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۳۲ طبيعي  منابع  در 
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آبكندي  فرسايش  بررسي
قصرشيرين منطقه در آغاجاري مارني سازند
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چكيده
مسطح نسـبتًا و توپوگرافي كم شـيب انحالل با قابل غالب اراضي مارني و فرسـايش فرسـايش آبكند ي يكي از فرآيندهاي 
زيادتـري اهميت از زمينـه اين جنس اليههـا در تنوع زيـاد و گسـترش بدليل آغاجاري سـازند مارنـي زاگرس اسـت.د ر
است.اين آبكندي فرسايش تحت که برد اشته را د ر مطالعه مورد از منطقه وسـيعي نسبتًا اين سـازند بخش اسـت. برخوردار
هوايي عكسهاي تفسـير فرسـايش، د ر موثر و اصلي عوامل همـه جامع بررسـي وبا ژئومورفولوژي روش تحقيـق براسـاس
به رخسـاره يا واحدکاري هر در آمد و به عمل فرسـايش اشـكال ارتفاع و زمينشناسي،شـيب،جهت، نقشـههاي تلفيق و
يافت.رخسـاره انجام رسـي كانيهاي نوع نيز تشـخيص و مواد قابل انحالل ميزان و نوع به مربوط آزمايشهاي آمده دسـت
طبقهبنـدي تراکـم آبكندها و مقـدار عرضي و نيمـرخ گسـترس، شـکل نحوه از نظر آغاجاري سـازند آبكنـدي فرسـايش
رخساره رسوب و ميزان فرسـايش نهايت در شـد. بررسـي آماري نظر از آبكندها تراکم شـيب و بين گرد يد.همچنين رابطه
۱۰۰ آهـك كل۳۵/۲درصد،گچ ميزان كه ميدهد نشـان تحقيق نتايج گرديد. تعيين MPSIAC روش بـا آبكنـدي فرسـايش
كلريت و ايليت مونتموريونيـت، شـامل: فراواني ترتيب به كاني رسـي د رصد اسـت.نوع ۰/۴۲ آلي وكربن ۴۲/۳۵ meq/ گـرم
د رصد آبكندها فراوانترند.۷۶ شـكل V آبكند كه دارد وجود شـکل U و Vشـکل آبكندهاي مقطع عرضي از نظر ميباشـد.
تشـديد به اراضي بيرويه از اين بهرهبـرداري اما مي گيرند قـرار متوسـط طبقه در آنها ۲۶ د رصد و زياد تراکـم طبقـه در
همبستگي ضريب ميباشـند. پنجهاي شکل به نحوه گسـترش از نظر آبكند هاي منطقه بيشـتر است. شـده منجر فرسـايش
شکل۸۰ U تراكم آبكند شـيب و بين همبستگي درصد و اطمينان ۹۵ سـطح با د رصد Vشـکل۸۳ آبكند و تراكم شـيب بين
فرسايش ميباشد. تا۱۰ د رصد ۲ شيب د ر آغاجاري سـازند د ر آبكندها پراکنش د رصد  اسـت. ۹۹ اطمينان سـطح با درصد

آن۲۴/۷تن درهکتارد رسـالاسـت. ميزان رسـوب و زياد مورد بررسـي رخسـاره

MPSIAC رسوب و فرسايش برآورد مدل مارن، قصر شيرين، آبكندي،سازند آغاجاري، فرسايش كليدي: كلمات
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۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

طبيعي۳۳ منابع  در

مقدمه
که است آبي ــايش فرس از نوعي (Gully erosion) آبكند ي ــايش فرس
(جنگلي،مرتعي اراضي مختلف در ــازند س بودن قليايي و انحالل نتيجه د ر
ــم اخير مکانيس ــاليان س مطالعات ــاس براس ميآيد . بوجود ــاورزي) و کش
در معموًال و ــت اس فرسايش آبي ــکال اش ساير از جد ا آبكندي ــايش فرس
اراضي چندين برابر ــايش آبكند ي فرس شدت (دشتها) ــيب ش کم اراضي

.(۱۵) د ار است شيب
البرز و زاگرس،ايران مرکزي زياد در نواحي ــترش گس با مارني اراضي
سهم و دارند آبخيز حوزههاي ساالنه رسوب و توليد نقش مهميدرفرسايش
الزم است دليل ــد.بههمين ميباش مهم سدها پشت ــوبات رس آورد د ر آنها
دقيق بطور آنها فرسايش اشكال و فرسايش در مؤثر فرسايشپذيري،عوامل
به فارس سازند هاي مارني گروه گيرد .در زاگرس مورد بررسي قرار محلي و
زيادي د ارند .در زاگرس اهميت اليه ها رخنمون تنوع و زياد گسترش دليل
و دارد رخنمون کمتر سازند ميشان فارس يعني گروه سازند مياني مرکزي
بررسيهاي زمينشناسي و اساس نقشه هاي بر اما يافته است(۶). فرسايش
و ــرب غ از ــيعي وس بخش ــاران در و گچس آغاجاري ــازند هاي س ميد اني،
قصرشيرين،نفت هاي شهرستان محدود ه د ر کرمانشاه ــتان اس غرب جنوب
خوزستان، استانهاي سمت و به گسترش د اشته سومار و ــهر،گيالنغرب ش

ميشود. افزوده آنها وسعت بر لرستان و ايالم
ــناخته ناش و يکطرف از در مورد آبكندها ــد د متع تعاريف به توجه ــا ب
را ــد ديگر،آبكن ــرف ط از آنها ــي هند س و خصوصيات دقيق ــاد ابع ــدن مان
قائم(عمودي) ــي جانب د يوارهاي با د ائمي ــبتًا آبراهه نس عنوان به ميتوان

