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 ییونا تنگه زیآبخ حوضه در رسوب دیتول و شیفرسا بر یتولوژیل عامل ریتأث مطالعه

 بروجرد انشهرست

 

 4کوشانفر علی، 3امیراحمدیابوالقاسم ، 2اسدیمحمدعلی زنگنه، 1*لیال منتصری

 
 

 چکیده
ای برخوردار است. با انجام مطالعات لیتولــویی و شناسایــی    های آبخیز از اهمیت ویژه شناخت و بررسی فرسایش در حوضه

نابــع طبیعی اقدام کرد. هدف از ایـ  مطالعـهب بررسـی    توان در زمینه حفاظت از م پتانسیل فرسایش و تولید رسوب حوضه می

تأثیر عامل لیتولویی بر فرسایش آبی حوضه آبخیز تنگه ونـایی شررسـتان برودـرد از میـان سـایر عوامـل مـفثر بـر فرسـایش          

نطقهب با شناسی م های یئومورفیک حاصل از فرآیندهای آبی و سازندهای زمی  باشد. به ای  منظور پس از شناسایی لندفرم می

آزمایش گرانولومتری و روش پسیاکب اقدام به بـرآورد   ایب مشاهدات میدانی و با استفاده از گیری از مطالعات کتابخانه برره

 فرسایش و تولید رسوب حوضه گردید.

ل شـدید سـیالبی و حاصـ    هـای  ای و دریـان  ها را از نوع رسوبات رودخانه رسوب حوضهب ماهیت آن های گرانولومتری نمونه

هـای حوضـه نیـزب عامـل      دار معرفی کرد. بررسی روش پسـیاک بـر روی داده   فرسایش آبی با بافت درشتب ناهمگ  و زاویه

( در فرسایش حوضه مشخص کرد. اولی  عامل فرسایش با بیشـتری  وزن  73/4وان ششمی  عامل تأثیرگذار )عن لیتولویی را به

(ب پوشـش گیـاهی شـناخته شـد. پـس از تعیـی  دردـه        -37/1  وزن )(ب عامل توپوگرافی و آخری  عامـل بـا کمتـری   77/13)

مترمکعـ  در کیلومترمربـع و میـانگی      9/277دهـی سـاهنه کـل حوضـه      (ب میانگی  رسـوب 73/11دهی کل حوضه ) رسوب

بنـدی کیفـی فرسـایشب     مترمکع  در کیلومترمربع حاصل گردید. بر اسـا  ایـ  نتـای  و طبقـه     1/342ساهنه فرسایش ویژه 

گیـرد.   فرسایشـی )فرسـایش متوسـ  و رسـوبدهی کـم( قـرار مـی        7ضه آبخیز تنگه ونایی شررستان برودـرد در کـال    حو

مترمکعـ  در کیلومترمربـع( و بیشـتری  فرسـایش      7/1127(ب بیشتری  رسـوبدهی )  mfچنی  مشخص شد که واحد مارن ) هم
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باشد که در کال  فرسایش و رسوبدهی خیلی زیـاد   می مترمکع  در کیلومترمربع( را نسبت به دیگر سازندها دارا 7/4717)

مترمکعـ  در کیلومترمربـع( در    3/231مترمکعـ  در کیلومترمربـع( و فرسـایش )    3/77گیرد و کمتری  رسوبدهی ) قرار می

 دهد. ( رخ میTRgr-vهتریتی تریا  ) -واحد ولکانیکی

 مدل پسیاک.لیتولوییب فرسایش آبیب رسوبدهیب تنگه وناییب  ها: کلید واژه

 

 مقدمه

توان یافت که در معرض تخری  و فرسایش  ای را در سطح زمی  می امروزه کمتر منطقه

های آبخیـزب   (؛ لذا یکی از مباحث مرم در حوضه191: 1791قرار نگرفته باشد )احمدیب 

دعفـری و   حفاظت از منابع آب و خـاک و کنتـرل فرسـایش و رسـوب اسـت )شـریعت      

پـذیری   با توده به مشکالت فرسایشب هزم اسـت کـه فرسـایش    (.9 3: 1771همکارانب 

نیـا و همکـارانب    ها به فرسایش را مشخص کرد )فیض سازندهای مختلف و حساسیت آن

هـای حوضـه آبخیـز اسـت کـه       تـری  فرسـایش   (. فرسایش آبی یکـی از رایـ   74: 1772

(.  2: 1791نلیـوان و همکـارانب    سـازد )اسـدی   خسارات سـنگینی را در منطقـه وارد مـی   

بـدیری اسـت کـه بـا مشـخص       ؛است "لیتولویی"  بازدمله عوامل مفثر در فرسایش آبی

توان نوع کاربری اراضی و شـیوه دسترسـی بـه مـدیریت مناسـ  را       شدن ای  پارامتر می

های تجربی برآورد فرسایش و رسـوب رایـ     در مدل(. 1: 1774تعیی  نمود )بیگلرزادهب 

PSIACدر کشور مانند 
میان عوامـل امتیـازآورب از اهمیـت    ب عامل لیتولویی از EPMو  1

 (. 199: 1792دعفریب  ای برخوردار است )پیروان و شریعت بسیار ویژه

با توده به اهمیت مسئله فرسایش و وقوع آن در سراسر درانب مطالعات زیـادی در ایـ    

یاب انگلسـتان و  مورد انجام گرفته است که از ای  میان کشورهای کاناداب آمریکـاب اسـترال  

انــد  تــری  تحقیقــات را در زمینــه حفاظــت خــاک و فرســایش انجــام داده پاکســتان بــیش

شناسی به  ها قبل دانشمندان علم دغرافیا و زمی  (. از مدت19: 1779)مقصودی و حبیبیب 

ــف     ــی و رســوبدهی متفــاوت ســازندهای مختل ــویی و فرســایش آب مطالعــه رابطــه لیتول

( فرسـایش آبـی را بـه عنـوان یـک      1991و همکارانب  2)اولدم  اند. شناسی پرداخته زمی 

                                                 
1. PSIAC : Pacific Southwest Inter-Agency Committee 
2. Oldman 
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ب 1نماینـد. )برایـان   لیدی مرم در تخری  خاک مناطق مختلف در دنیا مطرح میک فرآیند

پذیری خاک و فرآیندهای فرسـایش آبـی در    ای تحت عنوان فرسایش ( در مطالعه   2

ر روی آبراهه و فرسایش بی  دار در اراضی کانادا با تمرکز بر تحقیقات تجربی ب تپه شی 

بینـی فرسـایش    های پیش سازی شده و تکنیک سازی تصادفی باران شبیه ای با مدل آبراهه

های زمانی و مکانی مناس ب نشان داد که بسیاری از ادزای فرسایش به  خاک در مقیا 

شدت تحت تأثیر عوامل آب و هـوایی ماننـد توزیـع بارنـدگی و عمـل یخبنـدان اسـت.        

