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زار فراهم نیست و لذا استان خراسان از جمله مناطقی است که به دلیل بارش کم، امکان کشت ديم   

آيد. محدوده مورد مطالعه در ناحیه بندسار شیوه سنتی موثر در منطقه برای کشت سیالبی به حساب می

باشد. شهر بیرجند می 1:201111شناسی بیرجند در مقیاس زمین بیرجند در برگیرنده نقشه چهارگوش

آباد، مراک، نوفرست، گیو، ماژان، خوسف، و مراکز جمعیتی متعدد از جمله دستگرد، حاجی

گیرد. اين مطالعه بر اساس بازديدهای میدانی، برمینگ، سرچاه شور و سهل آباد را در بر می

ای گوگل ارث، و پردازش اطالعات پايه در محیط اهوارههای دورسنجی و پردازش تصاوير مبررسی

Arc GIS   .شناسی و تعیین درجات پس از مشخص شدن تنوع سازندهای زمینانجام شده است

پذيری و نوع بار رسوبی تولیدی هر يک، نسبت به تعیین نقش کیفی و کمی  آن ها برای فرسايش

زش تصاوير گوگل ارث منطقه مورد مطالعه، میزان يابی مناطق مستعد اقدام شد. بر اساس پردامکان

هکتار است. وسعت مناطق دشتی و  20111شده منطقه، مساحت گستره بندسارهای شناسايی

هکتار  20222252باشند به میزان  ای منطقه که مکان مناسبی برای توسعه بندسارها میافکنهمخروط

دهد. با مقايسه اين ارقام چنین استنباط درصد منطقه را پوشش می 02514محاسبه شد که حدود 

-درصد از عرصه آبرفتی و دشتی در منطقه تاکنون تحت احداث و بهره 3520شود که تنها می

پذيری و نوع بار برداری بندسارها قرار گرفته است. واحدهای سنگی به لحاظ شدت فرسايش

بندی شدند ی نامناسب طبقهرسوبی تولیدی، به طبقات مناسب، تاحدودی مناسب، نامناسب و خیل

درصد سازندهای مناطق باالدست از پتانسیل  40توان دريافت که بیش از که بر اساس نتايج آن می

مانده دارای اثرات مثبت برای درصد نواحی باقی 20نامناسب و خیلی نامناسب برخوردارند و تنها 

شناسی و تلفیق با ساير عوامل از زمینباشند. لذا بايست با در نظر گرفتن عامل احداث بندسارها می

ها نسبت به تعیین مناطق توسعه بندسارها اقدام جامع جمله شیب منطقه و میزان وقوع سیالب آبراهه

 بعمل آورد. 
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 مقدمه  -1

استان خراسان از جمله مناطقی است که به دلیل بارش کم،    

زار فراهم نیست و لذا بندسار شیوه سنتی امکان کشت ديم

آيد. نیاکان ما  موثر در منطقه برای کشت سیالبی به حساب می

آبی  با احداث در استان خراسان جنوبی جهت مقابله با کم

ودند که  با کشتزارهای سیالبی موسوم به بندسار سعی نم

های افکنههای زودگذر بر روی مخروطگرفتن سیالب

دانه به کشت و زرع بپردازند. احداث بندسارها عالوه درشت

بر ذخیره سیالب باعث باالرفتن آبدهی قنوات پايین دست نیز 

تواند جهت آبیاری تکمیلی بندسارها نیز شود که میمی

 . [1]استفاده شود 

های کشور به ارد متر مکعب سیالب رودخانهمیلی 01ساالنه بیش از 

به نظر  های مال و جانی فراوانی به بار می آيد. رود و زيانهدر می

نمودی از کاربری به جا و به  ،زراعت سیالبی،  [2]رهبر و همکاران 

 . هنگام سیل است

تواند در مسائل مختلف گیری چند معیاره میهای تصمیمروش

های گوناگون مورد استفاده قرار گیرد. یوهگیری مکانی به شتصمیم

رگانه باران، شیب، پوشش سطحی خاک ابا معیارهای چه  [3]نريمان 

وری نزوالت آنقشه پتانسیل ذخیره و جمع ،و نفوذپذيری خاک

 جوی را جهت احیای مراتع بکار بست. 

 اهداف توسعه بندسارها در استان خراسان جنوبی به شرح   

ذخیره آب در پشت بندها به منظور  -1ت : قابل ذکر اس  زير

انباشت رسوب  حل بحران فرسايش و -2کشاورزی سیالبی 

زرع و  دانه تا امکان کشت وهای آبرفتی درشتبر روی دامنه

تولید محصول در شرايط خشک آب و هوايی فراهم شود.  