(۱).آبكند  نمود تعريف بارند گي هنگام در موقتي(زودگذر)آب جريانهاي با

Pajouhesh & Sazandegi No 74 pp: 32-40

Investigation of gully erosion in Marly Agha-Jari formation in Zagross (Case study: Ghasre-Shirin, 

Kermanshah)

By: S.Feiznia,  M.Heshmati,  H.Ahmadi and  J. Ghodosi
Gully erosion is one of prominent erosion processes of marly and soluble formations with low topography. Due to being 

widespread and having diverse lithology, Agha-Jari marly formation is more important in Zagros in this respect. Agha-Jari 

Formation is present in the studied area and is under gully erosion. This research is performed bosed on geomorphology method 

and by considering all effective factors in erosion,photograghical investigation and by integration of geology,slope,aspect,hyp

sometry and erosion feature maps. In each   homogenous land units, chemical and physical analysis of soils and formation and 

determination of clay mineral types were performed.Gully erosion facies of Agha-Jari formation was studies according to the 

type of spread, cross section shape and number and density of gullies and gullies were classified according. the relationship 

between slope and gully dendity was studied statistically. Finallerosion intensily and sediment yield of gully erosion facies 

was investigated by MPSIAC Method. The results of study have shown that the amount of total lime is%35.2,gypsum %42.35 

meq/100gr,organic carbon%0.42.the type of clay minerals from more to less abundant are:montmorillonite, illite and chlorite.V-

shaped and U-shaped gullies are present, V-shaped being more abundant. %74of gullies are in high density and %26 in medium 

density class. Most of gullies are of digitate type. The correction coefficient between slope and V-shaped gullies density is %83 

with coefidence level of %95 and between slope and U-shaped gullies density is %80 with coefidence level of %99. Gullies are 

present in slope of %2to%10 .Erosion intensity of gully facies is high and sediment yield is 24.7ton/ha/year.

Keywords: Agha-Jari Formation, Gully erosion, Ghasre-Shirin,Marl,MPSIAC  

ــد  آبكن ــاني عمودي پيش ــود باالکند يا ديواره وج جمله از خصوصياتي ــا ب
ــوند. مي ش ــخص مش ــير مس طول در ــده و نقاط گود ش پلهها ،(Headcut)
مي نمايند منتقل زياد ي را ــوب بوده،رس عرض و کم عميق ــبتًا نس آبكندها
از يافته انتقال ــوب ميزان رس و جريان د بي رابطهاي بين هيچگونه ــب اغل و
آبكند ــت اس معتقد (۱) (۱۳۷۸) احمدي يافت(۱۳). نميتوان را ــا آبكنده
هاي (قسمت دست پايين د ر اغلب مي باشد که هدکت يافته ــعه توس مرحله
به دارد و وجود شيب کاهش که مناطقي در و مارني مسطح) ناهمواري هاي
روي در که عميقي آبراهههاي با ايجاد  ميشود و ميرسد دشت يا دشتسر
حرکتهاي ــا ي و انحالل نيز پديده و گاهي آب ــروي ني د ر نتيجه ــا دامنهه
آبکند آبراهه ــت اس معتقد دارد(۱).قديري بوجود مي آيند، اختالف تودهاي
ــادي زي مقدار و بارند گي هنگام در ــذر زود گ موقت جريان دائميبا ــبتًا نس

نباشد (۸). شخم قابل زرع و کشت وسايل با که رسوب است
اراضي در آبكندها بيشتر محققين معتقد ند که کرد نتيجهگيري ميتوان
ــازندهاي بود ه،در س هدکت ميشوند(۱۲)داراي ــطح ايجاد مس و شيب کم
ميلي ۱۰ بيش از ــاعته س ۲۴ بارش و ديگر حل قابل ــالح ام ــک و نم د اراي
بنابراين و ميشوند مرطوب)حاد ث نيمه و خشک ــک،نيمه خش (مناطق متر
خشک مناطق اهميت است. با نيز آب جريان و هيدروليک مکانيکي نيروي
د ر اين مناطق زيرا ــند ميباش تر مهم آبكند نظر تشکيل از ــک خش نيمه و
ــد. ميباش ايجاد رواناب د ر موثري ــل عام ــت که اس رگبار صورت به بارش
و ميمانند باقي سطحي اراضي د ر فراوان امالح است، تبخير شديد همچنين
و عمق ميشود. ايجاد هد کت صورت گرفته و سريعتر انحالل عمل نتيجه د ر
ازهمه و زمين سطح آبكند در پراکنش عرضي، الگوي و طولي نيمرخ شکل
شناسي، زمين ــازند س نوع به بستگي آبكند ــاالنه س ــعه توس مهمتر ميزان
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۳۴ طبيعي  منابع  در 

رواناب انحالل،ميزان قابل مواد ميزان و نوع کاربري، نوع توپوگرافي، شرايط
دارد. بر فرسايش موثر محلي شرايط و ساير باالدست حوزه

