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مقدمه 
از فرسایشپذیرترین سازندهای گروه فارس سازندهای گچساران و آغاجاری است .سازند آغاجاری بهطور همشیب روی
سازند میشان قرار دارد .در صورتی که کنگلومرای بختیاری بهطور دگرشیب سازند آغاجاری را میپوشاند .سن این سازند
پلیوسن تا میوسن تعیین شده است (احمدی .)714 :1386 ،سازند آغاجاری شامل ماسهسنگ آهكی قهوهای ،خاکستری ،و
مارن قرمز ژیپسدار و سیلت سنگ است و در مقطع اصلی آن در مسیر جادة امیدیه به میدان نفتی آغاجاری ضخامت آن
 2965متر اندازهگیری شده است .وجود مارنهای ژیپسدار این سازند را حساس به انواع فرسایش بهخصوص
فرسایشهای سطحی ،شیاری ،هزار دره ،و حرکتهای تودهای کرده است .به دلیل اینكه در روی مارن ماسهسنگ و
سیلت قرار گرفته ،در مناطقی که این سنگها از بین رفته باشند مارنها در سطح قرار گرفته و شرایط اقلیمی ،بهویژه
بارش ،موجب ایجاد فرسایش آبی در این سازند میشود .یكی دیگر از فرسایشپذیرترین سازندهای گروه فارس سازند
گچساران است .سازند گچساران حدود  1600متر ضخامت دارد و از نظر سنگشناسی مشتمل بر نمك ،انیدریت،
* نویسندة مسئول ،تلفن09163900827 :

Email: H.Saeediyan@areeo.ac.ir
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مارنهای رنگارنگ آهك ،و مقداری شیل است .سن گچساران میوسن پایینی است (احمدی )714 :1386 ،و همچنین
سازند گچساران دارای حساسیت باالیی نسبت به فرسایش و رسوب است (فتحیزاده و همكاران .)13 :2016 ،فرسایش
نهتنها سبب فقیرشدن خاکها و لمیزرع شدن اراضی و کاهش تولید میشود ،بلكه با رسوبگذاری خاکهای
فرسایشیافته در آبراههها ،مخازن سدها ،کانالهای آبیاری و زهكشی و بنادر از عمر مفید آنها کاسته میشود و در
نتیجه موجب مضاعفشدن خسارات میشود .امروزه ،حفاظت و مبارزه با فرسایش از ضروریترین اقداماتی است که در
هر کشور بایستی به آن توجه خاصی مبذول شود .هرچند فرسایش خاک در طول تاریخ وجود داشته ،در سالهای اخیر با
افزایش جمعیت و پیشرفت تكنولوژی شدت یافته است (پیمنتل و هاروی123 :1999 ،؛ پیمنتل و کونانگ.)416 :1998 ،
فرسایش خاک در سراسر جهان بهعنوان خطری برای رفاه بشر و حتی برای حیات او شناخته شده است .توجه جهانی به
برنامههای حفاظت خاک نیز دلیلی بر این مدعاست (هادسون .)469 :1993 ،فرسایش خاک در طول بارش یك پدیدة
کامالً طبیعی است که ناشی از فرایند جداسازی خاک توسط ضربة قطرههای باران و رواناب سطحی و در پی آن
جابهجایی ذرات در اثر پاشمان و حمل آن توسط رواناب سطحی است (الیسون .)181 :1944 ،اگرچه عوامل مؤثر بر
فرسایش خاک تحت تأثیر شرایط زمانی و مكانی متنوعاند ،مهمترین آنها شامل اقلیم ،فرسایشپذیری خاک ،توپوگرافی،
پوشش گیاهی ،و نحوة مدیریت اراضی است (چاپلوت و بیسونایس844 :2003 ،؛ صادقی .)1012 :2007 ،در بین
خصوصیات ذکرشده عامل توپوگ رافی از پارامترهای مهم مؤثر بر فرسایش و رسوب است .از جمله خصوصیات توپوگرافی
مهم جهت شیب است که به طور مستقیم یا با تأثیر روی سایر عوامل محیطی باعث تغییر در فرایندهای هیدرولوژیكی
خاک بهویژه پتانسیل تولید رواناب و رسوب میشود .در این راستا مطالعات متنوع و گستردهای در سراسر جهان در
مقیاسها و کاربریهای مختلف و نیز شرایط طبیعی و شبیهسازیشده صورت گرفته است .یكی از عوامل مؤثر در
رسوبزایی حوضههای آبخیز جنس سازندهای موجود در منطقه است؛ بهطوریکه سازندهای حساس به فرسایش در
مقایسه با سازندهای مقاوم دارای پتانسیل رسوبدهی بیشتری هستند (فیضنیا .)95 :1995 ،فرسایشپذیری خاک
فاکتوری اساسی در گرایش خاکدانهها به جداشدن است وقتی که در معرض نیروهای فرساینده همچون قطرات باران و
آب جاری قرار میگیرد (روتون و همكاران .)190 :2011 ،آغاسی و همكاران ( )1102 :1990طی بررسی خود روی اثر
تندی و جهت شیب بر فرسایش و رواناب نشان دادند جهت دامنه تحت تأثیر وزش باد اثر معنیداری روی تولید رواناب و
رسوب دارد .در هر دامنه ،با افزایش شیب تولید رواناب کاهش ولی تولید رسوب افزایش یافته است که این افزایش در
دامنة بادپناه چندان محسوس نبوده؛ حال آنكه در دامنة رو به باد به صورت نمایی فزونی یافته است .سردا و همكاران
( )289 :1995نیز دریافتند تفاوت پاسخ هیدرولوژیكی خاک در دو دامنة شمالی و جنوبی ناشی از تفاوت پوشش گیاهی دو
دامنه بوده که خود تحت تأثیر جهت دامنه و شرایط اقلیمی قرار گرفته است .باتل و همكاران ( )161 :2004در آبخیزی
در جنوب مرکزی آنتاریا کانادا به بررسی فرایندهای هیدرولوژیكی در دو دامنة شرقی و غربی پرداختند و مدلی برای این
فرایندها ارائه کردند .در این تحقیق متغیرهای نفوذ ،دمای هوا ،خصوصیات آبهای زیرزمینی ،و رواناب بررسی شد .نتایج
حاکی از آن بود که ضخامت و عمق خاک تأثیر زیادی در فرایندهای هیدرولوژیكی در این منطقه داشته و همچنین
آستانة شروع رواناب در دامنة شرقی دیرتر از دامنة غربی بوده است .میاتا و همكاران ( )2365 :2007در جنگلهای سرو
ژاپن به بررسی رواناب پرداختند .آنها با استفاده از یك دستگاه بارانساز فشاری تأثیر خصوصیات خاک بر تشكیل رواناب
در دو دامنة شرقی و غربی حوضة آبخیز هیموتانی -ایك را مطالعه کردند .نتایج نشان داد تشكیل یك الیه آب گریز در
پوستة سطح خاک ناشی از تأثیر سوزنیبرگان مقدار نفوذ دامنة شرقی را نسبت به دامنة غربی افزایش داده و به همین

سﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري

نقﺶﺟهتدامنهدرتولﯿدروانﺎبورسوب

 237

دلیل مقدار رواناب در دامنة غربی بیشتر بوده است .صادقی و همكاران ( )230 :2008در برآورد فرسایش خاک در مقیاس
کرتهای آزمایشی و نیز حوضة آبخیز کوچك در منطقة سنگانة خراسان رضوی نشان دادند که مقادیر تولید رواناب و
رسوب در دو دامنة شمالی و جنوبی بهواسطة تولید و تكامل خاک و پوشش گیاهی و نیز دریافت سطوح متفاوت انرژی
خورشیدی متفاوت بوده است .کرونا و همكاران ( )875 :2013به بررسی تخمین رواناب سطحی با استفاده از بارانساز
پرداختند و نتیجه گرفتند که بارانسازها میتوانند بارشهای واقعی را در شدتهای باال و پایین ایجاد کنند .سازندهای
آغاجاری و گچساران چون از تشكیالت همسان زمینشناسی ایجاد شدهاند و هر کدام دارای فرایندهای تشكیل خاک و
سیستمهای خاک در ابعاد گستردة یكسان هستند ،با استفاده از شبیهسازهای باران کوچكمقیاس مورد استفاده در این
پژوهشـ که تقریباً دارای محیط همگنی هستند و با توجه به اینكه فرسایش خاک فرایندی وابسته به مقیاس است و
الزم است اندازهگیریهای فرسایش خاک در مقیاس باال و پایین مقیاس انجام شود (باگارلو و همكاران)171 :2018 ،ـ
بهراحتی میتوان نتایج حاصل از شبیهسازی باران را به کل سازندهای آغاجاری و گچساران تعمیم داد .هدف از این
پژوهش بررسی نقش پیچیدة جهت دامنه در فرسایشپذیری سازندهای آغاجاری و گچساران و مقایسة آنها و همچنین
تجزیه و تحلیل مؤلفههای مختلف فرسایش با استفاده از شبیهساز باران است.

وروشﻫﺎ 

مواد
محدودة منﺎﻃق مورد مطﺎلﻌه 

مناطق مورد مطالعه بخشی از حوضههای آبخیز مرغا و کوه گچ شهرستان ایذه در استان خوزستان است که بهترتیب
دارای  1609و  1202هكتار مساحت و ارتفاع متوسط  740و  860متر میباشند .منطقة مرغا در محدودة طول جغرافیایی
´ 49° 30تا ´ 49° 35شرقی و عرض جغرافیایی ´ 31 ° 55تا ´ 31° 58شمالی و منطقة کوه گچ در محدودة جغرافیایی
 49° 30´ 9″تا ´ 49° 35شرقی و عرض جغرافیایی  31° 55´ 36″تا  31° 58´ 36″شمالی واقع است.

