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 چكیده
 

مشكالت عمده برای  ها، به دلیل اثرات متعدد زیست محیطی و اقتصادی، همواره ازتولید رسوب حوضه و خاک فرسایش

شناسی و درصد های زمیناست. در این پژوهش شدت فرسایش با رخسارههای اخیر بوده برداران و مهندسان در سالبهره

های زمین شناسی از نظر خطر فرسایش مورد بررسی طبقات مختلف شیب و رخساره شیب در حوضه سد قشالق بررسی و

از جمله نقشه مدارک مختلفىهاى میدانى، اسناد و بررسى انجام ضمن اند. درراستای نیل به اهداف این مطالعهقرار گرفته

 Google و  GISهای ایی در محیط  نرم افزار، ماهوارههاى هوایىهاى توپوگرافى، زمین شناسى، پوشش گیاهى، عكس

Earth مورد استفاده قرار گرفت. الزم به ذکر است که در این تحقیق ارزیابی میزان فرسایش، بر پایه پارامترهای اکولوژیكی

 نیشتریاستخراج شده ب جیبا توجه به نتا ی شیب و زمین شناسی انجام شد.د قشالق، با استفاده از نقشه)فیزیكی( حوضه س

مشاهده حوضه  یدر مناطق مرکز شیفرسا نیاتفاق افتاده و کمتر تیو آندز لیشسنگی در مناطق با پوشش  شیفرسا

 شد.
 مورفولوژى، شیب، فرسایش، سد قشالقها: کلید واژه

 

Evaluation the relationship of slope and geological features with erosion in 

Qeshlagh dam basin 
Abstract 
 
The environmental and economic impacts of soil erosion and watershed’s sediment production 

have always been one of the major problems for engineers and agriculturalists. In this study the 

intensity of erosion based on geological factors and slope ratio in the watershed/basin of 

Qeshlagh Dam is investigated. In other words, different slope classes and geological factors have 

been studied by considering erosion risk. In this way the purpose of this paper, identifying most 

dangerous areas in terms of erosion, can be met. In order to achieve this study’s objectives, 

meanwhile conducting field surveys, various documents including topographic maps, geological 

maps, vegetation, satellite and aerial photographs, besides GIS and Google Earth software were 

used. It should be noted that in this paper, erosion assessments have performed based on 

ecological parameters of Qeshlagh dam basin and by using slope and geological maps. 

According to the results, the highest amount of erosion occurred in areas with shale and Andesite 

while the least erosions occurs in central areas. 
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 مقدمه

. نامند، تشكیل شده استمیدامنه اً اصطالحسطح زمین از پیوستگى سطوح کم و بیش وسیعى که 

هاى سطحى وسیله خاک و نهشتهاست. سطح عموماً به شیب آن اول درجه ویژگى مهم این عارضه در

ها و بدون آن حیات در خشكى که خاک مهمترین عنصر بیوسفر زمین است است. از آنجایىپوشیده شده

در این (. 135، ص1379برخوردار است )بدری فر  اىهحفظ و حراست از آن از اهمیت ویژ ندارد، جریان

عمودى در  هاىبریدگى، شخم زدن در جهت شیب بردن سطوح شیبدار و میان گاهى انسانها با زیر کشت

هاى میزان و نیز حفر منحنى احداث شبكه آبیارى در امتداد ها وشخم زدن دامنه اند.ایجاد کردهها دامنه

تخریب و فرسایش خاک و از بین رفتن این  روند تشدید تأثیر زیادى در ،هادامنهها در امتداد شیب کانال

ارزشمند دارد. اثرات نامطلوب زیست محیطی و اقتصادی چشمگیر فرسایش این مسئله را به یک  ماده

، Pimentelاست.)معضل جهانی و تهدیدی جدی برای استفاده پایدار اراضی و کیفیت منابع تبدیل کرده

1993 .La ،1998 اگرچه فرسایش خاک رخدادی طبیعی است، اما حضور انسان، مصرف بیش از حد و .)

