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و سازندگي ۳۳پژوهش

تهران منابع طبيعي دانشگاه نيا، استاد دانشكده فيض سادات
زارع،  مريم آبخيزها و خاك تحقيقات حفاظت مركز هيات علمي عضو استاديار، شريفي،  فرود

آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان آبخيزها، ارزيابي و مطالعات دفتر ارشد كارشناس زارع، مريم

                    

سازندگي و پژوهش

طبيعي درمنابع

۶۱، زمستان۱۳۸۲ شماره

¿¿¿

حوزه در فرسايش به ها سازند حساسيت
آبخيز چنداب ورامين

۱۳۸۲ ماه مرداد آبانماه ۱۳۸۱     تاريخ پذيرش: دريافت: تاريخ

چكيده
رسوب  اعظم بخش توليد بسياري موارد در و آبخيز دارد حوزه هاي توليد رسوب در مهمي فرسايش، نقش به سـازندها حساسـيت
بخش دو به مطالعات تحقيق اين در . مي گيرد صورت به فرسايش است حسـاستري سـازندهاي داراي حوزه كه از بخش كوچكي از

تقسيم مي شوند:
 k ضريب، زهكشي سازندها الگوي رودخانه، طولي پروفيل بررسـي شـامل چنداب ورامين آبخيز درحوزه شـده انجام - مطالعات ۱

مساحت سازندها. و مساحت مارن درصد ها ، سازند
نفوذ و سيالب پخش كانال عرصه رسوبات ،بررسي سيالبي معلق بار بررسي شامل سيالب پخش عرصه در شده انجام مطالعات  -۲

سيالب. پخش عرصه در پذيري
. داراست را به فرسايش حساسـيت باالترين بااليي قرمز سـازند ، آبخيز حوزه سـازندهاي بين از داد كه نتيجه بررسـي ها نشـان
حساسيت كرج سازند قسمتهاي بيشتر تهران و ،آبرفت دره هزار سازندهاي . دارد بااليي فرسايش به قرمز زيرين حساسيت سازند

است. مقاوم فرسايش به كرج سازند ارتفاعات و دارند فرسايش به متوسط
ايران ورامين، چنداب آبخيز، حوزه پذيري، فرسايش فرسايش، به حساسيت كليدي: كلمات

Pajouhesh & Sazandegi No: 61 pp: 33-38
Sensetivity of geologic formations to erosion in Chandabe basin of Varamin
By: S. Feiznia, Prof. of Natural Resources Faculty, Tehran University. Sharifi F., Associate Prof. 
& Member of Scientific Board of Soil Conservation and Watershed Management Research Center, Zare 
M.,  Hihg Expert,  Studying and Eval uation Bureau of watersheds, Forests, Rangelands and watershed 
Management Organization.
Sensitivity of geologic  formations to erosion has important role in sediment yield  of catchments. Field 
investigation  indicates  that  a high   percentage of   sediment can   originate  from a  small   part of   the 
catchment.This  research  has been carried out in  two parts. 1- Investigations in Chandabe basin of  
Varamin as follows:  River  longitudinal  profile , drainage  patterns, k coefficient(in USLE model), of 
formations , area percentage or marl, area   covered    by   different  formations. 2- Investigation in flood 
spreading area including  suspended sediment and permeability of the land.The   sensitivity of  formations 
to erosion was   determined  based  on  the   above  investigations  as   follows: Upper Red  Formation is  
the  most  susceptible  to erosion .Lower Red is highly susceptible  to erosion . Hezar Dareh  Formation , 
Tehran  alluvium and most  parts of Karaj Formation have medium susceptibility and   Karaj Formation in 
highlands  is resistant formation to erosion.
Keywords: Sensitivity to erosion, erodibility, Chandab Basin, Varamin, Iran.
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فرسايش... به سازندها حساسيت

