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چکیده
یکي از مشکالت پیش روی کاربران مدلهای تجربي برآورد فرسایش و رسوب در ایران ،استفاده از مدلهایي است که
برای خارج از کشور تهیه شده و بالطبع در این مدلها بهخصوص در مورد عامل زمینشناسي بسته به تنوع سنگي
کشور مبدع ،امتیازاتي به لیتولوژیها نسبت دادهاند که به دالیلي چند در مورد کشور پهناور ایران با آن همه تنوع
لیتولوژیکي همخواني ندارد .در راستای کاهش مشکالت کاربران مدلهای تجربي یادشده و افزایش بهرهوری،
بوميسازی روشهای موجود و ارائه روش منطبق با شرایط طبیعي ایران ،این پژوهش انجام شده است .در مدلهای
تجربي برآورد فرسایش و رسوب رایج در کشور مانند  PSIACو  ،EPMعامل لیتولوژی از میان عوامل امتیازآور ،از
اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است .در پژوهش حاضر ،یک طبقهبندی جامع برای لیتولوژیهای مختلف بر مبنای
ویژگيهای کانيشناسي ،شیمیایي ،بافت و ساخت و خصوصیات مقاومتي در  27رده حساسیت به فرسایش ارائه شده
است .نتایج نشان داد که در کشور ،بیش از  27درصد سازندهای زمینشناسي دارای مقاومت کم تا خیلي کم نسبت به
عوامل فرسایش بوده و لذا پتانسیل رسوبدهي باالیي را نیز خواهند داشت .لذا ،با در نظر گرفتن آب و هوای خشک
حاکم بر گستره عظیمي از ایران و نرخ خاکزایي کم ،بررسي میزان فرسایشپذیری سازندهای زمینشناسي برای
ارزیابي نرخ فرسایشپذیری حوزههای آبخیز ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است .رتبهبندی حساسیت به فرسایش
سازندهای زمینشناسي به فرسایش در سطح حوزههای37گانه رتبه چهار تماب بهکمک این روش انجام شد و سپس با
نتایج میزان تولید رسوب مشاهداتي و برآوردی آن حوضهها مقایسه شد .نتایج حاصله با شرایط طبیعي تطابق خوبي
نشان داده است با در نظر گرفتن سایر پارامترهای مهم حوضه مانند توپوگرافي و شرایط بارندگي ،ميتوان با سطح
اطمینان باال و قابل قبول به آن اعتماد کرد و از آن برای رتبهبندی حساسیت به فرسایش سازندها و واحدهای سنگي
استفاده نمود.
واژههای کلیدی :حوزههای آبخیز ،طبقهبندی ،لیتولوژی ،مدل  ،EPMمدل PSIAC
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نشان داده است که بیشترین رسوبات به دوره ترشیری
منتسب است .در این دوره ،بیشترین گسترش طبقات
مارني مشاهده ميشود (،Ghadimi Aroos Mahalleh
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 .)2333سازندهای مارني قصر شیرین و سومار از نظر
زمینشناسي و فرسایش مطالعه شده و ارتباط بین
شکل فرسایش با خصوصیات کانيشناسي مارنها ارائه
شده است .نتیجه این بوده است که نوع سازند
(بهخصوص درصد رس و امالح آن) بیشترین تأثیر را
در ظهور انواع اشکال فرسایش داشته است
( .)2331 ،Heshmatiدر پژوهش دیگر ،ویژگيهای
فیزیکي و مکانیکي سنگهای مارني-رسي مورد
بررسي قرار گرفته است .در این پژوهش مشخص شد
که با افزایش میزان درصد کربنات در سنگهای
مارني-رسي ،ویژگيهای فیزیکي و مکانیکي آنها
بهبود ميیابد ( .)2337 ،Khamechianبررسي
خصوصیات فیزیکوشیمیایي مارنها و اشکال فرسایش
ایجادشده ،نشان داده که فرسایش ورقهای در
مارنهای غیر پخششونده و فرسایش شیاری و
خندقي در انواع پخششونده شایع است ( Ghadimi
.)2333 ،Aroos Mahalleh
با مقایسه و بررسي آماری میزان رسوبدهي
واحدهای مارني حوزه آبخیز ایوانکي بهعنوان متغیر
وابسته و خصوصیات فیزیکوشیمیایي مارنها بهعنوان
متغیرهای مستقل ،مشخص شده خصوصیاتي مانند
 SAR ،ECو  Kبهترتیب  3/5 ،93و 2/5درصد
تغییرات رسوب تولید شده را در واحدهای مختلف
مارني توجیه مينمایند .در ضمن ،مقادیر متوسط
تولید رسوب واحدهای مختلف مارني از طریق کاربرد
بارانساز نشان داد واحدهای مارني تبخیری نئوژن
( M1و  M2و  )M3نسبت به مارنهای دریایي سازند قم
و مارنهای محیط کرانهای سازند کند 12 ،تا بیش از
 277برابر توان تولید رسوب دارند ( Hasanzadeh
.)1771 ،Nofooti
بیابانزایي تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعي و
انساني روی ميدهد .هیچ یک از آنها را نميتوان
بهعنوان شناسه اصلي بهشمار آورد ،ولي باید اذعان
کرد که اراضي حساس مارني کشور یکي از عمدهترین
عوامل توسعه بیابان در کشور است.
یکي دیگر از سازندهای حساس به فرسایش ایران،
نهشتههای لسي کواترنری است .ویژگيهای
رسوبشناسي و اشکال فرسایش مختلف این نهشتهها
بهطور پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته است .بهطور
کلي ،رسوبات لسي یکي از گستردهترین شکل رسوبات
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بادی هستند .این رسوبات معموال به رنگ زرد مایل به
خاکستری بوده و  27تا  37درصد مواد تشکیلدهنده
آنها را سیلت در بر ميگیرد .از نظر پراکنش لسها
در سطح کشور ميتوان به استانهای گلستان،
خراسان رضوی ،خراسان شمالي و اطراف سفیدرود و
بهطور محدود درمناطق بیاباني کاشان ،اردکان یزد و
جنوب مکران در سیستان و بلوچستان اشاره کرد.
یکي از عوامل تعیینکننده در فرآیندهای هوازدگي
و فرسایش سنگها ،ویژگيهای ذاتي کانيهای
تشکیلدهنده آنها ميباشد .عوامل محیطي و ثانویه
مانند اقلیم پیش از آنکه نقش کلیدی در تولید رسوب
داشته باشند ،در تعیین نوع ویژگيهای رسوبات ناشي
از هوازدگي و فرسایش مؤثرند .بهعنوان نمونه،
خاکهای قلیایي ،محصول تجزیه شیمیایي سنگهایي
نظیر کربناتهای کلسیم و منیزیم در اقلیم خشک و
نیمهخشکاند ،حاصل همین فرآیند در اقلیم مرطوب
با فراواني آهن و آلومینیوم مشخص ميشود و با شسته
شدن کانيهای ثانویه دارای عناصر کلسیم و منیزیم،
خاکهای اسیدی حاصل ميشوند .همین ماده در
اقلیم گرم ،خاک سرخ التریتي را ایجاد ميکند
( Sedaghatو  .)1771 ،Memarianبنابراین عالوه بر
نوع محصوالت هوازدگي که تابع عوامل محیطي مانند
اقلیم است ،شکل فرآیند هوازدگي (فیزیکي و
شیمیایي) نیز ميتواند تابع عامل محیطي باشد.
تغییر عوامل محیطي مانند اقلیم ،لرزهخیزی و
پوشش گیاهي در مقیاس حوزههای آبخیز کوچک
عموما کم و ثابت است و این در صورتي است که
خصوصیات سنگشناسي ذاتي مواد ،ميتواند حتي در
حوضههای کوچک نیز متغیر باشد ()2335 ،Feiznia
و لذا این ویژگي ،کارایي طبقهبندی مبتني بر
ویژگيهای ذاتي را افزایش ميدهد.
هوازدگي فیزیکي در مناطق خشک و نیمهخشک
مانند ایران مرکزی و هوازدگي شیمیایي در مناطق
مرطوب مانند البرز شمالي غالب است و در حجم
محصوالت هوازدگي و فرسایش در دو اقلیم خشک و
مرطوب در شرایط ذاتي مشابه ،تفاوت محسوس
نخواهد بود؛ آنچه که متفاوت است ،فرآیند ،شکل و
نوع محصوالت هوازدگي و فرسایش است.
تغییرات شدید دما ،بارشهای تند فصلي و بادهای