-شده ريزدانه در صنايع کوزهاستفاده از رسوبات انباشته -3

ها با مهار سیالب و تغذيه آبخوان -0،  گری و آجرپزی

استفاده  -0 ،باالبردن میزان آبدهی قنوات پايین دست بندسارها

جلوگیری از  -2از آب پشت بندها در شرب حیوانات، 

جلوگیری از  -4ها، هدررفت آب و ورود آن به شوراب

 .های بادیو هجوم تلماسه گسترش بیابان

وده شهرستان بیرجند وجود دو گروه عمده بندسار در محد    

ها و دارد. يکی استفاده از روش استحصال رواناب سرشاخه

افکنه که از ديگری احداث بندسارهای واقع بر روی مخروط

شود که نوع اخیر بیشتر در منطقه خشکه رودها آبگیری می

شود. فرسايش واحدهای مشاهده می در بیرجند مورد مطالعه

های استان خراسان جنوبی سنگی حوضه باالدست بندسار

 هاینشان داد که ترکیب سنگ ،[0] توسط کمالی و همکاران

کننده در تعیین مهم عامل حوزه آبخیز در داررخنمون

 به باشد.بندسارها می رسوبگیری نفوذپذيری و میزان تغییرات

-شیل نظیر ريزدانه کننده رسوباتتولید هایسنگ کلی طور

-می کاهش ایمالحظه قابل طور به را بندسارها نفوذ ها، 

 دانه رسوبی تخريبی سازندهای که حالی در دهند،

 در آذرين سازندهای و داشته را تأثیر مقدار درشت،کمترين

 گیرند. می قرار بینابینی حد

های پخش سیالب و از جمله بندسارها خطر مهمی که شبکه   

بکه با آن مواجه هستند عبارت است از ورود رسوب زياد به ش

و کورکردن فضای خالی بین ذرات رسوبی و کاهش 

نفوذپذيری از يک سو و از سوی ديگر امکان شور شدن 

خاک عرصه ناشی از فرسايش واحدهای سنگی نامناسب 

باشد. بررسی منابع و تجربیات برزگران مانند اراضی مارنی می

محلی نشان داده که اهمیت نقش رسوب در جانمايی بندسارها 

همانطور که گفته شد،  میزان آب سیالب نیست، زيراکمتر از 

خاک و  هایويژگی نظر از را زيادی تغییرات رسوبگیری

بر  شدهحمل مواد آورد. رسوبگذاریبوجود می اراضی

 در شرايط که طوری به است، موثر نیز کاهش نفوذپذيری

 با و بسیار ريز ذرات شدن نهشته دلیل به نامطلوب، بسیار

 خاک دچار تهويه حتی و داخلی زهکشی زياد، ضخامت

 شود.می شديد اشکال

 در سامانه شدهنهشته معلق رسوبی ذرات بندیهدان و بافت

مورد بررسی   [0] توسط عرب خدری کشور سراسر بندسارهای

 بسیار ماسه و سیلت مقدار غالبیت از حاکی نتايج قرار گرفت. 

 نهشته رسوبات الی لوم و بافت لوم و معلق مواد میان در ريز

 بودن سبک يا متوسط دلیل به باشد.می موارد اکثر در شده

مربوط  نفوذ کاهش که گرفت نتیجه توانمی رسوبات، بافت

 تکمیلی هاینیست. بررسی شدههنهشت مواد بندیدانه به

 که داد نشان موجود سايرشواهد و بندیدانه هایمنحنی
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 ایاليه ختمانسا يک رويداد، در رسوبگذاری زياد ضخامت

 عامل رس حد در ريزتر ذرات از هايیاليه تناوب با رسوبات

 .است هاعرصه اين شدن کور

های در خوشاب [2] کنسولتدر مطالعه شرکت پارس    

پذير شیستی های فرسايشمکران نشان داده شد که لیتولوژی

سنگ ها به دلیل رسوبدهی بیشتر برای خردشده  نسبت به ماسه

بررسی منابع موجود نشان داد که  تر است.ا مناسبهخوشاب

پذيری واحدهای سنگی و کیفیت و اندازه بار عامل فرسايش

های مناسب رسوبی حاصل از فرسايش آن ها در تعیین عرصه

احداث بندسار نقش بسزايی دارد و به همین خاطر در اين 

مطالعه سعی شده است که در منطقه بیرجند نقش سازندهای 

شناسی در تامین رسوب مناسب برای بندسارها بررسی و زمین 

 شناسی بررسی شود. پتانسیل منطقه از ديدگاه زمین

 

 منطقه مورد مطالعه -2

 

ناحیه بیرجند با مختصات  محدوده مورد مطالعه در   

 31درجه و  02و    یشمال درجه عرض 33تا   32جغرافیايی

نقشه چهارگوش برگیرنده  طول شرقی در  درجه 21تا  دقیقه

شهر باشد. می 1:201111شناسی بیرجند در مقیاس زمین

آباد، حاجی متعدد از جمله دستگرد، مراکز جمعیتی بیرجند و

مراک، نوفرست، گیو، ماژان، خوسف، برمینگ، سرچاه شور 

 گیرد.  و سهل آباد را در بر می

 

  شرایط آب و هوایی منطقه -3

 

رايط آب و هوايی در ناحیه منطقه مورد مطالعه از نظر ش   

خشک و فراخشک واقع شده است. میانگین دمای سالیانه در 

 141درجه سانتیگراد، میانگین بارش،  1250ايستگاه بیرجند، 

باشد. روز می 02متر در سال و تعداد روزهای يخبندان، میلی

با توجه به کمی بارش سالیانه، در منطقه امکان کشت ديم 

 . [7] مقدور نیست

 

 

 

 شناسی مطالعه روش -4

 

های اين مطالعه بر اساس بازديدهای میدانی، بررسی   

ای گوگل ارث، و دورسنجی و پردازش تصاوير ماهواره

انجام شده   Arc GISپردازش اطالعات پايه در محیط 

طی بازديدهای صحرايی از رخنمون واحدهای سنگی  است.

