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َای فرظایؽی حًزٌ آبخیس مؽکذيزانَای شئًمًرفًلًشی ي تیپبررظی رخعارٌ  

 4، جًاد چسگی3، حمیذٌ افخمی2، محمذ رضا اختصاصی1*مصدٌ محمذی خؽًیی

 داوؽجًی دکتری مُىذظی آبخیسداری، ؼرکت مُىذظیه مؽاير رَپًیان ظبس ایعاتیط یسد -4ي  3ي 1

 اظی داوؽگاٌ یسداظتاد داوؽکذٌ مىابع طبیعی ي کًیرؼى -2

 

mohammadi.mojdeh@gmail.com

 ذٌیچک

 

ثلَک اص   ايي قشاس داسد. هحذٍدُ هطبلؼبتي هطکذٍصاى  دس حبضيِ غشثي فالت هشكضي ايشاى ٍ دسجٌَة غشثي ثلَک اسهٌذ

ٌِ ضٌبسي حَصُ آثخيض هطکذٍصاى ػجبستٌذ اص: سبصًذ ثختيبسي . ٍاحذّبي چيگسلِ كشهبى گستشش داسد جٌَة هٌطقِ تب

(Pl
c
b( سبصًذ گچسبساى ،)M

m
gجْشم ) -(، سبصًذ  آسوبسيE-M

dl
ja( ُسبصًذ پبثذ ٍ )EM

l
pثبضذ. فشآيٌذّبي ( هي

گش ّب( ٍ ديَّاصدگي دس ٍاحذّبي صهيي ضٌبسي تحت تأحيش ػَاهل آة ٍ َّايي ثَدُ ٍ ثِ دٍ ضکل فيضيکي )خشد ضذى سٌگ

ّبي فيضيکي ٍ ّبي آرسيي ٍ سسَثي دس احش فؼبليتگيشد. سسَثبت هَجَد دس حَصُ دس احش تخشيت سٌگضيويبيي غَست هي

E-Mّب ٍاحذ سٌگي پبلئَطى اًذ ٍ هٌطأ آىضيويبيي ٍ ثيَلَطيکي ثَجَد آهذُ
dl

ja)ٍاحذ ًئَطًي ٍ ) (Pl
c
b )ثبضٌذ. اص هي

است. دس هجوَع  هبَّس ٍ دضت تقسين ضذُ  سِ ٍاحذ ًبّوَاسي كَّستبى، تپِلحبظ طئَهَسفَلَطي حَصُ هَسد هطبلؼِ ثِ 

اي هطبّذُ ضذُ دس حَصُ ضبهل تشاست، سيضش، حشكبت تَدُثبضذ. سخسبسُ طئَهشفَلَطي هي 18حَصُ هطکذٍصاى ضبهل 

Plثبضذ كِ دس ٍاحذ ٍاسيضُ ٍػوذُ تشيي آى لغضش هي
c
b  سخ دادُ ٍ دس ٍاحذّبيEM

l
p  ٍM

m
g  يل ٍجَد هبسى، اقلين ثِ دل

ٍاحذ كبسي ضٌبسبيي ٍ تفکيك ضذ ٍ  18تيپ فشسبيطي دس  7حَصُ هَسد هطبلؼِ ٍ ضيت هستؼذ ايي پذيذُ هي ثبضٌذ. دس

 ّبي فشسبيطي اسائِ گشديذ.  ثػَست  تيپ

، هطکذٍصاى طئَهَسفَلَطي ،سخسبسُ ،ثيَلَطي، تيپ فشسبيطي ياشگان کلیذی:

 مقذمٍ -الف

ّذف  ًوبيذ.دس هَسد چگًَگي تطکيل ٍ تکَيي اضکبل تَپَگشافي سطح صهيي ثحج هي ضٌبسيهيي سيختطئَهَسفَلَطي يب ص

ّبي داسي، طشحّبي هختلف آثخيضداسي، هشتغاغلي اص هطبلؼبت طئَهَسفَلَطي دستيبثي ثِ ٍاحذّبي كبسي جْت ثشًبهِ

سفَلَطي ّش هحذٍدُ دس هطبلؼبت آثخيضداسي ثشسسي خػَغيبت صهيي ضٌبسي ٍ طئَهَ. ثبضذاي ٍ آهبيص سشصهيي هيهٌطقِ