تخریب منابع طبیعی باعث شده این رخداد روندی صعودی به خود بگیرد. تا جاییكه به عنوان خطری 

ا همین دلیل امروزه حفاظت خاک و مبارزه ببزرگ در قرن حاضر برای رفاه و حیات بشر شناخته شود. به

آید. برای مبارزه با فرسایش خاک و فرسایش از ضروری ترین اقدامات زیربنایی در هر کشور به شمار می

مهار آن، شناخت پارامترهای مؤثردر فرسایش، دامنه و شدت تاثیر آنها، در نهایت اولویت بندی مناطق 

ر سعی بر آن است (. در تحقیق حاض1372از نظر شدت فرسایش و تولید رسوب ضرورت دارد )قدیری، 

که با تحلیل ویژگی های مورفولوژیكی منطقه از جمله شیب ، زمین شناسی و تحقیقات انجام شده در 

 منطقه مورد مطالعه شدت فرسایش در قسمت های مختلف ارائه شود.
   

 

 هامواد و روش

   منطقه مورد مطالعه

از انتشارات سازمان   1/50000به مقیاس K-753های توپوگرافی سری در این مطالعه، نقشه 

تحلیل و بررسی  اساس و پایه کار قرار گرفت. 1/50000های هوائیجغرافیائی نیروهای مسلح و عكس

به ایستگاه  مجهز که هكتار 27233سد قشالق با مساحت ه وزحمیزان فرسایش در شیب های مختلف 

حداکثر و ، و حداقل% 17/57 ط حوضهشیب متوس. دشانتخاب ی است، دسترسی محل هیدرومتری و

. متوسط بارندگی استهای آزاد باالتر از سطح آبمتر  2200و  2850، 1550 ترتیب متوسط ارتفاع آن به

مساحت مراتع و مجموع  ،میلیمتر 2/294. متوسط بارندگی ساالنه استباالتر از سطح آبهای آزاد ه ساالن

نشان داده  ۱باشد. منطقه مورد مطالعه در شكل تار میهك 3768، 23465 ترتیب زراعت آبی و دیم به

 شده است. 
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 (1396حوضه سد قشالق )شیوا بخشایی و همكاران،  -1شكل                

 

-باشد. در گام نخست با استفاده از نقشهتوصیفی می-تحقیق انجام شده کاربردی و از نوع تحلیلی

موقعیت حوضه مورد مطالعه بررسی شد. درگام بعد با رقومی کردن نقشه  1/50000های توپوگرافی 

تهیه شد. سپس نقشه شیب، فرسایش و   DEMنقشه  Arc Mapتوپوگرافی منطقه مورد مطالعه در 

های حاصله میزان فرسایش در شیب های موجود زمین شناسی نیز ترسیم شد. در نهایت با استفاده از داده

 فت. مورد بررسی قرار گر

 

 زمین شناسی 

باشد. میتشكیالت زمین شناسى حوضه عمدتاً مربوط به دوران دوم زمین شناسى کرتاسه زیرین 

است. منطقه  توده هاى نفوذى آندزیتى محلى متغیر هاى آن بین آهک هاى خاکسترى و شیل بارخساره

  متغیر بوده است. و پدیده ی کوهزایی  محلی هاى نفوذى آندزیتىتوده و شدیداً متحول شده

های حوضه به تفكیک محاسبه و مساحت هر با توجه به داده های حاصل از نقشه ی زمین شناسی، رخساره

 رخساره تعیین شد.  