شدید موسمي ،عمده عواملي هستند که در مناطق
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خشک و نیمهخشک نقش فعال در هوازدگي و
فرسایش دارند .در مناطق خشک و نیمهخشک مانند
مناطق کویری اختالف دمای محیط گاهي به بیش از
 27درجه ميرسد که باعث انبساط و انقباض شدید
کانيهای تشکیلدهنده سنگها و تخریب آنها
ميشود .در دمای بحراني  -11درجه سانتيگراد،
اضافه حجم ناشي از یخ زدن یک لیتر آب در فضای
خالي یک توده سنگ ميتواند فشاری معادل 1777
کیلوگرم بر سانتيمتر مربع ایجاد کند ( Sedaghatو
 ،)1771 ،Memarianاین فشار به راحتي باعث خرد
شدن تودههای بزرگ سنگ ميشود .نیروهای برشي
ناشي از برخورد ذرات ماسه به سطوح سنگها در
بادهای شدید عامل بروز بسیاری از اشکال فرسایش
است .متقابال پدیدههای غالب در پیدایش و تکوین
خاکها و نهشتههای سست در مناطق مرطوب،
مجاورت با آب و رطوبت است .آبگیری باعث تغییر
سیستم تبلور کانيهای تشکیلدهنده سنگها ،کاهش
سختي ،افزایش درجه انحالل و افزایش حجم سنگ
ميشود .هوازدگي فیزیکي عامل شروع تخریب و
هوازدگي شیمیایي ،عامل تسریع خرد شدن مواد است.
هوازدگي و فرسایش ،فرآیندهای در امتداد هماند که
باعث تولید خاکهای نرم و منفصل از سنگهای
سخت ميشوند .مکانیزم و عملکرد آنها نیز تابع
ویژگيهای ذاتي سنگها شامل ترکیب کانيشناسي و
بافت است.
با توجه به برآورد رسوبدهي ویژه حوضههای
هیدرولوژیکي ،بر مبنای آمار واقعي رسوب در خروجي
حوضهها ( Arabkhedriو همکاران )1773 ،ميتوان
چنین نتیجه گرفت که تاًثیر اقلیم مرطوب در افزایش
رسوبدهي ویژه حوضهها بهدلیل عملکرد همزمان
دیگر عوامل حفاظتکننده ،محسوس نیست و حتي
حوضههای مرطوب شمالي در مواردی نسبت به
حوضههای واقع در اقالیم خشک و نیمهخشک از
رسوبدهي ویژه کمتری برخوردارند .بنابراین هر چند
بهطور کلي عقیده بر این است که اقلیم بر مقدار نرخ
فرسایش مؤثر است ،اما ارتباط بین میزان بارش ،دما و
نرخ فرسایش ،هنوز موضوعي بحث برانگیز و ابهامآور
است.
بررسي نرخ فرسایش بلندمدت عرصههای مختلف
در کالیفرنیا با استفاده از رادیونوکلوئیدها نشان داده
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است که عليرغم اختالف نرخ فرسایش تا حدود 1/5
برابر در این عرصهها ،بین میزان فرسایش با شرایط
اقلیمي ،ارتباط آماری معنيدار و منطقي وجود ندارد
( Riebeو همکاران .)1772 ،سایر محققان (از جمله
 Wallingو 2393 ،Webb؛  Millimanو ،Syvitski
2331؛ 2339 ،Hovius؛  Summerfieldو ،Hulton
 )2331نیز به این موضوع اذعان داشتهاند که اقلیم به
تنهایي نقش تعیینکنندهای بر میزان نرخ فرسایش
ندارد.
بهبود امتیازدهي در طبقهبندی و رتبهبندی
حساسیت واحدهای سنگي به فرسایش بهمنظور
استفاده در مدلهای برآورد فرسایش و رسوب و ارائه
راهکارهای حفاظتي ،یکي از اهداف مورد نظر است .در
اکثر مدلهای برآورد فرسایش و رسوب یکي از
فاکتورهای مورد نظر امتیازبندی لیتولوژی است.
مدلهای ارائه شده از جمله  PSIACنیاز کشور ایران
را با توجه به تنوع فراوان لیتولوژی برآورد نميکند.
ارزشهای ارائه شده در مورد لیتولوژیها ،دامنه
وسیعي از سنگهای مختلف را در بر ميگیرد ،ضمن
این که بسیاری از لیتولوژیها را نیز شامل نميشود.
همچنین ،لیتولوژی و توصیفهای سنگي ارائه شده
ابهامآمیز ميباشد.
در خصوص امتیازدهي حساسیت سازندها به
فرسایش در مدلهای برآورد فرسایش و رسوب با
توجه به تنوع لیتولوژیهای ایران تاکنون کار جامعي
انجام نشده است .در این خصوص ،ميتوان به دو
پژوهش انجام شده اشاره کرد .در یک پژوهش،
سازندهای زمینشناسي ایران براساس سختي سنگها
و مقاومت به فرسایش در دو اقلیم خشک و
نیمهخشک رتبهبندی شدهاند ( .)2335 ،Feizniaدر
پژوهش دیگر با توجه به عوامل ذاتي مؤثر بر
فرسایشپذیری ،یک متدولوژی مشخص برای
دستهبندی و رتبهبندی حساسیت ذاتي سازندها به
فرسایش ارائه شده است که در این پژوهش تکمیل و
بازنگری شد ( Shariatjafariو همکاران.)1771 ،
بنابراین ،ویژگيهای ذاتي مواد ميتواند مبنای مناسبي
برای ارائه یک طبقهبندی جامع با هدف تبیین
فرسایشپذیری مواد باشد .از این لحاظ ،طبقهبندی
ارائه شده برای تعیین فرسایشپذیری واحدهای سنگ
و خاک بر مبنای ویژگيهای ذاتي سنگ بکر بنا شده
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است .در تبیین این روش از مجموعه دادههای تجربي
ارائه شده در طبقهبندیهای مهندسي سنگ مانند
 Deereو 2311 ،Miller؛  Franklinو 2321 ،Broch؛
 2322 ،GSEGWPو  2397 ،Selbyنیز استفاده شد.
دادههای ارائه شده در این طبقهبندیها چون بر مبنای
اندازهگیریهای آزمایشگاهي محققان معتبر جهاني
است ،در حال حاضر نیز در دنیا جز مراجع معتبر و
پذیرفته شده است.
فاکتور موثر لیتولوژی در اکثر مدلهای تجربي
رایج و مورد استفاده در برآورد میزان فرسایش و
رسوب ،با تنوع سنگشناسي کشور پهناور ایران
همخواني الزم را ندارد و در ضمن در این مدلها از
واژههایي نامفهوم و کلي در خصوص رتبهبندی
واحدهای سنگي استفاده شده است .عالوه بر این،
سنگهای آذرین سخت در ردیف سنگهای رسوبي
سست قرار گرفتهاند و یا یک نوع سنگ بدون ذکر نوع
بافت و یا سیمان مربوطه امتیازدهي شده است.
در جدول  2نمونهای از اشکاالت مدل رایج
 PSIACو  MPSIACدر کشور آمده است .در ستون
اول مالحظه ميشود که تشکیالت سخت و فشرده در
کنار الیههای بزرگ آبرفتي دستهبندی شده است .در
ستون دوم ،سنگهای دگرگوني که طیف وسیع از
اسلیت ،شیست ،میکاشیست ،گنیس و میگماتیت را در
بر دارد که همگي در یک رده حساسیت به فرسایش
قرار گرفتهاند و یا این که در همین ستون از واژه
کنگلومرا استفاده شده است که در ایران از رده
کنگلومراهای سست تا انواع سختتر با سیمان
سیلیسي برونزد دارند .در ستون سوم هم از واژه ماسه-
سنگ با سیمان سست استفاده شده است که این نوع
سنگها ميتوانند سیمان متنوع از جمله سیمان
سخت سیلیسي و یا سیمان انحاللپذیر آهکي را در بر
داشته باشند.
یکي دیگر از مدلهای رایج و مورد استفاده در
کشور ،مدل  EPMاست که برای اولین بار در کشور
یوگسالوی سابق ابداع شده است .در این مدل از چهار
فاکتور ضریب فرسایش حوضه ،ضریب کاربری ،ضریب
حساسیت خاک به فرسایش و شیب متوسط حوضه
استفاده ميشود .نمونه جدول امتیازدهي به فاکتور
حساسیت خاک به فرسایش در جدول  1نشان داده
شده است .ابهامات و اشکاالت زیادی به امتیازدهي این
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مدل ميتوان وارد کرد .برای مثال قراردادن سنگ
شیست در کنار رسوبات کامال سست ماسه و
سنگریزه اشکال اساسي است.
جدول  -1امتیازبندی عمومي و غیردقیق به عامل زمینشناسي در
مدل  PSIACو )1773 ،Refahi( MPSIAC
کم ()7

