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 چکیده         

یکی از مسائل مهم و اصلی تخریب منابع زیست محیطی و از بزرگترین و  یبه ویژه فرسایش آبخاك فرسایش        

هاي آبخیز، از باشد. مشکالت و عوارض ناشی از فرسایش در حوزهخصوص ایران میمهمترین مشکالت کشورهاي جهان به

هاي آبخیز را تحت تأثیر قرار داده است. ترین مشکالت و مسائلی است که به طور همه جانبه تعادل اکولوژیک حوزهعمده

- هاي ژئومورفولوژي میهاي فرسایشی منطقه با توجه به رخسارههدف اصلی این تحقیق بررسی پراکنش و شدت پدیده

هاي ژئومورفولوژي منطقه تهیه و با هم شناسی، شیب، کاربري اراضی و رخسارهنگهاي مختلف مانند سباشد. ابتدا نقشه

ادغام گردید تا نقشه واحدهاي کاري به دست آید. سپس با قرار دادن واحدهاي کاري اقدام به بررسی پراکنش و شدت 

وفولوژي به هفت واحد هاي فرسایشی منطقه گردید. طبق نتایج بدست آمده منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومپدیده

دار و واریزه بادبزنی شکل سنگریزهاي، دشت رسوبی رودخانهاي، ماهور، فالت و تراس فوقانی، دشت دامنه  کوهستان، تپه

نتایج حاصل از روش نقشه طبق . رخساره ژئومورفولوژي مشخص گردید12اراضی متفرقه قابل تفکیک است و در مجموع 

 CS32 R22 رخسارهبه ترتیب مربوط به  در حوزه آبخیز عمرآباد کمترین پراکنش فرسایشیشترین و بیسیماي فرسایش 

Rb21  رخساره هکتار و 25/2648بالغ بر مساحتی  و با فرسایشی متوسطبا وضعیت BS22 R21 Rb22  با وضعیت

نوع شناسی و زمین میزان حساسیت سازندهايناشی از که  شودهکتار می 87/58و با مساحتی بالغ بر  فرسایشی کم

  است.منطقه کاربري اراضی 

 .عمرآباد، ، فرسایش آبیژئومورفولوژي، شدت فرسایش: گان کلیديژوا

  

  مقدمه  - 1

هاي سطح زمین و بررسی شناخت فرآیندها  هاي جغرافیایی طبیعی است که مطالعه پدیده ژئومورفولوژي یکی از زیرشاخه       

طور کلی  ). به1392؛ زمردیان، 1386بر عهده دارد (اصغري مقدم،  راها در گذشته، حال و آینده  و عوامل مؤثر بر تشکیل آن

آبخیز داشته و سبب آثار مهمی بر پتانسیل  هاي حوزههاي  العمل ر عکسهاي ژئومورفولوژي نقش اساسی در تغیی ویژگی

رود (احمدي و  هاي آبخیز به شمار می هاي منابع طبیعی حوزه پایه و اساس بررسیشوند که  زایی آبخیزها می فرسایش و رسوب

که شناسی و شیب قرار دارند  مینژي، زها تحت تأثیر عوامل زیادي مانند اقلیم، خاك، هیدرولو ). این ویژگی1385نیا،  فیض

هاي ژئومورفولوژي و اشکال فرسایشی رابطه مستقیم با  و هر گونه تغییر در ویژگیاشکال فرسایشی را به وجود آورند  توانند می

فرسایش خاك یکی از مشکالت محیطی است که تهدیدي براي منابع طبیعی، میزان تخریب و فرسایش در سطح زمین دارد. 

