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مقدمه
 روی شیب هم طور بهی آغاجار سازند. است آغاجاری و گچسارانی سازندها فارس گروه های سازند پذیرترین فرسایش از

 سازند سن این. پوشاند می را آغاجاری سازند دگرشیب طور به بختیاری کنگلومرای که  صورتی در. دارد قرار میشان سازند

 و ،ی خاکستر ای، قهوه آهكی سنگ ماسه شامل آغاجاری سازند (.714: 1386تعیین شده است )احمدی،  میوسن تا پلیوسن

 آن ضخامت آغاجاری نفتی میدان به امیدیه ةجاد مسیر در آن اصلی مقطع در و است سنگ سیلت و دار ژیپس قرمز مارن

 خصوص به فرسایش انواع به حساس را سازند این دار ژیپس های مارن وجود. است شده گیری اندازه متر 2965

 و سنگ ماسه مارن روی در اینكه دلیل به. است کرده ای توده های حرکت و ،دره هزار شیاری، سطحی، های فرسایش

 ویژه به اقلیمی، شرایط و گرفته قرار سطح در ها مارن باشند رفته بین از ها سنگ این که مناطقی در گرفته، قرار سیلت

 سازند فارس گروه های سازند پذیرترین فرسایش از دیگر یكی. شود می سازند این در آبی فرسایش ایجاد موجب ،بارش

 انیدریت، نمك، بر مشتمل شناسی سنگ نظر از و رددا ضخامت متر 1600 حدود گچساران سازند. است گچساران
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و همچنین  (714: 1386است )احمدی،  پایینی میوسن گچساران سن. است شیل مقداری و ،آهك رنگارنگ های مارن

 فرسایش(.13: 2016زاده و همكاران،  سازند گچساران دارای حساسیت باالیی نسبت به فرسایش و رسوب است )فتحی

 های خاک گذاری رسوب با بلكه شود، می تولید کاهش و اراضی شدن یزرع لم و ها خاک فقیرشدن سبب تنها نه

 در و دوش می کاسته ها آن مفید عمر از بنادر و زهكشی و آبیاری های کانال ها، سد مخازن ها، آبراهه در یافته فرسایش

 در که است اقداماتی ترین ضروری از فرسایش با مبارزه و حفاظت ،امروزه. شود می خسارات شدن مضاعف موجب نتیجه

 با اخیر های سال در ،داشته وجود تاریخ طول در خاک فرسایش هرچند. دشو مبذول خاصی توجه آن به بایستی کشور هر

(. 416: 1998؛ پیمنتل و کونانگ، 123: 1999است )پیمنتل و هاروی،  یافته شدت تكنولوژی پیشرفت و جمعیت افزایش

 به جهانی توجه. است شده شناخته او حیات برای یتح و بشر رفاه برای خطری عنوان به جهانسراسر  در خاک فرسایش

 ةفرسایش خاک در طول بارش یك پدید (.469: 1993)هادسون،  ستمدعا این بر دلیلی نیز خاک حفاظت های برنامه

های باران و رواناب سطحی و در پی آن  قطره ةکامالً طبیعی است که ناشی از فرایند جداسازی خاک توسط ضرب

اگرچه عوامل مؤثر بر  (.181: 1944جایی ذرات در اثر پاشمان و حمل آن توسط رواناب سطحی است )الیسون،  هجاب

پذیری خاک، توپوگرافی،  ها شامل اقلیم، فرسایش ترین آن ، مهماند فرسایش خاک تحت تأثیر شرایط زمانی و مكانی متنوع

(. در بین 1012: 2007؛ صادقی، 844: 2003مدیریت اراضی است )چاپلوت و بیسونایس،  ةو نحو ،پوشش گیاهی

رافی از پارامترهای مهم مؤثر بر فرسایش و رسوب است. از جمله خصوصیات توپوگرافی خصوصیات ذکرشده عامل توپوگ

طور مستقیم یا با تأثیر روی سایر عوامل محیطی باعث تغییر در فرایندهای هیدرولوژیكی  مهم جهت شیب است که به

ای در سراسر جهان در  ستردهشود. در این راستا مطالعات متنوع و گ ویژه پتانسیل تولید رواناب و رسوب می خاک به

 در مؤثر عوامل از یكی شده صورت گرفته است. سازی های مختلف و نیز شرایط طبیعی و شبیه ها و کاربری مقیاس

 در فرسایش به حساس های سازند که طوری به ؛است منطقه در موجود های سازند جنس آبخیز های حوضه زایی رسوب

پذیری خاک  فرسایش (.95: 1995نیا،  هستند )فیض بیشتری دهی رسوب پتانسیل دارای مقاوم های سازند با مقایسه