ای تحت عنوان نظارت بـر فرسـایش آبـی در دشـت انگلسـتان و       ( در مقاله1  2ب 2)اوانز

بـر   1997تا   193فرسایش آبی در مناطق پست انگلستان و ولز را از سال ولزب مشاهدات 

پایه چرار طرح بزرگ نظارتی بررسی کرد و نتای  حاکی از افزایش فرسـایش در طـول   

ای تحت عنوان پیش بینی  ( در مقاله17 2انب و همکار 7)ونته سال گذشته بوده است.  2

هــای  بــه ارزیــابی مــدل ای هــای منطقــه فرســایش خــاک و عملکــرد رســوب در مقیــا 

 بــرای بــر ایــ  اســا انــد.  گیــری میــزان فرســایش خــاک و رســوبدهی پرداختــه انــدازه

مـدل  هـای متوسـ ب    بـرای حوضـه   وهای رگرسـیون ییرخطـی    مدل بهای بزرگ حوضه

PSIAC بFSM ( در 1777اقلیـدیب   رو و ثابـت )نیـک . کالیبره شد دهی ص رسوباخشو

بررسـی رونــد فرسـایش آبــی در حوضـه رودبــال داراب بـا اســتفاده از روش پســیاک و     

شناسـی و نـوع    محاسبه شدت فرسایش حوضه در هر سازند نشان دادند که سازند زمیــ  

مــی و محیطـی   خاک مرمتری  عــوامل تغییـر میـــزان فرسـایش بـا شـرای  یکسـان اقلی       

دهـی و بررسـی حساسـیت     ( در مطالعـه رسـوب  1774قـدم و همکـارانب    باشد. )ثابـت  می

گانـه مـدل پسـیاک و     نسا با استفاده از عوامـل نـه   -سازندها به فرسایش در حوضه کسیل

دهی هر زیرحوضه مشخص کردند که انـدیس فرسـایشب از یـک     محاسبه شدت رسوب

 بخـوردگی شـدید منطقـه    ند بـه دلیـل گسـل   زیرحوضه به زیرحوضه دیگر در یـک سـاز  

ای بـــا عنـــوان ارزیـــابی و تعیـــی  میـــزان  ( در مقالـــه1774متفـــاوت اســـت. )شـــریفیب 

هـای   یرب شررستان دامغان با استفاده از عکـس  های آبخیز شمال پذیری حوضه فرسایش
                                                 
1. Bryan 
2. Evans 
3. Vente 
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  3تـر از   شناسی تعیـی  نمـود کـه در مجمـوع بـیش      های توپوگرافی و زمی  هواییب نقشه

سنگ همراه با آهـک و مـارن و رسـوبات آبرفتـی      منطقه با لیتولویی شیل و ماسه درصد

( نیــز در 1771پــذیری بـاهیی اســت. )ثروتـی و مختــومیب    عرـد حاضــر دارای فرسـایش  

های لسی در حوضه آبخیز میدان دیق استان  ای تحت عنوان ارزیابی فرسایش نرشته مقاله

تری   شناسیب از مرم دند که شرای  خاص زمی گلستان با استفاده از مدل پسیاک نشان دا

( 1771)خاکسار و همکارانب . تری  میزان فرسایش ای  حوضه است عوامل مفثر در بیش

 B.L.Mای در حوضه آبریـز مرـارلو بـا اسـتفاده از روش مطالعـات صـحرایی        در مطالعه

و شناسـی حوضـه بـه فرسـایش را تعیـی  نمودنـد. )مقصـودی         حساسیت سازندهای زمی 

 های نگار )کرمانشاه( با استفاده از مدل ای در حوضه آبخیز مریم ( در مطالعه1779حبیبیب 

بندی فرسایش خاک و شدت تولید رسـوب را مـورد    و فائوب پرنه EPMتجربی پسیاکب 

عنـوان   و اطالعات مستخرجب مدل پسیاک بـه  ها ارزیابی قرار دادند و پس از مقایسه نقشه

پور و  بندی شدت فرسایش در ای  حوضه آبخیز انتخاب شد. )علی مدل برینه از نظر پرنه

ای در منطقه عـال  سـمنان بـا اسـتفاده از روش پسـیاکب       ( نیز در مطالعه1791همکارانب 

دایگـاه و   بب هـدف ارزیـابی  در ای  مطالعهفرسایش آبی حوضه را برآورد کردند.  میزان

ولید رسوب در حوضه آبخیز تنگـه  اهمیت عامل لیتولویی در مقدار و نحوه فرسایش و ت

  است.ونایی 
 
 

 منطقه مورد مطالعه

  772تـا     47ْ  272کیلومتر مربع و بی   3/32حوضه آبخیز تنگه ونایی دارای مساحتی معادل 

عرض شـمالی در دامنـه ارتفاعـات کـوه گـری  از       77ْ  172تا    77ْ  172طول شرقی و   47ْ

تــری   حوضــه آبخیــز تنگــه ونــاییب شــمالی زون زاگــر  مرتفــع واقــع گردیــده اســت.

  1شــود و نقطــه خرودــی آن در فاصــله  محســوب مــی 1زیرحوضــه آبریــز رودخانــه دز

کیلومتری از شرر برودرد قرار دارد. حوضه مورد مطالعه از نظر موقعیت سیاسی متعلق به 

                                                 
1
های مطالعـاتی رودخانـه دز از حوضـه     دز  محدوده تنگه وناییهای آبریز ایرانب حوضه آبخیز  بندی و کدگذاری حوضه طبق تقسیم.  