باشد. استفاده بی رویه از منابع طبیعی سبب تشدید هدررفت خاك و تولید رسوب بیش از مقادیر محیط زیست می کشاورزي و

شود (نجفی و اي زیادي میهاي آبخیز سبب مشکالت درون و برون منطقهمجاز شده است. افزایش رسوب تولیدي در حوزه

متنوع و  هايزمین ریختاصحیح از منابع آب و خاك باعث ایجاد اصوالً عوامل طبیعی به همراه استفاده ن). 1396همکاران، 

هایی که این اشکال فرسایشی ظاهر شوند  ها و تعیین محدوده بردن به عوامل مؤثر آن که با پی شود تشدید فرسایش می

به طوري که . )1386؛ رنجبر و ایرانمنش، Slaymaker  ،2000( شود هاي اجرایی براي کنترل فرسایش توصیه می اولویت

میلیون هکتار از مناطق  120اي در بیش از  هاي سطحی، شیاري، آبکندي و حرکات توده فرسایش آبی از جمله فرسایشمیزان 
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طور  به. بر همین اساس ساالنه )Gong ،2011؛ 1393خدري،  هاي بین آنها در ایران غالب است (عرب کوهستانی و دشت

شود و این بدان معناست که هرسال یک  ع سطح زمین در اثر فرسایش آبی شسته میتن خاك از هر کیلومترمرب 1500متوسط 

میزان و کیفیت خاك را تحت تأثیر قرار  ) که1391شود (سپهر و هنرمند نژاد،  متر از ضخامت خاك در کشور کاسته می میلی

سایش خاك جزو سه کشور اول جهان ). به همین دلیل متأسفانه ایران از لحاظ میزان فر1387دهد (ثروتی و همکاران،  می

 هاي منابعشدت و حساسیت به فرسایش در عرصه ). بر همین اساس ارزیابی و تعیین میزان1393شود (درویش،  محسوب می

باشد. از طرفی با توجه به اینکه استفاده از روشهاي هاي آبخیز میطبیعی کشور یکی از ضروریات مدیریت موثر و هدفمند حوزه

هاي موجود در هاي به روز به دلیل بی سامانیهاي مستقیم و متوالی و استفاده از فن آوريمبتنی بر اندازه گیريجامع و 

هاي آبخیز کشور میسر نیست بنابراین ي مدیریت منابع طبیعی در کشور و کمبود منابع مالی حداقل در تمام حوزهعرصه

-ارزان یکی از راهکارهاي برون رفت از این معضل در راستاي مدیریت عرصه هاي زودیافت وهاي مبتنی بر دادهاستفاده از روش

 باشد. هاي منابع طبیعی حداقل در رابطه با حفاظت خاك و مدیریت فرسایش و رسوب می

 اي با و تصاویر ماهواره GISاي را با استفاده از  )، در منطقه برهموم استان مرکزي، مطالعهSadeghi )2005 همین رابطهدر 

هاي غربی داراي بدترین شرایط فرسایشی، منطبق با سازندهاي حساس به  که بخش هدف برآورد فرسایش خاك انجام داد

)، طی پژوهشی در حوزه آبخیز بالغلیچی در استان 2008و همکاران ( Esmailiaدار بوده است.  هاي شیب فرسایش و دامنه

به تجزیه و تحلیل روابط بین اشکال فرسایشی و پارامترهاي مؤثر بر تراکم و هاي آماري چند متغیره با استفاده از آزموناردبیل 

هاي فرسایشی و تغییرات محیطی در منطقه مورد نشان دادند که اثر متقابل پیچیده و متفاوت بین احتمال پدیدهپراکنش آنها 

اي و فرسایش حی و شیاري به طور متفاوت از فرسایش آبراههمطالعه وجود دارد. به طوري که از لحاظ پراکنش فرسایش سط

) در پژوهشی با 1389جعفریان و همکاران (متفاوت از دیگر اشکال فرسایش آبی در حوزه آبخیز بوده است.  اي کامالًرودخانه

نتیجه رسیدند که دهی در منطقه همت آباد خراسان به این  عنوان تهیه نقشه اشکال فرسایش آبی و بررسی پتانسیل رسوب

. نجفی و دهی است اي زیاد) داراي بیشترین مقدار رسوب (فرسایش سطحی، شیاري کم و آبراهه S, R1,V2رخساره فرسایشی 