ﺷکل.1مويﻌﯿتمنﺎﻃقموردمطﺎلﻌهبﺮروينقشةايﺮانواستﺎن(سﻌﯿديﺎنوﻫﻤکﺎران)1389،

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،53ﺷﻤﺎرة،2تﺎبستﺎن1400
پژو 

238

برای اجرای این تحقیق ،نقشههای مورد نیاز ،نظیر نقشة توپوگرافی  1:50000منطقه ،نقشههای زمینشناسی ،جهت
دامنه ،شیب ،و دادههای بارش از سازمانهای مربوطه تهیه شد .میزان فرسایش خاک به روش پالتهای آزمایشی در
چهار جهت اصلی (شمالی ،جنوبی ،شرقی ،و غربی) همراه با بارش در دو شدت  1و  1/25میلیمتر در دقیقه اندازهگیری
شد .برای انجامدادن تحقیق از یك دستگاه شبیهساز باران صحرایی (مدل تهیهشده در دانشگاه کشاورزی واگنینگن هلند)
ساختهشده توسط مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور استفاده میشود .شبیهساز باران مورداستفاده برای
اندازة پالت  625سانتیمتر مربع طراحیشده کامالً استاندارد بوده و بهراحتی قابل حمل است .ضمناً ،این شبیهساز بهعلت
رسیدن قطرات باران به سرعت حد در ارتفاع دومتری نصب شد .این شبیهساز باران برای تعیین خصوصیات فرسایشی
خاک ،میزان نفوذ آب ،و همچنین برای تحقیقات خاک مناسب است و استفاده از آن بهمنظور تعیین فرسایشپذیری
نهشتههای سطحی در صحرا روشی استاندارد بهشمار میرود (کامفورست .)407 :1987 ،مساحت پالتهای آزمایشی
برابر  625سانتیمتر مربع و با شیب هموار و تقریباً نزدیك به صفر که نمایندة جهتهای اصلی دامنه باشد انتخاب
میشود .پس از آمادهکردن محل آزمایش و نصب و تنظیم بارانساز ،شیر مخزن باز شد و به محض مشاهدة ریزش باران
از صفحة ریزش کرنومتر روشن شد .در مدت زمان  10دقیقه میزان رواناب و رسوب خارجشده از پالت با آب معمولی
جمعآوری و در ظروف شمارهگذاریشده بهصورت جداگانه نگهداری شد (مرادی و سعیدیان .)1 :2010 ،پس از پایان
آزمایش ،نمونهها به آزمایشگاه منتقل و رسوب موجود در نمونه جدا و پس از خشكنمودن در آون تحت حرارت 105
درجة سانتیگراد توزین شد .همچنین ،حجم رواناب خروجی از پالت نیز بهوسیلة ظرف مدرج اندازهگیری شد .بدین
ترتیب ،نتایج میزان رسوب و رواناب در فواصل زمانی مناسب برای هر آزمایش حاصل شد (رئیسیان .)156 :1384 ،با
توجه به هزینه و زمان ،حداقل در  8سطح (در هر جهت اصلی دو سطح) و هر سطح  3بار تكرار برای بهکارگیری
بارانساز در سازند گچساران به صورت تصادفی مشخص و به همین تعداد نمونه رسوب برداشته شد .سپس ،در سازند
آغاجاری نیز حداقل در  8سطح (در هر جهت اصلی دو سطح) و هر سطح  3بار تكرار برای بهکارگیری بارانساز مشخص
و به همین تعداد نمونة رسوب برداشته شد .در سازند آغاجاری نیز نمونهها به همین شكل و به صورت تصادفی برداشت
شد .سپس ،برای تجزیه و تحلیل اطالعات و بهمنظور انجامدادن کلیة تجزیه و تحلیلهای آماری از نرمافزار  SPSSو
 EXCELاستفاده شد .در متغیرهایی که حالت نرمال داشتند از آزمون  tغیرجفتی بهعلت متفاوتبودن دو سازند استفاده
شد و در متغیرهایی که حالت غیرنرمال داشتند از آزمونهای ناپارامتریك و آزمون من -ویتنی استفاده شد (سعیدیان و
همكاران .)1 :1389 ،همچنین ،برای مقایسة متغیرها در هر سازند در صورت نرمالبودن از  tجفتی و در صورت
نرمالنبودن از آزمون ویلكاکسون استفاده شد.

الف 







 ب 

.نقشهﻫﺎيﺟهتمنﺎﻃقموردمطﺎلﻌه:الف)منطقةمﺮغﺎ؛ب)منطقةكوهگو(سﻌﯿديﺎنوﻫﻤکﺎران )1389،

ﺷکل2

سﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري

نقﺶﺟهتدامنهدرتولﯿدروانﺎبورسوب

الف 







 239



ب 

ﻫﺎينقﺎطنﻤونهبﺮداريدرمنﺎﻃقموردمطﺎلﻌه:الف)منطقةكوهگو؛ب)منطقةمﺮغﺎ 


.نقشه
ﺷکل3

يﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

هدف از انجامدادن این تحقیق بررسی نقش جهتهای اصلی دامنه در رسوبزایی و فرسایشپذیری نهشتههای سازند
گچساران و آغاجاری و همچنین مقایسة رواناب و رسوب دو سازند در بخشی از حوضة آبخیز کوه گچ و مرغا در
شهرستان ایذه است .برای دستیابی به اهداف ،پس از انتخاب منطقة مورد مطالعه ،نقشههای کاربری اراضی ،شیب،
جهت ،و خطوط ارتفاعی تهیه شد .در هر یك از جهتهای اصلی دامنه ،آزمایشهای شبیهساز باران انجام گرفت تا
رواناب و رسوب تولیدی تعیین شود.
مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري 
ﺟدول.1مقﺎيسةپﺎرامتﺮﻫﺎيمؤثﺮدرﻓﺮسﺎيﺶدرﺷدت 1
ﺟهتﻫﺎي