متوسط ()5

زیاد ()27

تشکیالت
سخت و
فشرده
دولومیتها
الیههای
بزرگ آبرفتي

سنگهای با سختي
متوسط و سنگهای
دگرگوني
سنگهای خرد شده یا
هوادیده متوسط
گسستگي متوسط،
گرانیتها (آذرین)،
کنگلومرا ،سنگ آهک با
الیههای ضخیم

مارن و شیل
گچ و مارنهای
انیدریتدار (خرد
و تکه شده)
الیه سنگهای
سخت و شیل
ماسهسنگها با
سیمان سست

جدول  -2امتیازبندی عمومي و غیردقیق به عامل زمینشناسي
در مدل  EPMتحت عنوان مقادیر ضریب حساسیت به فرسایش
()1773 ،Refahi
ردیف

شرایط سنگشناسي و خاکشناسي

2
1
3

ماسه ،سنگریزه ،شیست
لس ،توف ،خاک شور ،خاک استپي
سنگآهک هوازده ،مارن
ماسهسنگ قرمز ،سرپانتین ،رسوبات
فلیشي
پدزول ،پاراپدزول ،شیست خردشده،
میکاشیست ،گنیس ،شیست آژیلیتدار
سنگ آهک سخت ،تراروسا ،خاکهای
هوموسي و سیلیکاتدار
خاکهای قهوهای جنگلي خاکهای
ک.هستاني
خاکهای باتالقي و هیدرومرف سیاه یا
خاکستری تیره
چرنوزم و رسوبات آبرفتي با بافت خوب
سنگهای آذرین سخت

1
5
1
2
9
3
27

مقادیر
میانگین
1
2/1
2/1
2/2
2
7/3
7/9
7/1
7/5
7/15

نهشتههای مارني که در تحقیقات میداني و
آزمایشگاهي ،رتبه اول حساسیت به فرسایش را در
میان واحدهای سنگي به خود اختصاص دادهاند،
نسبت به سنگ توف در رتبه با حساسیت کمتر به
فرسایش نسبت قرار گرفته است ،حال آنکه سنگ
توف از مارن در مقابل فرسایش مقاومتر است .سنگ
دگرگوني گنیس با بافت متراکم و درجه دگرگوني
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باالتر نسبت به شیست خرد شده و آرژیلیتدار در یک
رده حساسیت قرار گرفته که اشتباهي کامال بارز است.
رسوبات آبرفتي بهدلیل انسجام کم و فقدان
سختشدگي از توان رسوبدهي باالیي برخوردار
هستند ،ولي در زمره واحدهای مقاوم قرار گرفتهاند.
قراردادن ردههای مختلف خاک در کنار واحدهای
سنگي و متراکم نمونه دیگری از امتیازدهي نادرست
این جدول است .اگر بههمین میزان بسنده شود ،عالوه
بر مشکالت دو جدول یادشده ،باید اشاره نمود که
جداول امتیازدهي مدلهای  PSIACو  EPMبا تنوع
لیتولوژی ایران همخواني نداشته و بسیاری از
لیتولوژیهای موجود در ایران در فهرست این دو
جدول وجود ندارد .در عمل با جایگزیني نتایج پژوهش
حاضر و روش ارائه شده در این پژوهش ،کیفیت نتایج
خروجي مدل معمول  PSIACو  EPMتا حد زیادی
افزایش خواهد یافت.
مواد و روشها
کشور پهناور ایران از ویژگيهای ممتاز
زمینشناسي برخوردار بوده و دارای تنوع پدیدههای
زمینشناسي در سطح کشور است .تنوع لیتولوژی و
ساختاری ایران سبب شده که کشور به واحدهای
همگن مختلف قابل تقسیم باشد .با در دست داشتن
فایل رقومي زمینشناسي کشور در مقیاس
 ،2:157777ابتدا توصیفات لیتولوژیهای مختلف
سازندهای زمینشناسي کشور در فایل نرمافزار اکسل
مشتمل بر  595واحد تعریف شده لیتولوژی تهیه شد
و سپس نسبت به دستهبندی آنها در گروههای
سنگهای آذرین ،رسوبي ،دگرگوني و نهشتههای
منفصل کواترنر اقدام شد .همانطور که قبال آمده
است ،جداول امتیازدهي مدلهای رایج فرسایش و
رسوب ،بخش کوچکي از واحدهای لیتولوژی را پوشش
ميدهد و کاربران در امتیازدهي با مشکل مواجه
ميشوند که با بهکار بردن امتیازات ارائه شده در این
پژوهش ،به راحتي ميتوانند نسبت به رتبهبندی
سازندهای منطقه مورد مطالعه ،اقدام نمایند.
معیارهای الزم برای ارائه طبقهبندی جامع
حساسیت به فرسایش واحدهای سنگی :در
خصوص طبقهبندی مقاومتي سنگها بر اساس