و  BLMبا استفاده از روش تعیین نقشه سیماي فرسایش  لو زنجان به) طی پژوهشی در حوزه آبخیز ایده1392همکاران (

(فرسایش سطحی کم، شیاري شدید و  CS23R41G42به این نتیجه رسیدند که رخساره فرسایشی پرداخته و بازدیدهاي میدانی 

) در 1394خندقی شدید) با وضعیت فرسایشی متوسط بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است. اسکوئی و همکاران (

پذیري و اشکال فرسایش وضعیت هاي آبخیز استان آذربایجان غربی با هدف ارزیابی رابطه فرسایش بخش شمالی حوزه

آغاج فرسایش آبکندي امتیاز تپه و قرهدر طبقه متوسط قرار می گیرد، و در مناطق قره BLMسایش سطحی به روش فر

) 2002و همکاران ( Vrielingبیشتري به خود اختصاص داده و فرسایش شیاري در کلیه نقاط امتیازات باالیی داشته است. 

دادند فاکتورهاي  نشان دشت هامونشرق در  Colombianه نقشه خطر فرسایش در حوزه آبخیز طی پژوهشی با هدف تهی

هاي فرسایش سطحی و خندقی دارد و مطابق با بازدید کاربري اراضی، لیتولوژي، بافت خاك و شیب بیشترین تأثیر در پدیده

شود. با توجه به اي با مساحت کمتر مشاهده میههاي لخت و با شیب زیاد در حوزهپذیري در زمینمیدانی بیشترین فرسایش

هاي فرسایشی انجام نگرفته است ي مورد مطالعه تاکنون هیچ گونه مطالعاتی در زمینه ژئومورفولوژي و پدیدهاینکه در حوضه

  باشد.هاي فرسایشی در منطقه و برآورد شدت فرسایش میهدف از این تحقیق، تهیه نقشه پدیده

 مواد و روشها - 2 

طول شرقی  44 44 47"تا  0632 44"هکتار و موقعیت جغرافیایی 10159 بر  بالغتی با مساح عمرآباد زیآبخحوزه        

 2922و 1531است. کمترین و بیشترین ارتفاع حوضه به ترتیب  شده  واقععرض شمالی  49 37 15"تا  43 37 26"و 

 590باشد. اقلیم محدوده مطالعاتی بر اساس روش آمبرژه نیمه مرطوب سرد، و متوسط بارندگی سالیانه  متر از سطح دریا می

است. ن ارومیه بوده شهرستا جزء استان آذربایجان غربی، موردنظرتقسیمات کشوري حوزه  ازلحاظمتر برآورد شده است.  میلی

ي ها سنگاست. لیتولوژي غالب حوزه شامل  قرارگرفتهسیرجان  –زون سنندج در  موردمطالعه حوزهی شناس نیزم نظر از
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جنوب شرقی رخنمون  –ی و نفوذي از پرکامبرین پسین تا عهد حاضر با روند عمومی شمال غربی فشان آتشرسوبی، دگرگونی، 

  دارند.

  موقعیت حوزه آبخیز عمرآباد در استان آذربایجان غربی و ایران -1شکل 

  روش تحقیق  - 3

مرز  Arc GIS 10.2 افزار نرمابتدا با استفاده از اي و ...)  تهیه نقشه فرسایش آبی (فرسایش سطحی، شیاري، آبراهه منظور به       

استان  DEMبا استفاده از دو نقشه شیب و هیپسومتري تهیه شده از سپس  .هاي آبخیز عمرآباد مشخص شدحوزه و زیر حوزه

 بر اساسگردید. در مرحله بعد و دشت) تفکیک  ماهور تپهواحدهاي اراضی (کوهستان،  ،متر) 30×30تفکیک  باقدرت

و بازدید میدانی نقشه تیپ اراضی (دامنه منظم، دامنه نامنظم و تراس) تفکیک و از طریق تفسیر  1:20000ي هوایی ها عکس

ي ها رخسارهنقشه معیارهاي تن، بافت، الگوي آبراهه، شکل زمین و بازدیدهاي میدانی،  بر اساسي هوایی ها عکس