منﺎﻃقموردمطﺎلﻌه

دامنه 
شمالی
جنوبی
شرقی
غربی

آغاجاری -گچساران
آغاجاری -گچساران
آغاجاری -گچساران
آغاجاری -گچساران

رسوبﺷدت1

روانﺎبﺷدت1

ﺷﺮوعروانﺎبورسوب

نفوذﺷدت1

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/423
0/031
0/412
0/332

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/829
0/092
0/173
0/340

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه
ﺷدت 1
0/123
**
0/004
0/337
0/090

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/829
0/092
0/173
0/340

**سطحمﻌنﯽداري1درصد
مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري
ﺟدول.2مقﺎيسةپﺎرامتﺮﻫﺎيمؤثﺮدرﻓﺮسﺎيﺶدرﺷدت 1/25
ﺟهتﻫﺎي


منﺎﻃقموردمطﺎلﻌه

دامنه 
شمالی
جنوبی
شرقی
غربی

آغاجاری -گچساران
آغاجاری -گچساران
آغاجاری -گچساران
آغاجاری -گچساران

رسوبﺷدت1/25

روانﺎبﺷدت1/25

ﺷﺮوعروانﺎبورسوبﺷدت

نفوذﺷدت1/25

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/592
*
0/013
0/096
*
0/016

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/336
**
0/000
0/272
0/087

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه
 1/25
0/862
**
0/004
0/055
0/860

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/336
**
0/000
0/272
0/087

سطحمﻌنﯽداري1درصد

*سطحمﻌنﯽداري5درصد**
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ﺟدول.3مقﺎيسةپﺎرامتﺮﻫﺎيمؤثﺮدرﻓﺮسﺎيﺶدرﺷدت 1
مﯿلﯽ
ﺟهتﻫﺎي


منطقةموردمطﺎلﻌه 

رسوبﺷدت1

روانﺎبﺷدت1

ﺷﺮوعروانﺎبورسوب

نفوذﺷدت1

دامنه
شمالی -جنوبی
شمالی -شرقی
شمالی -غربی
جنوبی -شرقی
جنوبی -غربی
شرقی -غربی

گچساران
گچساران
گچساران
گچساران
گچساران
گچساران

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/100
0/217
0/138
0/631
0/439
0/488

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/578
0/972
0/117
0/905
*
0/040
0/108

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه
ﺷدت 1
*
0/046
*
0/028
*
0/027
*
0/027
*
0/028
0/080

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/578
0/972
0/117
0/905
*
0/040
0/108

*سطحمﻌنﯽداري5درصد 

متﺮدرديﯿقهدرﺟهتﻫﺎيمختلفسﺎزندگچسﺎران 

ﺟدول.4مقﺎيسهپﺎرامتﺮﻫﺎيمؤثﺮدرﻓﺮسﺎيﺶدرﺷدت 1/25
مﯿلﯽ
منطقهمورد

رسوبﺷدت1/25

روانﺎبﺷدت1/25

ﺷﺮوعروانﺎبورسوبﺷدت

نفوذﺷدت1/25

ﺟهتﻫﺎي

دامنه

مطﺎلﻌه 

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه


مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه


مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه
 1/25

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه


شمالی  -جنوبی
شمالی  -شرقی
شمالی  -غربی
جنوبی  -شرقی
جنوبی  -غربی
شرقی  -غربی

گچساران
گچساران
گچساران
گچساران
گچساران
گچساران

0/258
0/236
0/912
0/775
0/331
0/228

**

0/006
0/764
*
0/010
0/054
**
0/005
0/224

*

0/014
0/701
*
0/014
*
0/049
**
0/007
*
0/021

**

0/006
0/764
*
0/010
0/054
**
0/005
0/224

درصد**سطحمﻌنﯽداري1درصد 

*سطحمﻌنﯽداري5

متﺮدرديﯿقهدرﺟهتﻫﺎيمختلفسﺎزندآغﺎﺟﺎري 

ﺟدول.5مقﺎيسةپﺎرامتﺮﻫﺎيمؤثﺮدرﻓﺮسﺎيﺶدرﺷدت 1
مﯿلﯽ
ﺟهتﻫﺎيدامنه


منطقةمورد

رسوبﺷدت1

روانﺎبﺷدت1

ﺷﺮوعروانﺎبورسوبﺷدت1

نفوذﺷدت1

شمالی -جنوبی
شمالی -شرقی
شمالی -غربی
جنوبی -شرقی
جنوبی -غربی
شرقی -غربی

مطﺎلﻌه 
آغاجاری
آغاجاری
آغاجاری
آغاجاری
آغاجاری
آغاجاری

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/564
0/114
0/150
**
0/008
*
0/048
0/136