های فرساینده همچون قطرات باران و  ها به جداشدن است وقتی که در معرض نیرو دانه اساسی در گرایش خاک یفاکتور

رسی خود روی اثر طی بر (1102: 1990آغاسی و همكاران ) (.190: 2011گیرد )روتون و همكاران،  آب جاری قرار می

داری روی تولید رواناب و  تندی و جهت شیب بر فرسایش و رواناب نشان دادند جهت دامنه تحت تأثیر وزش باد اثر معنی

رسوب دارد. در هر دامنه، با افزایش شیب تولید رواناب کاهش ولی تولید رسوب افزایش یافته است که این افزایش در 

رو به باد به صورت نمایی فزونی یافته است. سردا و همكاران  دامنةحال آنكه در  ؛دهبادپناه چندان محسوس نبو دامنة

شمالی و جنوبی ناشی از تفاوت پوشش گیاهی دو  دامنة( نیز دریافتند تفاوت پاسخ هیدرولوژیكی خاک در دو 289: 1995)

 آبخیزی در (161: 2004ل و همكاران )دامنه بوده که خود تحت تأثیر جهت دامنه و شرایط اقلیمی قرار گرفته است. بات

 این برای مدلی و ندپرداخت غربی و شرقی دامنة دو در هیدرولوژیكی فرایندهای بررسی به کانادا آنتاریا مرکزی جنوب در

 نتایج. شد بررسی رواناب و ،زیرزمینی های آب خصوصیات هوا، دمای نفوذ، در این تحقیق متغیرهای. ندکرد ارائه فرایندها

 همچنین و داشته منطقه این در هیدرولوژیكی فرایندهای رد زیادی تأثیر خاک عمق و ضخامت که بود آن از حاکی

 سرو های جنگل ( در2365: 2007میاتا و همكاران ) .است بوده غربی دامنة از دیرتر شرقی دامنة در رواناب شروع آستانة

رواناب  تشكیل بر خاک خصوصیات تأثیر فشاری ساز باران دستگاه یك از استفاده با ها آن. پرداختند رواناب بررسی به ژاپن

 در گریز آب الیه یك تشكیل داد نشان نتایج .دندکر مطالعه ایك را -آبخیز هیموتانی حوضة غربی و شرقی دامنة دو در

 همین به و داده افزایش غربی دامنة به نسبت را شرقی دامنة نفوذ مقدار برگان سوزنی تأثیر از ناشی خاک سطح ةپوست
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( در برآورد فرسایش خاک در مقیاس 230: 2008صادقی و همكاران ) .است بوده بیشتر غربی دامنة در رواناب مقدار دلیل

که مقادیر تولید رواناب و  ندخراسان رضوی نشان داد ةسنگان ةآبخیز کوچك در منطق حوضةهای آزمایشی و نیز  کرت

تولید و تكامل خاک و پوشش گیاهی و نیز دریافت سطوح متفاوت انرژی  ةواسط شمالی و جنوبی به دامنةرسوب در دو 

  ساز بارانبه بررسی تخمین رواناب سطحی با استفاده از ( 875: 2013خورشیدی متفاوت بوده است. کرونا و همكاران )

سازندهای های باال و پایین ایجاد کنند.  را در شدتهای واقعی  توانند بارش ها می ساز بارانپرداختند و نتیجه گرفتند که 

یندهای تشكیل خاک و ااند و هر کدام دارای فر شناسی ایجاد شده آغاجاری و گچساران چون از تشكیالت همسان زمین

مقیاس مورد استفاده در این  سازهای باران کوچك با استفاده از شبیه ،یكسان هستند ةهای خاک در ابعاد گسترد سیستم

 است و مقیاس به وابسته یفرایند خاک فرسایشکه تقریباً دارای محیط همگنی هستند و با توجه به اینكه  ـ پژوهش

 ـ (171: 2018)باگارلو و همكاران، شود  انجام مقیاس پایین و باال مقیاس در خاک فرسایش های گیری اندازه است الزم

هدف از این را به کل سازندهای آغاجاری و گچساران تعمیم داد.سازی باران  شبیهاز توان نتایج حاصل  راحتی می به

ها و همچنین  آن مقایسةپذیری سازندهای آغاجاری و گچساران و  جهت دامنه در فرسایش ةپژوهش بررسی نقش پیچید

 ساز باران است. های مختلف فرسایش با استفاده از شبیه تجزیه و تحلیل مؤلفه

هاوروش مواد
مطالعه مورد مناطق ةمحدود

 ترتیب به که است خوزستان استان در ایذه شهرستان گچ کوه و مرغا آبخیز های حوضه از بخشی مطالعه مورد مناطق