ی، کاربري اراضی و شناس سنگي ها نقشهومورفولوژي با تلفیق ژئومورفولوژي استخراج شد. در این مرحله در هر رخساره ژئ

دست آمد. متعاقباً با استفاده از بازدیدهاي میدانی  هاي فرسایشی به همگن براي تعیین رخساره واحدهاي کاري نیمه نقشهشیب، 

راي تعیین سیماي دست آمد. سپس ب همگن، واحدهاي کاري همگن به و اعمال اصالحات احتمالی در واحدهاي کاري نیمه

                                                           
  استان آذربایجان غربیکشور ایران                                                                         

  
  حوزه آبخیز عمرآباد                                                                                      
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منظور تعیین  به دست آمده شد. به طوري که بهدر واحدهاي کاري  1فرسایش مبادرت به اعمال روش مدیریت اراضی امریکا

 ،حرکت خاكبراي تعیین نوع و شدت فرسایش از هفت عامل هاي مربوطه وضعیت فرسایش خاك حوزه از طریق تکمیل فرم

وجود ها و  آبراههفرم ، وجود فرسایش شیاري، قطعات سنگی تحکیم یافته، ها وضعیت سنگ ،وجود الشبرگ در سطح خاك

-0جزئی ( طبقه شاملجمع نمرات هفت عامل به پنج  برحسبفرسایش شدت استفاده شد. سپس وضعیت  فرسایش خندقی

شدت  بر اساسسپس شد.  يبند میتقس) 100- 81) و خیلی زیاد (80- 61)، زیاد (60-41)، متوسط (40- 21)، کم (20

اختصاص داده شد که این حروف شدت فرسایش از جزئی تا خیلی زیاد در حالت  Eتا  Aفرسایش موجود در واحد کاري حروف 

ي  ترتیب شدت و سطح تحت پوشش هر پدیده کنند. به طور کلی زیرنویس اول و دوم به کلی براي واحد کاري را بیان می

  .اند در پنج و دومی در چهار طبقه تقسیم شده دهند که اولی فرسایشی را نشان می

  نتایج  - 4

سیماي ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه براساس مشخصات ریخت شناسی، ارتفاع نسبی از سطح دریا، شیب و ارتفاع        

هاي  با مساحتهاي آبرفتی به ترتیب واحدهاي کوهستان، تپه ماهور، رودخانه و پادگانهبه  نسبی عوارض نسبت به یکدیگر

هکتار تقسیم شد. در نهایت با در نظر گرفتن پارامترهاي میزان برونزد سنگی در سطح دامنه،  7/4440و  7/3063، 5/2654

هاي رخساره ،شکل دامنه، نوع و میزان فرسایش، میزان پوشش گیاهی، شیب دامنه و سایر موارد تغییر دهنده مورفولوژي

ژئومورفولوژي منطقه از هفت واحد شود نشان داده می 2، شکل، 1طور که در جدول انهم. تفکیک گردید ژئومورفولوژي

شناسی، شیب، کاربري اراضی و نقشه هاي زمیناز انطباق نقشه. تشکیل شده است رخساره 12تیپ و  12 ژئومورفولوژي،

رخساره که براساس نتایج  استخراج شدرخساره یا واحدکاري  GIS 78افزار رفولوژي با استفاده از نرمهاي ژئومورخساره

درصد از واحد کوهستان با تیپ دامنه نامنظم با مساحتی  50بیش از  با پوشش تخریبیبرونزد سنگی 1 -2- 1ژئومورفولوژي 

 کمترین آن و .از کل مساحت حوضه) بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است درصد 7/14هکتار ( 6/1497معادل 

تحت هاي فرسایشی حوزه آبخیز عمرآباد پدیدهپراکنش  در نهایتکه  باشد.دار میهاي بادبزنی شکل سنگریزهمربوط به واریزه

  ) نشان داده شده است.3در شکل ( 6ايکنار رودخانه و 5اي، واریزه 4اي، آبراهه3شیاري ،2سطحیفرسایش هاي تأثیر پدیده