-ا، توالی چینهشناسی، لیتولوژی واحدهمنطقه، وضعیت زمین

پذيری و های رسوبی و آذرين، مورفولوژی سازند، فرسايش

نوع بار رسوبی تولیدی از سازند و نحوه مشارکت آن ها در 

ای افکنهدانه بندی و ترکیب رسوبات منطقه دشتی و مخروط

 های مناسب احداث بندسارها( بررسی شدند.  )محل

رقوومی   شناسوی ینهوای پايوه زمو   مواد اين مطالعه شامل نقشوه    

ای اسوت.  ، توپوگرافی و فیزيوگرافی و تصواوير مواهواره  شده 

شناسووی بوور اسوواس روش پیووروان و شووريعت سووازندهای زمووین

بندی شدند. سپس بر اساس وضعیت هور يوک   رده [2]جعفری 

شناسوی، بافوت و سواخت و    کوانی نظور   از واحدهای سونگی از 

بنودی نووع و   میزان درجه حساسیت به فرسايش نسبت به طبقوه 

 محدوده بندسارهفتاد  ها اقدام شد. کیفیت رسوب تولیدی آن

از تصواوير  گستره طرح بر اسواس تفسویر چشومی     شدهاحداث

 KMLگوگل ارث استخراج و با تبديل اليه مربوط به فرمت 

مورد تجزيه و تحلیول   ArcGIS، اطالعات حاصله در محیط 

 قرار گرفت.  

 سارها زمین شناسی حوزه آبخیز بند -5

استان خراسان  منطقه مورد مطالعه واقع درگستره مطالعاتی    

جنوبی شامل نواحی شمال شرق و بخشی از شرق ايران است. 

ساختی جنوبی استان بخشی از ايالت زمین نواحی مرکزی و

ذخاير  های شرق ايران است که حاویايران مرکزی و کوه

ايت به معدنی فلزی و غیر فلزی گوناگون است. با عن

منطقه مورد  ساختاری متالوژنیک، های زمین شناسی وويژگی

( زير پهنه آهنگران و بندانمطالعه در زون فلیشی شرق ايران )

ای بخش شرقی استان يک اشتقاق درون قاره  واقع شده است.

-هیلمند )افغانستان( است. پی بین بلوک لوت )ايران( و بلوک

 ر امتداد گسل نهبندانسنگ افیولیتی ناحیه که به ويژه د

های طالدار، منیزيت فراوان، رخنمون دارد حاوی لیستونیت
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ز توان معدنی استان اکه بخشی  طوریه ب پنبه نسوز و ... است

وضعیت  .است های افیولیتی شرق استانوابسته به مجموعه

کلی و عمومی تکتونیکی منطقه مورد مطالعه به طور کامل در 

و شرق ايران قرار گرفته است  چهارچوب محیط تکتونیکی

اغلب سازندهای رخنمون در نیمه شرقی تحت تاثیر شبکه  لذا 

گسلی منطقه شکسته شده و مورفولوژی حوضه نیز متاثر از 

 باشد.شمای عمومی تکتونیک منطقه می

های آبريز، بندی زير حوضهمسائل هیدروژئولوژی و پهنه   

دارد. به همین دلیل  شديداً تحت تاثیر تکتونیک منطقه قرار

ای، میزان فرسايش های چینهشناختی، توالیهای چینهويژگی

های ای در منطقه، در تامین رسوبات و نهشتهچینهپذيری سنگ

ی آبرفتی از يکسو و شبکه گسلی در هادست در دشتپايین

قالب تکتونیک منطقه از سوی ديگر،  در اين مقاله مورد نظر 

ای در منطقه چینهواحدهای سنگ نمونقرار گرفته است. رخ

های رسوبی، آذرين و بسیار متنوع بوده و در طیفی از سنگ

شناسی گیرند. افزون بر تنوع سنگدگرگونی قرار می

ها، دامنه سنی آنها نیز بسیار گسترده بوده به طوری که رخنمون

 شود.زمان پروتوزوئیک تا پايان کواترنری را شامل می

های های سیالبی بر روی آبرفتدر کنار آبراههبندسارها    

اند.  با ای  در منطقه مورد مطالعه احداث شدهافکنهمخروط

احداث يک مانع در مسیر آبراهه که بنام ترکه بند موسوم 

 .  است آب به داخل بند هدايت می شود

 

 شناسی و توالی آن در گستره مطالعاتیچینه -6

 

