eَ  26ْ  51 و 
Nَ  44ْ  34  

  3617  1200  کشیده  51/28  69/1  13/85  87/200

 و Eَ  30ْ  51  قهرود
Nَ  47ْ  33  

  3000  1500  پهن  66/21  54/1  04/65  33/142

ه هـا محاسـبه گردیـده و        ـهای فیزیکـی حوضـ      دیگری از ویژگی   رهایـ پارامت ،برای بدست آوردن زمان تمرکز حوضه ها       
  .ده استش ارائه )2( ۀصورت جدول شماره نتایج آن ب

                                                                                                                                                                                      
 
  . ل تمرکز شاخه ها اندازه گیری شده استل سرچشمه در کوهستان تا  انتهای محّمساحت حوضه ها از محّ - 1
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  ه هاضدیگر خصوصیات فیزیکی حو  -2جدول 
  قهرود  )قمصر (رود بن  چم رود  هضنام حو

  7/17  4/27  5/9  %ط حوضهشیب متوسّ
  Km(  51  6/33  66/21(طول آبراهۀ اصلی 

  7/6  5/7  8/4  %اهۀ اصلیط آبرشیب متوسّ
  126/0  115/0  فاقد آمار  )m/s(ط بده متوسّ

  Km(  91/62  16/37  30/27 (طول مستطیل معادل
  Km( 24/14  40/5  21/5( عرض مستطیل معادل
  303/0  24/0  42/0  ضریب شکل هورتن
  423/0  35/0  47/0  ضریب شکل میلر
  622/0  56/0  74/0  ضریب شکل شیوم

  رپیچزمان تمرکز به روش ک
  )ساعت، دقیقه و ثانیه( 

 و 19 و 30  3 و 14 و 28  4 و 51 و 13
2  

  زمان تمرکز به روش چو
  )ساعت، دقیقه و ثانیه( 

  2 و 8 و 14  2 و 59 و 48  4 و 26 و 24

ـ ه  قهرود بۀبین آنها حوضکه  های حوضه ها برآورد گردیده ه به ویژگی زمان تمرکز با توجّ    ت وسـعت کمتـر نـسبت بـه     علّ
  .تری برخوردار است ه ها از زمان تمرکز کوتاهضدیگر حو

  
  ها   اقلیم حوضه- 2– 2

ه و از همبـستگی بـین       وجود در منطق  های م      میانگین دمای ماهانه و ساالنه و بارندگی حوضه ها با استفاده از آمار ایستگاه             
  . نشان داده شده است)3(ۀ دما، بارندگی و ارتفاع و معادله خط رگرسیون استخراج شده که در جدول شمار

   پارامترهای اقلیمی حوضه ها- 3 جدول 

  نام حوضه
  ط دمامتوسّ
)c0(  

میانگین بارندگی 
)mm(  

حجم بارندگی 
)mm(  

ط متوسّ
  )cm(تبخیر

ضریب 
  )I(خشکی

  نوع اقلیم

  خشک  46/9  51/98  170710600  92/121  64/7  چمرود
  نیمه خشک  4/13  44/76  11798850  3/198  9/4  )بن رود(قمصر
  خشک  09/9  17/90  32379820  6/131  56/9  قهرود
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   احتماالت بارندگی در حوضه ها- 3 – 2
 قهرود کـه دارای وسـعت کمتـر و    ۀبیشترین بارندگی در حوض  %)  90( با بیشترین احتمال   ،با محاسباتی که صورت گرفته        

  . آورده شده است)4(ارۀ  نتایج محاسبات در جدول شم.1ارتفاع بیشتری می باشد رخ می دهد
  

   برآورد احتماالت بارندگی در حوضه ها - 4 جدول 
  )mm(ارتفاع بارندگی            

  
  نام حوضه

با احتمال 
1%  

با احتمال 
10%  

با احتمال 
50%  

بااحتمال 
90%  

  4/50  92/121  8/206  5/313  چمرود
  4/90  1/195  2/309  3/409  )بن رود(قمصر
  4/94  6/131  9/168  2/199  قهرود