 شیب 

درصد  ایدرجات  ای هیاست که معموال به صورت زاو نیاز زم یواحد انیگراد ای یهمان تند بیش

 شیبا فرسا ییباال یکه همبستگ استی اتیخصوص از یكی بیش. از طرف دیگر، شود یم یریاندازه گ

 بیدست آوردن شرو با وجود به نی(. از ا1384سبزوار، ی)دادرس دارد یشیخصوص با نوع رخساره فرسابه

وجود (. 1388)محمد خان نمود ینیب شیرا در گام نخست پ شیشدت فرسا زانیم توانیبا نوع رخساره م

شیب و پستی بلندی در ایجاد هرزآب و فراهم کردن فعالیت فرسایش در نقاط کوهستانی و تپه ها عامل 
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آید. در مناطقی با تیپ فالتها وجود پستی و بلندی در ایجاد فرسایش سطحی عامل حساب میمهمی به 

میزان و بر یب است، ش حوضه از پارامترهاى اساسى در مطالعه فرسایش شیب مهمی محسوب می شود.

مطالعات هیدرولوژى و مرفولوژى شیب متوسط از  گذارد. درها اثر مستقیم مىشكل فرسایش دامنه

 است.اهمیت زیادى برخوردار 

 DEM، نقشه GISدراین مطالعات با استفاده از عكس هوایی موجود حوضه مورد مطالعه در  

توجه به توپوگرافی حوزه آبخیز مورد مطالعه،  منطقه مذکور را ترسیم نموده و سپس کالس بندی شدند. با

-30درصد،  12-20درصد،  8-12درصد،  5-8درصد،  2-5، درصد 0-2، کالس 7ها در شیب بندی حوضه

 درصد طبقه بندی شدند. 30-60درصد و  20

 

  فرسایش 

 و بیش با یمیمستق رابطه که است،رواناب و رسوب  دیاز عوامل عمده تول یكیخاک  شیفرسا

خواهد بود.  شتریرواناب و رسوب ب دیتند مقدار تول یها بیکه در ش ییاگونه به. دارد یشناس نیزم

 جهی. در نتشودیمها اى سطح شیبههاى مناطق مرتفع موجب فرسایش ورقنزوالت جوّى در شیب دامنه

به راحتى شسته و توسط  را اندشدهوسیله ضربات باران در محل خود سست هب کهذرات رس و سیلت 

دلیل کم بودن انرژى اولیه آب، فرسایش و حفر بستر با شدت ه. در مناطق مرتفع بکندجریان آب حمل مى

. لذا شوندیمقطعات تقریباً بزرگى به کمک شیب تند به پایین دست حمل  گاهاًگیرد و کمترى صورت مى

میزان فرسایش پذیری حوضه در  کالسهای  باشد. مى شكل بستر کامالً نا منظم و نا متقارن و بسیار باریک

 مختلف بر اساس شیب حوضه استخراج شد. 
 

   

 

  نتایج و بحث

 زمین شناسی  

، شمال شرق و شمال غربی توسط ارتفاعات واحد کوهستان بخش اعظم حوضه در مناطق شمال

های تپه ماهور و نهشتهدرصد مساحت حوزه( و بخش کمی در جنوب و خروجی حوزه توسط  9/93)

درصد از کل حوزه را به خود اختصاص داده  4/1ای تشكیل شده است. بخش تپه ماهور فقط رودخانه

های آبرفتی یا واحد رودخانه، مشتمل بر رسوبات شكل نهشته Vاست. به دلیل شیب زیاد حوزه و دره های 

منطقه شدیداً  باشد.، بسیار کم و ناچیز میهای آبرفتی حاشیه رودخانه و یا دشت سیالبیبستر و پادگانه

پذیرى هاى مهمى را متحمل شده است و بدین لحاظ اغلب داراى شیب تند با نفوذکوهزایى متحول شده و

 .باشدکم می
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  نقشه زمین شناسی حوضه سد قشالق  -2شكل                                                

 

-)رخساره برونزد سنگی MROبا توجه به داده های حاصل از نقشه ی زمین شناسی، رخساره 

درصد از مساحت حوضه را  60/4هكتار یعنی  16450/5درصد(،  75تا  25پوشش نهشته های منفصل 

شود و های آندزیتی را شامل میپوشش می دهد. این رخساره غالبا واحدهای شیلی و با تداخل از برونزد

دهد. در این حوضه اساس نقشه ژئومورفولوژیكی بخش میانی و جنوبی حوضه را به خود تخصیص می بر

شیل بیشترین فرسایش، آندزیت و آهک های میكروفسیل دار کمترین فرسایش کمترین فرسایش را در 

 بین سنگ های پیوسته را به خود اخصاص دادند.