ــوده ب پسرونده ــي و قهقراي ــايش بستر،فرس ــر حف آبكند ــکيل د رتش
انقباض و ــي اراض لغزش نظير پديدههايي ــا ب بههمراه ــاري کن ــايش فرس و
فرورفتگي ايجاد يک با آبكند پيدايش مرحله اولين خاک موثرند . انبساط و
نتيجه يا و ــت طبيعي بوده اس ممکن که است همراه ــطح توپوگرافي در س
فرورفتگي در اين ــد . باش گياهي ــش پوش تخريب جمله بهره برداري غلط از
رس، حمل و..)و انحالل(هاليت،گچ مواد قابل انحالل با و ــد ه ش متمركز آب
کانال ــتن آنها يک هم پيوس به با ــكل مي گردد كه خاك تش در حفره هايي
د ر ــي بحران فوق جريان ــورت به ص آن آب د ر ــود و ميش ايجاد آبراهه ــا ي
ميگردد. ــكيل تش بريدگي عمود ي سقف، ريزش و کانال ــعه باتوس ميآيد.
هاي ديواره فرسايش درپاي و بستر حفر باالد ست، در هد كت سپس توسعه
تنها آبكند ي ادامه مييابد. فرسايش پايين دست ريزش كناري در و عمود ي
جريان هاي بلکه نيست سطحي هاي رواناب خطي عملکرد تمرکز ــي از ناش
فرسايش سايرانواع فرسايندگي عامل بستري)که زير قشري(جريانهاي زير
نميآيند به حساب به شياري و ــطحي س پاشماني، ــايشهاي مثل فرس آبي
نوع ــکيل تش باعث انحاللي) يا روباهي(تونلي ــره حف ــايش فرس ايجاد دليل
ميزان از آبكند تابعي ــکيل تش ــد ت ــوند.بطورکلي ش آبكند ميش از خاصي
متناوب يخبند ان و ذوب آبكند،ميزان داخل آبكند،فرسايش سر در آبشويي
مطالعات مي باشد: شيب و ــازند،اقليم س آنها،جنس فروريزش و ديوارهها د ر
هموار و ــيب ش کم اراضي در آبكند ــکيل تش که ــان د اد نش روزکو(۱۹۷۳)
و بارش(زمستان فصل در ميزان اين ــت. شيبدار اس ــبتًا نس اراضي ۶/۱ برابر
برف فرصت و ذوب بارند گي از ناشي رواناب زيرا ــد، ميرس برابر د ه به بهار)
ميسازد فراهم را ــيب ش کم اراضي ذرات ــازي جد اس و انحالل جهت کافي

.(۱۲ ،۵)
برحسب شد ه ايجاد آبكندي و آبكندهاي ــايش فرس طبقه بندي جهت
محققين ــط توس اهداف کنترل،طبقه بنديهاي مختلفي و طبيعي ــرايط ش

است. شده ارايه
در تعداد آبكند ــاس اس بر روسيه ــور کش د ر Illiinski و Kalinicenko

کيلومتر در (کيلومتر تراکم و مربع) (کيلومتر آبكند ــاحت مربع،مس کيلومتر
تقسيمبندي جد ول۱ ــرح ش پنج درجه به ــد ت به ش نظر را از آبكند مربع)،

نمود  ند (۱۱).
حوزه ــاحت مس و عمق ــاس اس بر فائو ــط توس نيز بندي ديگري طبقه

است(۱۰). شد ه ارائه ۲ جد ول شرح به (۱۰) آبخيز
خطي، سه دسته پروفيل طولي، آبكند ها به نحوه گسترش يا ــاس بر اس

تقسيم ميشوند و جبههاي پنجهاي
بوده هم از ــزا مج صورت به آبكندها از ــد خطي(Axial)،هريک د رآبكن
هاي ــدام د اراي بريد گي ــت که هرک اس ــتقيم مس خط آنها طولي پروفيل و
ــوبات گراولي رس در آبكند ها عمدتا نوع ــند. اين ميباش خاص خود عمود ي
ــکيل تش هستند، شن ــه و داراي مقدار کميماس ريزدانه که ــازندهاي س و

ميشوند.
ــوده ب عمودي چندين بريدگي ــداد امت د ر (Digitate) پنجهاي ــد آبكن
چندين امتد اد د ر آنها ــترش گس خود ميگيرد .جهت به ــاخه اي ش ــکل ش و

ايجاد ميشوند. و مارني رسي در سازند هاي اغلب و بد ه هدکت
اغلب ــا و رودخانهه مجاورت در ــا نيزغالب (Frontial) ــهاي آبكند جبه
بر را در وسيعي سطح ــود ، ــعابات رودخانه تشکيل ميش انش تالقي محل در
زيرشوئي اثر د ر و نامنظم است شکل و بريده بريده د يواره هاي د اراي گرفته،

ايجاد ميشود(۱). ديوارهها خاک

درجه
آبكند تراكم

مربع) در كيلومتر (كيلومتر
آبكند مساحت
مربع) (كيلومتر

مربع كيلومتر در تعد ادآبكند

كم ۰/۲كمتر از ۰/۱۵خيلي از ۱كمتر بيشاز

۰/۶۰كم ۰/۱۵۰/۹تا تا ۰/۲۱-۴

۲/۲۰متوسط ۱۷-۰/۹۴تا۶۰۳/۵/ ۰تا

۶۷-۳/۵۱۷تا۲/۲۰۱۴تا۹زياد

زياد ۹خيلي از ۱۴بيش از ۶۷بيش از بيش

آبكند طبقه آبكند(متر) عمق هد کت(هکتار) آبخيز حوزه مساحت

کوچک آبكند ۱ کمتر از ۲ کمتر از

آبكند متوسط ۵ ۱تا ۲تا۲۰

بزرگ آبكند ۵ از بيش ۲۰ از بيش

(۱۱) Illiinski و Kalinicenko روش به آبكندي فرسايش طبقهبندي جدول(۱):

(فائو۱۹۸۶)(۱۰). هد کت آبخيز حوزه مساحت عمق و اساس بر آبكندها بندي جدول۲-طبقه

مارني... سازند آبكندي فرسايش بررسي
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۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

طبيعي۳۵ منابع  در

و شكل V،شکل Uــه نوع س به عرضي مقطع ــكل ش ــاس بر اس آبكند ها
اي طبقهبندي مي شود. ذوزنقه

شکل به و کم بود ه عمق و زياد عرضي توسعه شکل د اراي U آبكندهاي
نسبتًا و سطحي نامقاوم سازندهاي ظاهرمي شوند.چنانچه زمين ــطح س Uدر