  
   تراکم و نسبت انشعاب رودها در حوضه ها- 4 – 2

  .)5 ۀجدول شمار(است انجام شده  1 : 50000ها با استفاده از نقشه های توپوگرافی محاسبات برای این ویژگی
  نسبت انشعاب رودها تراکم و - 5جدول 

  ه هاوضنسبت انشعاب رودهای ح
  
  هضنام حو

  
تراکم 

  شبکه آبریز
 رتبه یک به
  رتبه دو

رتبه دو به 
  رتبه سه

رتبه سه به 
  رتبه چهار

رتبه چهار 
 به رتبه پنج

  9/1  08/1  97/1  02/3  2/1  )بن رود(قمصر
  --  0/1  12/2  96/3  43/1  قهرود
  71/1  52/3  62/1  78/1  59/2  چمرود

میزان درز و شکاف     ت آن را در نوع سنگ، نفوذ پذیری آن،         آبریز منطقه در حد پایینی قرار دارد که علّ         ۀراکم شبک ت
علت وسعت وگستردگی تا حد زیادی قابل       ه   چمرود ب  ۀضنتایج بدست آمده برای حو     .وکمبود رطوبت می توان ذکر نمود     

ا در زیرحوضه هـای آن ایـن تـراکم           امّ ، دیگر است  ۀ آبریز آن بیشتر از دو حوض      ۀ به این ترتیب که تراکم شبک      .انتظار است 
هـای از    های جنوبشرقی آن تعداد شعبات بیشتر است و شبکه هـای شـاخه ای در زمـین                 یعنی در زیر حوضه      ،متفاوت است 
  . های نفوذ ناپذیرمانند مارن بوجود آمده اند جنس سنگ

                                                                                                                                                                                      
 
   .می دهدها داده های آماری در دسترس نمی باشد ولی این پدیده بمراتب رخ  برای سیالب - 1
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 در اقلـیم، نـوع سـنگ و    تـشابه  که نسبت انشعاب از یک دسته بـه دسته دیگر ثابت می ماند، نمایـانگر               هایی بخشدر  
ار زیاد است که  در این میـان          تنوع عوامل ذکر شده بسی     ،مشخص است ه  ضر سه حو  که در ه   طوریه  ب. است تکامل   ۀمرحل

  .ی را ایفاء می نمایدهای منطقـه نقش مهمّ خشکی هوا و ارتفاع کوه
  
   منحنی هیپسومتریک بی بعد و تئوریک -5 –2

کـشی و تـأثیر      ه حوضـه هـای ز     ۀ از نظر مقایـس    ،چگونگی توزیع سطح حوضه ها ی  سه رود منطقه بین منحنی ترازها            
رو برای هریـک از      از این .ت است یّه دارای اهمّ  ها در حوض   واریهای هیدروگرافی، برآورد فرسایش و نمایش ناهم       جریان
 نمـودار   ۀنمونـ  ( ها محاسباتی انجام شده که در رابطه با منحنی هیپسومتریک بی بعـد و تئــوریک  آنهـا بـوده اسـت                       حوضه
  ). چمرودۀ مربوط به حوض1 ۀشمار

  .  متر به باال فرسایش صورت می گیرد2800ص می شود که از حدود  مشخّ چمرودۀر نمودار حوضد
 بعد حوزه چمرود   منحنی هیپسومتریک و بی-1ۀ نمودار شمار

  

  
 ری  مت  2600 نزدیک به بلوغ را برای قهرود نشان می دهد ودر ارتفاع باالتراز            ۀ مرحل ، قهرود از طریق منحنی    ۀدرحوض

 کـه   تعادل محسوب مـی گـردد  ۀ نقط، آن  متری 2600 بلوغ است و ارتفاع      ۀرود قمصردرمرحل و   می گیرد    فرسایش صورت 
در (هـای دیگـر      در شرایط مطلوب بارندگی و جریان آب، فرسایش در نواحی کوهستانی صورت می گیـرد و در قـسمت                  