سازندگي و پژوهش ۳۴

مطالعه مورد شماره۱-محدوده حوزه آبخيز شكل

مقدمه
جابجايي از ــي ناش بعدي ــكالت مش و خاك فراوان ارزش به توجه با
و يابي ريشه كه بايد ــت اس معضلي ــايش آن، فرس ــكيل دهنده تش اجزاء
فرسايش به حساسيت سازندها كه ــت اس الزم منظور اين . به گردد مهار
مختلف سازندهاي پذيري فرسايش آن ــيله وس بتوان به شود تا مشخص
بدست را سازند فرسايش قبول  قابل دقت با اگربتوان  . كرد ــخص را مش
تري اقتصادي و موثرتر راههاي نيز ــايش فرس براي كنترل مي توان آورد
ــازندها س كه ــت حوزه آبخيز باال دس اين منظور در . براي ــرد ك ــه ارائ را
الگوي ــي بررس اصلي، رودخانه طولي پروفيل ــي بررس دارند ر قرا آن در
مساحت ،همچنين سازندها k ضريب ،بررسي ــازندها س سطحي زهكشي
شدن مشخص براي سازندها مساحت و مارن مانند ــاس حس هاي بخش
قرار تحليل و تجزيه و ــي بررس مورد ــايش به فرس ــازندها ــيت س حساس
نفوذپذيري گيري اندازه و سيالبها گل آلودگي محاسبه همچنين . گرفت
مورد ضروري امري عنوان به نيز پخش سيالب دست پائين عرصه خاك
است سوال اين به پاسخ تحقيق اوليه هدف واقع در . گرفت قرار بررسي
دست باال آبخيز سازندهاي حوزه فرسايش شدت  آيا شود ــخص مش كه

. كند ايجاد جدي مشكالت آينده طرح در است كه حدي در
ــخيص الگوي تش رودخانه جهت خواص مورفومتري از (۱) عليزاده

ــت. ــتفاده كردهاس ــي آبراهههااس زهكش

ــازندهاي در س ــي زهكش الگوي از ــتفاده ــا اس ب (۳) ــزاده علي ــور ن
خصوصيات ــتان ــتان خوزس اس رود باال آبخيز حوزه در ــي شناس زمين

ــت. ــتآوردهاس ــازندهارابدس ــايش س ــدتفرس ژئومورفولوژيوش
ها مخروط افكنه و رودخانه ــري مورفومت خصوصيات از (۶) Rust
. است كرده استفاده آن نبودن بودن و فعال و رودخانه ــخيص جهت تش

ــبه  محاس براي ( USLE) ــماير ويش ــراف نموگ از (۲) Morgan
ــت. ــتفادهكردهاس ــايشپذيريخاكاس ضريبفرس

رسوب ذرات اندازه  توان از مي كه ــت اس معتقد (۷) Sutlerland
مواد منشاء  اندازه ذرات ــخيص تش جهت . برد ــوبات پي رس ــاء منش به
حفر گودال چندين ها پايين دامنه ــه در ك مي كند Sutterlandتوصيه
شده در هر جمع مواد ــپس س و پوشانده با پالستيك گودال كف ــود ش
منشاء ذرات اندازه عنوان به و گردد بندي دانه و آناليز ، برداشت گودال

. قرارگيرد ــتفاده اس مورد
 ۲۱۰ سزيم ۱۳۷وسرب رديابهايي مانند استفاده از (۵) با Collins 
حوزه  پارامترهاي تركيبي در چندين صورت و گل آلودگي به معلق و بار
مورد ــار چند متغيره آم نتايج اگر كه ــيد رس اين نتيجه ــتان به انگلس
رسوبات منشاء تشخيص براي روش مناسبي  گيرد قرار وتحليل تجزيه

ــود. ــد  ب خواه

مورد مطالعه منطقه جغرافيايي ومشخصات موقعيت 
جغرافيايي '۵۵  ــول ط فصلي چنداب با رودخانه ــز ــوزه آبخي ح
شمال از ۳۵°، تا '۳۵ ۳۵° ، ۲۵' وعرض جغرافيايي ۵۲° تا ۵۱°،
،از ( ــمنان مشهد(س از جنوب به جاده قديم آغاج، قره ــه ارتفاعات ب
است شده محدود حمامك حوزه غرب به از و ايوانكي حوزه به شرق
مربع كيلومتر ۹۷ آن ــاحت مس و حوزه ۶۴ كيلومتر اين ــط محي .