 جغرافیایی طول ةمحدود در مرغا ةمنطق. باشند می متر 860 و 740 متوسط ارتفاع و مساحت هكتار 1202 و 1609 دارای

 جغرافیایی دةمحدو در گچ کوه ةمنطق و شمالی 31° 58´ تا 31 ° 55´ جغرافیایی عرض و شرقی 49° 35´ تا °49 30´

 .است واقع شمالی 31° 58´ 36″ تا 31° 55´ 36″ جغرافیایی عرض و شرقی 49° 35´ تا °49 30´ ″9

 

 (1389ايرانواستان)سعیديانوهمکاران،ة.مويعیتمناطقموردمطالعهبرروينقش1شکل
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 جهت شناسی، زمین های نقشه منطقه، 1:50000 توپوگرافی ةنقش نظیر نیاز، مورد های نقشه تحقیق، این جرایا برای 

 در آزمایشی های پالت روش به خاک فرسایش میزان. دش تهیه مربوطه های سازمان از بارش های داده و ،شیب دامنه،

 گیری اندازه  دقیقه در متر میلی 25/1 و 1 شدت دو در بارش با همراه( غربی و ،شرقی جنوبی، شمالی،) اصلی جهت چهار

شده در دانشگاه کشاورزی واگنینگن هلند(  ساز باران صحرایی )مدل تهیه تحقیق از یك دستگاه شبیه دادن برای انجام. شد

ساز باران مورداستفاده برای  شود. شبیه شده توسط مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور استفاده می ساخته

علت  ساز به این شبیه ،ضمناًراحتی قابل حمل است.  شده کامالً استاندارد بوده و به طراحی مربع متر سانتی 625پالت  ةانداز

ساز باران برای تعیین خصوصیات فرسایشی  این شبیهسرعت حد در ارتفاع دومتری نصب شد.   رسیدن قطرات باران به

پذیری  منظور تعیین فرسایش و استفاده از آن بهاست مناسب و همچنین برای تحقیقات خاک  ،خاک، میزان نفوذ آب

 آزمایشی های پالت مساحت (.407: 1987)کامفورست، رود  می شمار بههای سطحی در صحرا روشی استاندارد  نهشته

 انتخاب باشد دامنه اصلی های جهت ةنمایند نزدیك به صفر که و تقریباً هموار شیب با و مربع متر سانتی 625 برابر

 باران ریزش ةمشاهد محض به و شد   باز مخزن شیر ساز، باران تنظیم و نصب و آزمایش محل کردن آماده از پس. شود می

 معمولی آب با پالت از شده خارج رسوب و رواناب دقیقه میزان 10 زمان مدت در. دش  روشن کرنومتر ریزش ةصفح از

 پایان از (. پس1: 2010شد )مرادی و سعیدیان،  داری نگه جداگانه صورت به شده گذاری شماره ظروف در و آوری جمع

 105 حرارت تحت آون در نمودن خشك از پس و جدا نمونه در موجود رسوب و منتقل آزمایشگاه به ها نمونه آزمایش،

 بدین. شد گیری اندازه مدرج ظرف ةوسیل به نیز پالت از خروجی رواناب حجم ،همچنین. شد توزین گراد سانتی ةدرج

 با (.156: 1384د )رئیسیان، ش حاصل آزمایش هر برای مناسب زمانی فواصل در رواناب و رسوب میزان نتایج ترتیب،

 گیری کار به برای تكرار بار 3 سطح هر و( سطح دو اصلی جهت هر در) سطح 8 در حداقل زمان، و هزینه به توجه

 سازند در ،سپس. شد برداشته رسوب نمونه تعداد همین به و تصادفی مشخص به صورت گچساران سازند در ساز باران

 مشخص ساز باران گیری کار به برای تكرار بار 3 سطح هر و( سطح دو اصلی جهت هر در) سطح 8 در حداقل نیز آغاجاری

 برداشت صورت تصادفیشكل و به  همین به ها نمونه نیز آغاجاری سازند در. شد برداشته رسوب ةنمون تعداد همین به و

 و SPSS افزار نرم از آماری های تحلیل و تجزیه ةکلی دادن انجام منظور به و اطالعات تحلیل و تجزیه برای ،سپس .دش

EXCEL آزمون از داشتند  نرمال حالت که متغیرهاییدر  .دش استفاده t استفاده سازند دو بودن متفاوت علت به غیرجفتی 

شد )سعیدیان و  ویتنی استفاده - من آزمون و پارامتریك نا های آزمون از داشتند غیرنرمال حالت که متغیرهاییدر  و شد