نوع گيرند ، اين ــرار ق زيرين مقاوم ــبتًا نس ــازندهاي س روي بر ضخامت کم
شکل ديوارهها به ــايش جانبي آبكند فرس اين نوع د ر ــود. ميش ايجاد آبكند
به ــبت نس آبكند نوع اين ــيب ش مي گيرد. جانبي صورت تونلهاي ــزش و لغ
سطحي نامقاوم سازندهاي ضخامت است.چنانچه کمتر شکل V آبكند هاي
شكل Vآبكندهاي عمل کرده و ــازند زيرين تاس ــد،عوامل تخريب زياد باش

زياد  جانبي ــترش گس داراي ــکل ش اي ذوزنقه مينمايد.آبكندهاي ايجاد را
سازند هاي از تر مقاوم مواد بسيار کف آبكند از چنانچه مي باشند . كم باعمق
فرسايش شدت صورت اين باشد،د ر ــد ه ش آبكند تشکيل کنارهاي و بااليي
در سطح ذوزنقه شکل و آبكند به آن بيشتر است کف آبكند از در كنارههاي

ميشود (۳). زمين ظاهر
در آبكندها ــري مورفومت خصوصيات از زياد ي تعداد همکاران و ــم ايچ
خصوصيات بر اساس را اين آبكند ها ارائه نمودند، را کشاورزي روماني اراضي
را آنها عرضي مقاطع از شده مواد حمل حجم و كرده طبقهبند ي مورفومتري

آبكندها مورفومتري خصوصيات خليلي نمودند(۲). برآورد
منطقه ــمل س د شت زمينشناسي مختلف ــازندهاي در س
فاصله براي ــي نمود و بررس را ــهر بوش استان ــتان تننگس
ــيون آماري رگرس ــيهاي بررس آبكندها طول و آنها ــن بي
متغيرها بين ــيد اري ارتباط معن دريافت که داد. او ــام انج
و متغيرها بين ــتگي ــاس ضريب همبس اس بر وجود  دارد .
مهمترين آبكند ها از ــه گروه س توپوگرافي،د ر بندي طبقه
در رشد متغيرها چگونگي ــدند و بندي ش متغيرها اولويت
شهريور قرار گرفت(۳). ــايي مورد شناس آبكند طول کانال
ــوق س منطقه د ر آبكندي ــايش فرس ايجاد در موثر عوامل
از بويراحمد که کهکيلويه و ــتان ــت، اس ــتان دهدش شهرس
بر نمود(۴). بررسي را ــت اس مارون رود خانه هاي زيرحوزه
عوامل وابسته و متغير به عنوان آبكند حجم اساس بين اين
روابط مستقل متغيرهاي به عنوان ــد ن ش آبكندي در موثر
عوامل رگرسيوني و بهترين مدل نمود و ــيوني ايجاد رگرس
آبخيز حوزه د ر آبكندي فرسايش نمود.قدوسي ارائه را موثر
محيطي با رخداد عوامل ــن ــاس رابطه بي اس بر را زنجانرود
كه مدل نمود(۷) سازي مدل و ــي بررس آبكندي فرسايش
رخداد فرسايش پيش بيني مفهومي ژئومورفولوژيکي براي
ــري کارگي به با را ــدل م آورد،اين ــت ــه د س ب ــدي را آبكن
خطر پهنه بند ي ــراي آن ب از کمينمود و ــه فازي مجموع
از منطقه اي د ر کرد و ــتفاده منطقه اس آبكندي ــايش فرس
داد. قرار را مورد سنجش و اعتبار مد ل د قت آبخيز حوزه

و پراكنش ــاره اش مورد ــيهاي بررس نتايج به توجه با
در فرسايش آنها غالب شكل كه ايران در سازند هاي مارني
آبكندي است(۱، ۳) ونيز و انحاللي نوع از شيب كم نواحي
نمونه عنوان اين اراضي(به ــه از بيروي بهرهبرداري به توجه
آن ميتوان قشالقي اطراف مراتع و ــيرين قصرش منطقه به

شكل گيري عوامل و ــم مكانيس منطقهاي و دقيق ــايي شناس نمود)، ــاره اش
مورد  در منطقه آبكند ي فرسايش شد ت د ليل به معموًال ــت. ضروري اس آن
و در بوده ــخص مش آن كد ر رنگ الوند از روي رود خانه آلودگي گل ــاره اش
تعدد به نيز يافته ريزدانه تجمع ــوبات رس مسيل هاي باالد ست و ــاخه سرش
قصرشيرين،نفت منطقه در آبكندي ــايش فرس تحقيق ميشود .دراين د يده
اساس دارد بر ــترش گس آغاجاري ــازند س روي عمدتا بر که ــهرو سومار ش

شد. طبقهبند ي و گرفت قرار مطالعه مورد متداول هاي روش برخي

مواد و روشها
مطالعه مورد منطقه

با و اوليه بررسي آبخيز،پس از حوزه محد ود ه تحقيق در انجام منظور به
امام حوزه آبخيز چم پراكنش سازندها، توپوگرافي و ــرائط ش گرفتن نظر د ر
پراكنش سازندهاي نقشه اساس بود(بر منطقه كلي معرف شرائط كه حسن
حوزه به عنوان اوليه)، ــي بررس و هوايي عكسهاي بررسي ــي، زمين شناس
شهرستان ــرق ش جنوب كيلومتري حوزه در ۲۵ گرديد.اين انتخاب تحقيق
مساحت با د ريا سطح متري ۱۱۵۰ ۳۵۵تا ارتفاعي محدوده در ــيرين قصرش