شـود )وزارت   محسـوب مـی  فار  و دریای عمانب یکی از شش حوضه آبریز اصلی ایران  آبریز کارون بزرگ و نرایتاً حوضه آبریز خلی 

 (.3: 1791نیروب 
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از بخش اشترنیان شررسـتان برودـرد در اسـتان لرسـتان در یـرب کشـور        روستای ونایی

 دهد. ( موقعیت دغرافیایی حوضه آبخیز تنگه ونایی را نشان می1باشد. شکل ) می

 

 
 )منبع: نگارندگان( : موقعیت دغرافیایی حوضه آبخیز تنگه ونایی.1شکل 

 
 

شـی  بیشـتر از   و  متـر   231یک منطقه کوهستانی با متوس  ارتفاع  منطقه مورد مطالعهب

حوضه بوسیله یک آبراهـه اصـلی    سطح .شرقی است -درت عمومی یربیبا درصد   7

 4/13های متعدد فرعی زهکشی شده که در مجموع طول آبراهه اصلی  )ونایی( و آبراهه

اقلیم  (.2باشد )شکل  کیلومتر می 7/72های مودود در حوضه  کیلومتر و طول کل آبراهه

نمـای آمبـریهب در محـدوده اقلـیم ارتفاعـات و کوهسـتانی قـرار         ای  حوضه مطابق اقلـیم 

ای و سامانه پرفشار دن  مداری  های اصلی یربی و مدیترانه گیرد و تحت تأثیر دریان می

ــه  ــوع مدیتران ــم بارنــدگی اساســاً از ن ــ  منطقــه دارای   اســت. ریی ای اســت و در کــل ای

 باشد. های خیلی سرد و پر برف می های خنک و معتدل و زمستان تابستان
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 نگارندگان( )منبع:ه ونایی. : شبکه هیدروگرافی حوضه آبخیز تنگ2شکل 



 

ها مواد و روش

سنجی ودود ندارد؛ بنابرای   های رسوب در حوضه آبخیز مورد مطالعهب ایستگاه ثبت داده

در تخمـی  میـزان رسـوب و     روش پسـیاک از دمله های تجربی مناس   ناگزیر از روش

و توپـوگرافی   شناسـی  هـای زمـی    از نقشـه  رابطـه در ای  . استفاده کردیممنطقه فرسایش 

بـرداری از مقـاطع    نمونـه  بEarth Googleافزار در نرم 1ای لندست منطقهب تصاویر ماهواره

  Arc GISافزارهـای  مختلف و آزمایش گرانولومتریب سیستم اطالعات دغرافیایی و نرم

شناسـیب خـاکب آب و هـواب     نـه عامـل )سـنگ    پسیاکب در روش برره بردیم. Excellو 

بـرداری از زمـی ب    تی و بلندی )توپوگرافی(ب پوشش گیاهیب بررههای سطحیب پس دریان

ای( با امتیازبندی دداگانه درت محاسبه و بـرآورد   فرسایش سطحی و فرسایش رودخانه

طوریکه هر کدام از ای  عوامل از نظر کیفی به سـه   فرسایش در نظر گرفته شده است. به

گـردد. عـدد بـه     بنـدی مـی   + رتبـه 21تـا   - 1درده زیادب متوس  و کم و از نظر کمی از 

نامند. بر اسا   آن زیرحوضه می دهی دست آمده از دمع ای  نه فاکتور را درده رسوب

(ب میـزان کیفـی   137: 1791بنـدی اسـتاندارد فرسـایش در روش پسـیاک )احمـدیب      طبقه

(. طبـق ایـ    1شـود )دـدول    کال  فرسایشی تقسیم مـی  1فرسایش هر حوضه آبخیز به 

                                                 
1. Image Landsat / Copernicus (CNES / Airbus), Imagery Dates: May 22, 2114- Jun 14, 2112; 

Imagery Dates: Jun 21, 2112- Jun 14, 2112 and Imagery Dates: Jun 1, 2112- Jun 14, 2112. 
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تـدری  کـاهش    بـه  1تـا کـال  فرسایشـی     1فرسایش از کال  فرسایشـی  ددول مقدار 

 یابد. می
 (137بص1791بندی فرسایش با روش پسیاک. )احمدیب : طبقه1ددول 

 

آن هـای    بندی در تعیی  کال  فرسایشی کـل حوضـه آبخیـز و زیـر حوضـه      از ای  طبقه

توان میزان رسوب تولیـد شـده را تخمـی      یچنی  با استفاده از آن م گردد. هم استفاده می

( یـا همـان میـزان تولیـد     Qsدهی هر زیر حوضهب رسوب ویژه ) زد. با تعیی  درده رسوب

( از رابطـه زیـر   Qsشـود. رسـوب ویـژه )    رسوب در واحد سطح آن زیرحوضه تعیی  مـی 

 گردد: برآورد می
R 71/ 

e 33/77  =QS 

QSمترمربع: میزان تولید رسوب به مترمکع  در کیلو 

R 
                                       گانه دهی یا مجموع نمرات عوامل نه : درده رسوب  

e   317/2: عدد نپری برابر با 

گانه پسیاک را در کل حوضه محاسبه و درده  سپس میانگی  وزنی هر کدام از عوامل نه

( کـال   1ل )بـا تودـه بـه دـدو     آوریـم.  دسـت مـی   رسوبدهی کل حوضـه آبخیـز را بـه   

فرسایشی حوضه را تعیی  و میزان رسوب کل حوضـه آبخیـز را بـر اسـا  فرمـول فـو        

(Qsمحاسبه می ) 1نماییم. نرایتاً با محاسبه نسبت میزان تحویل رسوب کل حوضه(SDR )

                                                 
1. Sediment Delivery Ratio 

کالس 

 فرسایش

طبقه بندی کیفی 

 فرسایش

 9حاصل جمع اعداد بدست آمده از 

عامل مؤثر در فرسایش )درجه 

 دهی( رسوب

 حجم رسوب

m3/Km2 

 وزن رسوب

T/Km2 

1 

2 

7 

4 

1 

 خیلی زیاد

 زیاد

 متوس 

 کم

 ناچیز

>1   

1  -31 

31-1  

1 -21 

21-  

>141  

141 -41  

41 -21  

21 -91 

91> 

>21   

21  -11   

11  -1   

1  -2   

2  > 
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دسـت   میزان فرسایش ویژه ساهنه هر زیرحوضه و کـل حوضـه آبخیـز مـورد مطالعـه بـه      