لیتولوووژی  بووا می پرکووامبرينسوونگ قووديمنطقووه دارای پووی   

تور  های جوانسنگ، چینهگرانیت دوران است. بر روی اين پی

هوای  پی نهشته شوده اسوت. چینوه   به صورت ناپیوستگی آذرين

هوووای عموووده و منطقوووه  متووواثر از رونووود سووواختاری، گسووول 

 جنوب شرق دارند.  -ها، روند شمالغربخوردگیچین

 پرکامبرین -6-1

ای از جنس گرانیت و نهچیترين واحد سنگقديمی   

گرانوديوريت مربوط به دوران پرکامبرين است که از 

باشد،  به طوری که گسترش بسیار محدودی برخوردار می

با پوششی کم در منطقه  الیه شرق،فقط يک رخنمون در منتهی

ای در چینهمورد مطالعه، شناسايی شده است. اين واحد سنگ

)گرانیت به سن  1pgrه نام شناسی  بهای سازمان زمیننقشه

پروتروزوئیک( معرفی گرديده است. اين توده به رنگ سفید 

باشد و با میشده دگرسانو  به کانی رسی کائولینیت 

به نحوی که بین  ، پی پوشانده شده استناپیوستگی آذرين

تر دوران دوم، توده آذرين گرانیت دوران و سازندهای جوان

دوران اول  ومنطقه حاکم بوده   شناسی وسیعی درنبود چینه

 مواجه است.شناسی چینهزمین شناسی در منطقه با نبود 

 مزوزوئیك -6-2

يعنی  ای مزوزوئیک با واحد زيری در منطقه،ارتباط چینه   

باشد. با در نظر گرفتن ناپیوسته و دگرشیب می پرکامبرين،

نی ترين رخنمون در منطقه يعناپیوستگی بسیار گسترده بین قديمی

شناسی در منطقه از پرکامبرين و مزوزوئیک، شروع توالی چینه

دوران دوم يعنی ژوراسیک زيرين با رخنمون سازند شمشک آغاز 

نشین شده است. در ژوراسیک گردد که در شرايط کوالبی تهمی

های کربناته سازند الر برجای کند و نهشتهمیانی دريا پیشروی می

لیتولوژی غالب آهکی تداوم محیط مانند. کرتاسه زيرين با می

دهد ولی دريای کرتاسه يکپارچه نبوده و لذا دريايی را نشان می

ای مربوطه عالوه بر آهک از طبقات تخريبی برخی واحدهای چینه

 اند. سنگ  و کنگلومرا تشکیل شدهماسه

سازند شمشک با سن  -(Jsسازند شمشك ) -2-2-1 

مدتاً شامل تناوب ژوراسیک آغازی در منطقه مورد مطالعه، ع

باشد که به طور های تیره میسنگهای خاکستری و ماسهشیل

های ولکانیکی بزرگ اندازه بعضی خرده سنگ اتفاقی و نادر،

الی طبقات های ولکانیکی در البه)گراول( در داخل برش

شود. گسترش سازند شمشک نیز سنگی ديده میماسه

در جنوب بیرجند  در ارتفاعات حسن آبادمحدوده بوده و 

 رخنمون دارد.

سازند دلیچای با سن   -(Jdسازند دلیچای ) -6-2-2

ی سنگ آهک ژژوراسیک میانی تا پايانی در منطقه، با لیتولو

های سیاه رنگ است. در  بین نازک اليه در تناوب با  شیل

طبقات شیلی اين سازند برونزدهای سنگ ولکانیک بازيک 

به فرسايش حساس بوده و شود.  اين سازند نسبت مشاهده می
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به نحوی که  ،لذا بر روی آن خاک تشکیل شده است

 دهد. هموار در منطقه نشان می هایرخنمون

 کرتاسه -6-2-3

کرتاسه در منطقه مورد مطالعه شامل کرتاسه آغازی و کرتاسه    

  .پايانی است

 کرتاسه آغازی-2-2-3-1 

کرتاسه آغازی از تنوع لیتولوژيک و انواع سنگ    

مختلف تشکیل گرديده است که به ترتیب از های رخساره

 ای زير است:قديم به جديد شامل واحدهای سنگ چینه

nهای تیره آهكسنگ 
shK  اين واحد کربناته در عین اينکه از

ای در های صخرهسختی نسبتاً باال برخوردار بوده و با فرسايش

، ای نیزها مشخص است ولی با تغییرات رخسارهرخنمون

باشد. به طوری که در جهات افقی و قائم به تدريج، یهمراه م

های نازک اليه رسی تبديل شده و بیشتر دچار به سنگ آهک

ای مورد چینههای فیزيکی شده است، لذا واحد سنگفرسايش

دانه تواند در تامین اجزاء بافتی ريزدانه و درشت بحث می

 دست مشارکت داشته باشد.های پايینآبرفت

nهای خاکستریسنگ آهك
lK - ها با رنگ اين سنگ آهک

بندی ضخیم و سختی و تراکم باال در منطقه خاکستری و اليه

های ای در میان توالیمشخص است. با فرسايش صخره

رسوبی رخنمون دارد. در مقابل عوامل فیزيکی و فرساينده 

 باشد.مقاوم و پايدار می

nسنگ کوارتزیتیماسه
sK – تزيتی يکی های کوارسنگماسه

رود. های منطقه مورد مطالعه به شمار میاز بارزترين رخنمون

مناطق  بلند منطقه روی  ،به دلیل سختی و مقاومت بسیار باال

رد و شکنندگی ای قرار دارد. البته تُاين واحد سنگ چینه

طبقات کوارتزيتی از يک سو و اثرات تکتونیکی از سوی 

ه اين واحد سنگی ژديگر سبب شده که خردشدگی صفت وي

سنگ کوارتزيتی در حد های ماسهسنگباشد و لذا خرده

رفتی در دشت آبرفتی بهای گرد شده در میان اجزاء آگراول

 دست، گزارش شده است. پايین
1ایچینهواحد سنگ

tsK - ای از مجموعه اين واحد سنگ چینه

، نرهای ماای تشکیل شده است که شامل تناوبی از اليهونهگفیلش

های کربناته، مارلستون و سنگ آهک شیل ی،نهای مارسنگماسه

است. از ويژگی اين واحد سنگی تناوب طبقات رسوبی تخريبی و 

پذيری علت فرسايش به شیمیايی با ضخامت قابل مالحظه است.