جلد  ،5شماره 2331 ،3

خصوصیات فیزیکي و رفتار مکانیکي آنها در شرایط
مختلف آزمایشگاهي پژوهشهای زیاد و پراکندهای
انجام شده است .برخي از معیار های مهم به قرار زیر
است:
 -1معیار کانیشناسی :در ارزیابي مقاومت به
فرسایش سنگهای مختلف ،ترکیب کانيشناسي و
فراواني نسبي اجزا متشکله از اهمیت بسزایي برخوردار
بوده و بر میزان مقاومت سنگ تاثیرگذار است .برای
مثال سنگهای فلسیک نسبت به سنگهای مافیک
حاوی کانيهای فشار و حرارت کمتری هستند که
برخي از آنها در شرایط سطح زمین مقاوم به
فرسایش ميباشند ،ولي چون در ترکیب کانيشناسي
اینگونه سنگها ،میزان باالیي از کانيهای سست و
حساس میکایي حضور دارد .لذا حساسیت به فرسایش
بیشتری نسبت به انواع مافیک نشان ميدهند و به این
دلیل سنگهای اسیدی مانند گرانیت از نظر مقاومت
ذاتي نسبت به سنگهای بازیک مانند گابرو در این
طبقهبندی در رده پایینتری قرار گرفتهاندLamb .
( )2311بر اساس مطالعه میکروسکوپي مقاطع نازک
شاخص زیر را برای هوازدگي گرانیت ارائه کرد:
کوارتز  +فلدسپات  /کوارتز =Nq
با افزایش هوازدگي ،مقدار  Nqبه یک نزدیک
ميشود .بنابراین ،مقدار این شاخص از صفر برای
سنگ سالم تا یک برای سنگ کامال هوازده تغییر
خواهد کرد.
 -2معیار بافت :معموال سنگهای با بافت ریزدانه
نسبت به درشتدانه در مقابل استرسهای حرارتي و
انقباض و انجماد مقاومت بیشتری نشان ميدهند .لذا،
در سری سنگهای آذرین ،انواع ریزدانه نسبت به
درشتدانه مقاومت بیشتری نسبت به فرسایش نشان
ميدهند.
 -3معیار مقاومت مکانیکی :طبقهبندیهای
مختلفي براساس مقاومت فشاری تک محوری برای
سنگها ارائه شده است که از آن جمله ميتوان به
پژوهشهای  2323 ،2322( GSEGWPو )2392
اشاره کرد .در ردهبندی  Deereو  )2312( Millerاز
دو معیار مقاومت فشاری تک محوری و نسبت مدولي
استفاده شده است (جدول  .)1نسبت مدولي از تقسیم
مدول دگرشکلي در  57درصد مقاومت نهایي به
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مقاومت فشاری تک محوری بهدست ميآید .براساس
مقاومت فشاری تک محوری ،سنگها به پنج رده
مقاومت خیلي باال ،مقاومت باال ،مقاومت متوسط،
مقاومت پایین و مقاومت خیلي پایین تقسیمبندی
ميشوند (جدول  .)3در این طبقهبندی ،سنگهای
مختلف براساس مقاومت فشاری تک محوری و نسبت
مدولي دستهبندی ميشوند .سنگهای آذرین دروني و
مقاوم مانند دیاباز و خانواده گرانیت در رده مقاومت
خیلي باال قرار ميگیرند .دیاباز در مقایسه با گرانیت
دانه ریزتر است لذا مقاومت باالتری دارد .هر چه
دانههای سنگ بزرگتر باشد نیروی به هم چسباننده
ملکولي کمتر شده و مقاومت کلي سنگ کاهش
ميیابد.
در گروه سنگهای دگرگوني ،کوارتزیت شبیه
دیاباز در رده خیلي مقاوم قرار گرفته و گنیس شبیه
به گرانیت عمدتاً در رده مقاومت باال قرار گرفتهاند.
مرمر حالت خاص خود را دارد و با پراکندگي کم در
رده مقاومت متوسط قرار دارد .مقاومت و مدول
االستیسیته شیست بستگي به زاویه بارگذاری با صفحه
متورق تغییر ميکند ،در حالتي که محور بارگذاری
عمود بر تورق باشد ،مدول سنگ کاهش و مقاوت
نهایي آن افزایش ميیابد ،بالعکس در شرایطي که
محور بارگذاری با صفحه تورق زاویه زیاد داشته باشد،
مقاومت نهایي کاهش یافته و مدول افزایش ميیابد.
لذا ،عمالً شیستها محدوده وسیعي در نمودار Deere
و  Millerبه خود اختصاص ميدهند .در خانواده
سنگهای رسوبي ،آهک و دولومیت شبیه سنگهای
آذرین دروني در محدوده مقاومت خیلي باال تا باال قرار
ميگیرند .دولومیت بهدلیل داشتن یون منیزیم نسبت
به آهک از مقاومت بیشتر برخوردار است .ماسهسنگها
با توجه به تغییرات سیمانشدگي و مقاومت سیمان،
محدوده وسیعي از رده مقاومت باال تا رده مقاومت
خیلي پایین را شامل ميشوند .شیل نیز بسته به این
که متراکم یا سیمانتهشده باشد و نیز بهدلیل خاصیت
تورقپذیری مشابه اسلیت و شیست محدوده وسیعي را
در بر ميگیرد.
 -4معیار ساختمان در سنگ :روشهای مختلفي در
خصوص طبقهبندی خواص مهندسي توده سنگ ارائه
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شده است که از جمله آن ميتوان به طبقهبندی
کیفیت مغزه حفاری ( )RQDارائه شده توسط Deere
و  )2311( Millerاشاره کرد .این عامل گرچه در
فرسایشپذیری سازندها نقش مهمي ایفاء مينماید،
ولي در این پژوهش مدنظر قرار نگرفت ،زیرا اطالعات
این عامل باید بهطور محلي برداشت شود و با تلفیق
خطوارههای موجود در نقشههای زمینشناسي
بهصورت یک الیه جداگانه در مدلهای  GISبا سایر
الیههای اطالعاتي مورد نیاز در مطالعات برآورد
فرسایش و رسوب تلفیق شود.
جدول  -3طبقهبندی مقاومت فشاری تک محوری لیتولوژیهای
مختلف
نوع سنگ
سنگهای
آذرین
سنگهای
رسوبي

خیلي
زیاد

زیاد

دیاباز

گرانیت

متوسط

کم

خیلي
کم

بازالت و سایر سنگهای جریاني
آهک و دولومیت
ماسهسنگ
شیل
کوارتزیت

سنگهای
دگرگوني

گنیس
شیست
مرمر

روش کار در طبقهبندی حساسیت ذاتی
واحدهای سنگ و خاک به فرسایش :ابتدا فهرستي
از لیتولوژیهای مختلف فایل رقومي زمینشناسي
گستره ایران تهیه شد .از عوامل تعیینکننده در
هوازدگي و فرسایشپذیری سنگها ،ویژگيهای ذاتي
مواد تشکیلدهنده آنها شامل ترکیب کانيشناسي،
بافت و مقاومت مکانیکي است که مستقل از محیط،
عامل ایجاد مقاومت دروني ماده در برابر انفصال ذرات،
تخریب و خاکسازی ميباشند .بنابراین ،در
طبقهبندی ارائه شده در این پژوهش (جدول  ،)1صرفا
ویژگيهای ذاتي مواد (کانيشناسي و بافت) ،اساس
قضاوت مهندسي و تقسیمبندی سنگها و نهشتههای
نرم و منفصل ،ایران در  27رده از جنبه مقاومت در
برابر هوازدگي و فرسایش بوده است.