قرار دارد(شکل۱). ۱۲۹۵۵هكتار

ايران كرمانشاه و استان د ر (قصر شيرين، سومار،نفت شهر) تحقيق مورد منطقه شماتيك (۱): نقشه شكل
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۳۶ طبيعي  منابع  در 

تحقيق روش
از نمونهگيري پايه، ــههاي نقش تهيه روش محد وده حوزه، پس از تعيين

يافت: انجام زير شرح به آنها پذيري فرسايش وبررسي سازند ها
ــه نقش مرحله ــن اي ــي):در ــه زمينشناسي(سنگشناس نقش ــه تهي -
مقياس به کنترل صحرايي و شد وپس از بررسي منطقه تهيه زمينشناسي
پراكنش ــاحت مس و محد وده ــن جهت تعيي که گرد يد ــل ۱:۵۰۰۰۰تبدي

.(۲ گرفت(شكل قرار استفاده مورد حوزه در آن سازندهاي
روي از حوزه ارتفاع و جهت شيب، نقشههاي مورفولوژي: ــه تهيه نقش -
در مؤثر عوامل از يكي شيب كه آنجا شد .از تهيه ۱:۵۰۰۰۰توپوگرافي نقشه
و تا۱۰،۱۰تا۲۰،۲۰تا۴۰ ۵ ۰تا۵، كالس در۵ نقشه شيب لذا است، فرسايش
۴ براي نيز شيب تهيه گرد يد.نقشه جهات مربعي ۴۰د رصد به روش از بيش
آمد و د ست جهت) به بدون به عنوان درصد ۱۰ كمتر از اصلي(شيب جهت

شد. محاسبه ۲۰۰متري ارتفاعي محدود ه در هيپسومتري نقشه
و تفسير بررسي ميداني با مرحله اين اشکال فرسايش:د ر ــه نقش تهيه -

گرديد. تهيه آن و نقشه فرسايش بررسي ،اشکال هوايي عکس

و تلفيق ــي هواي عكسهاي ــير تفس ــا ژئومورفولوژي:ب ــه نقش ــه - تهي
فرسايش،نقشه ــكال و اش ارتفاع جهت، ــيب، ش ــي، زمينشناس ــههاي نقش

آمد. د ست همگن)به ژئومورفولوژي(واحدهاي رخساره هاي
و هوايي عكسهاي از با استفاده اين مرحله در اراضي: كاربري ــه نقش -
نقش فرسايش و تشديد تخريب د ر كه اراضي ــه كاربري نقش ميداني كنترل

گرديد. نقشهها(۱:۵۰۰۰۰)تهيه ساير مقياس د ارد،در كليدي
درصدهاي رخساره هر مرحله در زمين:در اين سطح پوشش بررسي -
ونيز گياهي الشبرگ و ــنگريزه و س سنگ لخت، گياهي،خاك ــش تاج پوش
اين از پالتگذاري تعيين شد .هريك و ميداني بررسي با گياهي تيپ پوشش

اساسي دارند. كنترل فرسايش آبكند ي نقش در تشديد يا عوامل
جمله اقليمياز عوامل اهميت دليل به منطقه: ــي هواشناس مطالعالت -
هواشناسي ــتگاههاي ايس وضعيت فرسايش،آمار در ــاالنه س بارندگي مقد ار
نهايتًا از كه گرفت قرار مورد بررسي ذهاب سرپل و شيرين،سومار،كرند قصر
در و (۱۳سال) آماري مناسبت د وره طول د ليل شيرين به قصر ايستگاه آمار

گرديد. استفاده ،(۹) منطقه شرائط برداشتن
خاك زير ــازند س ــطحي و س از خاك - نمونهبرد اري:
خندقي ــايش فرس محدوده در ۱/۵متري(معموال عمق تا
كشاورزي در اراضي ۱/۵متر تا خاك حد اكثر عمق منطقه
تعيين و خاكشناسي آزمايشهاي انجام منظور به است)
ــزان بافت،مي جمله ــالل از انح ــل مواد قاب و درصد ــوع ن
گرد يد.همچنين نمونهبرداري pHو EC،آلي آهك،گچ،مواد
د ر ــي رس ــي كان ــوع ن ــد ه كنن ــش تعيين نق ــل دلي ــه ب
روش به سازند هاي منطقه از نمونه فرسايشپذيري، هفت

شد. شناسايي ايكس اشعه تفرق
ازتعيين محد وده آبكندي:پس هاي فرسايش بررسي -
۲۰نقطه عكس هوايي روي بر ــايش آبكندي فرس ــاره رخس
به نقطه هر در شد.درصحرا تعيين صحرايي اند ازهگيري براي
شد ــمارش ش آبكندها ۲۰۰×۲۰۰متري،تعداد ابعاد تقريبي
در کيلومتر آبكند تعد اد و دامنه سطح مقطع،شيب ــکل وش
نقاط ــي هواي عکس روي بر ــپس گرد يد .س ــبه محاس مربع
کنترل تراکم آبكند و ــطح بررسي س جهت فوق ــد ه جداش
ــوه نح نظر از ــود موج آبكند هاي نهايت ــد .در مجدد گردي
بررسي مورد تراکم تعداد و و عرضي نيمرخ گسترش،شکل
ــي بررس گرديد.براي ــدي بن ــرار گرفته(جدول۳)وطبقه ق
همبستگي آماري روش تراکم آبكند از و ــيب ش بين رابطه
رسوب فرسايش و شد.ميزان ــتفاد ه اس رگرسيون د ومتغيره
قالب در MPSIAC روش از ــدي آبكن ــايش فرس ــاره رخس