های مربوطه از توپوگرافی مرتفع برخوردار نسبتاً زياد، رخنمون

 باشند. نمی

1سنگ آهك
l2K - ضخیم اليه در  یهاين سنگ آهکا

( Feature formingساز )ها رسوبی با فرسايش چهرهتوالی

 باشد.مشخص می

1نشدهمجموعه تفکیك
mlK -  اين مجموعه باالترين بخش

 ای کرتاسه آغازی، در منطقه مورد مطالعه می باشدتوالی چینه

ی نازک اليه، مارلستون، نهای مارآهکاز تناوب سنگ  و

کنگلومرا و ماسه سنگ تشکیل گرديده است. با توجه  ،نمار

ای در چینهاين واحد سنگ به سختی و مقاومت نسبتاً پايین،

مقابل عوامل فرساينده، ناپايدار بوده و در اثر فرسايش  نسبت 

تر به واحدهای اطراف خود از عوارض توپوگرافیک پايین

 برخوردار است.

 

 

 

 کرتاسه پایانی -6-2-3-2

انی در منطقه مورد مطالعه، شامل دو واحد کرتاسه پاي    

 باشد:متمايز از هم می ای کامالًچینهسنگ

2مجموعه تخریبی کربناته 
tsK-  در قاعده، شامل انواع سنگ

دار با بافت بیوکالستی، ای: سنگ آهک اربیتولینرخساره

های سخت و مقاوم و کنگلومرا است. اين سنگماسه شیل،

 زکوه در البرز مرکزی است. واحد معادل سازند تی

2مجموعه فلیشی
tqK  در باالی سنگ آهک های کرتاسه

کنگلومرا، سنگ  بااليی قرار گرفته و متشکل از ماسه سنگ،

 هايی از مارلستون و يا شیل است.آهک و میان اليه

ای و توالی رسوبی به طور کلی واحدهای سنگ چینه  

ای در کرتاسه، در منطقه از مقاومت و پايداری قابل مالحظه

 های مکانیکی برخوردارند.مقابل فرسايش

 پالئوسن -6-2-4

ای چینههای پالئوسن در منطقه از واحدهای سنگنهشته   

گذاری بر متفاوتی تشکیل شده است و با يک وقفه رسوب

گیرند. اين واحدها، های کرتاسه پايانی قرار میروی نهشته

گاه به صورت هم زمان، در امتداد افقی و يا قائم با تغییرات 

باشند که اين امر بر تنوع لیتولوژيک در ای همراه میرخساره
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ای زير پالئوسن افزوده است و شامل واحدهای سنگ چینه

 است:

eایسنگ چینه هایواحد -6-2-4-1
vP   وe

msP: به ترتیب 

ای از طبقات: توده آذرين از نوع بازيک و  مجموعه

ای و سنگ آهک، توالی چینه نسنگی، کنگلومرا، مارماسه

دهند. اين مجموعه به طرف پالئوسن را در منطقه تشکیل می

آواری، آرژيلیت،  -ای آذرشمال منطقه به سنگ رخساره

eا سنگ و کنگلومرماسه
taP  شود. واحدهای تبديل می

 های محدود و پوشش ناچیز در منطقه دارند. رخنمون پالئوسن

 ائوسن  -6-2-5  

ای در ائوسن در منطقه از تنوع و چینهواحدهای سنگ   

گسترش نسبتاً وسیعی برخوردارند و از چهار واحد متمايز 

تشکیل گرديده است.  از ويژگی غالب سنگ  ای،چینهسنگ

اری است های اين دوره غالبیت لیتولوژی ولکانیکی و آذرآو

 که از پايین به باال عبارتند از:(1 شکل)

های خاکستری میانه سنگمجموعه شیل و ماسه -1

که  از فرسايش پذيری زيادی برخوردار s Eتا خاکستری تیره 

بوده و در تامین اجزاء دشت آبرفتی در جنوب منطقه مورد 

 مطالعه نقش فعال دارد.