. است
مي ــيم تقس ۱ ۱-۱و۲- فرعي حوزه دو به چنداب آبخيز ــوزه ح
،۱-۱-۳  ،۱-۱-۲ ،۱-۱-۱ حوزه زير ۵ به ۱-۱ حوزه فرعي ــود. ش
-۲ ،۱-۲-۱ حوزه زير به دو فرعي ۱-۲ ــوزه ۵-۱-۱و ح ۴-۱-۱و
خاص شرائط علت به حوزه آبخيز چنداب ــوند. مي ش ــيم تقس ۱-۲
ها را حوزه كه بتوان زير ندارد ديگري ــادي مهم آب بهور از غير ــود خ
معرفي باال صورت اعداد به فقط زيرحوزه هر ــرد، لذا ك معرفي آن با

شماره۱) شود(شكل مي

روشها و مواد
ــت باال دس آبخيز حوزه در دو بخش مطالعه ، ــق تحقي ــن در اي
باال آبخيز ــوزه ح مطالعات . گرفت ــورت ص ــت دس پايين عرصه و 
زهكشي الگوي بررسي ، رودخانه طولي پروفيل بررسي شامل دست
بر روي ،USLE ــدل در م k ــي ضريب بررس ــازندها ، س ــطحي س
باشد. مي سازند ــاحت درصد مس و مارن  مساحت درصد ــازندها س
سيستم در مطالعه نفوذپذيري شامل پايين دست درعرصه مطالعات
است. عرصه پخش سيالبي معلق بار روي مطالعه و پخش سيالب

ــي  فرسايش قدرت و ــن س مانند ــن صفاتي ي تعيي ــرا  ب
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زمستان۱۳۸۲ ،۶۱ شماره

و سازندگي ۳۵پژوهش

نفوذ
پذيري

ساختمان بافت
درصدماسه
ريز خيلي

درصد ماسه درصد سيلت رس درصد
مواد درصد

آلي
سازند

۴ درشت۳ دانه لوم ۷/۹ ۳۸/۹ ۴۲/۸ ۱۰/۴ ۱/۶۸ هزاردره

۳ درشت۳ دانه اي ماسه لوم ۲۶/۸ ۳۳/۲ ۲۵/۶ ۱۴/۴ ۰/۳۴ قرمززيرين

۳ درشت۳ دانه اي ماسه لوم ۵/۸ ۴۱/۸ ۲۶ ۲۶/۴ ۰/۶۷
بااليي قرمز

مارن) از (غير

۴ دانه ريز۲ الي لوم ۲۱/۶ ۲۰ ۲۵/۴ ۶ ۰/۳۴
بااليي قرمز

(مارن)

۳ درشت۳ دانه اي ماسه لوم ۲۶ ۳۸/۵ ۱۲/۲ ۲۴/۴ ۱/۱۸ كرج

۲ درشت۳ دانه لوم ۱۷/۶ ۳۵ ۳۷/۴ ۱۰ ۱/۰۱
هاي پادگانه
حاضر عهد

۲ درشت۳ دانه لوم ۱۰/۴ ۴۳/۴ ۳۲/۶ ۱۳/۶ ۰/۳۴ آبرفت تهران

.k محاسبه ۱- عوامل مختلف جهت شماره جدول

طولي پروفيل رسم  براي . اصلي رسم گرديد آبراهه پروفيل طولي رودخانه
محل حوزه از در . ــد ش ــتفاده اس ۱ توپوگرافي ۵۰۰۰۰: ــه از نقش رودخانه
۲۰ تراز خطوط فاصله در ــر كرويمت ــيله آبراهه بوس ــير مس طول ، خروجي