آمد. دست به ژئومورفولوژي کاري واحد نقشه

نتايج
ــامل  ش ــد جدي ــه ب ــم قدي از ــه منطق ــازندهاي س
حسن)،پابد ه،آسماري،گچساران، امام آهكي گورپي(بخش
كواترنراست.سازندهاي ــتههاي نهش و بختياري آغاجاري،
را سطح منطقه به۵۰درصد نزديك و آغاجاري ــاران گچس

د ارند. منطقه درفرسايش اصلي نقش و د اشته بر در
و نفتشهر سومار شيرين، قصر منطقه سازندهاي (۲): پراكنش شكل
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۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

طبيعي۳۷ منابع  در

منطقه غرب منتهي اليه جنوب در محدود خيلي ــازند بختياري بطور س
كه دارد.ازآنجا رخنمون منطقه در گورپي سازند مقاوم بخش شد.تنها ديده
اين محلي ويژگيهاي است، لذا آبكند  ي ــايش فرس داراي ــازند آغاجاري س

ميشود. داد ه شرح سازند
دارد قرار سازند گچساران درباالي آغاجاري ــازند س منطقه مورد مطالعه د ر
فرسايش ايجاد ــازندد ر س (۶).اين منطقه) دراين ــازندميشان س نبود دليل (به
دارد .ازلحاظ سازندها ساير نسبت به نقش مهمتري ساالنه توليدرسوب و آبكندي
تا قهوهاي ماسهسنگ آهكي تناوب ۲۹۶/۶متر ــامل ش آن سنگشناسي،رد يف
است رنگ قرمز سنگ و سيلت ژيپس رگه هاي قرمزرنگ با مارن و خاكستري
سيلت و مارنها ولي ــته د اش برجسته و فرسوده نسبتًا حالت ــنگها ماسهس كه
سازند اين رخسارههاي غالب ــكل ش هستند. عميق داراي فرسودگي ها سنگ
رخساره و دزفول) و فارس بندرعباس، در (عمدتًا ــنگي ماسهس رخساره ــامل ش
است.اين سازندمتعلق تحقيق) مورد منطقه جمله از نقاط قرمز(در بيشتر مارن
بخش بد ون يا و با آغاجاري سازند است.حد بااليي بااليي تا پليوسن به ميوسن
لهبريبهسازندكنگلومرايبختياريميرسد.بخشلهبريبطورهمشيببرروي
د ارد.آواري قرار آغاجاري سازند اصلي بدنه رنگ قرمز مارنهاي و سنگها ــه ماس
اين سازند مورد مطالعه، فرسايشپذيري منطقه اين سازند در بودن و مارني بودن
مانند  دشت و شيب كم وسيعي شكل به منطقه اينكه وعليرغم داد ه افزايش را

نقاط برخي ميشودكه در د يده آن د ر پيوسته بههم وگاه اماتپههاي منفرد است،
Differential)تفريقي فرسايش تپه ها است.اين خودگرفته به ماهوري تپه حالت
سطح، د ر ماسهسنگي اليههاي قرارگيري دليل به مي دهدكه نشان را (Erosion

دليل هركجا كه همين ــه ب ــت. اس مانده مصون تخريب از زيرين مارني بخش
انحالل، هدكت، شكل به و زياد شدت با فرسايش د اشته رخنمون مارن اليههاي
رخنمون سنگ ماسه كه هركجا ميشود و ديد ه سطحي شيارهاي آبكند و تونل،
حدود تا را تخريب عمق و ميتوان ماند ه تخريب مصون از زيرين مارن دارد اليه
يافته ادامه ــنگ ماسهس در زير مارن تخريب كه در مواردي برآورد نمود. زيادي
گذشت با شد ه كه تشكيل آن پاي در ماسهسنگ از مختلف ابعاد واريزههايي با
تپهها اطراف آبراهه هاي ابتداي آب در اثر جريان بر و شده ريزتر آنها ابعاد زمان
سنگها ماسه شسته شدن با رسوب يافتهاند. د رخشندگي توام با روشنتر بارنگ
كه گرفته شكل تپه ها روي تونلي بر ــد يد و حالتهاي ش شياري فرسايشهاي
شدت ميشود. افزوده ابعاد آنها بر بارانهاي بهاره در ويژه به بارش ساالنه، درد وره
غالب پديد ه است. ــتر بيش مراتب به گياهي ــش پوش بدون نقاط در بارش عمل
است.رود خانه رود خانهاي فرسايش سازندانحالل،هد كت،آبكندو اين در فرسايش
سازند است (اين گل آلود سال روزهاي همه سازندد ر به اين از رسيدن الوندپس

است). مشخص شده Uf با عالمت نقشه زمين شناسي روي بر
۴ جد ول د ر ــالل قابل انح مواد و ــي خاكشناس نتايج آزمايش نمونههاي

سازندرديف عرضينوع مقطع دامنهشکل شيب
(درصد)

تراکم
مربع) کيلومتر د ر (تعد اد

V۹/۵۵۸آغاجاري۱
V۷۱۸آغاجاري۲
U۸/۵۴۹آغاجاري۳
V۱۰۵۳آغاجاري۴
V۳۱۲آغاجاري۵
V۴/۵۴۵آغاجاري۶
V۷/۵۵۰آغاجاري۷
U۹۶۵آغاجاري۸
V۶۱۵آغاجاري۹
V۲۸آغاجاري۱۰
U۷۴۵آغاجاري۱۱
V۵/۵۱۱آغاجاري۱۲
V۵۴۰آغاجاري۱۳
V۶/۵۵۲آغاجاري۱۴
V۸۴۸آغاجاري۱۵
V۳/۵۸آغاجاري۱۶
V۴۱۱آغاجاري۱۷
U۸۴۵آغاجاري۱۸
V۸/۵۵۵آغاجاري۱۹
U۱۰/۵۶۲آغاجاري۲۰