های مجموعه کنگلومرايی به همراه گدازه -2

که از سختی بیشتری نسبت به واحد قبلی  clEيتی آندز

برخوردار است. لذا کمتر در معرض فرسايش قرار گرفته 

است ولی در هر حال، با توجه به موقعیت رخنمون نسبت به 

دست، به عنوان منبع تامین مواد آبرفتی دشت آبرفتی پايین

(Source area،) باشد.حائز اهمیت می 

ای قرمز تیره همراه با هسنگکنگلومرا و ماسه -3

 های سبز،های سبز، گچ و انیدريت و ماسه سنگسنگ ماسه

 .taE توف، آندزيت و کنگلومرا

 میوسن –الیگوسن  -0

ای نظر به آنکه تفکیک زمانی واحدهای سنگ چینه   

باشد لذا اين واحد مقدور نمی ( 3 شکل) الیگوسن و میوسن

جدول عالئم نقشه در  "میوسن –الیگو "به صورت تلفیق شده 

 شناسی  نشان داده شده است و شامل واحدهای:زمین

های توفی سنگسنگ و ماسهمجموعه سیلت -1

 پذيری متوسطبا مقاومت و فرسايش  stOMسبر 

های شامل: بخش atOMمجموعه آذرين -2

داسیتی  -های آندزيتیآندزيتی، داسیتی و توف

 پذيری کمی برخوردارند.باشد که از فرسايشمی

متشکل از  ab1OMآواری  -مجموعه آذر -3

های آندزيتی با آنکالوهای آندزيت، توف

 بازالت و داسیت 

 نئوژن -6-2-6

ای چینههای نئوژن در منطقه شامل: واحدهای سنگنهشته   

ترشیری پايانی )يلیوسن( و کواترنری آغازی )پلیستوسن( 

شناسی مشخص روی نقشه زمین cQPLباشد که با کد می

که در  cQPLایچینهواحد سنگگرديده است. 

های های گسترده در سطح منطقه مورد مطالعه با نهشتهرخنمون

آبرفتی، کنگلومراهای به هم ناپیوسته و کنگلومراهای  –رسی 

ای باشد. اين واحد سنگ چینهسخت و متراکم مشخص می

به دلیل فرسايش پذيری زياد و مقاومت کم از اهمیت زيادی 

برخوردار است. ضخامت زياد و شکل  خیزی منطقهدر سیل

های بارز اين واحد گیژآن از وي ایافکنهمخروط

ای است که به دلیل اثرات تکتونیکی و عوامل چینهسنگ

فرسايشی در تراز ارتفاعی باال نسبت به نهشته های کواترنر 

 شوند.  ديده می

 کواترنری  -6-2-7

ه را های کواترنری بخش قابل توجهی از سطح منطقنهشته   

های آبرفتی ها عمدتاً شامل بادزنپوشش داده است. اين نهشته

های قديمی با رسوبات شیمیايی کربناته از نوع تراورتن و توف

های آبرفتی ، پادگانه t1Q(Tufa eCarbonatکربناته )

،  tspQهای رسوبیهای آبرفتی و واريزهجوان، بادزن

های ( و پهنههای فصلی )کويرهای تبخیری و درياچهنهشته

مشخص شده  cQکه در مجموع با کد  (3 شکل) دغيا  رسی

های رسی ياد شده در پايانه ناحیه دشتی و در تراز است. پهنه

های جوان کواترنر واقع تر نسبت به نهشتهارتفاعی پايین

 اند. شده
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 ،گچ و ماسه سنگ سبز ،سنگ قرمز تیرهکنگلومرا و ماسه: 1 شکل

که توان تولید رسوب ريزدانه خوب برای  ( (Ers ائوسن میانی

 بندسار دارند. 

 

: آثار شوری بر سطح اراضی مارنی نئوژن به عنوان 2 شکل

و نامناسب برای  عامل مخرب کیفیت آب و خاک منطقه

 بندسار

 

 

 رسی با آثار شوری در پاياب منطقه دشتی ه: کف 3 شکل

  شوند. وب میسب برای احداث بندسار محساهای نامنکه از عرصه

 

 

تقاب  منطقه در پرشده از رسوب هایای از بندسار: نمونه0 شکل

 خوسف

 

 و بحث نتایج -7

شناسی حوضه باالدست در ابتدا، سازندهای زمین   

-بندسارهای منطقه طرح شناسايی و به لحاظ لیتولوژی طبقه

بندی شدند. سپس سازندهای مربوطه در ده رده حساسیت به 

بندی شدند. در ضمن نوع بار رسوبی تولیدی از فرسايش طبقه

ها برای هر واحد لیتولوژی و نهايتاً مناسب بودن يا نبودن آن

احدث بندسار مشخص شد که نتايج هر کدام به قرار زير 

 است. 

 

 موثر بر پذیری واحدهای سنگیفرسایش -7-1

 بندسارها

شناسی به فرسايش در بررسی حساسیت واحدهای سنگ   

ای های مناسب احداث بندسار از اهمیت ويژهعرصهيابی مکان

ها، رفتار متفاوتی در برابر هوازدگی و برخوردار است. سنگ

دهند. بخشی از اين عوامل به فرسايش از خود نشان می

شناسی، خصوصیات های ذاتی سنگ بکر شامل کانیويژگی

ذرات در کنار  )بافت، نحوه قرارگیری دهندهاجزاء تشکیل

سنگ شدگی، پیوستگی و سیمان(، شرايط توده، جورهم

ها و بخشی به شرايط محیطی شامل خصوصیات ناپیوستگی

نقش عوامل  ،های آبخیز کوچکارتباط دارد. در حوزه

از عوامل مربوط به محیط  ترمربوط به سرشت سنگ با اهمیت

 خارجی در برگیرنده سنگ است.
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شناسی در اين مجموعه، بررسی حساسیت واحدهای سنگ   