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/080
0/075
*
0/028
1
0/753
0/916

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

*
0/021
**
0/000
0/346
0/237
**
0/002
0/086

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/080
0/075
*
0/028
1
0/753
0/916

درصد**سطحمﻌنﯽداري1درصد 

*سطحمﻌنﯽداري5

متﺮدرديﯿقهدرﺟهتﻫﺎيمختلفسﺎزندآغﺎﺟﺎري 

ﺟدول.6مقﺎيسهپﺎرامتﺮﻫﺎيمؤثﺮدرﻓﺮسﺎيﺶدرﺷدت 1/25
مﯿلﯽ
ﺟهتﻫﺎيدامنه


منطقةمورد

رسوبﺷدت1/25

روانﺎبﺷدت1/25

ﺷﺮوعروانﺎبورسوبﺷدت

نفوذﺷدت1/25

شمالی -جنوبی
شمالی -شرقی
شمالی -غربی
جنوبی -شرقی
جنوبی -غربی
شرقی -غربی

مطﺎلﻌه 
آغاجاری
آغاجاری
آغاجاری
آغاجاری
آغاجاری
آغاجاری

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

0/112
0/204
0/348
**
0/002
**
0/001
0/136

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

**
0/009
*
0/042
*
0/015
0/196
0/371
0/697

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه
 1/25
**
0/001
*
0/029
0/131
*
0/038
**
0/001
0/414

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقه

**
0/009
*
0/042
*
0/015
0/196
0/371
0/697

درصد**سطحمﻌنﯽداري1درصد

*سطحمﻌنﯽداري5
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12.00
10.00

6.00

متوسط رسوب شدت ا میلی
متر در دقیقه سازند گچساران

4.00

متوسط رسوب (گرم)

متوسط رسوب شدت ا میلی
متر در دقیقه سازند آغاجاری

8.00

2.00
0.00
غربي

جنوبي

شرقي

شمالي

جهت دامنه
مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري
ﺷکل.4مقﺎيسةرسوبتولﯿديدرﺷدت 1

متوسط رواناب شدت ا میلی
متر در دقیقه سازند آغاجاری
متوسط رواناب شدت ا میلی
متر در دقیقه سازند گچساران

غربي

جنوبي

شرقي

متوسط رواناب (سی سی)

160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
شمالي

جهت دامنه
مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري
ﺷکل.5مقﺎيسةروانﺎبتولﯿديدرﺷدت 1

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
غربي

جنوبي

شرقي

شمالي

جهت دامنه
مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري 
ﺷکل.6مقﺎيسةﺷﺮوعروانﺎبورسوبدرﺷدت 1

متوسط شروع رواناب و رسوب (دقیقه)

متوسط شروع رواناب شدت ا
میلی متر در دقیقه سازند
آغاجاری
متوسط شروع رواناب شدت ا
میلی متر در دقیقه سازند
گچساران
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580.00

متوسط نفوذ شدت ا میلی متر در
دقیقه سازند آغاجاری

540.00
520.00

متوسط نفوذ شدت ا میلی متر در
دقیقه سازند گچساران

500.00
480.00
غربي

جنوبي

شرقي

شمالي

جهت دامنه
مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري 
ﺷکل.7مقﺎيسةمﯿزاننفوذپذيﺮيدرﺷدت 1
20.00

10.00

متوسط رسوب شدت .25ا
میلی متر در دقیقه سازند
گچساران

5.00

متوسط رسوب (گرم)

متوسط رسوب شدت .25ا
میلی متر در دقیقه سازند
آغاجاری

15.00

0.00
غربي

جنوبي

شرقي

شمالي

جهت دامنه
مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري 
ﺷکل.8مقﺎيسةرسوبتولﯿديدرﺷدت 1/25

350.00

300.00
200.00
150.00

متوسط رواناب شدت .25ا
میلی متر در دقیقه سازند
گچساران

100.00

متوسط رواناب (سی سی)

متوسط رواناب شدت .25ا
میلی متر در دقیقه سازند
آغاجاری

250.00

50.00
0.00
غربي

شرقي

جنوبي

شمالي

جهت دامنه
مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري
ﺷکل.9مقﺎيسةروانﺎبتولﯿديدرﺷدت 1/25

متوسط نفوذ (سي سي)

560.00
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3.00

2.00
متوسط شروع رواناب شدت
.25ا میلی متر در دقیقه سازند
آغاجاری
متوسط شروع رواناب شدت
.25ا میلی متر در دقیقه سازند
گچساران

1.50
1.00
0.50
0.00
غربي

جنوبي
شرقي
جهت دامنه

شمالي

متوسط شروع رواناب و رسوب (دقیقه)

2.50

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري 
ﺷکل.10مقﺎيسةﺷﺮوعروانﺎبورسوبدرﺷدت 1
800.00
متوسط نفوذ شدت .25ا میلی
متر در دقیقه سازند آغاجاری

400.00
200.00

متوسط نفوذ شدت .25ا میلی
متر در دقیقه سازند گچساران

متوسط نفوذ (سی سی)