جفتی و در صورت  tبودن از  متغیرها در هر سازند در صورت نرمال مقایسةبرای  ،همچنین (.1: 1389همكاران، 

 از آزمون ویلكاکسون استفاده شد. نبودن نرمال

 

 
ب  الف

(1389)سعیديانوهمکاران،كوهگوةب(منطق؛مرغاةالف(منطق:هايجهتمناطقموردمطالعه.نقشه2شکل
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بالف

مرغاةب(منطق؛كوهگوةالف(منطق:برداريدرمناطقموردمطالعههاينقاطنمونه.نقشه3شکل

هايپژوهشيافته
های سازند  پذیری نهشته زایی و فرسایش های اصلی دامنه در رسوب این تحقیق بررسی نقش جهت دادن از انجامهدف 

آبخیز کوه گچ و مرغا در  حوضةرواناب و رسوب دو سازند در بخشی از  مقایسةگچساران و آغاجاری و همچنین 

های کاربری اراضی، شیب،  نقشه ،مورد مطالعه ةپس از انتخاب منطق ،یابی به اهداف شهرستان ایذه است. برای دست

ساز باران انجام گرفت تا  های شبیه آزمایش ،های اصلی دامنه د. در هر یك از جهتشو خطوط ارتفاعی تهیه  ،جهت

 رواناب و رسوب تولیدی تعیین شود.

 

متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی1مقايسةپارامترهايمؤثردرفرسايشدرشدت.1جدول

 درصد1داري**سطحمعنی

 متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی25/1پارامترهايمؤثردرفرسايشدرشدتمقايسة.2جدول

 درصد1داريسطحمعنی**درصد5داري*سطحمعنی

هايجهت

دامنه

1شدترسوب مناطقموردمطالعه

 متردرديیقهمیلی

1شدترواناب

 ردرديیقهمتمیلی

شروعروانابورسوب

 متردرديیقهمیلی1شدت

1شدتنفوذ

 متردرديیقهمیلی

 829/0 123/0 829/0 423/0 گچساران -آغاجاری شمالی

 092/0 ** 004/0 092/0 031/0 گچساران -آغاجاری جنوبی

 173/0 337/0 173/0 412/0 گچساران -آغاجاری شرقی

 340/0 090/0 340/0 332/0 گچساران -آغاجاری غربی

هايجهت

دامنه

25/1شدترسوب مناطقموردمطالعه

 متردرديیقهمیلی

25/1شدترواناب

 متردرديیقهمیلی

شدتشروعروانابورسوب

 متردرديیقهمیلی25/1

25/1شدتنفوذ

 متردرديیقهمیلی

 336/0 862/0 336/0 592/0 گچساران -آغاجاری شمالی

 ** 000/0 ** 004/0 ** 000/0 * 013/0 گچساران -آغاجاری جنوبی

 272/0 055/0 272/0 096/0 گچساران -آغاجاری شرقی

 087/0 860/0 087/0 * 016/0 گچساران -آغاجاری غربی
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هايمختلفسازندگچسارانمتردرديیقهدرجهتمیلی1پارامترهايمؤثردرفرسايشدرشدتمقايسة.3جدول

درصد5داري*سطحمعنی

هايمختلفسازندگچسارانمتردرديیقهدرجهتمیلی25/1مقايسهپارامترهايمؤثردرفرسايشدرشدت.4جدول

درصد1داريدرصد**سطحمعنی5داري*سطحمعنی

هايمختلفسازندآغاجاريمتردرديیقهدرجهتمیلی1پارامترهايمؤثردرفرسايشدرشدتمقايسة.5جدول

 درصد1داريدرصد**سطحمعنی5داري*سطحمعنی

هايمختلفسازندآغاجاريمتردرديیقهدرجهتمیلی25/1مقايسهپارامترهايمؤثردرفرسايشدرشدت.6جدول