 وضه را از رابطه زیر محاسبه نمودیم: آید. میزان فرسایش ویژه ح می

 نسبت تحویل رسوب / تولید رسوب = فرسایش ویژه  

( بــر حســ  مترمکعــ  در QS( و تولیــد رســوب )E)1کــه در آن مقــدار فرســایش ویــژه

 باشد.  کیلومترمربع می
 

 بحث و نتایج

 شناسی و لیتولویی حوضه  ساختمان زمی    -

شناسـی دـز  زون زاگـر  مرتفـع بـا       سـیمات زمـی   حوضه آبخیز مورد مطالعه از نظر تق

هــای فــراوان اســت. مطالعــات  هــای تکتــونیکی و گســل تکتونیــک نــاآرام و ودــود دره

هــای هــواییب ودــود ترکیــ   شناســی و عکــس هــای زمــی  ای و تفســیر نقشــه کتابخانــه

که در میان و یرب  طوری دهد؛ به ناسی و لیتولویی مختلف را در منطقه نشان میش سنگ

زاب  های خرودی حوضـه سـازند سسـت و رسـوب     های سخت و در قسمت ضه سنگحو

ای و کنگلومرا دیده  سنگب آهک ماسه های آبرفتیب مارنب ماسه های رسوبیب پادگانه تپه

Jهای دوره یوراسیک ) تری  وسعت حوضه را آهک چنی  بیش شود. هم می
gr-l تشکیل )

 دهد. ونایی را نشان می تنگه( نقشه لیتولویی حوضه آبخیز 7داده است. شکل )
 

 
نگارندگان( )منبع:تنگه ونایی. : نقشه لیتولویی حوضه آبخیز 7شکل 



 های ژئومورفیک حوضه لندفرم 

                                                 
1. Specific erosion  
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شناسی و یئومورفولوییب بخشی از قسمت خرودـی حوضـه از    با توده به مطالعات زمی 

 اترسـوب تـری    اسـت و بـیش    رن( تشـکیل شـده  سازندهای حسا  به فرسایش )واحد ما

نیم. ک  ها و آثار فرسایش را در ای  سازند مشاهده می شکل حاصل از فرسایش آبیب زمی 

هـا باعـث ایجـاد حجـم بـاهیی از رسـوبات در نتیجـه         انفصال و عدم پیوستگی در مـارن 

های مارنی و رسـوبات   ای در سطح تپه سطحیب شیاری و آبراهه  سولیفلکسیونب فرسایش

البته در ای  زمینه شی ب ارتفـاعب کمبـود پوشـش    الف(. -4 دست شده است )شکل پایی 

تواند مفثر باشـد. بـا    ها و حرکات تکتونیکی ایجاد شده در حوضه می گیاهی بر سطح تپه

توده به اقلیم کوهستانی منطقه و مرتفع بودن حوضهب عامل باران و دمـا در میـان عوامـل    

باشد. مقدار بارش در منطقـهب   دارا می تری  تأثیر را در امر فرسایندگی منطقه اقلیمی بیش

ای یا سـیالبی در   های رودخانه نرشته  میلیمتر( و باعث ایجاد آبرفت   3نسبتاً زیاد است )

شود )شـکل   های دوان می افکنه های آبرفتی و مخروط هاب پادگانه هاب مسیل بستر رودخانه

ی( باعـث ایجـاد اشـکال    ا ب(. فرآیندهای دریانی )از دمله بادهای یربی و مدیترانـه -4

کاوشی در ارتفاعات مارنی و اشکال تراکمی در مناطق هموار شده است. اختالف دما و 

وهستانی منطقه بویژه سازند آهکـی )شـکل   در درز سنگ نیز در ارتفاعات بلند کانجماد 

ها و  ها و ایجاد واریزه د( باعث متالشی شدن سنگ-4ج( و ولکانیک هتریت )شکل -4

ه(. در واحد کنگلومرایی )شـکل  -4گردد )شکل  سنگی ناشی از یخبندان میهای  بلوک

ای و در  زدگی سـنگی و اشـکال واریـزه    های فرسایشی توده سنگیب بیرون و( نیز تیپ-4

هـای کارسـتی    زب ح( پدیده انحالل بـه صـورت نـاهمواری    -4های حوضه )شکل  آهک

 دارد. های کارستی( رخنمون  های کارستی همراه با چشمه )دره
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ب تیـ هتر کیولکان واحدیب د: آهک واحد در درزهب ج: حاضر عرد یآبرفت واحدب ب: مارن واحد: الف: 4شکل 

 نئـوین  سسـت  یکنگلومرا واحدهای سنگی ناشی از یخبندان در واحد آهکی و هتریتب و:  ها و بلوک ه: واریزه

 . )منبع: نگارندگان(دیسف آهک واحدی و ح: آهک یها سنگ مجموعهزب ز: آبخی حوضه یخرود در
 

 

 

 

 

 شناسی حوضه های تخریبی و رسوب مطالعه فیزیکی رسوب  

نظور تعیی  بافت و نوع رسوبات از سه نقطه مشخص در میان حوضه و واحـد آهکـی   م به

(J
gr-l  ( ب دنوب حوضه و واحد آهـک سـفید)J

gr-ve)    حوضـه و  و از محـدوده خرودـی

mواحد مارن )
fهـا آزمـایش گرانولـومتری     ( نمونه رسوب برداشت گردید و بر روی آن

کالسمان رسوبب ماهیت هـر سـه نمونـه     محاسبه اندیس انجام شد. نتیجه گرانولومتری و 

های شدید سیالبی درشت بافتب ناهمگ   ای و دریان رسوب را از نوع رسوبات رودخانه

دهد که قسمت اعظم رسوبات ای  حوضهب حاصـل   ی  نشان میدار تعیی  کرد و ا و زاویه

 (.1تأثیر فرسایش آبی بر لیتولویی منطقه است )شکل 
 

 ز ح

 ه و

 د ج

 ب الف
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 نگارندگان( )منبع:. : منحنی گرانولومتری نمونه رسوبات حوضه آبخیز تنگه ونایی1شکل 

 