جْت اتخبر كليِ تذاثيش الصم دس حفبظت هٌبثغ آة ٍ خبک دس ّش هٌطقِ ًَع سبختبس . ثبضذاي هيداساي اّويت قبثل هالحظِ

اي ٍ ٍضؼيت پبيذاسي هٌطقِ ثِ لحبظ لغضش ّوچٌيي هَسف هٌطقِ اص ػَاهل ثسيبس ثٌيبدي صهيي ضٌبسي، تکتًَيك هٌطقِ

 ثبضذ. سبسي هيٍ ا
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 مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ: -1

  50ْ  31َ  51ً ّبيضوبلي ٍ طَل  31ْ  33َ  32ٍ ً  31ْ   29َ  42ً ّبي اص ًظش جغشافيبيي ثيي ػشؼهطبلؼبتي حَصُ 

َة جٌلشدگبى ٍ دس سوت. ايي حَصُ دس استبى چْبسهحبل ٍ ثختيبسي ، دس ضْشستبى ضشقي ٍاقغ ضذُ است 50ْ 37َ 03ٍ ً

كيلَهتش هي ثبضذ. حَصُ هَسد  11/28كيلَهتش هشثغ ٍ  92/35هسبحت ٍ هحيط حَصُ ثِ تشتيت  غشثي آى قشاس گشفتِ است .

ّبي هشصي ضوبلي ّبي هَجَد دس حَصُ دس ثخصكِ تٌْب جبدُثبضذ ثطَسي هطبلؼِ اص ًظش ساُ دستشسي داساي هحذٍديت هي

 ّبي هشكضي دس حَصُ ٍجَد ًذاسد.ثخص ضَد ٍ جبدُ قبثل دستشسي ثٍِ جٌَثي ديذُ هي

 ريغ کار -ب

 هَسد ًيبص. ّب ، هطبلؼبت ٍ ًقطِ ّبيجوغ آٍسي ٍ ثشسسي گضاسش-1

اًتطبس يبفتِ تَسط  1:250000ٍ  1:25000ثشسسي ًقطِ ّبي تَپَگشافي ٍ صهيي ضٌبسي ضبهل ًقطِ ّبي تَپَگشافي -2 

  بي هسلحسبصهبى ًقطِ ثشداسي كطَس ٍ سبصهبى جغشافيبيي ًيشٍّ

 ّبي هَسد ًيبص.ّب ٍ ًَع ثشداضتثبصديذ اٍليِ غحشايي ٍ تؼييي ًحَُ پيوبيص-3

 .ضٌبسيصهيي ًقطِ تْيِ-4

 تْيِ ًقص طئَهَسفَلَطي هٌطقِ هَسد هطبلؼِ.-5

 اص هٌطقِ هَسد هطبلؼِ. ثبصديذّبي غحشايي ثِ ّوشاُ  BLMتؼييي ػَاهل ّفت گبًِ  -6

ّبي طئَهَسفَلَطي ٍ صهيي ضٌبسي ٍ خبک  اي، ًقطِتػبٍيش هبَّاسُ ًقطِ آى ثش اسبس ّبي فشسبيطي ٍ تْيِثشسسي تيپ-7

 BLMٍ ًيض ثبصديذّبي هفػل غحشايي ٍ پس اص ثکبسثشدى سٍش 

 وتایج -ج

ّب ثبيستي ًقطِ صهيي ضٌبسي حَصُ تْيِ ضَد ثِ ايي هٌظَس جْت ضٌبخت ٍ ثشسسي ٍاحذّبي صهيي ضٌبسي ٍ گستشش آى

آى  اسدل( ٍ هْوتش اص 1:100000اي ٍگَگل اسث ٍ ًقطِ صهيي ضٌبسي هٌطقِ )ٌيك تػبٍيش هبَّاسُثب استفبدُ اص تک

ثش اسبس هطبلؼبت غَست گشفتِ سبصًذّبي  ثبصديذّبي هيذاًي ًقطِ صهيي ضٌبسي حَصُ آثخيض هطکذٍصاى تْيِ گشديذ.