600.00

0.00
غربي

جنوبي
شرقي
جهت دامنه

شمالي

مﯿلﯽمتﺮدرديﯿقهدرسﺎزندﻫﺎيگچسﺎرانوآغﺎﺟﺎري 
ﺷکل.11مقﺎيسةمﯿزاننفوذپذيﺮيدرﺷدت 1/25

بحثونتﯿجهگﯿﺮي 

تحقیق حاضر با هدف مقایسة رواناب و رسوب در جهتهای مختلف دامنه در سازندهای گچساران و آغاجاری انجام
گرفت .در این تحقیق چهار جهت شمالی ،جنوبی ،شرقی ،و غربی از نظر میزان رواناب و رسوب تولیدی با هم در دو
شدت  1و  1/25میلیمتر در دقیقه بهوسیلة بارانساز کامفورست با ارتفاع دو متر مقایسه شدند.

ﺟهتﻫﺎي اصلﯽ دامنه در سﺎزندﻫﺎي گچسﺎران و آغﺎﺟﺎري 

مقﺎيسةتولﯿد رسوب در
درمجموع ،از نظر میزان رسوب تولیدی در شدت  1میلیمتر در دقیقه در سازند آغاجاری دامنههای شرقی و غربی دارای
بیشترین مقدار تولید رسوب و دامنههای شمالی و جنوبی دارای کمترین مقدار تولید رسوب میباشند و در سازند گچساران
بهترتیب دامنههای شرقی و جنوبی دارای بیشترین مقدار تولید رسوب و دامنههای غربی و شمالی دارای کمترین مقدار
تولید رسوب میباشند .درمجموع ،در این شدت سازند آغاجاری دارای بیشترین میزان رسوب تولیدی نسبت به سازند
گچساران است .البته ،اختالف معنیداری در شدت  1میلیمتر در دقیقه در میزان رسوب نشان داده نشد .سازند آغاجاری
بهعلت اینكه دارای سیلت معموالً بیش از  30درصد و رس بیش از  20درصد است ،فرسایشپذیری نسبتاً باالیی دارد و
رسوب زیادی تولید میکند و سازند گچساران بهعلت اینكه سنگ بستر گچی در فاصلة بسیار کمی از سطح خاک است و
حتی در خیلی از مناطق این سازند در سطح زمین است ،سنگ بستر گچی سخت الیهای را تشكیل میدهد که معموالً
نسبتاً مقاوم است که به این علت فرسایشپذیری کمتری نسبت به سازند آغاجاری نشان داد.
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دلیل دیگر اینكه در سازند آغاجاری فرایند خاکسازی بهمراتب بیشتر از سازند گچساران انجام میگیرد و سازند
گچساران بیشتر از سخت الیة گچی تشكیل شده است .دامنههای شرقی در هر دو سازند بهعلت اینكه تحت تأثیر سایه
میباشند و در صورتی که سایه فراهم باشد ،پوشش گیاهی در این سازندها بهصورت پراکنده ایجاد میشود و به مرور
زمان در این دامنهها خاک بهصورت نرم و قابل انتقال درمیآید .بنابراین ،دارای فرسایش بیشتری نسبت به سایر
دامنههاست .و در دامنههای جنوبی و غربی بهعلت اینكه تحت تأثیر مستقیم خورشیدند ،تبخیر در خاک این دامنهها خیلی
زیاد بوده و باعث کوبیدهشدن خاک توسط قطرات باران میشود و بهمرور زمان دارای خاکی محكم و انتقالناپذیر
میشود .در نتیجه فرسایش کمتر میشود.

ﺟهتﻫﺎي اصلﯽ دامنه در سﺎزندﻫﺎي گچسﺎران وآغﺎﺟﺎري 

مقﺎيسة تولﯿد روانﺎب در
از نظر میزان رواناب تولیدی در شدت  1میلیمتر در دقیقه در سازند آغاجاری دامنههای شمالی و جنوبی دارای بیشترین
مقدار رواناب و دامنههای غربی و شرقی بهترتیب دارای کمترین رواناب تولیدیاند .در سازند گچساران دامنههای جنوبی
و شرقی دارای بیشترین مقدار تولید رواناب و دامنههای شمالی و غربی دارای کمترین مقدار رواناب تولیدیاند .درمجموع،
سازند گچساران دارای رواناب تولیدی بیشتری نسبت به سازند آغاجاری است .البته ،در مقایسة جهتهای دامنه در
سازندهای گچساران و آغاجاری اختالف معنیداری در شدت  1میلیمتر در دقیقه در میزان رواناب در دامنة جنوبی نشان
داده شد .ولی در بقیة دامنهها اختالف معنیداری نشان داده نشد .در سازند گچساران بهعلت وجود سخت الیة گچی در
نزدیكی سطح خاک رواناب بهمراتب بسیار بیشتر از سازند آغاجاری است.