 ارزیابی فرسایش و رسوب حوضه به روش کیفی و کمی  

انـه پسـیاکب دردـه    گ  برای هر یک از واحـدهای سـنگی منطقـه بـه تفکیـک عوامـل نـه       

( کال  فرسایشی هر زیـر حوضـه   1دهی هر واحد را محاسبه و بر اسا  ددول ) رسوب

)واحد( را تعیی  کردیم. سپس میـزان تولیـد رسـوب در هـر یـک از واحـدهای سـنگی        

سا ب نقشه رسوبدهی کل حوضـه  بر ای  ا( و 2)ددول  حوضه آبخیز را محاسبه نمودیم

 (.3)شکل آبخیز نیز تریه گردید 

 
 نگارندگان( )منبع:دهی سازندهای حوضه آبخیز تنگه ونایی با روش پسیاک.  بندی رسوب : طبقه2ددول 

 
 

کالس 

 فرسایش

بندی کیفی  طبقه

 فرسایش

 9حاصل جمع اعداد بدست آمده از 

 عامل مؤثردر فرسایش

حجم رسوب  

m3/km2 
 نوع سنگ

 mf 7/1127 1 1 خیلی زیاد 1
 Qt2 7/319 71 زیاد 2

 متوس  7

33 4/4 4 Qpl 
31 1/733 Jgr-Ish 
31 7/723 Kr 

 کم 4

49 4/211 Jgr-I   

43 7/2   Kgr-I 
41 7/173 Jgr-ve 
71 3/114 L2 

 TRgr-v 3/77 22 ناچیز 1
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 نگارندگان( : نقشه رسوبدهی حوضه آبخیز تنگه ونایی. )منبع:3شکل 

 

بنــدی کیفــی فرســایش و دردــه  ( طبقــه2( و نتــای  دـدول ) 1سـپس بــر مبنــای دــدول ) 

( و 7دهی هر یک از واحدهای لیتولویی تعیی  گردید که نتـای  آن در دـدول )   رسوب

 شده است.  ارائه (3شکل )
 

 نگارندگان( )منبع:پسیاک.  دهی واحدهای سنگی حوضه آبخیز تنگه ونایی با روش بندی فرسایش و رسوب : طبقه7ددول 

 

 
 نگارندگان( ی حوضه آبخیز تنگه ونایی. )منبع:بندی فرسایش و رسوبدهی واحدهای لیتولوی : نقشه طبقه3شکل 

 

 نوع سنگ کالس رسوب دهی درجه حساسیت به فرسایش ردیف

 (  mfای ) سنگب آهک ماسه واحد مارنب ماسه 1 خیلی زیاد بسیارشدید 1

 (Qt2های کوتاه و دوان ) واحد تراست 2 زیاد شدید 2

د شـیل  ( و واحJgr-Ish(ب واحد آهک و شیل )Qplواحد کنگلومرا ) 7 متوس  متوس  7
 (Krرادیولری قرمز )

(ب واحـد آهـک   Kgr-Iای ) (ب واحد آهـک تـوده  Jgr-Iواحد آهکی) 4 کم کم 4
 (L2( و واحد سنگ آهک الیت و کریستالی سفید )Jgr-veسفید )

 (TRgr-vهتریتی تریا )-واحد ولکانیکی 1 دزئی خیلی کم 1
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دهـی بـا    تری  میزان حساسـیت بـه فرسـایش و رسـوب     (ب بیش7( و )2طبق نتای  دداول )

mمترمکع  در کیلومترمربع در واحد مارن ) 7/1127
f و کمتری  در واحد ولکـانیکی )-

TR)هتریتی 
gr-v ) طـور کـه    شـود. همـان   مترمکع  در کیلومترمربع مشـاهده مـی   3/77با

حوضـه از سـازندها و واحـدهایی اسـت کـه      دهـی   تـری  رسـوب   گردد بیش مالحظه می

عبـارتی   انـد؛ بـه   مساحت کمتری را نسبت به دیگر واحدها در سطح حوضه اشغال کـرده 

تری  تولید بخش اعظم رسوب از بخش کوچکی از حوضه که دارای سازندهای حسا 

تری  مسـاحت حوضـه را واحـدهای سـنگی بـا       شگیرد. بی به فرسایش استب صورت می

هـای دوره یوراسـیک    آهـک دهد که سـرم   دهی کم پوشش می فرسایش آبی و رسوب

(J
gr-l        نسبت به دیگر واحدهای آهکی حوضـه بیشـتر اسـت. ایـ  واحـد آهکـی بسـیار )

ای بـر دـای گذاشـته شـده و      طور ممتد و پیوسته در یک حوضه سـکوی قـاره   ضخیم به

 عات کوه گری  در ای  واحد واقع شده است.بلندتری  ارتفا

پس از بررسی عوامل پسیاک در هر یک از واحدهای سنگیب نرایتاً کل محدوده مـورد  

گانه پسیاک مورد ارزیابی قرار داده و از لحاظ میزان فرسایش  9مطالعه را از نظر عوامل 

( نتای  4در ددول )نماییم.  بندی می و تولید رسوب با میانگی  وزنی عوامل مختلف رتبه

 ای  ارزیابی ارائه شده است: 

 
 

 نگارندگان( )منبع:گانه پسیاک در حوضه آبخیز تنگه ونایی.  : ارزیابی عوامل نه4ددول 

 های عامل مورد بررسی  ویژگی عامل مورد بررسی شماره

میانگین 

وزنی هر 

 عامل

 73/4 انیک هتریت.ولکو  یآهکو  هاى سخت  سنگ اىب آهک ماسه مارنب شناسی  سنگ 1

 7/ 1 ایب سنگریزه درشت و در بعضی بستر سنگالخی. درشت و آهکی با خاک قروهبافت  خاک 2

 آب و هوا 7
در حوضـه   میلیمتـر    3توس  بارندگی سـاهنه  م اارتفاعات و کوهستانی و سرد ب اقلیم

 .یخبندان طوهنى و برف شدت زیادب هاى براره با بصورت رگبارب باران
14/7 

 های سطحی دریان 4
حجم به نسبت زیاد دریان آب در واحـد سـطح و بـاه بـودن دبـی حـداکور در واحـد        