گرديد. محاسبه زمين روي در آن معادل وطول تعيين متري
پارامتر شدن دو شاخه شدت تراكم وضريب دو الگوي زهكشي، هر در
وضعيت بيانگر هر سطح مورد در آبراهه تراكم شدت باشند . مي اهميت با
براي . مي باشد فرسايش مقابل در خاك زيرين هاي اليه و مقاومت سطح
آمده آبراهه ها مقدار بدست كليه طول محاسبه شدت تراكم پس از محاسبه
آبراهه تعيين وضعيت انشعابات . جهت كنند حوزه تقسيم مي مساحت به را
آبراهه و نقشه توپوگرافي از حوزه آبخيز، دو يا مقايسه آبخيز حوزه يك هاي
رابطه از را محاسبه وسپس آبراهه نظام ــهاي هوايي عكس و درجه ۱و۲ هاي

شود. مي استفاده هورتون
دو بعدي ضريب شاخه  به ــبت نس ــاخه هر ش براي هورتون رابطه  در
كه ضريب حالي در آيد مي بهدست BR=ni/(ni +۱) رابطه از شاخه شدن

رابطه از شاخه ها كل براي شدن  شاخه دو

حوزه در براي سازندهاي مختلف اين محاسبات آيد (۱). مي دست به
. به (۳) ــت پذير اس نيز امكان يكديگر آنها با ــه مقايس جهت هاي آبخيز

. قرارگرفت بررسي مورد منطقه سازندهاي منظور اين
ــنگها و س ــايش فرس از حاصل ــوبات رس درمورد كه ــد رس مي نظر به
براي فرسايش را قابليت و كرد رفتار خاك مانند بتوان ــوبي رس ــازندهاي س
عواملي USLE مدل kدر ضريب برآورد .براي نمود محاسبه رسوبات اين
ماسه، درصد ريز، خيلي ماسه اضافه به سيلت درصد آلي، مواد درصد مانند

مورد نياز هستند. خاك و نفوذ پذيري ساخت

ماه سه تا دو حدود زماني باگذشت سازند ــيب ش در هايي با حفر چاله
چاله اين وارد سازند فرسايش طبيعي از مواد حاصل تا شد داده اجازه (۷)
محاسبه  k مقدار  (۲) USLEو نموگراف از ــتفاده اس سپس با ــود. ش ها
سازندهاي k محاسبه عامل جهت مختلف عوامل شماره ۱ جدول در ــد. ش

در حوزه آبخيز چنداب ديده مي شوند. مختلف
شد. استفاده  GIS از سازندها مساحت براي محاسبه

داده تشخيص روي زمين در پيمايش با هر سازند مارن ــاحت درصدمس
شد.

استفاده مضاعف(۴) ــتوانه روش اس صحرا از نفوذپذيري در تعيين براي
. گرديد

از  را سيالبي معلق محلول از ــي س ــي س آلودگي۲۰۰ گل تعيين براي
ورسوب كاغذ وزن تفاضل شد. كاغذ خشك ــپس س گذرانده و صافي كاغذ

شد(۵). نظر گرفته در آلودگي گل به عنوان باقيمانده

رودخانه طولي پروفيل رسم نتايج
متوسط پيچ . ــت  اس يافصلي دائمي غير يك رودخانه چنداب رودخانه
(Meandring)كمتر كه پيچش  چون تمام رودخانه هايي و است ۱/۲۱ آن
اين بنابر ــت(۶). اس ــوب محس پيچش كم با هاي ــه رودخان ــد دارن از ۱/۵
رودخانه در اين ــود. ــوب ميش كم محس پيچش با يك رودخانه نيز چنداب
از از بيش زيرا است، يك از ) بيشتر Barrier parameter)ــدي س پارامتر
شوند . مي آب پوشانده ــيله بوس سدها اين است. شده ــكيل تش كانال يك
مي پيدا انحراف غرب و ــرق ش به خود ــير طي مس در رودخانه كه هنگامي
دوعامل به با توجه بنابراين چنداب مي گردند. جديدي ايجاد ــدهاي س كند