ﺟهتﻫﺎي اصلﯽ دامنه در سﺎزندﻫﺎي گچسﺎران و

مقﺎيسةﺷﺮوع آستﺎنة روانﺎب و رسوب در
آغﺎﺟﺎري 
از نظر میزان شروع رواناب و رسوب در سازند آغاجاری در شدت  1میلیمتر در دقیقه دامنههای جنوبی و شرقی دارای
بیشترین زمان شروع رواناب و رسوب و دامنههای غربی و شمالی دارای کمترین زمان شروع رواناب و رسوب میباشند.
در سازند گچساران نیز دامنههای غربی دارای بیشترین زمان شروع رواناب و رسوب و دامنههای شمالی دارای کمترین
زمان بودند .درمجموع ،زمان شروع رواناب و رسوب در سازند آغاجاری بیشتر از سازند گچساران بهجز اختالف اندکی در
دامنههای غربی و شمالی است .البته ،در مقایسة جهتهای دامنه در سازندهای گچساران و آغاجاری در دامنة جنوبی در
شروع رواناب و رسوب اختالف معنیداری نشان داده شد .ولی در بقیة دامنهها اختالف معنیداری نشان داده نشد .زمان
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شروع رواناب و رسوب در سازند آغاجاری نیزـ بهعلت اینكه دارای درصد رس زیادی است و رس دارای سطح ویژة باالیی
است و آب را بیشتر جذب میکندـ بهمراتب دیرتر از سارزند گچساران است.

ﺟهتﻫﺎي اصلﯽ دامنه در سﺎزندﻫﺎي گچسﺎران و آغﺎﺟﺎري 

مقﺎيسة مﯿزان نفوذپذيﺮي در
از نظر میزان نفوذپذیری در سازند آغاجاری دامنههای شرقی و جنوبی دارای بیشترین میزان نفوذپذیری و دامنههای
غربی و شمالی دارای کمترین میزان نفوذپذیری میباشند که با نتایج تحقیق میاتا و همكاران ( )2376 :2007مطابقت
دارد و در سازند گچساران نیز دامنههای غربی و شرقی دارای بیشترین میزان نفوذپذیری و دامنههای جنوبی و شمالی
دارای کمترین میزان نفوذپذیری میباشند .درمجموع ،در سازند آغاجاری میزان نفوذپذیری بسیار بیشتر از سازند گچساران
است .البته ،در مقایسه جهتهای دامنه در سازندهای گچساران و آغاجاری اختالف معنیداری در شدت  1میلیمتر در
دقیقه در میزان نفوذپذیری نشان داده نشد.

مؤلفهﻫﺎي مختلف ﻓﺮسﺎيﺶ در سﺎزندﻫﺎي گچسﺎران و آغﺎﺟﺎري 

مقﺎيسة كلﯽ
از نظر میزان رسوب تولیدی در شدت  1/25میلیمتر در دقیقه نیز در سازند آغاجاری دامنههای شرقی و غربی دارای
بیشترین مقدار تولید رسوب و دامنههای شمالی و جنوبی دارای کمترین مقدار تولید رسوب میباشند .در سازند گچساران
نیز در همین شدت دامنههای جنوبی و شرقی دارای بیشترین مقدار تولید رسوب و دامنههای غربی و شمالی دارای
کمترین مقدار تولید رسوب میباشند .درمجموع ،در این شدت نیز مانند شدت  1میلیمتر در دقیقه سازند آغاجاری رسوب
تولیدی بیشتری نسبت به سازند گچساران از خود نشان داد .البته ،در مقایسة جهتهای دامنه در سازندهای گچساران و
آغاجاری از نظر میزان تولید رسوب اختالف معنیداری در دامنههای جنوبی و غربی در شدت  1/25میلیمتر در دقیقه
نشان داده شد .ولی در بقیة دامنهها اختالف معنیداری نشان داده نشد .از نظر میزان رواناب تولیدی در شدت 1/25
میلیمتر در دقیقه نیز در سازند آغاجاری دامنههای شمالی و شرقی دارای بیشترین مقدار رواناب و دامنههای غربی و
جنوبی دارای کمترین میزان رواناب تولیدیاند .البته ،دامنههای شرقی ،غربی ،و جنوبی دارای اختالف ناچیزی میباشند
که با نتایج تحقیق کیردون و یر ( )1169 :1997و کری و وو ( )2549 :1999مطابقت دارد .در سازند گچساران نیز در
همین شدت دامنههای جنوبی ،شرقی ،و شمالی دارای بیشترین میزان رواناب و دامنة غربی دارای کمترین میزان رواناب
میباشند که با نتایج تحقیق اسكات و هانگ ( )131 :1997مطابقت دارد ،که دامنههای شرقی و شمالی دارای اختالف
ناچیزی میباشند.