شهر نفت و آبكندي منطقه قصرشيرين، سومار فرسايش و تراكم  شيب جد ول(۳)-رابطه بين

گرد يد.. نامگذاري همان شکل شکلي بود،به به هر آبكند ۷۰درصد هر از بيش چنانچه
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۳۸ طبيعي  منابع  در 

سازند زياد است،همچنين اين گچ و آهك مقد ار اساس اين بر شده است. درج
فرسايش ــازند آغاجاري به س حساسيت ــاندهنده نش آلي نمونه كربن و ESP

دليل به ــت كه ۱د رصد اس از كمتر نمونهها آلي كربن مقدار ــت. اس آبكندي
خود نوبه به كه است خاك افق هاي در الشبرگ فقر تخريب پوشش گياهي و

دارد. توجهي قابل تاثير منطقه مارني سازندهاي فرسايشپذيري افزايش در
نمونههايي  اين منظور به گرديد . ــي بررس منطقه نيز ــي رس نوع كانيهاي
نشان بررسي اين نتايج ــد. ش كشور ارسال زمينشناسي سازمان ــگاه آزمايش به
ــامل ش فراواني ترتيب به آغاجاري ــازند مارني س ــي در رس كاني نوع ميدهدكه
مونتموريونيت بنابراين كاني ــد(جدول۵). مي باش و ايليت مونتموريونيت،كلريت
باالئي ــري) (آماسپذي تورم ضريب ــا ــتر و ب بيش كاتيوني تبادل از ظرفيت ــه ك
برخورداراست،در فرسايشپذيريمارنهايمنطقهمؤثربودهدر ايجادفرسايشهاي

ــاالنه بارند گيس مقد ار ــيدارد. انحاللينقشاساس نوع
اين روند را نيز ــال) درس ۴۰۰ميليمتر از منطقه (بيش
توسعه کاربريو اينکه تغيير به توجه تشديد مينمايد. با
رودخانه الوند آب انحراف همراه سازند به در اين ــت کش
آبياري د ر آينده در که درصورتي ــت، اس گسترش رو به
جهت ــيب با مد يريت مناسب ش و كم مسطح مناطق
حاضر حال باشد (در همراه ــوري خاك ش جلوگيري از
د ليل ظرفيت به مونتموريونيت نيستند)، خاكها شور
ــاورزي كش محصوالت باروري زياد،د ر ــي كاتيون تبادل

خواهد داشت. مثبت نقش
نظر از ــد ي آبكن ــايش فرس ــدي طبقه بن ــج نتاي
نظر است.از گرد يد ه د رج ۶ جد ول در تراكم و گسترش
اين نوع است. خطي نوع از ۱۱درصد آن نحوه گسترش،
تشکيل اوليه مراحل در و ــيب ش کم در نقاط آبكندها
(به غربي جنوب مناطق در عمدتًا پنجهاي ــاي آبكند ه
دارندپراکنش ــترش گس ــهر) ش نفت و ــومار س طرف
شاخه به صورت که ۷۴درصداست اي آبكند هاي پنجه
د ربر را آبكند ي ــايش فرس رخساره تمام سطح شاخه
که ــت اس ۱۵د رصد جبههاي آبكندهاي د ارند.پراکنش
تالقي محل خصوص به مرزي رود خانههاي اطراف در
فرسايش اطراف و ها فرعي(خروجي)حوزه شاخههاي
عرضي شکل پروفيل نظر از ميشوند. رودخانهاي ديده
وجود دارد.وضعيت اين Uشکل و آبكندVشکل دو نوع
منطقه زمينشناسي اليههاي جنس از ــکال تابعي اش
ــاخه هاي فعال (سرش ــه آبكندهاي طوريک ــت، به اس
آغاجاري ــازند س ضخيم مارن آبكندي)د ر ــايش فرس
ــازند هاي ديگر س ــخت س هاي اليه به زير د ر هنوز که
موارد که ــاير در س و منطقه نرسيدهVشکل ميباشند
به و است ضخامت کمتري سطحي داراي سازند سست
U شکل ميرسد،آبكند هاي زير در ــخت س نسبتًا اليه
پايين در عمدتا ــکل ش U ــده اند.آبكند هاي ش ايجاد
دارند .آبكندهاي Vشکل قرار Vشکل دست آبكندهاي
بود ه، فعال عمودي(هد کت) ــي بريدگ منطقه داراي د ر
ــتر(به بس در گياهي داشته،پوشش ادامه ــتر بس حفر
در و بود ه بيشتر نيز آنها طولي ــيب ش وجود ند ارد ، هدکت) د ر نزديک خصوص
بوده كند بستر حفر U شکل آبكندهاي در د ارند اما. ــترش گس مختلف جهات
ميشود. ديده جانبي هاي و تونل ــکل لغزش ش ديوارهها به جانبي ــايش فرس و
کف در و کمتربوده شکل V آبكند هاي به نسبت آبراههها طولي شيب  همچنين
و۲۵درصد آبكندهاي منطقهV شکل گياهي وجود دارد.۷۴درصد پوشش کانال

Uشکلميباشند.