 سطح.
71/1 

1 
پستی و بلندی 

 )توپوگرافی(

ب ارتفـاع زیـاد   بلنـدى و بـی  پسـتى    تفـاوت زیـاد   بدنوبی -شمالیها  درت یال  دامنه

  .گیر و سیل(ب دامنه با شی  تند متر  231حوضه  ارتفاع)متوس  
77/13 

 -37/1هـای   برونزد سنگیب مراتع مریوب و استپی گاه با درخت %ب 1پوشش گیاهى کمتر از  پوشش گیاهی 3
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(ب عامل پسـتی  77/13تری  وزن ) طبق ای  ددولب اولی  عامل فرسایش در حوضه با بیش

(ب پوشش گیـاهی شـناخته   -37/1و بلندی )توپوگرافی( و آخری  عامل با کمتری  وزن )

تـری  عامـل در    ا مرـم شد. منطقه مورد مطالعهب یک منطقه کوهستانی و مرتفع اسـتب لـذ  

هـا شـناخته شـد.     فرسایش آبی سازندهای منطقهب توپوگرافی و اخـتالف پسـتی و بلنـدی   

( در فرسایش حوضه مورد مطالعه 73/4وان ششمی  عامل تأثیرگذار )عن عامل لیتولویی به

حوضه آبخیـز مـورد مطالعـه در     شناسایی گردید. مقایسه ارزش وزنی عوامل پسیاک در

 شده است.  ( ارائه7شکل )

 

 
 

 نگارندگان( )منبع:گانه پسیاک در حوضه آبخیز تنگه ونایی.  : نمودار مقایسه میانگی  وزنی عوامل نه7شکل 
 

باشد  می 31تر از  دهی( عددی پایی  دست آمده )درده رسوباز آنجا که دمع نمرات به

(73/11 =R ( ــق دــدول ــرا  7( در کــال  1(ب محــدوده مــورد مطالعــه طب ر فرسایشــی ق

 پراکنده.

 برداری از زمی   برره 3

صورت یال  و اراضی کشاورزی  های پراکنده به مراتع مریوب و استپی گاه با درخت

درصـد(ب ودـود     4متـر از  دیم و بایـاتب میـزان چـرای تقریبـاً محـدود در مراتـع )ک      

 تقریباً متوس .روستایى  هاى داده

 3/ - 

 فرسایش 7
میزان فرسایش آبی تقریباً متوس  در کل حوضهب تخری  شیمیایی و انحاللی و ودود 

 درزه و شکاف. 
3 /3 

 ای فرسایش رودخانه 9
 ای تقریباً متوس  در کل حوضهب در قسمت اعظم حوضه بستر مقاوم فرسایش رودخانه

 و شی  زیاد.
92/3 

 73/11 دمع نمرات به دست آمده  
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شـود. بـا    بندی کیفی فرسایشب فرسـایش متوسـ  را شـامل مـی     گیرد و از لحاظ طبقه می

دهی سـاهنه کـل حوضـه آبخیـز تنگـه       دهی حوضهب میانگی  رسوب تعیی  درده رسوب

بندی پسیاک دز   آید که طبق طبقه مترمکع  در کیلومترمربع به دست می 9/277ونایی  

 گردد.  رسوبدهی کم محسوب می

براسـا  مسـاحت و بافـت خـاک حوضـه       SDRهـای گرافیکـی محاسـبه     وشیکی از ر

( نمـوگراف وضـعیت نسـبت تحویـل     9(. در شکل شماره )3 7: 1777اشد )رفاهیب ب می

 رسوب در حوضه آبخیز تنگه ونایی نشان داده شده است. 

 

 
 نگارندگان( )منبع:: وضعیت نسبت تحویل رسوب در حوضه آبخیز تنگه ونایی. 9 شکل

 

( حوضه بر اسا  نمودار ساده SDRنموگراف فو ب میزان نسبت تحویل رسوب )برطبق 

میـزان  شـود(. بـر ایـ  اسـا       برحس  درصـد بیـان مـی   ید )که نرایتاً آ به دست می 1/71

متـر مکعـ  بـر کیلـومتر مربـع       1/342فرسایش ویژه ساهنه حوضـه آبخیـز تنگـه ونـایی     

 (.1)ددول گردد  محاسبه می
 نگارندگان( )منبع:تحویل رسوب و فرسایش ویژه در حوضه آبخیز تنگه ونایی.  : مقادیر نسبت1ددول 

 مساحت حوضه

 )کیلومتر مربع( 

 مساحت حوضه 

 )مایل مربع(
SDR  

 )درصد( 
 فرسایش ویژه

 (m3/km2) 

32/32 22/24 711/  1/342 
 
 

 پس ودود دارد که SDRهای فراوانی درت محاسبه  عالوه بر نموگرافب رواب  و مدل

ما روش گرافیکی را مبنای کـار   بو مقایسه با روش نموگراف ها آناز بررسی و ارزیابی 
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 SDRهـای دیگـر محاسـبه     بـر روش  خود قرار دادیمب زیـرا روش گرافیکـی و ترسـیمی   

. در ادامه میزان فرسایش ویژه ساهنه سایر واحدهای سنگی حوضه آبخیز اردحیت دارد

محاسـبه و نتـای  آن در   د  حاصل از نمـوگراف  درص  /SDR 711تنگه ونایی بر اسا  

 شود.  ( مشاهده می3ددول )
 

 نگارندگان( )منبع:: مقادیر فرسایش ویژه ساهنه واحدهای سنگی در حوضه آبخیز تنگه ونایی. 3ددول 

 

mتری  میزان فرسایش مربوط به واحد مـارن )  طبق نتای  ددول فو ب بیش
f  7/4717( بـا 

هتریتـی تریـا     -یش در واحـد ولکـانیکی  مترمکع  در کیلومترمربع و کمتـری  فرسـا  

(TR
gr-v مترمکع  در کیلومترمربع است. بر ای  اسـا  نقشـه فرسـایش ویـژه      3/231( با

( ارائه شده است. ناحیه یربی و باهدست حوضهب  1کل حوضه آبخیز تریه و در شکل )