ذ. سبصًذ پبثذُ ٍ ثبضٌگي جَاى هيهَجَد دس هٌطقِ دس دٍساى سَم صهيي ضٌبسي يؼٌي سٌَصٍئيك قشاسد داضتِ ٍ ّو

اًذ. سخٌوَى پليَسي ٍاقغ ضذُ-هيَسي ائَسي ٍ سبصًذّبي گچسبساى ٍ ثختيبسي دس دٍسُ  -دٍسُ پبلئَسيجْشم دس-آسوبسي

ثبضذ. سبصًذ پبثذُ دسغشة حَصُ قبثل هطبّذُ است جْت گستشش ايي سبصًذ داساي سًٍذ غبلت ضوبل غشثي جٌَة ضشقي هي

جْت گستشش آى داساي سًٍذ  ٍ ْشم ثِ غَست ًَاسي دس قسوت غشثي ٍ هيبًي حَصُ كطيذُ ضذُ استج-سبصًذ آسوبسي

جٌَة ضشقي است. سبصًذ گچسبساى اص ًظش تکتًَيکي ضکل پزيش ثَدُ ثِ اًحالل حسبس است، تحشک -غبلت ضوبل غشثي

قشاس داسد. هسبحت ايي سبصًذ ثبلغ َصُدّذ. ايي سبصًذ دس قسوت ضوبلي ح صيبد داضتِ ٍ دس هقبثل فطبسّب ٍاكٌص ًطبى هي
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ّبي دسغذ اص حَصُ سا هي پَضبًذ. سبصًذ ثختيبسي دس ضوبل تَسط ًْطتِ 24/0كيلَهتشهشثغ هي ثبضذكِ هؼبدل  085/0ثش 

جْشم هحػَس ضذُ است. -كَاتشًشي، دس ثخص ضوبل ضشقي تَسط سبصًذ گچسبساى ٍ دس ثقيِ جْبت تَسط سبصًذ آسوبسي

 ضوبلي قبثل هطبّذُ است. -سبصًذ دس هٌطقِ هَسد هطبلؼِ سخسبسُ صهيي لغضش ثب جْت حشكت جٌَثي دس ثخص غشثي ايي

ha 

Pl
c
b

M
m

g 

E-M
dl

ja 

E
ml

p 

  ha     

M.m.Escarp 3.80 136.63  

m

 
 
 

 

(M
)

 

1 

M.m.Rca,av 7.58 272.28  
2 

M.m.Osc,ce  3.26 117.07  
3 

M.m.Osc,t 4.59 164.59  
4 

M.m.Or 19.96 717.05  
5 

M.m.Ost  6.86 246.57  
6 

M.m.Mf,t  1.81 65.10  
7 

M.m.Ou 0.16 5.92  
8 

M.H.Osc,t 11.25 403.94  

H

 

9 

M.H.Ost 5.89 211.60  
10 

M.H.caltivate 0.82 29.38 11 

M.H.Mf,t  1.16 41.71  
12 

M.H.Ou 1.08 38.88  
13

D.Osc 21.1 806.78  
D 

 

14 

 ha  
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D.Ost 2.04 73.34 15 

D.caltivate 5.10 132.85  
16 

D.Mf,t 0.93 33.38 17 

D.Er 2.63 94.59 18 

 100,00 3591.66    

دس هجوَع حَصُ  است. هبَّس ٍ دضت تقسين ضذُ  تپِثِ طَس كلي حَصُ هَسد هطبلؼِ ثِ سِ ٍاحذ ًبّوَاسي كَّستبى، 

اي اص جولِ ضبّذ ثشٍص سبيش حشكبت تَدُ  ٍاسيضُ ثبضذ. دس هحذٍدُ ػالٍُ ثشسخسبسُ طئَهشفَلَطي هي 18هطکذٍصاى ضبهل 

ّبي صهيي ضٌبسي، ضيت، تَپَگشافي، ثبضين. ضبيبى ركشاست ًقطِ سخسبسُ اسائِ ضذُ تلفيقي اص ًقطِلغضش ٍ تشاست ًيض هي

( 2جذٍل )ثبضذ. كبسضٌبسي هي، خطَط آثشاِّ، تػبٍيش گَگل اسث، ثبصديذ هيذاًي ٍ دس ًْبيت ًظشات Demّيپسَهتشي، 

دس حَصُ هَسد هطبلؼِ دّذ. ّبي طئَهَسفَلَطيکي حَصُ هطکذٍصاى سا ًوبيص هيّب ٍ سخسبسُهطخػبت ٍاحذّب، تيپ

اگشچِ خبک سجك ًفَرپزيشي خَثي سا اسائِ  ّب خبک سجك لَهي ضٌي گضاسش ضذُ است.هطکذٍصاى دس اكخش پشٍفيل

دٌّذ كِ ثِ ساحتي تَسط آة قبثل حول ّستٌذ.  حي خبک سا ضي سيض تطکيل هيدّذ اهب دسغذ صيبدي اص رسات سط هي

 سبختوبى خبک ًيض ضؼيف گضاسش ضذُ است. 