شيب بين مي دهد که ــان آبكندهانش تراکم و شيب بين رابطه ــي بررس
۹۵ اطمينان سطح د رصد با ۸۳ ــتگي همبس ضريب ــکل تراکم آبكندVش و
با د رصد ۸۰ همبستگي ضريب ــکل Uش آبكند تراکم و ــيب ش بين درصد و
آغاجاري سازند در آبكندها دارد.پراکنش د رصد وجود ۹۹ اطمينان ــطح س
به آبكند ها تراكم بيشتر شيب د ر .(۴، ۱۰درصداست(اشکال۳ ۲تا ــيب د رش

شكل V خندقهاي تراكم و شيب بين رابطه :(۳) شكل

شكل u خندقهاي تراكم و شيب بين رابطه :(۴) شكل

مارني... سازند آبكندي فرسايش بررسي
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۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

طبيعي۳۹ منابع  در
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فرسايشهاي و آثار انحالل ۱۵درصد از بيشتر و درشيب ميشود مشاهده

دارد. وجود تونلي
MPSIAC ــدل م با ــاالنه نيز س ــوب توليد رس ــايش و فرس ــزان مي
ــان ــرايط يكس ش (د اراي واحدكاري هر در منظور اين به گرديد . برآورد
شناسي) و خاك فرسايش و ارتفاع،كاربري حهت، ــيب، ش زمينشناسي،
رخساره زياد فرسايش دهنده نشان بررسي اين ــد .نتايج ش انجام بررسي
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۴۰ طبيعي  منابع  در 

طبقهبندي پراكنشدرصدنوع اصلي عوامل

اساس طبقه بندي بر - ۱
آبكندها گسترش نحوه

نامناسب۱۱خطي برداري بهره و کم سازند،شيب جنس
نامناسب۷۴پنجهاي برداري بهره و کم سازند،شيب جنس
نامناسب۱۵جبههاي برداري بهره و کم سازند،شيب جنس

اساس طبقه بندي بر - ۲
عرضي پروفيل شکل

دامV۷۳شكل مفرط وچراي مارن زياد ضخامت

د ر زيرU۲۷شكل ماسهسنگ مارن سطحي وگسترش اليه كم اليه ضخامت

اساس طبقه بندي بر - ۳
آبكند تعداد تراكم

كم --خيلي
--كم

نامناسب۲۶متوسط و بهره برد اري شيب کم سازند، جنس

نامناسب۷۴زياد و بهره برد اري شيب کم سازند، جنس

زياد --خيلي

جمعبندي و بحث
آغاجاري ــازند س روي بر مورد مطالعه منطقه د ر آبكندي ــايش فرس
دارد .حدود منطقه رسوب توليد و ــايش فرس مهميدر نقش و بوده فعال
ــيب ش کم و ــطح مس اراضي تمام ــًا تقريب و ــوزه ــاحت ح ۲۰د رصد مس
ــر ميدهدتحت تاثي ــکيل راتش ــه منطق حدود۴۰درصد ــه را ک ــه منطق
مشاهدات و سازند ها پراكنش ــه نقش اساس (بر است آبكند ي ــايش فرس
ــند . ميباش Uبقيه و V ۷۰د رصد آبكندهاي منطقه هوايي).حد ود عكس
فرسايش ــاره منطقه،رخس ــوب رس ــايش و فرس ــدت ش برآورد به باتوجه
فرسايش که ــت داراس را ــوب و رس ــايش فرس ــترين ميزان آبكند ي بيش
به اين اراضي ــت. اس ــال تن در هکتار در س آن۲۴/۷ ــوب رس زياد و ان
برد اري بهره ــرايط ميشونداماش ــوب محس اراضي منطقه بهترين عنوان
در است الزم ــده است.لذا ش تشديد فرسايش باعث از اراضي ــب نامناس
به ــر کاربريها تغيي ــاي بويژه طرحه منطقه ــعه توس طرح هاي ــراي اج
جامع طرح ــب قال در ــت الزم اس همچنين گرد د(۱۴)و ــن نکته توجه اي
محل منطقه اين نمود.زيرا ــدام اق دام چراي به كنترل ــبت اجرايي نس و
د ليل زودرس(به كه چراي بوده ــاه كرمانش ــتان اس ــاير عش دام ــالق قش
عامل ــاد دام)دو زي تعد اد دليل (به ظرفيت از بيش و ــگام) زودهن ــوچ ك
فرسايش گسترش غير اينصورت در گياهي است. ــش پوش تخريب اصلي

نخواهد بود. از انتظار دور ــديد ي تش به صورت ي منطقه آبكند

استفاده مورد منابع
آبي،انتشارات فرسايش كاربردي،جلد ۱ ژئومورفولوژي ــن،۱۳۷۸؛ حس احمدي، - ۱

صفحه. دانشگاه تهران ۶۸۸
ــازندهاي س در آبكندها مورفومتري خصوصيات ــي ــر،۱۳۷۶؛ بررس خليلي،ناص - ۳
آبخيزد اري، ارشد کارشناسي پاياننامه سمل)، مورد ي شناسي(مطالعه زمين مختلف

مد رس،۲۱۴صفحه. تربيت ،دانشگاه دريايي علوم و طبيعي منابع د انشكده
نامه سوق،پايان منطقه در علل فرسايش آبكندي بررسي ۱۳۷۸؛ عبد ال شهريور، - ۴

دانشگاه تهران، ۱۹۵صفحه. طبيعي منابع کارشناسي ارشد آبخيزداري،د انشکد ه

ترجمه ۱۳۷۴؛ ان، و راد وني، ام رادوني، وي، ــورد نو، س جي، ميهائو، آي، ايچم، - ۲
روماني، کشاورزي اراضي در آبكندي فرسايش محمدي، محمد و صادقي حميدرضا
۱۵صفحه. تهران، آبخيزداري آبخيزداري،مديريت معاونت کشاورزي، جهاد وزارت

و چاپ ــه موسس ــه، خاک،ترجم ــت حفاظ و ــايش فرس ــن،۱۳۶۸؛ عليزاد ه،امي - ۵
رضوي،۲۵۷صفحه. قدس آستان انتشارات

واحدهاي با رسوب توليد فرسايش و شدت بررسي رابطه محمد،۱۳۷۲؛ فرجي، - ۶
پاياننامه ــتان خوزس احمدي بابا حوزه د ر EPM و PSIAC روش به ژئومورفولوژي
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