ان بـه کاشـت گیاهـان مرتعـی یـا       برای کاستن از میزان فرسـایش مـی تـو          .گذاری انجام می شود    ، رسوب )پایین دست رود  
  . ای اقدام نمود بوته
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   انواع فرسایش آبی در منطقه– 3

اینک  نمونه هایی از انواع فرسایش در        . آثار انواع فرسایش کاوشی وتراکمی آب را در منطقه می توان مشاهده نمود            
   .ها ذکر می گردد نقاط کوهستانی ودشت

صـورت حفـره    ه  کـواترنر بـ   زمـان   ه درجنوبغرب منطقه آثارسولیفلوکسیون های      ویژه   غربی ب  باالی نسبتأ   ارتفاعاتدر  
همچنین حفره های ناشی از انحالل در سطوح کوچک به طور پراکنـده در دامنـه          و که اطراف آنها نیز  فرسایش یافته       هایی

قع شده و بـا شـیب نـسبتأ    ه اصلی وا  ق خشک که در ارتفاع باالتری نسبت به درّ        ه های معلّ  درّ .های آهکی مشاهده می گردد    
های مکرروفرسایش   ، نشانه هایی از وجود سیالب     ) جنوبشرقی ۀمرود، زیرحوض چ ۀدر حوض ( تندی به آن مشرف می باشد     

در ) درکوههای غربـی وجنـوبغربی    ( در روی دامنه ها      .دارد،   تری پوشیده شده    اصلی که ازمواد نرم    ۀآبی شدید درکف درّ   
در شـمالغرب کاشـان   . شکل ایجـاد شـده انـد     Vه های عمیق های مقاوم درّ ود سنگاثر عمل کاوش عمودی رودها و وج   

  و هگردیـد  سـنگ آهـک سـازند بـاالیی           در ماگمـای نفـوذی    سبب نمایـان شـدن       ) شوراب ۀحوض (1 تفریقی  آبی فرسایش
نـه هـایی را در   اد حاصل از فرسـایش آبهـای روان نیزمخـروط افک   و موّ هایجاد شدر دامنه های مارنی بدلند هایی همچنین د 

   .ستپای ارتفاعات بوجود آورده ا
ر اثـر فرسـایش   د و  بوجـود آورده یهایدر دامنـه هـا شـیار       آبهـا  ۀ شـبک  )شمالغرب شهرکاشان (  یحیی آباد  ۀدرحوض

هـای    اسـارت رودخانه ای رخ داده،  بستر رودها در اثر حفر جانبی نسبتأ وسیع شده و کف آنهـا بـا رسـوب             ۀقهقرایی پدید 
  . )در همان ارتفاعات (ای پوشیده شده است هان درّآبرفتی می

یـا در سـطح     و  ا  هـ  های نزدیک به کـوه      آبرفتی در زمین   ط آبهای روان، پادگانه های    توسّاز دیگر اشکال ایجاد شده       
هـا مخـروط     در پـای کـوه     ).ارتفاعات غرب کاشان  ( ست  بها بریده شده ا   ا روان ای میان کوهی ایجاد شده و سپس با       ه دشت
 انـواع اشـکال حاصـل از عملکـرد آبهـای روان      ، از نمونه های جالب.ستدی در زمان پرآبی تشکیل شده اه های متعدّ  افکن

بر اثر فرسـایش تفریقـی، حفـره     و مارن تشکیل شده که از  الیه های متناوب آهک و است مرکز منطقه در ابطاقدیس نوّ
در بین این دیواره ها بر   و است بر جای مانده،یغه هایی در حواشی با دیواره ها و ت   )2ه طاقدیسی درّ (خالی شده ای در مرکز    

 ها در بین این داالن    .ست ا و رود های بسیار کوچکی بین آنها جریان یافته         های باریکی ایجاد شده    اثر انحالل آهک، داالن   
صـورت بدلنـد    ه  زولـی بـ   در دیواره های مارنی، آثار جریانهای آبی ن       . ستتشکیل شده ا  مخروط افکنه های بسیار کوچکی      
رودی که در این طاقدیس جریان دارد، یـک پیـشین رود اسـت               .را بوجود آورده اند     3برجای مانده است و یا اینکه روزها      