مي شود. محسوب شرياني رودخانه يك سدي پارامتر پيچش و
باالي در رودخانه طولي پروفيل چنداب رودخانه طولي پروفيل رسم در

متوسط تا کم -۴ متوسط -۳ زياد، تا متوسط -۲ نفوذپذيري: ٭
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سازندگي و پژوهش ۳۶

آبخيز سازندهاي مختلف حوزه در دو شاخه شدن ضريب و شماره ۲-شدت تراكم جدول

فرسايش... به سازندها حساسيت

و قدرت رودخانه بودن جوان نشانگر ــئله مس اين شود و مي واقع ــن س خط
. باشد مي آن باالي فرسايشي

چنداب حوزه آبخيز در شده انجام مطالعات فرسايش پذيري نتايج
سطحي بر اساس سيستم زهكشي ورامين

در كه است آن ــانگر نش باشد ــتر ها بيش تراكم آبراهه ــدت ش چه هر
انشعاب در ــبت نس مقدار همچنين ، ــت ناتوانتر اس ــايش فرس عامل مقابل
باشد كوچكتر نسبت اين ميزان چه وهر است ۵ ۳تا بين معمولي هاي حوزه

. بود خواهد باالتر سيالب اوج نقطه
زيرين، قرمز بااليي ،قرمز سازندهاي براي شدت تراكم ، محاسبات نتايج
،۳/۶۵و ۲/۹ ،۳/۴۵ ،۳/۰۰۷ ترتيب ــه ب را تهران آبرفت و دره ،هزار ، ــرج ك
ترتيب به فوق سازندهاي از يك براي هر را شدن شاخه دو ضرايب و ۰/۹۹

.(۲ شماره (جدول نشان ميدهد  ،۵/۶۴ ،۳/۴۸ و۱/۶۷ ۱/۹۲، ۳/۸۱

سازندهاي مختلف در k نتايج ميزان
ولي برد پي خاك ــايش فرس به قابليت توان مي k ــتفاده ازعامل اس با
قابليت نتايج . شماره۳ كرد جدول را محاسبه خاك تلفات ميزان توان نمي
نشان حوزه مختلف سازندهاي براي را ــاحت مس درصد سازند در ــايش فرس
ــترين بيش بااليي قرمز ــازند س مارن كه ــان داد نش حاصله دهد.نتايج ــي م
تنهايي kبه عامل شد گفته قبًال كه همانطور اما دارد را درصد حساسيت در

نيست. سازند كافي فرسايش پذيري تعيين درجه براي

نتايج تعيين درصد مساحت مارن
قرمز سازندهاي در مارن ــاحت مس درصد
ــن ۴۰ درصد، زيري قرمز درصد، ۴۵ ــي باالي
درصدو ۱۵ تهران آبرفت درصد، ۱۸ دره هزار
ــود صفر درصد ب مارن فاقد كه كرج ــازند س

شد. داده تشخيص

در سازند مساحت درصد عامل نتايج
حوزه آبخيز

حدود ــاحت كل حوزه آبخيز داراي مس
قرمز ــازندهاي س . ــت اس ــع ۹۷كيلومترمرب
آبرفت و دره ــرج ،هزار ك زيرين، بااليي،قرمز

را  ۳/۳۱ و ۱۳/۱۷ ، ۱۸/۹۲ ،۷ ــاحتهاي۴۴/۳۶، مس ترتيب درصد تهران به
دهند. مي اختصاص خود به

سيالب پخش در عرصه انجام شده مطالعات
صحرا در نفوذپذيري مطالعه نتايج

زير ــرح ش به نظر ــبكه مورد ش در صحرا در مطالعه نفوذپذيري ــج نتاي
: است

cm/h۴/ آبرسان اول كانال ۵ خاكريز متوسط پذيري نفوذ مقدار - الف
. است ۹۱

cm/h ــان دوم آبرس كانال خاكريز ۸ ــط پذيري متوس مقدار نفوذ - ب
۲/۷۶ است.