  درصد1داريدرصد**سطحمعنی5داري*سطحمعنی

هايجهت

 دامنه

1شدترسوبموردمطالعهةمنطق

 متردرديیقهمیلی

1شدترواناب

 متردرديیقهمیلی

شروعروانابورسوب

 متردرديیقهمیلی1شدت

1شدتنفوذ

 متردرديیقهمیلی

 578/0 * 046/0 578/0 100/0 گچساران جنوبی -شمالی

 972/0 * 028/0 972/0 217/0 گچساران شرقی -شمالی

 117/0 * 027/0 117/0 138/0 گچساران غربی -شمالی

 905/0 * 027/0 905/0 631/0 گچساران شرقی -جنوبی

 * 040/0 * 028/0 * 040/0 439/0 گچساران غربی -جنوبی

 108/0 080/0 108/0 488/0 گچساران غربی -شرقی

هايجهت

 دامنه

منطقهمورد

مطالعه

25/1شدترسوب

 متردرديیقهمیلی

25/1شدترواناب

 متردرديیقهمیلی

شدتشروعروانابورسوب

 متردرديیقهمیلی25/1

25/1شدتنفوذ

 متردرديیقهمیلی

 ** 006/0 * 014/0 ** 006/0 258/0 گچساران جنوبی -شمالی 

 764/0 701/0 764/0 236/0 گچساران شرقی -شمالی 

 * 010/0 * 014/0 * 010/0 912/0 گچساران غربی -شمالی 

 054/0 * 049/0 054/0 775/0 گچساران شرقی -جنوبی 

 ** 005/0 ** 007/0 ** 005/0 331/0 گچساران غربی -جنوبی 

 224/0 * 021/0 224/0 228/0 گچساران غربی -شرقی 

موردةمنطق هايدامنهجهت

مطالعه

1شدترسوب

 متردرديیقهمیلی

1شدترواناب

 متردرديیقهمیلی

1شدتشروعروانابورسوب

 متردرديیقهمیلی

1شدتنفوذ

 متردرديیقهمیلی

 080/0 * 021/0 080/0 564/0 آغاجاری جنوبی -شمالی

 075/0 ** 000/0 075/0 114/0 آغاجاری شرقی -شمالی

 * 028/0 346/0 * 028/0 150/0 آغاجاری غربی -شمالی

 1 237/0 1 ** 008/0 آغاجاری شرقی -جنوبی

 753/0 ** 002/0 753/0 * 048/0 آغاجاری غربی -جنوبی

 916/0 086/0 916/0 136/0 آغاجاری غربی -شرقی

موردةمنطق هايدامنهجهت

مطالعه

25/1شدترسوب

 متردرديیقهمیلی

25/1شدترواناب

 متردرديیقهمیلی

شدتشروعروانابورسوب

 متردرديیقهمیلی25/1

25/1شدتنفوذ

 متردرديیقهمیلی

 ** 009/0 ** 001/0 ** 009/0 112/0 آغاجاری جنوبی -شمالی

 * 042/0 * 029/0 * 042/0 204/0 آغاجاری شرقی -شمالی

 * 015/0 131/0 * 015/0 348/0 آغاجاری غربی -شمالی

 196/0 * 038/0 196/0 ** 002/0 آغاجاری شرقی -جنوبی

 371/0 ** 001/0 371/0 ** 001/0 آغاجاری غربی -جنوبی

 697/0 414/0 697/0 136/0 آغاجاری غربی -شرقی
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 متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی1رسوبتولیديدرشدتمقايسة.4شکل

 متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی1روانابتولیديدرشدتمقايسة.5شکل

متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی1شروعروانابورسوبدرشدتمقايسة.6شکل
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متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی1میزاننفوذپذيريدرشدتقايسةم.7شکل

متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی25/1رسوبتولیديدرشدتمقايسة.8شکل

 متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی25/1روانابتولیديدرشدتمقايسة.9شکل
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متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی1شروعروانابورسوبدرشدتمقايسة.10شکل

متردرديیقهدرسازندهايگچسارانوآغاجاريمیلی25/1میزاننفوذپذيريدرشدتمقايسة.11شکل

گیريبحثونتیجه
های مختلف دامنه در سازندهای گچساران و آغاجاری انجام  رواناب و رسوب در جهت مقایسةتحقیق حاضر با هدف 

و غربی از نظر میزان رواناب و رسوب تولیدی با هم در دو  ،گرفت. در این تحقیق چهار جهت شمالی، جنوبی، شرقی

 ه شدند.ساز کامفورست با ارتفاع دو متر مقایس باران ةوسیل همتر در دقیقه ب میلی 25/1و  1شدت 

آغاجاري و گچساران سازندهاي در دامنه اصلی هايجهت در رسوب تولیدمقايسة
های شرقی و غربی دارای  متر در دقیقه در سازند آغاجاری دامنه میلی 1از نظر میزان رسوب تولیدی در شدت  ،درمجموع

باشند و در سازند گچساران  های شمالی و جنوبی دارای کمترین مقدار تولید رسوب می بیشترین مقدار تولید رسوب و دامنه

های غربی و شمالی دارای کمترین مقدار  ار تولید رسوب و دامنهجنوبی دارای بیشترین مقد و های شرقی ترتیب دامنه به