شـامل   دست آن بیشتری  میزان فرسایش را کمتری  میزان فرسایش و ناحیه شرقی و پایی 

 شود. می

 بندی کیفی فرسایش طبقه کالس فرسایش (m3/km2)فرسایش ویژه  نوع سنگ

mf 7/4717 1 خیلی زیاد 

Qt2 1/241  2 زیاد 

Qpl 7/1277 

 Jgr-Ish 1/1193 متوس  7

Kr 3/1 4  

Jgr-I   7/377 

 کم 4
Kgr-I 1/373 

Jgr-ve 3/194 

L2 1/734 

TRgr-v 3/231 1 ناچیز 
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 نگارندگان( : نقشه فرسایش ویژه حوضه آبخیز تنگه ونایی. )منبع: 1شکل 

 

گانه پسیاک و نتای  ارائه شدهب مشخص شد که میزان فرسایش  پس از ارزیابی عوامل  نه

وهسـتانی بـودن   دلیـل ک  و رسوبدهی در حوضه آبخیز تنگه ونایی شررسـتان برودـرد بـه   

تـری  عامـل مـفثر در همـی  میـزان فرسـایشب عامـل         و مرممنطقهب در حد متوس  است 

توپوگرافی اسـت و عامـل لیتولـویی و دـنس سـازندها در مرتبـه ششـم اهمیـت از نظـر          

شناسی و دنس سـازندهای   بندی عوامل فرسایش قرار دارد. با ای  ودود عامل زمی  رتبه

ی در عملکـرد  گیـر  عنوان یک فاکتور مرم و مفثر در فرسایشب نقش چشـم  سنگی نیز به

چنی  نوع و مقاومت ایـ  واحـدها در نـوع رسـوبات      فرسایش در سطح حوضه دارد. هم

 باشد. ایجاد شده در منطقه مفثر می
 

گیری نتیجه

توانـد داشـته باشـدب     بیشتری  نقشی که مطالعات یئومورفولویی در آمایش سـرزمی  مـی  

گانـه   ارزیـابی عوامـل نـه   شناسایی و تعیی  نقاط حسا  به فرسـایش اسـت. بـا تودـه بـه      

ب در حوضه آبخیـز تنگـه ونـایی   پسیاک و بررسی میانگی  وزنی عوامل مفثر بر فرسایش 

( اولی  عامل و پوشش گیاهی بـا کمتـری  وزن   77/13عامل توپوگرافی با بیشتری  وزن )

( 73/4( آخری  عامل مفثر در فرسایش شناخته شد. عامل لیتولویی نیـز بـا وزن )  -37/1)

دهـی   ن ششمی  عامل فرسایش حوضه تعیی  گردید. پس از تعیـی  دردـه رسـوب   عنوا به

مترمکعـ    9/277دهی ساهنه کل حوضه  (ب میانگی  رسوب73/11حوضه مورد مطالعه )

ــع و میــانگی  ســاهنه فرســایش ویــژه   ــع  1/342در کیلومترمرب مترمکعــ  در کیلومترمرب
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فرسایشب حوضه آبخیز تنگه ونایی بندی کیفی  حاصل گردید. بر اسا  ای  نتای  و طبقه

چنـی    گیـرد. هـم   فرسایشی )فرسایش متوس  و رسـوبدهی کـم ( قـرار مـی     7در کال  

mرسوبدهی هر سازند با مدل پسیاک برآورده شد و مشخص شـد کـه واحـد مـارن )    
f ب)

 7/4717مترمکع  در کیلومترمربـع( و بیشـتری  فرسـایش )    7/1127بیشتری  رسوبدهی )

باشـد کـه در کـال      ومترمربـع( را نسـبت بـه دیگـر سـازندها دارا مـی      مترمکع  در کیل

مترمکعـ  در   3/77گیرد وکمتری  رسوبدهی ) فرسایش و رسوبدهی خیلی زیاد قرار می

ــع( و فرســایش ) ــع( در واحــد ولکــانیکی  3/231کیلومترمرب  -مترمکعــ  در کیلومترمرب

TRهتریتی تریا  )
gr-v ی شررسـتان برودـرد   حوضـه آبخیـز تنگـه ونـای    دهـد.   ( رخ مـی

هـای   شناسـی مختلـف بـا مقاومـت     های سنگی و سازندهای زمی  مجموعه متنوعی از هیه

متفاوت است و همی  امر خود زمینه را برای ایجاد فرسایش دیفرانسیلی در منطقه فـراهم  

های توبیت دامنه به شیوه بیولوییکی و ییره در سـطوح   بنابرای  ادرای طرحنموده است. 

 شود.  غزشی پیشنراد میحسا  و ل
 

منابع

 (. یئومورفولویی کاربردیب دلد اولب چاپ هشتمب تررانب دانشگاه ترران. 1791احمدیب حس  ) .1

(. 1791سارویب محس ؛ سـورب انـور؛ دسـترن ب علـی و طـائیب سـیاوش )       نلیوانب امید؛ محسنی اسدی .2

و خصوصیات فیزیکی حوضـه   EPMبا استفاده از مدل  SDRتری  روش تجربی برآورد  تعیی  مناس 

)مطالعه موردی: حوضه آبخیز قورچای استان گلسـتان(ب فصـلنامه علمـی پژوهشـی مرندسـی آبیـاری و       

 ب کرمانب دانشگاه شرید باهنر.27-19آبب سال سومب شماره دهمب صص 

(. شناسایی و تعیی  حساسیت ارضی فرسایش در رابطه بـا یئومورفولـویی و   1774بیگلرزادهب آزیتا ) .7

نامـه   )مطالعه موردی حوضه آبخیز کالته سـادات(ب پایـان   RSو  GISشناسی سطحی با استفاده از  ی زم

اسـدیب دانشـگاه حکـیم     کارشناسی ارشد دغرافیای طبیعی به راهنمایی آقـای دکتـر محمـدعلی زنگنـه    

 .1سبزواریب سبزوارب ص

پـذیری   تعیی  فرسایش (. ارائه روشی دامع برای1792دعفریب محس  ) پیروانب حمیدرضا و شریعت .4

شناسی ایرانب نشریه مرندسی و مدیریت آبخیزب دلد پـنجم ب   شناسی با نگرشی بر زمی  واحدهای سنگ

 ب تررانب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. 217-199شماره سومب صص 
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دهی و  (. مطالعه رسوب1774نیابسادات و داللیب نادر ) اهلل؛ فیض قدمب سید مردی؛ فیاضیب فرج ثابت .1

شناسی ایرانب  نساب نرمی  همایش انجم  زمی  -بررسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه کسیل

 تررانب دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی(.