  

  

  

  

  

                                                 
1 Bureau of Land Management (BLM) 
2 Sheet erosion (S) 
3 Rill erosion (R) 
4 Channel erosion (Ch) 
5 Rack Fall (RF) 
6 River bank erosion (Rb) 
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  هاي ژئومورفولوژي حوزه آبخیز عمرآبادها و رخساره) کد، نام، مساحت و درصد واحدها، تیپ1جدول (

  در استان آذربایجان غربی هاي ژئومورفولوژي حوزه آبخیز عمرآبادنقشه رخساره )2شکل (

  

 هاي ژئومورفولوژيرخساره هاي ژئومورفولوژيتیپ واحدهاي ژئومورفولوژي

 درصد مساحت نام کد  درصد مساحت  نام کد درصد مساحت نام  کد 

1  
  

 

  

  

 کوهستان

  

  

5/2654 

  

  

1/26 

 1-1-1 4/11 9/1156  دامنه منظم 1-1

درصد با فرسایش  75رخنمون سنگی بیش از 

 هاي سنگی و متشکل ازمکانیکی و ریزش بلوك

 آهک و دولومیت پرمین باالیی

9/1156 4/11 

1-2 
دامنه 

 نامنظم
6/1497 7/14 1-2-1 

 50بیش از  تخریبیبرونزدگی سنگی با پوشش 

اي  درصد و داراي سطوح لغزشی و الگوي آبراهه

آمیزه تکتونیکی  شاخه درختی که متشکل از

هاي سنگهاي الترامافیک سرپانتینتی شده، گدازه

 بالشی و  رادیوالریت و آهک پالژیک

6/1497 7/14 

2  

  

  

  

 تپه ماهور

  

  

  

7/3063 

  

  

  

6/30 

2-1 

  

 

  دامنه منظم

  
830 

7/3 2-1-1 

درصد همراه با فرسایش  50برونزد سنگی بیش از 

 شیاري و الگوي آبراهه شاخه درختی که متشکل از

 آهک و دولومیت پرمین باالیی

376 
7/3  

 

5/4 2-1-2 

درصد همراه با  50پوشش تخریبی بیش از 

الگوي آبراهه شاخه درختی که فرسایش شیاري و 

 ماسه سنگ، مارن و کنگلومرا متشکل از

454  
 

5/4  

 

2-2 

دامنه 

 منظمنا

 

8/2233  

 

33/22 

 
 

2-2-3 
درصد و الگوي آبراهه  75پوشش خاك بیش از 

 گنایس شاخه درختی که متشکل از
7/1278 

6/12  

 

2-2-4 

درصد و برونزدگی  75تا   50پوشش خاك بین 

هاي توده سنگی در بعضی قسمتها  که متشکل از

اي پریدوتیتی(گوشته اي)، سرپانتینی شده و آمیزه

 هاي بالشی که از گدازه

1/955 
4/9  

 

3  

ها و فالت

تراسهاي 

 فوقانی

 1-1-3 4/9 958 دامنه منظم 3-1 4/9 958
اي به شکل گرده ماهی و اراضی با سطوح بین دامنه

 رسوبات کواترنر قدیمی متشکل از
958 4/9 

4  
دشتهاي 

 ايدامنه
8/2509 7/24 

 4/13 1/1360 دامنه منظم 4-1
4-1-1  

 

 اراضی با شیب مالیم و پستی و بلندي کم با دامنه

 رسوبات کواترنر جدید هموار و متشکل از
1/1360 4/13 

4-2 
دامنه 

 نامنظم
7/1149 3/11 4-2-1 

هاي هموار و اراضی با شیب خیلی مالیم با دامنه

   رسوبات کواترنر جدید متشکل از
7/1149 3/11 

 5  

دشتهاي 

رسوبی 

 ايرودخانه

 1-1-5 6/6 3/673 دامنه منظم 5-1 6/6 3/673

اراضی مسطح و هموار و متشکل از مواد آبرفتی در 

  رودخانه دائمی در جنوب شرق حوزه 

 