در این شدت سازند آغاجاری دارای بیشترین میزان رسوب تولیدی نسبت به سازند  ،باشند. درمجموع تولید رسوب می

د آغاجاری متر در دقیقه در میزان رسوب نشان داده نشد. سازن میلی 1داری در شدت  اختالف معنی ،گچساران است. البته

باالیی دارد و  پذیری نسبتاً فرسایش ،درصد است 20درصد و رس بیش از  30بیش از  علت اینكه دارای سیلت معموالً به

و کمی از سطح خاک است  بسیار ةعلت اینكه سنگ بستر گچی در فاصل کند و سازند گچساران به رسوب زیادی تولید می

 دهد که معموالً ای را تشكیل می سنگ بستر گچی سخت الیه ،زمین استحتی در خیلی از مناطق این سازند در سطح 

 پذیری کمتری نسبت به سازند آغاجاری نشان داد. مقاوم است که به این علت فرسایش نسبتاً
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سنگبسترگچیدرسازندگچساران زدگی.نمايیازبیرون12شکل

گیرد و سازند  می انجاممراتب بیشتر از سازند گچساران  سازی به دلیل دیگر اینكه در سازند آغاجاری فرایند خاک

علت اینكه تحت تأثیر سایه  های شرقی در هر دو سازند به گچی تشكیل شده است. دامنه ةگچساران بیشتر از سخت الی

رور شود و به م صورت پراکنده ایجاد می هپوشش گیاهی در این سازندها ب ،که سایه فراهم باشد باشند و در صورتی می

دارای فرسایش بیشتری نسبت به سایر  ،بنابراین .آید صورت نرم و قابل انتقال درمی هها خاک ب زمان در این دامنه

ها خیلی  تبخیر در خاک این دامنه ند،علت اینكه تحت تأثیر مستقیم خورشید های جنوبی و غربی به هاست. و در دامنه دامنه

 ناپذیر مرور زمان دارای خاکی محكم و انتقال شود و به قطرات باران میشدن خاک توسط  زیاد بوده و باعث کوبیده

 شود.  در نتیجه فرسایش کمتر می .شود می

وآغاجاري گچساران سازندهاي در دامنه اصلی هايجهت در رواناب تولید مقايسة
شمالی و جنوبی دارای بیشترین  های متر در دقیقه در سازند آغاجاری دامنه میلی 1از نظر میزان رواناب تولیدی در شدت 

 های جنوبی . در سازند گچساران دامنهاند ترتیب دارای کمترین رواناب تولیدی های غربی و شرقی به مقدار رواناب و دامنه

 ،. درمجموعاند های شمالی و غربی دارای کمترین مقدار رواناب تولیدی شرقی دارای بیشترین مقدار تولید رواناب و دامنه و

های دامنه در  جهت مقایسةدر  ،د گچساران دارای رواناب تولیدی بیشتری نسبت به سازند آغاجاری است. البتهسازن

جنوبی نشان  دامنةمتر در دقیقه در میزان رواناب در  میلی 1داری در شدت  سازندهای گچساران و آغاجاری اختالف معنی

گچی در  ةعلت وجود سخت الی داری نشان داده نشد. در سازند گچساران به ها اختالف معنی دامنه ةداده شد. ولی در بقی

 مراتب بسیار بیشتر از سازند آغاجاری است.  نزدیكی سطح خاک رواناب به

 و گچساران يسازندها در دامنه یاصل هايجهت در رسوب و رواناب آستانة شروعمقايسة

يآغاجار
های جنوبی و شرقی دارای  متر در دقیقه دامنه میلی 1در سازند آغاجاری در شدت  رسوب و رواناب شروع میزان نظر از

باشند.  های غربی و شمالی دارای کمترین زمان شروع رواناب و رسوب می بیشترین زمان شروع رواناب و رسوب و دامنه

های شمالی دارای کمترین  ب و رسوب و دامنههای غربی دارای بیشترین زمان شروع روانا در سازند گچساران نیز دامنه

جز اختالف اندکی در  زمان شروع رواناب و رسوب در سازند آغاجاری بیشتر از سازند گچساران به ،زمان بودند. درمجموع

جنوبی در  دامنةهای دامنه در سازندهای گچساران و آغاجاری در  جهت مقایسةدر  ،های غربی و شمالی است. البته دامنه

داری نشان داده نشد. زمان  ها اختالف معنی دامنه ةولی در بقی .داری نشان داده شد وع رواناب و رسوب اختالف معنیشر
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باالیی  ةعلت اینكه دارای درصد رس زیادی است و رس دارای سطح ویژ به ـ شروع رواناب و رسوب در سازند آغاجاری نیز