 آبخیـز  حوضـه  در یلسـ  یهـا  نرشـته  شیفرسا یابیارز(. 1771ثروتیب محمدرضا؛ مختومیب عبداهلل ) .3

ب ترـرانب  127-111ب صـص  17افیـاییب شـماره   هـای دغر  ب مجلـه پـژوهش  (گلسـتان  اسـتان ) قیـ د دانیم

 دانشگاه تررانب دانشکده دغرافیا.

(. تعیــی  1771رضــاب محمدرضــا و رحمتــیب مــراحم ) خاکســارب کــاوه؛ گــودرزیب مســعود؛ یریــ  .3

شناسی حوضه آبریز مرارلو به فرسایشب فصلنامه علوم زمی ب سال شـانزدهمب   حساسیت سازندهای زمی 

ب پژوهشکده علـوم  سازمان زمی  شناسی و اکتشافات معدنی کشورررانب ب ت129-113ب صص 32شماره 

 زمی .

 (. فرسایش آبی و کنترل آنب چاپ ششمب تررانب دانشگاه ترران.1777رفاهیب حسینقلی ) .7

ای (. حساسـیت ااتـی سـازنده   1771دعفریب محس ؛ ییومیانب دعفر و پیروانب حمیدرضـا )  شریعت .9

ساختاری خـرده قـاره ایـران     -های واقع در پرنه رسوبی شناسی به هوازدگی و فرسایش در حوضه زمی 

ب 322-9 3مرکزیب نشریه علوم دانشـگاه تربیـت معلـم )خـوارزمی(ب دوره ششـمب شـماره دومب صـص        

 ترران.

 بیـر  شـمال  آبخیـز  هـای  حوضـه  پذیری فرسایش میزان تعیی  و ارزیابی(. 1774شریفیب رحمان ) . 1

شناسـی   ب انجم  زمـی  ایران زیست محی  و مرندسی شناسی زمی  کنفرانس چرارمی ب دامغان شررستان

 مرندسی ایرانب دانشگاه تربیت مدر ب ترران. 

زادهب طیبـه و سـالدقهب    نیـاب سـمیرا؛ مصـباح    پیب فاطمه؛ ترابیب علـی؛ بخشـی   پورب ناهید؛ فرزانه علی .11

ب PSIACدر منطقـه عـال  ســمنان بـا اســتفاده از روش     (. بـرآورد میــزان فرسـایش آبــی  1791سوسـ  ) 

ب مازنـدرانب دانشـگاه آزاد   77-29های طبیعی ایرانب سال هفتمب شماره سومب صـص   فصلنامه اکوسیستم

 اسالمی واحد نور.

(. حساسیت سازندها بـه فرسـایش در حوضـه    1772نیاب سادات؛ شریفیب فرود و زارعب مریم ) فیض .12

ب ترـرانب  77-77ب صـص  31ه پـژوهش و سـازندگی در منـابع طبیعـیب ش     آبخیز چنداب ورامـی ب مجلـ  

 وزارت دراد کشاورزیب سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.

بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب در حوضـه   (. پرنه1779مقصودیب مرران و حبیبیب حسی  ) .17

ب 1ب شـماره  1 ب دوره هـای دانـش زمـی    های تجربـیب مجلـه پـژوهش    آبخیز مریم نگار با استفاده از مدل

 ب تررانب دانشگاه شرید برشتیب دانشکده علوم زمی .74-17صص 

 شناسی کشور. (. سازمان زمی  173برودرد )      1:1شناسی  نقشه زمی  .14

http://www.gsi.ir/
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شناسی  (. بررسی روند فرسایش آبی با توده به سازند زمی 1777اقلیدیب مریم ) روب لیال؛ ثابت نیک .11

ودبال داراب(ب دومی  کنفرانس ملی دانشجویی منـابع آب و خـاکب   و خاک )مطالعه موردی حوضه ر

 شیرازب دانشگاه شیرازب دانشکده کشاورزی.

وزارت نیروب دفتر مرندسی و معیارهای فنی آب و آبفاب معاونت نظارت راهبردی و امور نظام فنـی   .13
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The study of influence of lithology factor on erosion and sediment 

production in Vanaee cluse watershed of Borujerd city 
 

 

Abstract     

Recognition and survey of erosion has particular importance in watersheds. With 

lithology studies and identify of erosion potential and sediment production of basin, can 

be actted in the field of protection of natural resources. The aim of this study is survey 

influence of lithology factor on water erosion of Vanaee cluse watershed of Borujerd 

city among other effective factors to erosion. Therefore after identification of 

geomorphic landforms of product of water processes and local  geology formations, 

using the library studies, field works and using of granulometery experiment and the 

PSIAC method, was estimated erosion and production of basin sediment. 

Granulometry of sediment samples of the basin, introduced their nature of the kind of 

river sediments and intense flood flows and result of water erosion with texture coarse, 

heterogeneous and angular. The survey of the PSIAC method on basin data, also, 

determined lithology factor as the sixth effective factor (73.4) in the erosion of basin. 

The first factor of erosion with the most weight (343..), was recognized the topography 

factor and the last factor with the lowest weight (-3341), vegetation. After determining 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00128252
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the sedimentation degree of the total basin (633.5), Annual sedimentation average of 

total basin 9..32 m
.
/km

9  and annual average of specific erosion 47936 m
.
/km

9  was 

obtained. Based on these results and the qualitative classification of erosion, Vanaee 

cluse watershed of Borujerd city is placed in class . of erosion (medium erosion and 

low sedimentation). As well as was determined that marl unit (m
f
) have the most of 

sedimentation (369131 m
.
/km

9
) and the most of erosion (716.3. m

.
/km

9
) than other 

formations that is placed in the very high class of erosion and sedimentation and the 

lowest of edimentation (1.34 m
.
/km

9
) and erosion (95634 m

.
/km

9
) happens in the unit of 

volcanic-lateritic Triassic (TR
gr-v

). 

Key words: lithology, water erosion , sedimentation, Vanaee cluse, model of  PSIAC. 