3/673 6/6 

 8  

واریزهاي 

شکل  بادبزنی

 دار سنگریزه

 1-1-8 2 5/202 دامنه منظم 8-1 2 5/202
هموار و متشکل  اراضی با پستی و بلندي متوسط و

 رسوبات کواترنر از
5/202 2 

 X  1 1/97 اراضی متفرقه x -1  1 1/97 دامنه منظم x -1-1  
هاي سیالبی مشتمل بر قلوه اراضی هموار و پهنه

 سنگ و شن 
1/97 1 

 -  جمع
  

97/10158 
100 - - 97/10158 100 - - 

97/

10158 
100 
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نقشه سیماي هاي فرسایشی حوزه آبخیز عمرآباد در استان آذربایجان غربی به روش تهیه پراکنش و شدت پدیده نقشه) 3شکل (

   فرسایش

اي کم) با مساحتی (سطحی متوسط، شیاري کم و رودخانه CS32 R22 Rb21 بر اساس نتایج بدست آمده رخساره فرسایشی

فرسایشی در . این رخساره هکتار در کالس فرسایش متوسط بیشترین پراکنش و مساحت را در حوضه دارد 25/2648معادل 

اي که متشکل از رسوبات هاي دامنهاي، آبرفتی و دشتهاي رسوبی رودخانهدرصد شامل اراضی دشت 0- 12هاي شیب

همچنین نتایج  باشد.و داراي بیشترین کاربري دیم و آبی میدر مناطقی با ارتفاع کم رخنمون یافته است کواترنري جدید 

هایی از مرکز و متوسط) در بخشاي (سطحی کم، شیاري کم و کنار رودخانه BS21 R21 Rb33 رخسارهحاکی از آنست که 

ها و مخروط افکنهدر کالس فرسایشی کم شامل  هکتار 87/58هاي محدودي از جنوب حوزه با مساحتی معادل قسمت

اي و کنار اي، واریزهبا در نظر گرفتن سازندهاي حساس به فرسایش، فرسایش سطحی، شیاري، آبراهه. هاي آبرفتی است پادگانه

) بیشترین 1394ن اراضی وسعت زیادي دارند. طبق نتایج حاصل از تحقیق حاضر و صدوق و همکاران (اي در ایرودخانه

توان به سست بودن جنس پراکنش رخساره فرسایشی بر روي رسوبات کواترنري مسیر رودخانه است که از جمله دالیل آن می

هاي فاقد پوشش بنديشیب، تخریب مراتع، تراسخاك، دخالت انسان و اقدامات غیراصولی کشاورزي از قبیل شخم در جهت 

  
  

  طبقه فرسایشی
  )Rbاي() ، کنار رودخانهRFاي()، واریزهChاي()، آبراههR)، شیاري(Sسطحی(

 شدت

  (اولین زیرنویس پس از نوع فرسایش)

 

 درصد سطح تحت پوشش

زیرنویس پس از نوع فرسایش)(دومین   

  

  1  25-0  1  خیلی کم A  مقاوم

  2  50- 25  2  کم  B  ضعیف

  3  75- 50  3  متوسط  C  متوسط

  4  100- 75  4  شدید  D  شدید

    -  -  5  خیلی شدید  E  خیلی شدید
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 استان اردبیل 

از سوي دیگر، فرسایش سطحی در تمامی سطح منطقه با شدت و ضعف مشاهده گیاهی، چراي بی رویه دام از مرتع اشاره کرد. 