است . cm/h ۴/۳۳ عرصه كل نفوذپذيري متوسط - ج
ــتناد به ــده با اس ش انتخاب عرصه نفوذپذيري ديدگاه از نهايت در - د
شماره (جدول SCSطبق بر خاك نفوذپذيري توصيفي بندي طبقه جدول
عرصه مثبت در سيالب ونتايج پخش دارد ومساعدي قرار مطلوب حد در (۴

به نظر مي رسد .
ــيالب س پخش از بعد در صحرا ــبه نفوذپذيري ــتناد به محاس اس با - ه

. ميرسد cm/h ۰/۱ به نفوذپذيري عرصه

معلق سيالبي بررسي بار
كه است ليتر گرم در ــيالب ۱۸۶/۳ س پخش گل آلودگي عرصه مقدار
بعد عرصه نفوذپذيري  از آمده بدست عدد و ــد باش مي توجهي قابل مقدار
به عرصه را نفوذپذيري سيالب پخش كه است نمايانگراين سيالب پخش از
ثمر بي حتي ثمر يا را كم ح طر عمُال موجود رسوب و داده  ــدت کاهش ش
موفقيت طرح كافي عرصه براي مناسب فقط نفوذپذيري البته خواهد كرد .
رسوبات اين باالدست سازندهاي از يك كدام كه ديد بايد نهايت در نيست.

كرد. مشخص را فرسايش به سازند حساسترين و كنند مي توليد را

گيري ونتيجه بحث
در ،سطح سازند تراكم ــدت تعداد آبراهه ،ش ۶ عامل شامل ــه مقايس با
ــاحت مس درصد و و۲ هاي رتبه ۱ ــول آبراهه ،ضريب k ،ط آبخيز ــوزه  ح
موثر عوامل مجموع ــدي بن عامل جهت الويت هر ــاز به امتي دادن ــارن و م
آمد مي بدست آبخيز حوزه سازندها در رسوبزا ترين رسوبزايي ــيل در پتانس

.(۵ شماره (جدول

براي سازندهاي مختلف حوزه مساحت در درصد سازند نتايج حساسيت جدول شماره ۳-

k عامل مساحت درصد سازند

۰/۴ ۱۳/۱۷ دره هزار
۰/۵ ۷ زيرين قرمز
۰/۲۱ ۱۵/۵۳ (ماسه سنگ) بااليي قرمز
۰/۵۸ ۲۸/۸۳ (مارن) بااليي قرمز
۰/۲۱ ۱۸/۹۲ كرج
۰/۴ ۲/۵۷ حاضر عهد هاي پادگانه
۰/۳ ۱۳/۳۱ آبرفت

شدن دوشاخه هاضريب تراكم آبراهه سازندشدت
بااليي۳/۸۱۳/۰۰۷ قرمز
زيرين۱/۹۲۳/۴۵ قرمز
كرج۵/۶۴۲/۹۳
هزاردره۳/۴۸۳/۶۵
آبرفت تهران۱/۶۷۰/۹۹
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۳۷پژوهش و سازندگي