 ر از سارزند گچساران است. مراتب دیرت به ـ کند است و آب را بیشتر جذب می

آغاجاري و گچساران سازندهاي در دامنه اصلی هايجهت در نفوذپذيري میزان مقايسة
های  های شرقی و جنوبی دارای بیشترین میزان نفوذپذیری و دامنه از نظر میزان نفوذپذیری در سازند آغاجاری دامنه

مطابقت  (2376: 2007)و همكاران که با نتایج تحقیق میاتا  باشند غربی و شمالی دارای کمترین میزان نفوذپذیری می

های جنوبی و شمالی  های غربی و شرقی دارای بیشترین میزان نفوذپذیری و دامنه دارد و در سازند گچساران نیز دامنه

در سازند آغاجاری میزان نفوذپذیری بسیار بیشتر از سازند گچساران  ،باشند. درمجموع دارای کمترین میزان نفوذپذیری می

متر در  میلی 1داری در شدت  های دامنه در سازندهای گچساران و آغاجاری اختالف معنی در مقایسه جهت ،است. البته

 دقیقه در میزان نفوذپذیری نشان داده نشد. 

آغاجاري و سارانگچ سازندهاي در فرسايش مختلف هايمؤلفه كلی مقايسة
های شرقی و غربی دارای  متر در دقیقه نیز در سازند آغاجاری دامنه میلی 25/1از نظر میزان رسوب تولیدی در شدت 

در سازند گچساران  .باشند های شمالی و جنوبی دارای کمترین مقدار تولید رسوب می بیشترین مقدار تولید رسوب و دامنه

های غربی و شمالی دارای  نوبی و شرقی دارای بیشترین مقدار تولید رسوب و دامنههای ج نیز در همین شدت دامنه

متر در دقیقه سازند آغاجاری رسوب  میلی 1در این شدت نیز مانند شدت  ،باشند. درمجموع کمترین مقدار تولید رسوب می

ای دامنه در سازندهای گچساران و ه جهت مقایسةدر  ،تولیدی بیشتری نسبت به سازند گچساران از خود نشان داد. البته

متر در دقیقه  میلی 25/1های جنوبی و غربی در شدت  داری در دامنه آغاجاری از نظر میزان تولید رسوب اختالف معنی

 25/1داری نشان داده نشد. از نظر میزان رواناب تولیدی در شدت  ها اختالف معنی دامنه ةولی در بقی .نشان داده شد

های غربی و  های شمالی و شرقی دارای بیشترین مقدار رواناب و دامنه یقه نیز در سازند آغاجاری دامنهمتر در دق میلی

باشند  و جنوبی دارای اختالف ناچیزی می ،های شرقی، غربی دامنه ،البته اند. جنوبی دارای کمترین میزان رواناب تولیدی

( مطابقت دارد. در سازند گچساران نیز در 2549: 1999و )( و کری و و1169: 1997که با نتایج تحقیق کیردون و یر )

غربی دارای کمترین میزان رواناب  دامنةو شمالی دارای بیشترین میزان رواناب و  ،های جنوبی، شرقی همین شدت دامنه

های شرقی و شمالی دارای اختالف  که دامنه ،مطابقت دارد (131: 1997که با نتایج تحقیق اسكات و هانگ ) باشند می

 باشند. ناچیزی می

.نمايیكلیازسازندآغاجاري13شکل

متر در دقیقه در سازند گچساران بسیار بیشتر از سازند  میلی 25/1نیز میزان رواناب تولیدی در شدت بارش  ،در مجموع

های دامنه در سازندهای گچساران و  جهت مقایسةدر  ،هگردد. البت آغاجاری است که به همان جنس سازند گچساران برمی
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 .متر در دقیقه نشان داده شد میلی 25/1های جنوبی در شدت  داری در دامنه آغاجاری از نظر میزان رواناب اختالف معنی

غاجاری داری نشان داده نشد. از نظر میزان شروع رواناب و رسوب نیز در سازند آ ها اختالف معنی دامنه ةولی در بقی

ترتیب دارای  های غربی و شمالی به های جنوبی و شرقی دارای بیشترین زمان شروع رواناب و رسوب و دامنه دامنه

های  . در سازند گچساران بیشترین زمان شروع رواناب و رسوب مربوط به دامنهاند کمترین زمان شروع رواناب و رسوب

زمان شروع رواناب و رسوب در  ،شمالی و جنوبی است. درمجموع های غربی و شرقی و کمترین زمان مربوط به دامنه

های دامنه در  متر در دقیقه در سازند آغاجاری بسیار بیشتر از سازند گچساران است. در مقایسه جهت میلی 25/1شدت 