رود که در مناطقی با پوشش گیاهی ضعیف نمود هاي فرسایشی به شمار میشروع سایر پدیده مرحلهشود، به عنوان می

درصد را دارند) باعث ایجاد فرسایش  20درصد حوضه شیبی بیش از  42هاي باال (بیشتر از یابد. وجود شیبتري میبیش

عدم استقرار خاك و  ) در حوضه شده است کهRbاي () و کنار رودخانهRFاي ()، واریزهChاي ()، آبراههR(شیاري  )،Sسطحی (

فرسایش شیاري در سطح حوضه به طور عمده به صورت شیارهایی موازي  است.ها را در پی داشته پوشش گیاهی بر روي دامنه

هاي شوند و آبراههتر و به هم متصل میها، شیارها عمیقدست دامنهشود. در پاییندار مشاهده میهاي شیببر روي دامنه

شود که به ها تبدیل میها به آبراههمتر برسد، شیارسانتی 30آورند. زمانیکه عمق شیارها به بیش از وجود میتري بهبزرگ

- هاي پرشیب مناطق مرتعی با سنگ بستر واریزهگردد. این نوع از فرسایش عمدتاً در آبراههاي تلقی میعنوان فرسایش آبراهه

  خورد. اي، به چشم می

داراي برونزد سنگی، مشاهده  اي از دیگر انواع فرسایش در حوزه است که معموالً در اراضی توده سنگی و یا= فرسایش واریزه

زدگی (در مناطق مرطوب) و ها در اثر عوامل شیمیایی و یخ) واریزه1389شود. چنانکه طبق نتایج قنبرزاده و اسالم دوست (می

  کنند. دست ریزش میها جدا شده و به مناطق پایینهوازدگی (در مناطق خشک) از سنگ

خصوص در مراتع، غالب  توان به فرسایش کناري اشاره کرد که بهح حوضه میهاي فرسایشی مشهود در سطاز دیگر رخساره

-شود. طبق نتایج حاصل از تحقیق حاضر و قنبرزاده و اسالمهاي فرعی دیده میهاي رودخانه اصلی و آبراههباشد و در کنارهمی

-سیالبی و طغیان آب سبب کنش کناره) علت اصلی ایجاد این نوع رخساره، نیروي برشی آب است که در مواقع 1389دوست (

توان چنین بیان کرد که پوشش گیاهی شود. در واقع میها میرودها و مناطق بدون پوشش گیاهی در آبراههها در پیچان

هاي خشک سال، سبب جدا شدن ذرات خاك از توده اصلی و سست و ناپایدار شدن نامناسب و نیز وقوع رگبارهاي شدید در ماه

افزون بر هوازدگی و عملکرد آبهاي جاري، عواملی نظیر فیزیوگرافی، زمین شناسی و عوامل انسانی در توسعه د. گردآن می

 اي مؤثرند.اي و رودخانهاي، واریزههاي سطحی، شیاري، آبراههپدیده

 بحث و نتیجه گیري - 5

هاي حوضه، تغییر کاربري اراضی در نتیجه دخالت هاي فرسایشی منطقه با توجه به موقعیت کوهستانیخصوصیات ژئومورفولوژي پدیده

هاي انسانی از یک سو و غالبیت شغل دامداري بین ساکنان منطقه از سوي دیگر منجر به تشدید فرسایش آبی و گسترش انواع پدیده

همخوانی دارد. در شرایط ) تطبیق و 1388گردد که با نتایج تحقیق حاضر و دیگران از جمله ثروتی و همکاران (فرسایشی در منطقه می

) و اسفندیاري و همکاران 1396میسا و همکاران (آبی طبق نتایج تحقیق حاضر و دیگران از جمله نري فعلی کاربري زراعت دیم و

) به علت باال بودن فاکتورهاي توپوگرافی، کاربري اراضی، زمین شناسی و آب بیشترین سهم را در شدت فرسایش حوضه دارد. 1393(

هاي فرسایش مربوط به رسوبات کواترنري مسیر رودخانه شامل سازندهاي اس مطالعات انجام شده بیشترین شدت و پراکنش پدیدهبراس

هاي حاصل از فرسایش آبی در طبق نتایج بدست آمده از حوزه مورد بررسی، پدیدهباشد. سنگ، مارن و کنگلومرا میکواترنري، درود، ماسه

باشند ولی با در نظر گرفتن پارامتر ارتفاع در منطقه مورد مطالعه، فرآیندهایی با منشاء هوازدگی و نیز  رخوردار نمیمنطقه از تنوع چندانی ب