 شكل شماره ۲- نقشه تجمعي حساسيت سازندها 

به فرسايش در حوزه آبخيز

شكل شماره ۳  -نقشه طبقه بندي  شده حساسيت سازندها

 به فرسايش در حوزه آبخيز

شماره ۶۱، زمستان۱۳۸۲

ــدد با نقش مثبت   ــودكه در تمام موارد به باالترين ع ــنهاد مي ش  پيش
ــه عاملي كه باالترين  نقش منفي را  دارد امتياز ۱- و به اعداد  ــاز ۱  وب امتي
ــود . در منطقه مورد نظر  ــا منفي  داده ش ــا مقادير وزني مثبت ي ــن اينه بي
ــنگها در بين سازندهاي  ــبتًا همگن و اشتراك قلوه س به علت ليتولوژي نس
مختلف تقريبًا در هيچيك از اندازه هاي درشت  و ريز منشاءيابي  از طريق 
رسوب شناسي با اطمينان صورت نگرفت ولي با توجه به ۶عامل قابل اعتماد 

باال  پتانسيل  رسوبزايي سازندها بدست آمد.
همانطور كه مشاهده مي شود امتياز نهايي براي سازندهاي قرمز بااليي، 
ــز زيرين ،هزار دره،  آبرفت تهران و کرج به ترتيب برابر   ۳/۷۷ ، ۳/۱۲  قرم
ــد كه پادگانه  ــت، همچنين به نظر مي رس ، ۲/۵۶، ۱/۸ و ۱/۶۶ و ۱/۱۹ اس
ــد خاكي تاثير بسيار كمي  ــيه رودخانه به علت احداث س هاي آبرفتي حاش
ــوب حوزه  ــوب حوزه دارند و در مقام آخر رده بندي توليد رس درتوليد رس

آبخيز قرار مي گيرند . 
ــايش  با تاثير عوامل شيب و جهت  ــازندها به فرس ــه حساسيت س نقش
ــازندهاي حوزه تهيه شد .  ابتدا  ــيله نرم افزارILWIS  براي س دامنه  به وس
با رقومي كردن نقشه توپوگرافي نقشه شيب و وجه دامنه براي حوزه آبخيز  
ــد. سپس نقشه زمين شناسي وسيستم زهكشي رقومي گرديد. اين  تهيه ش
نقشه ها باهم تلفيق  شدند. به عوامل ليتولوژي و شيب با توجه به ارزششان 
ــه  ــتفاده  از نقش ــدت تراكم كه با  اس امتياز ۲ و به عوامل جهت دامنه و ش

زهكشي حوزه بدست آمده بود امتياز ۱ تعلق گرفت. پس از اعمال ضرايب ، 
نقشه تجمعي حساسيت به فرسايش تهيه گرديد (شكل شماره ۲).

ــه به دست آمده طبقه بندي شد. نتايج  ــه تجمعي نقش بعد از تهيه نقش
ــن  باالترين  عدد  ــازندهاي قرمز بااليي و قرمز زيري ــان مي دهد كه س نش
حساسيت به فرسايش را به خود اختصاص مي دهند. درصورتي كه ارتفاعات 
بسيار باالي سازند كرج كمترين حساسيت به فرسايش رادارند . سازندهاي 
هزار دره ، آبرفت تهران، بيشتر قسمتهاي سازند كرج  و پادگانه هاي آبرفتي 
ــازند قرمز زيرين  ــيت به فرسايش هستند، س ــط حساس داراي امتياز متوس
ــازند كرج در كل  مقاوم به فرسايش تشخيص  ــيت باال وارتفاعات س حساس

داده شده اند (شكل شماره ۳).

سپاسگزاري 
ــايش و رسوب، دفتر مطالعات  ــاعدت كاركنان محترم گروه فرس از مس
ــات حفاظت خاك  و  ــرم مركز تحقيق ــنل محت ــي آبخيزها و از پرس وارزياب
ــي و آقاي دکتر عبدالرسول  آبخيزداري به خصوص آقاي دكتر جمال قدوس

تلوري به علت رهنمودهاي مفيد علمي سپاسگزاري مي شود.