 

 (Dدضت سش)
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QU1

(QU2)

Pa Qu 

BLM

ٍ ؼذت )ظطحی،ؼیاری،خىذقی ي...(مًجًد در حًزٌ ي رتبٍ بىذی آوُا با تًجٍ بتًصیف اؼکال فرظایؽی -1

 (  BLMبريز ي عالیم فرظایػ)براظاض جذايل

ضَد. دس  ّبي فشسبيطي ديذُ هي ثِ دليل ٍضؼيت فشسبيطي ًبهٌبست غبلجبً اضکبل فشسبيطي ثػَست هختلط ٍ دس قبلت تيپ

خٌذقي ًيض  فشسبيصٍاحذ كبسي  چٌذضَد ٍ دس  هيتوبم سطح حَصُ فشسبيص سطحي ثطَس تَام ثب ضذتْبي هتفبٍت ديذُ 

 هطبّذُ است كِ هؼلَل ٍجَد سبصًذّبي هبسًي ٍ حسبس ثِ فشسبيص دس حَصُ است.قبثل 

SH:  كِ ثِ دليل چشاي هفشط ٍ يب كطبٍسصي غيشاغَلي، خبک حبغلخيضي خَد سا اص دست ، است سطحيػالهت فشسبيص

 تَاى تطخيع داد.اي َّايي ثب تغييش سًگ تي ػکس ثِ خَثي هيا سا دس سٍي ػکسّذ. ايي لکِهي

R:  گشدد كِ داساي ػوقي ثبضذ احش آى دس سٍي داهٌِ ثِ ضکل خطَط ثسيبس ثبسيکي هطخع هيهي ضيبسيًطبًِ فشسبيص

 .ثبضذهتش هيحذٍد سبًتي

ST است. ايآثشاِّ: ًطبًِ فشسبيص 

SC كِ ًبضي اص َّاصدگي ٍ فشسبيص هکبًيکي ثَدُ است.  ايٍاسيضُ: فشسبيص 

Ta :تش دس سٍي ضيت ّبي تٌذ كِ فبقذ پَضص گيبّي ثَدُ ٍ دس داهٌِ ّبي سبيِ ثِ ٍجَد ّب ثيط، هحل تطکيل آىتبفًَي

 آيٌذ.هي
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Ca :ّبي ايي دسُ ثبضذ. ديَاسُاي ػويق ٍ طَيل است كِ دس ثستش آًْب آة جبسي هي، اص هطخػبت اغلي آًْب دسُكبًيَى

 گيشد.ضيت ثسيبس تٌذي داضتِ كِ تقشيجب حبلت ديَاسي سا ثِ خَد هي

 ٍCE :كِ ّوبى ػول اًحالل هي ثبضذ كِ ثش حست ًَع كبًي هتفبٍت است دس ًظش گشفتِ ضذُ است ضيويبيي فشسبيص. 

 هطخع ضذُ است. BLMثبضذ كِ ثشاسبس سٍش  هي صيبدضذت  3ضذت هتَسط ٍ  2، كنثشاي ضذت  1ػالهت اًذيس 

ي ٍ تيپ فشسبيطي هطخع ضذُ اختػبظ يبفتِ ثِ ٍاحذّبي كبس BLMاهتيبصات ّفت گبًِ سٍش  (3جذٍل ضوبسُ )

 دّذ.  ثشاسبس آى سا ًطبى هي

BLM 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ت
ح

سا
د م

ص
در

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

كدفرسايشي

ّبي فشسبيطي اسائِ گشديذ. دس  ٍاحذ كبسي ضٌبسبيي ٍ تفکيك ضذ ٍ ثػَست ًقطِ تيپ 18تيپ فشسبيطي دس  7دس كل 

اي ػَاهل هختلف تبحيش گزاس ثش ايي  ّبي اًجبم ضذُ ٍ ثبصديذّبي هٌطقِ ساثطِ ثب ػَاهل هَحش دس فشسبيص خبک ثب ثشسسي

ّب دس حَصُ هَسد هطبلؼِ هطخع ضذ كِ ثِ فشآيٌذ ضٌبسبيي ضذُ ٍ پس اص ثشسسي ًقص ّش يك اص ايي ػَاهل هْوتشيي آى