کننده های کنترلبه فرسايش با در نظر قراردادن ويژگی

ها صورت پذيرفت. برای اين منظور، از  مقاومت سنگ

 ، استفاده شد که در آن [5]جعفری پیروان و شريعت بندیطبقه

سنگ، کلیه سازندها و های سنگ بکر و تودهبر اساس ويژگی

در ده رده های سخت نشده ايران واحدهای سنگی و نهشته

، (II)، بسیار مقاوم (I)العاده مقاوم مختلف شامل رده فوق

، متوسط تا (V)، متوسط (IV)(،  متوسط تا مقاوم IIIمقاوم )

، (VIII)، بسیار ضعیف (VII)، ضعیف (VI)ضعیف 

و کامالً ضعیف، سست و منفصل  (IX)العاده ضعیف فوق

(X) سازندهای بندی، اند. بر اساس اين طبقهبندی شدهطبقه

مختلف منطقه طرح از نظر میزان حساسیت به فرسايش به 

بندی شدند. بر اساس امتیاز حساسیت به طبقه 1شرح جدول 

فرسايش واحدهای سنگی منطقه، نقشه حساسیت به فرسايش  

،  میزان گسترش واحدهای سنگی 2تهیه گرديد.  در جدول 

 ه است. به هکتار بر اساس رده مقاومت به فرسايش ارائه شد
 بندی مقاومت به فرسايش واحدهای سنگی حوزه: طبقه  1جدول

 نوع واحدهای سنگی رده مقاومتی

 پیروکسنیت (I)مقاوم  کامالً

 بازالت، گابرو، سنگ های دگرگونی با رخساره آمفی بولیت، (II)مقاوم بسیار

 آندزيت بازالت، داسیت، لیسونیت، گرانیت (IIIمقاوم )

متوسط تا مقاوم 
(IV) 

 آهک، کنگلومرا، افیولیت مالنژ

ها، گلوکوفان شیست، فلیش، برش های شیل توفی ،توف، آذرآواری (V)متوسط 

ولکانیکی، ماسه سنگ قرمز و شیل دوران اول، فیلیت، اسپیلیت، کنگلومرا 

 و ماسه سنگ

متوسط تا ضعیف 
(VI) 

سنگ، تناوب آهک و مارن، تناوب کنگلومرا و تناوب شیل و ماسه

سنگ، فلیش، مادستون، کنگلومرای سست، پادگانه های آبرفتی ماسه

 قديمی

 سنگ، پادگانه های آبرفتی جوانماسه (VII)ضعیف بسیار 

 نهشته های درياچه نمک، نهشته های پادگانه های دريايی (VIII)بسیار ضعیف

العاده ضعیف فوق
(IX) 

 پهنه های رسی، آبرفت،

کامالً ضعیف، 

سست و منفصل 

(X) 

 تلماسه های بادی

 

 

 

 

: مساحت رده های حساسیت به فرسايش واحدهای  2جدول

 سنگی منطقه

درجات 

 حساسیت

شبه فرسای  

مساحت 

 )هکتار(
 درصد فراوانی

 

1 311253222 1510 

2 022225200 2502 

3 122102512 11501 

0 311105022 1502 

0 310212510 10504 

2 31000252 10504 

4 231403510 01532 

2 024305122 2543 

0 20215224 1504 

11 004051212 1532 

 

 

 

 و واحدهای سنگینوع بار رسوبی تولیدشده  -7-2

 تاثیرگذار بر بندسار 

شناسی در منطقه طرح از تنوع لیتولوژی سازندهای زمین   

برخوردار هستند. سازندهای يادشده منشاء بار رسوبی 

اشند. بار رسوبی انتقال بهای اصلی و فرعی حوزه میآبراهه

ها به سه صورت بار محلول، بار معلق و بار يافته توسط آبراهه

ها از باالدست حوزه به پايین دست انتقال کف در مسیر آبراهه

شناسی و يابند. بر اساس نوع لیتولوژی غالب هر سازند زمینمی

های مختلف با جريانات با توجه به نحوه واکنش لیتولوژی

ه به نوع سازند و لیتولوژی غالب آن، نوع بار رسوبی آبی، بست

درج شده  3تولیدی هر سازند بررسی و نتايج آن در جدول  

 بار کف ، جزء رسوبات معلقسه است. رسوبات حوزه شامل 

باشد. با توجه به وسعت هر يک از واحدهای می و بار محلول

 معلق بار ،، پتانسیل تولید رسوب به لحاظ بار کفسنگی منطقه

 گسترش بار رسوبی 3تعیین گرديد. در جدول  و محلول

 ارائه شده است.  مختلفتولیدی 
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: نوع بار رسوبی تولیدی توسط واحدهای سنگی 3جدول

 منطقه

 نوع بار رسوبی

مساحت 

 )هکتار(

درصد 

 فراوانی
 

 02512 20434052 بار کف

 1503 23205312 بار کف ريزدانه

12051304 بار کف ريز و درشت دانه  3511 

 1541 11120500 بار کف ريز و معلق

 00504 41131150 بار کف و معلق

 1532 00405122 بار کف ماسه ای

 1504 20215224 بار معلق

 1500 22402502 بار معلق و بار کف

 1512 31150124 بار معلق و بار کف ريز

 0523 01101530 بار معلق و محلول

 

 ی احداث بندسار تعیین پتانسیل منطقه برا -7-3

و تعیین  شناسیپس از مشخص شدن تنوع سازندهای زمین   

پذيری و نوع بار رسوبی تولیدی هر يک، درجات فرسايش

يابی نسبت به تعیین نقش کیفی و کمی  آن ها برای مکان

ارائه شده  0مناطق مستعد اقدام شد. نتايج آن در جدول 

   است.