منابع مورد استفاده
ــگاه امام  ــزاده، امين. ۱۳۷۴، اصول هيدرولوژي كاربردي، دانش ۱- علي
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سازندگي و پژوهش ۳۸

توصيفي نفوذ(mm/h)واژه شدت
تند ۲۵۴<بسيار

۲۵۴-۱۲۷تند
تند ۱۲۷-۶۳نسبتًا
۶۳-۲۰متوسط

كند ۲۰-۵نسبتًا
۵-۱كند

سازند بااليي قرمز زيرين قرمز كرج هزاردره آبرفت تهران

مؤثر عوامل ميزان امتياز ميزان امتياز ميزان امتياز ميزان امتياز ميزان امتياز

مساحت درصد
مارن

۴۵ ۱ ۴ ۰/۸۸ ۰ ۰ ۱۸ ۰/۴ ۱۵ ۰/۳۳

آبراهه تعداد
۲ و ۱ رتبه

۱۳۰ ۱ ۴۱ ۰/۳۱ ۷۲ ۰/۵۵ ۵۰ ۰/۳۸ ۱۹ ۰/۱۴

تراكم شدت
ها آبراهه

۳/۰۰۷ ۰/۸۲ ۳/۴۵ ۰/۹۴ ۲/۹ ۰/۷۹ ۳/۶۵ ۱ ۰/۹۹ ۰/۵۴

مساحت درصد
سازند

آبخيز حوزه در
۴۴/۳۶ ۱ ۷ ۰/۱۵ ۱۸/۹۲ ۰/۴۲ ۱۳/۱۷ ۰/۳ ۱۳/۳۱ ۰/۲۹

K ضريب
۰/۴۹

وزني) (متوسط
۰/۸۱ ۰/۵ ۱ ۰/۲۱ ۰/۴ ۰/۸ ۰/۳ ۰/۳ ۰/۶۶

رتبه آبراهه طول
۱ و ۲

۹۵/۱ -۱ ۱۵/۷۷ -۰/۱۶ ۴۷/۷ -۰/۵ ۳۰/۸ ۰/۳۲ ۱۰ -۰/۱

نهايي امتياز ۳/۷۷ ۳/۱۲ ۱/۶۶ ۲/۵۶ ۱/۸

تلفيقي از روشهاي استفاده با سازندها رسوبزايي پتانسيل محاسبه ۵- طريقه شماره جدول

scs -جدول ۴ شماره جدول

فرسايش... به سازندها حساسيت

مشهد. (ع)، رضا
ترجمه خاك، و حفاظت ــايش ۱۳۶۸، فرس . ــي س پي. ــورگان،آر. م -۲

مشهد. رضوي، قدس آستان امين، عليزاده،
شبكه با ــي رابطه ژئومورفولوژي بررس ،۱۳۷۳ . ــن حس عليزاده، نور -۳
نامه پايان خوزستان، استان رود باال آبخيز حوزه فرسايش در هيدروگرافي و

تهران. دانشگاه طبيعي منابع دانشكده آبخيزداري، ارشد كارشناسي
خاك به آب نفوذ اندازه گيري سرعت ۱۳۶۹، دستور العمل نيرو. وزارت -۴

:۱۳۶۹-۸۴-الف ،شماره صنعت آب ، استاندارد مضاعف استوانه روش به
5- Collins, A. T. 1998, Use of    composite   fingerprints to   

determine the    provenance   of the contemporary Scdiments 
by rivers, Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 23, 
p. 31-62.
6- Rust ,B.R. 1978, A  classification of alluvial channel 
system : in A.D., Miall, ed, Fluviall sedimentology: 
Can.Soc.Petroleum Gol. Mem,Vol. 50, p.187-198
7-Sutterland,R.A. 1991, Selective erosion and sediment 
source identification ,Barringo District, Kenya,Zeit. fur 
Geom.Vol.35, no.3, p.293-304.

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