 25/1 های جنوبی در شدت داری در دامنه سازندهای گچساران و آغاجاری از نظر شروع رواناب و رسوب اختالف معنی

داری نشان داده نشد. از نظر میزان نفوذپذیری در  ها اختالف معنی دامنه ةولی در بقی .متر در دقیقه نشان داده شد میلی

غربی دارای بیشترین میزان نفوذ و  و های جنوبی متر در دقیقه در سازند آغاجاری نیز دامنه میلی 25/1شدت بارش 

های  باشند. در سازند گچساران نیز از نظر میزان نفوذپذیری دامنه میزان نفوذ میهای شرقی و شمالی دارای کمترین  دامنه

باشند. درمجموع نیز میزان نفوذپذیری در سازند  و جنوبی دارای بیشترین تا کمترین میزان نفوذ می ،غربی، شرقی، شمالی

داده شد که به وجود درصد رس زیاد در متر در دقیقه نشان  میلی 25/1آغاجاری بسیار بیشتر از سازند گچساران در شدت 

های دامنه در سازندهای گچساران و آغاجاری از نظر میزان نفوذپذیری  جهت مقایسةدر  ،سازند آغاجاری اشاره دارد. البته

ها اختالف  دامنه ةولی در بقی .متر در دقیقه نشان داده شد میلی 25/1های جنوبی در شدت  داری در دامنه اختالف معنی

های مختلف دامنه در سازند گچساران در شدت  میزان رسوب تولیدی در جهت مقایسةداری نشان داده نشد. از نظر  یمعن

های  داری نشان داده نشد. ولی از نظر میزان رواناب تولیدی و میزان نفوذپذیری دامنه متر در دقیقه اختالف معنی میلی 1

متر در دقیقه نیز رسوب تولیدی اختالف  میلی 25/1در شدت  باشند. داری می غربی دارای اختالف معنی -جنوبی

 -و جنوبی ،غربی -جنوبی، شمالی -های شمالی در دامنهرا داری  داری را نشان نداد. ولی میزان رواناب اختالف معنی معنی

متر  میلی 1های مختلف دامنه در سازند آغاجاری در شدت  میزان رسوب تولیدی در جهت مقایسةغربی نشان داد. از نظر 

غربی نشان داده شد. ولی از نظر میزان رواناب  -جنوبی و شرقی -های جنوبی داری در دامنه در دقیقه اختالف معنی

متر در  میلی 25/1ند. در شدت باش داری می غربی دارای اختالف معنی -های شمالی تولیدی و میزان نفوذپذیری دامنه

. ولی میزان ه نشدداری نشان داد غربی اختالف معنی -شرقی و جنوبی -های جنوبی دقیقه نیز رسوب تولیدی در دامنه

غربی نشان داد. از نظر میزان  -و شمالی ،شرقی -جنوبی، شمالی -های شمالی در دامنهرا داری  رواناب اختالف معنی

شرقی  دامنةمتر در دقیقه در  میلی 25/1و  1درمجموع در دو شدت  ،ی گچساران و آغاجاریتولید رسوب در سازندها

شمالی بیشترین رواناب و در سازند گچساران  دامنةبیشترین میزان است. ولی از نظر میزان رواناب در سازند آغاجاری 

جنوبی و در سازند  دامنةدر سازند آغاجاری  جنوبی بیشترین میزان رواناب را داراست. از نظر میزان نفوذپذیری نیز دامنة

میزان رسوب تولیدی در سازند  ،. درمجموعستدارایادشده غربی بیشترین میزان نفوذ را در دو شدت  دامنةگچساران 

ولی میزان رواناب در سازند گچساران بسیار بیشتر از سازند  .آغاجاری بسیار بیشتر از سازند گچساران نشان داده شد

زمان در دو سازند بسیار  طور هم آوری این تحقیق بررسی نقش چهار جهت اصلی دامنه به نشان داده شد. از نوع آغاجاری

(، 2365: 2007در حالی که بسیاری از تحقیقات مشابه مانند میاتا و همكاران ) ؛پذیر آغاجاری و گچساران است فرسایش

اند.   انجام دادههایی  ( بر روی دو جهت اصلی دامنه پژوهش230: 2008و صادقی و همكاران ) ،(673: 2005محمدزاده )

خوبی مشهود است و باید برای کاهش  های دامنه در رواناب و رسوب در این تحقیق به جهت ةنقش پیچید ،همچنین

  د. شوهای آبخیزداری توجه کافی مبذول  رواناب و رسوب به نقش جهت دامنه برای طراحی سازه
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