جلد  ،5شماره 2331 ،3
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جدول  -4طبقهبندی حساسیت ذاتي واحدهای سنگ و خاک به فرسایش ( Peyrowanو همکاران)1721 ،
سنگهای آذرین

سنگهای دگرگوني

سنگهای رسوبي

خاکها و نهشتههای منفصل

ردة مقاومتي

I

فوقالعاده
مقاوم

دیاباز -بازالت متراکم-
آپلیت -دلریت  -اکلوژیت

متاکوارتزیت

کوارتزیت  -چرت

--

II

بسیار مقاوم

بازالت -گابرو-کوارتز پرفیری
 -پریدوتیت

میگماتیت -مرمر-
گنیس متراکم (دانهای
و چشمي) –
گرانولیت -آمفیبولیت

رادیوالریت -دیاتومیت-
ماسهسنگ سیلیسي بسیار سخت

--

III

مقاوم

آندزیت-گرانیت-دیوریت-
مونزونیت-سینیت-
گرانودیوریت-داسیت

هورنفلس-گنیس
نواری

دولومیت سخت  -آهکهای
تودهای سخت ریزدانه – سنگ
آهک بایوهرمال -کنگلومرا و برش
سخت – آگلومرا -آرکوز
(ماسهسنگ فلدسپاتیک)

IV

متوسط تا
مقاوم

ریولیت -ایگنمبریت -
کالردمالنژ-توفیت – برش
ولکانوکالستیک -
سرپانتینیت -اسپیلیت

V

متوسط

توف -توفهای شیشهای

شیست سبز-فیلیت-
اسلیت

VI

متوسط تا
ضعیف

پامیس – پونس – اسکوری
– بازالتهای قدیمي
(مالفیر) – سنگهای
آتشفشاني قدیمي

میکاشیست

برش با سیمان سست -ماسهسنگ
سست -کنگلومرای سست -سیلت
سنگ -مارن آهکي و دریایي -
شیل معمولي – رسوبات فلیشي -
مادستون

پادگانههای آبرفتي قدیمي سخت

VII

ضعیف

--

میلونیت – برش های
تکتونیکي

مادستون گچي و نمکي  -شیل
سست -مارن تبخیری -گچ و
انیدریت

پادگانههای آبرفتي میاني-خاک-
های جنگلي و کوهستاني -
نهشتههای لغزشي قدیمي تحکیم
شده  -لسهای تحکیم شده

VIII

بسیار ضعیف

--

--

شیلهای زغالي ضعیف-گنبد
نمکي-

پادگانههای آبرفتي جوان-
مخروط افکنهها -خاکهای
کشاورزی  -نهشتههای لغزشي
تحکیم نشده (فعال)

IX

فوقالعاده
ضعیف

خاکستر آتشفشاني
منفصل (تفرا) – الپیلي –
بمب و بلوک تازه

--

--

لسهای تحکیم نشده-الهارها -
کوهرفتها-واریزهها-کفههای
رسي نمکي رسي -تودههای
لغزشي فعال  -پادگانههای رسوبي
دریایي و دریاچهای

X

کامالً ضعیف-
سست و
منفصل

--

--

آهکهای الیهای -دولومیت
الیهای -ماسهسنگ با سیمان
کربناته -کنگلومرا با سیمان
آهکي -آگلومرا -برش با سیمان
آهکي
آهکهای نازک الیه -تراورتن-
شیل سخت-آهک مارني،
ماسهای-کنگلومرا با سختي
متوسط

تلماسههای بادی و ساحلي-
نهشتههای منفصل بستر
رودخانهها
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نکات ذیل در طبقهبندی مدنظر قرار گرفته است:
 اساس عمده تعیین وزن یا پتانسیل فرسایشپذذیریواحدهای سنگي و نهشذتههذای سسذت ،ویژگذيهذای
مقاومتي ذاتي مذاده متذأثر از ترکیذب کذانيشناسذي و
بافت بوده است .مرز ردهها بر مبنای قضاوت مهندسذي
کارشناس خبره تعیین شده است.
 در تعیین پتانسیل فرسایشپذذیری سذازندی کذه ازمجموعه واحدهای سنگشناسي مختلف تشکیل شذده
اسذذت ،میذذانگین وزنذذي کذذالسهذذای فرسذذایشپذذذیری
مجموعه واحدهای تشذکیلدهنذده آن سذازند ،مبنذای
وزندهي قرار گرفته است.
 گسترش کذالسهذای فرسذایشپذذیری بذه  27ردهبهدلیل وجود انعطافپذیری الزم در ردهبندی و کاهش
خطا انجام شده است .عالوه بر آن محدودیت وزندهي
به عامل زمینشناسي در مدلهای رایج در کشور مانند
 PSIACو  EPMدر این روش مرتفذع شذده اسذت .در
نهایت از تجربیات موجود در طبقهبندیهذای مختلذف
ارائه شده نیز استفاده شده است.
نتایج و بحث
در این قسمت ،ابتدا با توجه به دادههای حوزههای
آبخیز 37گانه رتبه چهار کشور براساس رتبهبندی
تماب ،نسبت به سنجش کارایي روش حاضر اقدام شد.
در ضمن براساس طبقهبندی حاضر ،وضعیت کشور به
لحاظ فرسایشپذیری ذاتي واحدهای سنگي بررسي
شد که در قالب جدول و نقشه ،نتایج آن ارائه شده
است.
ارزیابی کارایی روش پیشنهادی :برای ارزیابي دقت
و کارایي روش طبقهبندی حساسیت واحدهای سنگي
به فرسایش براساس روش ارائه شده در این پژوهش ،از
اطالعات ذیقیمت و جامع حوزههای آبخیز کشور در
طرح سیمای حوزههای آبخیز بهره گرفته شد که
تلفیق و جمعبندی نتایج کارهای محققان مختلف در
این زمینه در جدول  5خالصه و ارائه شده است .قبل
از مقایسه نتایج روش حاضر با اطالعات برآوردی (مدل
 )EPMو محاسباتي (ایستگاههای رسوبسنجي)
حوزههای آبخیز کشور الزم است نحوه استخراج و ارائه
جدول یادشده ارائه شود .در جدول  1میانگین
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پارامترهای استخراج شده از حوزههای آبخیز کشور
ارائه شده است .ستون مربوط به حساسیت سازندها به
فرسایش در حقیقت مربوط به میانگین وزني طبقات
حساسیت به فرسایش واحدهای لیتولوژی هر حوضه
است که در محدوده بین یک تا  27طبق روش حاضر
امتیازبندی شدهاند .ستون مربوط به شیب نیز
دربردارنده میانگین وزني طبقات شیب هر حوضه است
که در محدوده  1/13تا  31/52درصد شیب دارند.
ستون فرسایندگي باران نیز میانگین وزني فرسایندگي
باران به میليمتر است که در دامنه  25/29تا 279/11
میليمتر امتیازات آن استخراج شده است .در ستون
آخر جدول ،دادههای مشاهداتي حوضهها براساس
میانگین ساالنه ایستگاههای رسوبسنجي موجود در
سطح  11حوضه از حوضههای 37گانه کشور است
(.)1775 ،Arabkhedri
حداقل رسوبدهي در حوضه رودخانههای کل و
مهران و مسیلهای جنوبي و جزایر بهمیزان  23/97و
حداکثر در حوضه هامون جازموریان 2221/735 ،تن
بر کیلومتر مربع اندازهگیری شده است .در برخي از
حوضهها بهدلیل نواقص اطالعاتي و یا فقدان ایستگاه
رسوبسنجي دادهای استخراج نشده است .در ضمن
تفاوتهایي در نتایج مدل  EPMبا ایستگاههای
رسوبسنجي مشاهده ميشود .علت این موضوع این
است که مرز حوزههای آبخیز در روش مشاهداتي
بهدلیل محدودیت موقعیت جغرافیایي ایستگاههای
رسوبسنجي با مرز حوضههای مورد استفاده در مدل
 EPMکامالً منطبق نیست.
در همه موارد اشاره شده پس از استخراج دادههای
مرتبط ،براساس دامنه تغییرات دادهها (جدول ،)1
برای سهولت مقایسه ،دادهها به پنج رده خیلي کم،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلي زیاد طبقهبندی شدند که
در جدول  2نتایج آن ارائه شده است و لذا در
طبقهبندی یاد شده ،ارزش پارامترها ،نسبياند .با
مقایسه دادههای جدول  ،1مشاهده ميشود که تطابق
خوبي بین درجه حساسیت به فرسایش واحدهای
سنگي با میزان فرسایش برآوردی بهروش  EPMو
مشاهداتي براساس اندازهگیری ایستگاههای
رسوبسنجي به خوبي قابل درک است.