بندی شده واقع در مساحت  واحدهای سنگی رده: 0جدول

ای از نظر میزان افکنهحوضه باالدست منطقه دشتی و مخروط

 مناسب بودن برای احداث بندسار

 درجه مناسب بودن

ه مساحت ب

 هکتار

در صد 

 فراوانی

 2252 22323250 نامناسب

 3543 33011511 مناسب

 21501 12002050 تا حدودی مناسب

 4514 20114520 خیلی نامناسب 

: درصد فراوانی واحدهای سنگی از نظر میزان 0شکل 

 مناسب بودن برای بندسارهای منطقه

بر اساس پردازش تصاوير گوگل ارث منطقه مورد    

شده بندسارهای شناسايی هگسترمساحت مطالعه، میزان 

-هکتار است. وسعت مناطق دشتی و مخروط 20111، منطقه

-که مکان مناسبی برای توسعه بندسارها میای منطقه افکنه

که حدود  محاسبه شدهکتار  20222252 د به میزان نباش

دهد. با مقايسه اين ارقام درصد منطقه را پوشش می 02514

درصد از عرصه آبرفتی  3520شود که تنها چنین استنباط می

 برداریاحداث و بهرهتحت و دشتی در منطقه تاکنون 

بیانگر دو  تواند نتیجه می است. اين فتهقرار گر بندسارها

و آن اين که بخش از اين به  باشدموضوع مختلف 

گردد و موضوع محدوديت منابع آب سیل منطقه بر می

گسترش وسیع به لحاظ فیزيوگرافی و  ديگر اين که منطقه

برای  های بندسار را دارد. پتانسیل توسعه عرصه ،منطقه دشتی

شده واحدهای سنگی به لحاظ شدت پاسخ به دو احتمال ياد

به طبقات مناسب،  ،رسوبی تولیدی پذيری و نوع بارفرسايش

بندی و خیلی نامناسب طبقه تاحدودی مناسب، نامناسب

ارائه شده است. با  0و شکل  0نتايج آن در جدول  هشدند ک

درصد  40توان دريافت که بیش از می ،توجه به آن

انسیل نامناسب و خیلی سازندهای مناطق باالدست از پت

مانده درصد نواحی باقی 20نامناسب برخوردارند و تنها 

باشند. لذا دارای اثرات مثبت برای احداث بندسارها می

شناسی و تلفیق با ساير بايست با در نظر گرفتن عامل زمین

ها عوامل از جمله شیب منطقه و میزان وقوع سیالب آبراهه

جامع بعمل بندسارها اقدام نسبت به تعیین مناطق توسعه 

  آورد.
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Investigating the Geological potential of the Birjand area in Establishing 

and Extending Bandsars  

http://www.irimo.ir/farsi/amar/map/province/khorasan-s.asp
http://www.irimo.ir/farsi/amar/map/province/khorasan-s.asp
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Khorasan Province is one of the areas that due to low rainfall, it is not 

possible to cultivate farmland. Therefore, the bandsar is an effective 

traditional method for flood cultivation in the region. The study area in the 

Birjand area includes a map of the geological map of Birjand on a scale of 

1: 250,000. Birjand city and numerous population centers, including 

Dastgerd, Hajibad, Morak, Nafar, Giv, Mazan, Khosf, Berming, Sarchah 

Shour and Sahl Abad. This study was conducted based on field visits, 

remote sensing and processing of satellite images of Google Earth, and 

basic information processing in the Arc GIS environment. After 

identifying the diversity of geological formations and determining the 

degrees of erosion and the type of sediment load produced by each 

lithology, relative to determining their quantitative and quantitative role 

for locating susceptible areas. Based on the processing of Google Earth 

images in the study area, the area covered by the detected area of the 

region is 24,000 hectares. The area of the plain and alluvial fan areas of 

the region, which is a good place to develop bandsar, is estimated at 

658222.2 hectares, covering about 42.07% of the area. By comparing 

these figures, it is estimated that only 3.65% of alluvial fans and plain 

areas in the region have been under construction and utilization of the 

bandsar. The rocky units were classified into suitable, semi appropriate, 

inappropriate and very inappropriate terms due to the severity of 

erodibility and the type of sediment load produced. Based on the results, it 

can be concluded that more than 75% of the formation of the upstream 

areas has an inappropriate potential and only 25% of the remaining 

districts have a positive impact on the establishment of bandsars. 

Therefore, considering the factors of geology and the integration with 

other factors such as the slope of the area and the occurrence of flood 

waters, it is necessary to take comprehensive measures to determine the 

development areas of the bandsar. 
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