ﺷکل.13نﻤﺎيﯽكلﯽازسﺎزندآغﺎﺟﺎري 

در مجموع ،نیز میزان رواناب تولیدی در شدت بارش  1/25میلیمتر در دقیقه در سازند گچساران بسیار بیشتر از سازند
آغاجاری است که به همان جنس سازند گچساران برمیگردد .البته ،در مقایسة جهتهای دامنه در سازندهای گچساران و
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آغاجاری از نظر میزان رواناب اختالف معنیداری در دامنههای جنوبی در شدت  1/25میلیمتر در دقیقه نشان داده شد.
ولی در بقیة دامنهها اختالف معنیداری نشان داده نشد .از نظر میزان شروع رواناب و رسوب نیز در سازند آغاجاری
دامنههای جنوبی و شرقی دارای بیشترین زمان شروع رواناب و رسوب و دامنههای غربی و شمالی بهترتیب دارای
کمترین زمان شروع رواناب و رسوباند .در سازند گچساران بیشترین زمان شروع رواناب و رسوب مربوط به دامنههای
غربی و شرقی و کمترین زمان مربوط به دامنههای شمالی و جنوبی است .درمجموع ،زمان شروع رواناب و رسوب در
شدت  1/25میلی متر در دقیقه در سازند آغاجاری بسیار بیشتر از سازند گچساران است .در مقایسه جهتهای دامنه در
سازندهای گچساران و آغاجاری از نظر شروع رواناب و رسوب اختالف معنیداری در دامنههای جنوبی در شدت 1/25
میلیمتر در دقیقه نشان داده شد .ولی در بقیة دامنهها اختالف معنیداری نشان داده نشد .از نظر میزان نفوذپذیری در
شدت بارش  1/25میلیمتر در دقیقه در سازند آغاجاری نیز دامنههای جنوبی و غربی دارای بیشترین میزان نفوذ و
دامنههای شرقی و شمالی دارای کمترین میزان نفوذ میباشند .در سازند گچساران نیز از نظر میزان نفوذپذیری دامنههای
غربی ،شرقی ،شمالی ،و جنوبی دارای بیشترین تا کمترین میزان نفوذ میباشند .درمجموع نیز میزان نفوذپذیری در سازند
آغاجاری بسیار بیشتر از سازند گچساران در شدت  1/25میلیمتر در دقیقه نشان داده شد که به وجود درصد رس زیاد در
سازند آغاجاری اشاره دارد .البته ،در مقایسة جهتهای دامنه در سازندهای گچساران و آغاجاری از نظر میزان نفوذپذیری
اختالف معنیداری در دامنههای جنوبی در شدت  1/25میلیمتر در دقیقه نشان داده شد .ولی در بقیة دامنهها اختالف
معنیداری نشان داده نشد .از نظر مقایسة میزان رسوب تولیدی در جهتهای مختلف دامنه در سازند گچساران در شدت
 1میلیمتر در دقیقه اختالف معنیداری نشان داده نشد .ولی از نظر میزان رواناب تولیدی و میزان نفوذپذیری دامنههای
جنوبی -غربی دارای اختالف معنیداری میباشند .در شدت  1/25میلیمتر در دقیقه نیز رسوب تولیدی اختالف
معنیداری را نشان نداد .ولی میزان رواناب اختالف معنیداری را در دامنههای شمالی -جنوبی ،شمالی -غربی ،و جنوبی-
غربی نشان داد .از نظر مقایسة میزان رسوب تولیدی در جهتهای مختلف دامنه در سازند آغاجاری در شدت  1میلیمتر
در دقیقه اختالف معنیداری در دامنههای جنوبی -شرقی و جنوبی -غربی نشان داده شد .ولی از نظر میزان رواناب
تولیدی و میزان نفوذپذیری دامنههای شمالی -غربی دارای اختالف معنیداری میباشند .در شدت  1/25میلیمتر در
دقیقه نیز رسوب تولیدی در دامنههای جنوبی -شرقی و جنوبی -غربی اختالف معنیداری نشان داده نشد .ولی میزان
رواناب اختالف معنیداری را در دامنههای شمالی -جنوبی ،شمالی -شرقی ،و شمالی -غربی نشان داد .از نظر میزان
تولید رسوب در سازندهای گچساران و آغاجاری ،درمجموع در دو شدت  1و  1/25میلیمتر در دقیقه در دامنة شرقی
بیشترین میزان است .ولی از نظر میزان رواناب در سازند آغاجاری دامنة شمالی بیشترین رواناب و در سازند گچساران
دامنة جنوبی بیشترین میزان رواناب را داراست .از نظر میزان نفوذپذیری نیز در سازند آغاجاری دامنة جنوبی و در سازند
گچساران دامنة غربی بیشترین میزان نفوذ را در دو شدت یادشده داراست .درمجموع ،میزان رسوب تولیدی در سازند
آغاجاری بسیار بیشتر از سازند گچساران نشان داده شد .ولی میزان رواناب در سازند گچساران بسیار بیشتر از سازند
آغاجاری نشان داده شد .از نوعآوری این تحقیق بررسی نقش چهار جهت اصلی دامنه بهطور همزمان در دو سازند بسیار
فرسایشپذیر آغاجاری و گچساران است؛ در حالی که بسیاری از تحقیقات مشابه مانند میاتا و همكاران (،)2365 :2007
محمدزاده ( ،)673 :2005و صادقی و همكاران ( )230 :2008بر روی دو جهت اصلی دامنه پژوهشهایی انجام دادهاند.
همچنین ،نقش پیچیدة جهتهای دامنه در رواناب و رسوب در این تحقیق بهخوبی مشهود است و باید برای کاهش
رواناب و رسوب به نقش جهت دامنه برای طراحی سازههای آبخیزداری توجه کافی مبذول شود.
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