جلد  ،5شماره 2331 ،3
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جدول  -5مشخصات میانگین پارامترهای استخراج شده از حوزههای آبخیز کشور

نام حوضه

شماره
حوضه

میانگین وزني
حساسیت
حوضه2

میانگین
وزني شیب
(درصد)1

میانگین وزني
فرسایندگي باران
(میليمتر)1

رسوبدهي
سالیانه
EPM
(تن در سال)1

رودخانه ارس

22

1/32

22/51

35/17

111/17

رودخانههای تالش  -مرداب انزلي

21

1/11

19/12

279/11

151/21

سفید رود

23

5/52

21/95

13/12

111/23

21

1/19

31/52

31/51

119/22

25

5/91

11/52

11/77

111/31

رودخانههای قرهسو و گرگان

21

1/19

29/75

51/22

553/15

رودخانه اترک

22

1/31

23/2

33/33

929/31

رودخانههای مرزی غرب

12

5/11

12/12

13/91

331/79

کرخه

11

5/15

21/12

17/15

219/12

رودخانه کارون بزرگ

13

5/12

13/21

92/51

2711/73

رودخانههای جراحي و زهره

11

1/21

23/51

15/52

2233/17

رودخانه حله و مسیلهای
کوچک دو طرف آن
رودخانه مند و حوزههای بسته
هرم ،کاریان و خنج
رودخانههای کل و مهران
ومسیلهای جنوبي و جزایر
رودخانههای بین بندرعباس و
سدیج
رودخانههای بلوچستان جنوبي
بین سدیج و مرز پاکستان (راچ –
باهوکالت)
دریاچه ارومیه

15

1/29

23/91

12/12

359/12

11

5/35

21/11

52/12

977/72

12

5/33

21/57

35/75

535/73

19

1/31

23/12

17/15

515/31

13

1/13

22/21

11/12

193/55

37

1/13

25/73

12/57

139/21

دریاچه نمک

12

1/72

27/79

31/21

311/92

گاوخوني

11

1/11

9/95

11/27

235/35

دریاچههای طشک  -بختگان و
مهارلو
سیرجان–کویر ابرقو

13

5/29

21/13

52/37

132/12

11

1/17

1/91

11/13

127/91

هامون جازموریان

15

5/33

3/99

37/52

312/73

کویر لوت

11

1/19

2/21

21/19

175/39

کویر مرکزی

12

1/19

1/12

12/12

121/91

19

1/31

9/75

25/29

232/35

-----------

13
52
51
53

1/32
1/35
1/77
1/22

3/11
9/11
1/13
27/11

17/13
37/21
23/35
21/11

295/53
133/19
299/32
323/23

17

5/32

21/32

39/11

----------------------------------------251/5779

رودخانههای بین سفیدرود و هراز
(الهیجان)
رودخانه هراز و رودخانههای بین
هراز و قرهسو

کویرهای سیاهکوه ،ریگ زرین و
دق سرخ
کویرهای درانجیر و ساغند
نمکزار خواف–دق پترگان
هامون هیرمند (گودزره)
هامون ماشکیل
قرهقوم

میانه رسوبدهي ایستگاههای
رسوبسنجي (تن بر کیلومتر
مربع)3

537/93

 Peyrowan 1و همکاران1721 ،؛ 1721 ،Soil Conservation and Watershed Management Research Center of Iran؛ 1775 ،Arabkhedri
1

3

331/2191
123/5591
317/9172
259/113
123/5231
231/7171
331/5221
212/3193
211/5119
111/5215
229/219
193/1159
132/3929
23/9
2711/219

531/1192
----------297/1373
31/25315
252/3732
----------2221/735

337/2221
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جدول  -6استخراج مشخصات آماری عوامل اندازهگیری شده در سطح حوزههای آبخیز 37گانه کشور در تقسیمبندی تماب ( Soil

)1721 ،Conservation and Watershed Management Research Center of Iran
ردیف

عامل

واحد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

دامنه

2
1
3
1

لیتولوژی
فرسایندگي باران
میزان رسوب ()EPM
شیب
رسوبدهي ویژه
(ایستگاه رسوبسنجي)

عددی
میليمتر
تن در سال
درصد

1/11
25/29
232/35
1/13

1/19
279/11
2233/17
31/52

5/3212
11/5513
139/1133
21/5172

7/2731
11/37522
191/17111
1/93231

1/11
31/99
331/15
12/31

(تن بر کیلومتر مربع)

23/97

2221/71

351/5913

191/25232

2731/11

5

برای نمونه مالحظه ميشود که رسوبدهي حوضه
 21با حضور سازندهای مقاوم به فرسایش عليرغم
شیب زیاد حوضه و فرسایندگي باران خیليزیاد ،تابع
خصوصیات واحدهای سنگي است و میزان آن در حد
رسوبدهي کم است .در حوضه  19با رتبه
فرسایشپذیری خیلي زیاد واحدهای سنگي ،عليرغم
شیب و فرسایندگي باران در حد کم دارای رسوبدهي
متوسط تا خیلي زیاد است که باز نمونهای از تبعیت
رسوبدهي باالی حوضه از درجه حساسیت زیاد
در حوزه آبخیز طالقان Bayat ،و همکاران ()1771
ارزش عوامل ساختاری مدلهای  MPSICو  EPMدر
برآورد رسوب را بررسي کردهاند .این پژوهش با
استفاده از محیط  GISو تعیین رگرسیون چند متغیره
بین متغییرهای مستقل از یکسو و میزان رسوب
بهعنوان متغیر وابسته از سوی دیگر انجام شد و
مشخص شد که برای مدلهای  EPMو MPSIC
بهترتیب ،بیشترین اهمیت ،به عوامل زمینشناسي و
درصد تاج پوشش با کنترل  91و  13درصد تغییرات
تولید رسوب ،مرتبط است .شیب و ارتفاع رواناب
سالیانه در درجههای دوم و سوم اهمیت قرار دارند.
نتیجه این پژوهش به خوبي نقش اثرگذاری حساسیت
فرسایشي سازندها در تولید رسوب حوضهها را تایید
ميکند و با نتایج پژوهش حاضر همخواني نشان
ميدهد.
طي پژوهشي  Abdiو همکاران ( )1722در زمینه
شدت فرسایش در واحدهای مارني استان زنجان
دریافتند که  277درصد اراضي تحت پوشش
نهشتههای مارني دارای ضریب فرسایش خیلي شدید
در مدل  BLMهستند .در ضمن براساس شدت
فرسایش مشاهداتي بیش از  11درصد اراضي مارني