SH3-Ca3-Ta3 E1 
25 

0 4 5 4 4 4 4 M.m.Escarp 

SH3-Ca3-Ta3 E1 27 0 4 6 4 4 4 4 M.m.Rca,av 

Ca3-Ta3-SC3 E2 28 0 4 6 4 5 5 4 M.m.Osc,ce

SH3-R2-SC2E3 43 0 7 8 7 7 7 7 M.m. Osc,t 

SH3-R3-SC2 E4  49 1 8 10 8 8 6 8 M.m.Or

SH3-R3-SC3 E5  51 2 8 11 9 8 5 8 M.m.Ost

SH3-R2-SC2 E3 45 0 4 4 10 10 9 8 M.m.Mf,t 

ST2E6  62 2 10 11 10 10 9 10 M.m.Ou

SH3-R2-SC2 E3 48 0 7 8 8 8 8 9 M.H.Osc,t 

SH3-R3-SC3 E5 58 2 10 11 10 9 7 9 M.H.Ost 

SH3-R2-SC2 E3 45 1 6 6 7 8 8 9 M.H.cal

SH3-R2-SC2 E3 54 0 6 6 10 11 10 11 M.H.Mf,t

ST2 E6 62 2 10 11 10 10 9 10 M.H.Ou 

SH3-R2-SC2E3 54 0 8 7 10 9 10 10 D.Osc 

SH3-R3-SC2 E4 61 2 10 11 11 9 9 9 D.Ost 

SH3-R2-SC2 E3 46 1 7 6 7 8 8 9 D.cal 

SH3-R2-SC2 E3 49 0 5 6 10 10 9 9 D.Mf,t 

ST3 E7 65 2 12 12 10 10 9 10 D.Er 
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(، ٍجَد تطکيالت حسبس صهيي ضٌبسي، ػذم تؼبدل دام ثب ظشفيت هشتغ تشتيت اٍلَيت ػجبستٌذ اص: ٍضؼيت تَپَگشافي)ضيت

 .ثبضٌذ هي ٍ سػبيت ًکشدى اغَل غحيح كطبٍسصي

 

     
   

E1 SH3-Ca3-Ta3 341.41 43.43 E-M
dl

ja,E
ml

p   15% 63% 

E2 Ca3-Ta3-SC3 106.41 37.04 Plb
c,E-M

dl
ja   52% 10% 

E3 SH3-R2-SC2 1783.27 21.3 

Plb
c,Mm

g,  

E-M
dl

ja, E
ml

p   70% 18% 

E4 SH3-R3-SC2 875.89 28.55 E-M
dl

ja, E
ml

p   46% 25% 

E5 SH3-R3-SC3 216.95 27.42 Plb
c,E-M

dl
ja   48% 10% 

E6 ST2 54.09 17.45 Plb
c,E-M

dl
ja    70-80  

E7 ST3 213.64 21.12 

Plb
c,Mm

g,         

 E-M
dl

ja, E
ml

p    85% 

 مىابع -د
 .اًتطبسات داًطگبُ تْشاى. جلذ اٍل .طئَهَسفَلَطي كبسثشدي. 1374ح.  احوذي،

 .بسات داًطگبُ تْشاىاًتط. جلذ دٍم كبسثشدي. ّيذسٍلَطي. 1375 .م هْذٍي،

 .اًتطبسات داًطگبُ تْشاى .فشسبيص آثي ٍ كٌتشل آى. 1380 ح. سفبّي،

 .هٌْذسيي هطبٍس سّپَيبى سجض ايسبتيس، گضاسش فيضيَگشافي حَصُ هطکذٍصاى

 .هٌْذسيي هطبٍس سّپَيبى سجض ايسبتيس، گضاسش َّا ٍ اقلين ضٌبسي حَصُ هطکذٍصاى

 .حَصُ هطکذٍصاى ٍ پَضص گيبّي خبكطٌبسي هٌْذسيي هطبٍس سّپَيبى سجض، گضاسش

 .هٌْذسيي هطبٍس سّپَيبى سجض ايسبتيس، گضاسش پَضص گيبّي حَصُ هطکذٍصاى

.هطکذٍصاى ٍ طئَهَسفَلَطي حَصُ گضاسش صهيي ،ايسبتيسهٌْذسيي هطبٍس سّپَيبى سجض
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