  شده است. اي در حوزه عمرآباد اي و کنارهاي، واریزههاي سطحی، شیاري، آبراههپدیدههاي جاري سبب ایجاد اثرات ناشی از آب

  منابع

ی)، انتشارات دانشگاه تهران، سازندهاي دوره کواترنر (مبانی نظري و کاربردي آن در منابع طبیع. 1385نیا، س. و فیض.، احمدي، ح .1

  ص. 602

  .ص 296. مبانی ژئومورفولوژي، انتشارات سرا، 1386اصغري مقدم، م.ر. . 2

هاي پذیري، اشکال فرسایش و تلفات خاكفرسایش. بررسی رابطه 1394کامی، د.، و مهدیان، م.ح. . اسکوئی، ر.س.، پیروان، ح.ر.، نیک3

  .388-379): 4(7پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، - حاصل از سه نوع مارن در آذربایجان غربی، نشریه علمی

خاك با  . تأثیر سناریوهاي مختلف مدیریت کاربري اراضی بر میزان فرسایش1396زاده، م.ح. نژاد، ا.، نظرنژاد، ح.، و میریعقوب. قهرمان4

  .104- 91): 2(7در حوضه کلیبرچاي، نشریه حفاظت منابع آب و خاك،  USLEمدل 
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ي آبریز ازغند هاي ژئومورفولوژیکی و ارتباط آنها با اشکال فرسایشی در حوضه. بررسی ویژگی1389. قنبرزاده، ه.، و اسالم دوست، م.م. 5

  .84-70): 5(2انداز زاگرس، شهري چشمریزي (شرق زون ایران مرکزي)، فصلنامه جغرافیا و برنامه

. بررسی تأثیر کاربري اراضی و پوشش گیاهی بر اشکال فرسایش و میزان تولید رسوب 1393. اسفندیاري، م.، معینی، ا.، و مقدسی، ر. 6

 .62- 51)، 42(11(مطالعه موردي حوزه آبخیز رود ورس استان قزوین)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 

، پژوهش و سازندگی در ها لسي و گسترش فرسایش خندقی در ریگ شکل. عوامل مؤثر در 1387ثروتی، م.ر.، قدوسی، ج.، و دادخواه، م. . 7

  .33- 20): 1(21منابع طبیعی، 

هرستان هاي یلی بدراق شمال شرق استان گلستان، شمال ش. ژئومورفولوژي لس1388. ثروتی، م.ر.، قدوسی، ج.، و تیموري یانسري، ز. 8

  .114- 97): 1(3کالله، فصلنامه جغرافیایی طبیعی، 

. تهیه نقشه اشکال فرسایش آبی و 1389، خ. درچه یمیابراهی، ح.، و ناحقی، م.، بدیعی رستم جنّت، م.، زاده یطباطبائجعفریان، آ.، . 9

خراسان، ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداري و چهارمین همایش ملّی  آباد همتی در منطقه ده رسوببررسی پتانسیل 

  اردیبهشت. 9و  8فرسایش و رسوب، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، 

  .7-1): 7(1بحران فرسایش خاك ایران، ، 1393درویش، م،  . 10

و  RSي ژئومورفولوژیکی و گسترش اشکال فرسایشی با استفاده از ها یژگیوامل مؤثر بر . بررسی عو1386رنجبر، م.، و ایرانمنش، ف. . 11

GIS  ،118-107): 6(4(مطالعه موردي حوزه میرده چراغ ویس کردستان)، فصلنامه جغرافیایی.  

دانشگاه فردوسی مشهد، ، انتشارات 1جلد ي درونی. ها کینامید. ژئومورفولوژي ایران، فرایندهاي ساختمانی و 1392زمردیان، م.ج، . 12

 ص. 288

(مطالعه موردي: حوزه  شده اصالح. تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاك با استفاده از مدل کربن 1391سپهر، ع.، و هنرمندنژاد، س. . 13
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