واحدهای سنگي است .در حوضههای  11تا  13و 52
تا  53و  17با فرسایشپذیری خیليزیاد تا زیاد بهدلیل
بارندگي کم و مالیم بودن شرایط توپوگرافي حوضه،
رسوبدهي خیلي کم است .بهعبارت دیگر ،ميتوان
چنین نتیجه گرفت که در اقلیمهای مرطوب و با
بارندگي قابل مالحظه و بالطبع کوهستاني و پرشیب
بودن در صورتي که سازندهای زمینشناسي رخنمون
یافته در سطح حوضه ،حساس به فرسایش باشند،
میزان تولید رسوب حوضه باال خواهد بود.
فرسایش شدید دارند و بیش از  31درصد مناطق
مارني از نوع مراتع فقیر تا اراضي دیم بسیار فقیر بدون
قابلیت کشت هستند.
 Talaeeو همکاران ( )1727پژوهش مشابهي در
سطح اراضي مارني استان اردبیل انجام دادند که
براساس بازدیدهای میداني ،مقادیر شاخص فرسایش
سطح زمین بهروش  BLMبیانگر این موضوع است که
اراضي مارني تبخیری نئوژن دارای وضعیت فرسایش
متوسط تا زیاد هستند Hasanzadeh Nofooti .و
همکاران ( )1771با اندازهگیری تولید رواناب و رسوب
اراضي مارني تبخیری نئوژن  M2 ،M1و  ،M3مارن
سازند قم و نهشتههای مارني و ریزدانه محیط کرانهای
سازند کند دریافتند که واحدهای تبخیری نئوژن 12
تا بیش از  277برابر نسبت به سایر انواع مارن محیط
دریایي سازند قم و کند توان تولید رسوب دارند.
 Arabkhedriو همکاران ( )1773با محاسبه بار معلق
حوزههای آبخیز کشور دریافتند که حوزههای با بار
رسوب معلق باال عمدتا دارای لیتولوژی حساس مارني
ميباشند که از آن جمله به حوضه میناب ،سفیدرود،
شاهرود ،سرخاب ،حبلهرود و دریانچای ميتوان اشاره
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کرد که سازندهای حساس بهویژه اراضي مارني مسئول
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رسوبدهي باال هستند.

جدول  -7مقایسه رتبهبندی فاکتورحساسیت به فرسایش سازندهای زمینشناسي با پارامترهای مهم حوزههای آبخیز کشور

نام حوضه

رودخانه ارس
رودخانههای تالش – مرداب انزلي
سفید رود
رودخانههای بین سفید رود و
هراز (الهیجان)
رودخانه هراز و رودخانههای بین
هراز و قره سو
رودخانههای قره سو و گرگان
رودخانه اترک
رودخانههای مرزی غرب
کرخه
رودخانه کارون بزرگ
رودخانههای جراحي و زهره
رودخانه حله و مسیلهای کوچک
دو طرف آن
رودخانه مند و حوزههای بسته
هرم ،کاریان و خنج
رودخانههای کل و مهران و مسیل-
های جنوبي و جزایر
رودخانههای بین بندر عباس و
سدیج
رودخانههای بلوچستان جنوبي
بین سدیج و مرز پاکستان (راچ –
باهوکالت)
دریاچه ارومیه
دریاچه نمک
گاوخوني
دریاچههای طشک بختگان و
مهارلو
سیرجان–کویر ابرقو
هامون جازموریان
کویر لوت
کویر مرکزی
کویرهای سیاه کوه ،ریگ زرین و
دق سرخ
کویرهای درانجیر و ساغند
نمکزار خواف–دق پترگان
هامون هیرمند (گودزره)
هامون ماشکیل
قره قوم

سالیانه مدل EPM

میانگین
رسوبدهي ویژه
ایستگاه
رسوبسنجي
(تن بر کیلومتر
مربع)

میانگین رسوبدهي

شماره
حوضه

میانگین وزني
حساسیت حوضه
(عددی)

میانگین وزني
فرسایندگي باران
(میليمتر)

میانگین
وزني شیب
(درصد)

(تن در سال)