  . در پای این برآمدگی مخروط افکنه های وسیعی را ایجاد نموده است عرضی عبور کرده و طوره  با ایجاد تنگ از آن بکه
گهای قدیمی توسط رسوبهای ضخیم کواترنر پوشیده شده که به سمت مرکـز منطقـه بـر                 در سطح دشت میانی نیز سن     

  .  ضخامت آن افزوده و ارگ بند ریگ را بوجود آورده است

                                                                                                                                                                                      
 

Differential Erosion -1  
2- Comb  
3 - Ruz 
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در حال حاضر با توجه به خشکی منطقه، هوازدگی مکانیکی عامل تخریب در کوهستان و جریان باد در سطح دشـت    
  .  باشد می

و قهـرود همچنـین حواشـی      ای نیمه جنوبی منطقه که شامل حوضه های  چمرود، قمـصر           در برآورد میزان فرسایش بر    
ــ ــوبغربی تپّ ــین شــدّ   اســتفادهFAO ه هــای ماســه ای، از روش کیفــی جن ــرای تعی  ت فرســایش خــاک، شــده اســت کــه ب
نـابع  ، توپـوگرافی و شـیب، پوشـش گیـاهی و انـواع م           )ساختمان و دانه بندی   ( ، خاک   )زمین شناسی سطحی  (ژئومرفولوژی

  ).4شکل شمارۀ (ت شده اساراضی با درجات گوناگون بکار گرفته 
  

   درجات فرسایش در جنوب منطقه- 4شکل 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  پیشنهادات  

 ریز دانه ادموّ ایجاد  باایش بادی فرسترین آنهاست و برای  مهم فرسایش آبی  انواع فرسایش وجود دارد که   در منطقه 
بایـد   راهکارهـای مـشترکی      ،در برخی موارد برای جلوگیری از هـر دو نـوع فرسـایش            . ی آورد شرایط مساعدی را فراهم م    

  : ارایه گردد مانند 
منطقه مـورد نیاز مـی      حوضه های    ی تمام ۀ محدود  دقیق تر نوع و جزئیات فرسایش از لحاظ کمّی و کیفی در            ۀمطالعـ    

  .باشد تا مخاطرات محیطی در هر نقطه مشخص گردد
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ت مکانی صور گوناگون و متناسب با شیب، نوع کاربری زمین، میزان آبهای سطحی و موقعیّه ها ب  خاکحفاظت از    -

این حفاظت به دو طریق مکانیکی مانند تـراس بنـدی، ایجـاد آبراهـه هـای انحرافـی، احـداث                     . نقاط تحقق پذیرد  
 شخم در روی خطوط  از زمین، مناسبۀصورت استفاده  ب ه ها و روش غیر مکانیکی     بنـدها در نواحی مرتفـع و درّ     

  . اعی، اعمال گرددرتراز و تناوب ز
 پـذیرد تـا از      انجـام  با تراکم زیاد و در سطوح شیبدار بصورت نواری           ،استقرار پوشش گیاهی مناسب با اقلیم منطقه        -

  .هدکابشدت فرسایش 
  .ها با کاشت گیاه و احداث بند یا ترکیب آنها صورت گیرد رل خندقنتک  -
، از روشهای بیولوژیکی مانند کاشـت گیـاه و مـالچ کـاری اسـتفاده                )ادهمراه با حرکات موّ   (های ناپایدار    یب ش در - 

  .         شود
ط اقلیم گرم و خشک و نیمـه خشک قرار دارد و بـر اثـر              کاشان که تحت تسلّ    ۀها در منطق    این چاره اندیشی   ۀدر نتیج 

زارها در سطح آن نمایان می گردند، می توان با استفاده صحیح از آبهـای   مقـدار زیادی آب از دست داده و شـوره          ،تبخیر
  .ی نیز از ایجاد این پدیده جلوگیری نمود آنها  تا حدّۀسطحی و ذخیر
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