 

 شیب حوضه 

بوده و محدوده کمی از آن بصورت تپه ماهور و نهشته های گستره مورد مطالعه عمدتا کوهستانی 

درصد حوزه کوهستانی بوده و بخش کوچكی از نقاط جنوبی  93که بیش از طوریرودخانه ای است. به 

منطقه  نیدر ا بیش یریپذ رییجهت تغباشد. حوزه مشتمل بر تپه و ماهور و نهشته های رودخانه ای می

. گرددیبه دشت مبدل م یمرکز یو در قسمت ها افتهیاست که از اطراف به طرف مرکز کاهش  یبه نحو

های ابراهیم شوانه و یوسف شوانه، از غرب به کوه چاله رش، از جنوب به کوه این حوضه از شمال به کوه
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ابراین بخش شود. بنآریز و جاده سنندج به مریوان و از شرق به جاده اسفالته سنندج به سقز محدود می

 باشد. اعظم حوضه در مناطق شمال و شمال شرق و شمال غرب متشكل از ارتفاعات می

 

 

 
  : نقشه شیب حوضه سد قشالق3شكل

 

شود شیب مشاهده می 3های مرکزی و غرب حوضه مورد مطالعه همان طور که در شكل در قسمت

است که شیبی  5فرسایش دارای کالس های حوضه دارند. بیشترین مقدار یكنواختی نسبت به سایر بخش

 .درصد می باشد 20-12معادل با 

 

 فرسایش 

ها دارای فرسایش آبی ها و اراضی کوهدهد که اراضی خاکدار تپههای انجام شده نشان میبررسی

باشند، و درصد شیب تاثیر به سزایی در این مقدار فرسایش دارد. با توجه به اینكه زیاد تا بسیار زیاد می

ستره مورد مطالعه از طبقات شیبی مختلف با پراکنش قابل توجهی برخوردار است، مقدار فرسایش در گ

خشک  یبا آب و هوا یاستان کردستان جزو مناطق کوهستان نكهیاحوضه مورد مطالعه قابل توجه است. 
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 دیست، تشدا یکم یریتند با نفوذپذ بیش یخشک است و حوضه مورد مطالعه در اکثر نقاط دارا مهیتا ن

 است. هیمنطقه قابل توج نیدر ا شیفرسا

 

 
 : نقشه فرسایش حوضه سد قشالق4شكل

 

شود نقشه فرسایش با توجه به رخساره زمین شناسی حوضه گونه که از نقشه باال مشاهده میهمان

های زمین سد قشالق طبقه بندی شده که در این حوضه شیل بیشترین فرسایش را از میان رخساره

اثرات فرسایش آبهاى هرز در دامنه کوه ها و تپه ها بصورت  شناسی موجود به خود اختصاص داده است.

 .شیارها و آبراهه هاى متعدد مشاهده مى شود

 

   
 

 نتیجه گیری

مقدار فرسایش قسمت غرب و جنوب غربی و نیز مرکز حوضه، به دلیل یكنواختی شیب و به حداقل  .1

   نیروی جاذبه به نسبت سایر مناطق کمتر است.رسیدن انرژی حاصل از 
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بوده  آندزیت بیشترین فرسایش این حوضه که از نوع سطحی و شیاری است، متعلق به شیل و .2

به در این حوضه  نیدار کمترین فرسایش دربین سنگهای پیوسته زملآهكهای میكروفسیدرحالیكه 

 . انددادهخود اختصاص 

برخوردار بوده و آبرفت و  تیبیشترین حساس ات بستر رودخانه ازبین نهشته های منفصل، رسوب در .3

 در درجه دوم قرار دارند. یزراع نیزم
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