22
21
23

کم
خیلي کم
متوسط

کم
خیلي زیاد
کم

کم
زیاد
کم

کم
خیلي کم
متوسط

کم
کم
کم

21

کم

خیلي زیاد

خیلي زیاد

کم

خیلي کم

25

زیاد

متوسط

زیاد

کم

خیلي کم

21
22
12
11
13
11

خیلي زیاد
خیلي زیاد
متوسط
متوسط
متوسط
زیاد

کم
خیلي کم
متوسط
متوسط
زیاد
متوسط

متوسط
کم
متوسط
کم
زیاد
کم

متوسط
زیاد
خیلي زیاد
متوسط
خیلي زیاد
خیلي زیاد

خیلي کم
کم
خیلي کم
خیلي کم
خیلي کم
متوسط

15

زیاد

متوسط

کم

خیلي زیاد

کم

11

زیاد

کم

کم

زیاد

خیلي کم

12

زیاد

کم

کم

کم

خیلي کم

19

خیلي زیاد

کم

کم

متوسط

خیلي زیاد

13

خیلي زیاد

خیلي کم

خیلي کم
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قرار گرفتن واحدهای مارني بهویژه مارنهای
خشکي و تبخیری در رتبهبندی حساس و فوقالعاده
حساس به فرسایش در طبقهبندی حاضر با نتایج سایر
محققان یادشده در باال تطابق خوبي نشان ميدهد و
به نوعي طبقهبندی ارائه شده در این پژوهش را مورد
تایید قرار ميدهند .وجود انواع فرسایشهای آبي از
جمله سطحي ،شیاری ،خندقي ،تونلي و حرکات
تودهای اراضي مارني در سطح حوزههای آبخیز شاهدی
بر این مدعا است.
مقایسه نتایج روش طبقهبندی ارائه شده در این
پژوهش با میزان تولید رسوب مشاهداتي و برآوردی
آن حوضهها مشخص نمود که با در نظر گرفتن سایر
پارامترهای مهم حوضه مانند توپوگرافي و بارندگي،
نتایج حاصله از این روش با واقعیتهای حوزههای
آبخیز کشور تطابق خوبي نشان ميدهد و ميتوان با
سطح اطمینان باال و قابل قبول به آن اعتماد کرد و از
آن برای رتبهبندی حساسیت به فرسایش سازندها و
واحدهای سنگي استفاده نمود.
وضعیت ایران از نظر فرسایشپذیری سازندهای
زمینشناسی :زمینشناسي ایران نشاندهنده این
است که سازندهای حساس به فرسایش عالوه بر
نهشتههای کواترنر ،گسترش فراواني دارند .در زون
البرز ،سازندهای حساس کهر ،زاگون ،دورود ،شمشک،
زیارت ،کند ،آپشرون ،آگچاگیل و نهشتههای لسي؛ در
زون کپهداغ ،سازندهای چمنبید ،کشفرود ،شوریجه
و آپشرون؛ در زون ایران مرکزی ،سازندهای نایبند،
سردار ،بغمشاه ،سازند مارني قرمز پاییني و باالیي و
نهشتههای ماسهای و رسوبات ریزدانه شور کواترنر؛ در
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زون زاگرس ،سازندهای هرمز ،کژدمي ،گورپي،
گچساران ،آغاجاری ،میشان و لهبری و ساچون
گسترش فراوان دارند .براساس روش حاضر ،در کشور
ایران ،بیش از  27درصد سازندهای زمینشناسي
دارای مقاومت کم تا خیلي کم نسبت به عوامل
فرسایش بوده و لذا رسوبدهي باالیي را نیز خواهند
داشت (جدول  .)9شکلهای  2و  1وضعیت حساسیت
به فرسایش سازندهای ایران بهروش حاضر را نشان
ميدهد .در شکل  ،1گسترش سازندهای حساس به
فرسایش به جز پهنههای کواترنر نشان داده شده است.
وجود این درصد باال از زمینشناسي حساس تا خیلي
حساس نسبت به فرسایش وضعیت خاصي را برای
کشور فراهم نموده که یکي از عوارض بد آن پر شدن
سدهای مخزني و کاهش شدید توان تولید برق به
کمک آنهاست .ایران هم پهناور بوده و هم از تنوع کم
نظیری در لیتولوژی ،نسبت به سایر نقاط جهان
برخوردار است .این امر بهوسیله اکثر محققان دنیا ابراز
شده ،ولي آن طور که شایسته است به اثر عوامل
زمینشناختي در برآورد فرسایش و رسوب پرداخته
نشده است ،ضمن این که کشور ایران بر خالف سایر
کشورهای ابداعکننده مدلهای فرسایش و رسوب ،در
اقلیم خشک و نیمهخشک واقع شده است .این
کشورها غالبا در اقلیمهای نیمهمرطوب تا مرطوب قرار
دارند .پوشش گیاهي تنک ،کمبود بارندگي ،ناپایداری
زمینساختاری و پر شیب بودن اراضي کشور ،عمالً
سبب شده در بخش زیادی از سرزمین ایران ،خاک
کافي تشکیل نشده و یا خاکهای جوان ایجاد شده
مورد فرسایش شدید قرار گیرند.

جدول  -8میزان و درصد گسترش سازندهای زمینشناسي از نظر طبقات فرسایشي ( Peyrowanو همکاران)1721 ،
ردیف

درصد فراواني

مساحت (هکتار)

طبقه فرسایشپذیری

توصیف از نظر مقاومت به فرسایش

2
1
3
1
5
1
2
9
3
27

7/711
1/132
2/279
1/132
27/725
15/33
32/71
1/319
1/133
1/111

39912/2
3123931/9
21127119/1
27911257/2
21175211/2
11751231/2
53311213/3
9775739/1
1312939/9
1111225/1

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

فوقالعاده مقاوم
بسیار مقاوم
مقاوم
متوسط باال
متوسط
متوسط پایین
پایین
بسیار پایین
فوقالعاده پایین
غیر مقاوم ،کامالً سست و منفصل

جلد  ،5شماره 2331 ،3
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شکل  -1نقشه ردههای 27گانه حساسیت به فرسایش سازندهای زمینشناسي کشور ( Peyrowanو همکاران)1721 ،

شکل  -2گسترش وسیع سازندهای حساس به فرسایش در کشور به جز رسوبات کواترنر (ردههای فرسایشي  VIو  VIIو )VIII
( Peyrowanو همکاران)1721 ،

پهنههذای عمذدهای از ایذران در منذاطق خشذک و
نیمهخشک قرار گرفته و متوسط بارش در کشذور یذک
سوم یا  33درصد متوسط جهاني است .این امر سذبب
شده تا منابع آب و خاک با محذدودیت مواجذه شذده و
توسعه و بهرهبذرداری خردمندانذه از آنهذا در اولویذت
برنامهریزی قرار گیرد .متأسفانه بهدلیل شذرایط خذاص
اقلیمي و طبیعذي در منذاطقي از کشذور ،عرصذه هذای
بیاباني توسعه پیدا کرده و نرخ رشد فرسایش خاک در

عرصه های منابع طبیعي ،دشتها و اراضذي کشذاورزی
افزایش یافتذه اسذت .اگرچذه براسذاس گذزارش ،FAO
ایران در رده  27کشذور اول جهذان از نظذر مقابلذه بذا
بیابانزایي است و تاکنون بالغ بر دو میلیذون هکتذار از
مناطق بیاباني کشذور بذه جنگذل هذای دسذت کاشذت
بیاباني تبدیل شده اسذت ،لذیکن ایذن اقذدامات کذامالً
رضایتبخش نبوده و اهداف توسعه را تأمین نميکنند.
لذا الزم است بسذتر توسذعه کذه همانذا کوهپایذههذا و
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تشکر و قدردانی
از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری که زمینه
انجام این پژوهش را فراهم کرده و از استاد فقید دکتر
 دکتذر کذاوه، مهندس پرویذز روزخذش،جعفر غیومیان
خاکسار و خانم مهندس سمیه جعفری که به نحوی ما
 تشذکر و قذدرداني،را در این پذژوهش یذاری رسذاندند
.ميشود

،دشتهای شکلگرفته با نهشتههای کواترنری هسذتند
مورد شناسایي قذرار گیرنذد و تغییذرات شذاخصهذای
.محیطي و منابع همواره پایش شوند
 نیازمند،بدون شک دروازه ورود به مرزهای توسعه
شناخت منذابع و ابذزار و مؤلفذههذای آن اسذت کذه بذا
 مسذیر،مطالعات پایه و برنامههای تحقیقاتي راهبذردی
.دستیابي به این اهداف هموار ميشود
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Abstract
One of the most important problems that empirical model users in Iran are facing with,
is that these models are prepared for countries with special conditions such as lithology
factor, which scores are given based on geology condition of origin country that are not
compatible for a vast country like Iran with a great lithological variation. This research
was conducted to reduce such problems and increase the efficiency and localization of
these kind of models and provides rock erosion sensitivity factor for their special
conditions. In PSIAC and EPM as a common experimental models, lithology factor is
an important agent among other effective factors. In this research, a comprehensive
classification of erodibility has been produced in 10 orders, based on mineralogy,
chemistry, texture, structure and mechanical properties. Regarding to aridity of many
parts of the country, and low rate of soil generation, erodibility rates of geological
formations would be an important tasks. Results showed that, about 70 percent of the
area covered with very low to low strength lithology to erosion and have a high
potential of sediment yielding. Geological formations’ erodibility has been classified in
30 Tamab watershed with order of 4 and the results are compared with EPM results and
monitored values in river gauging stations. Results also indicated a good agreement
with high confidence with natural conditions and with respect to other important factors
of the watersheds such as topography and rainfall.
Key words: Classification, Erodibility, EPM model, Iran, PSIAC model, Watershed
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