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 چکیده
خصوص وقتی ایـن هکند برواناب قابل توجهی تولید میسازندهاي مارنی اصوال نفوذپذیري کمی دارند بنابراین بارش در این مناطق 

 آبـی منـابع به رسوبرواناب و  تولید اصلی منابع از یکی مارنی  بنابراین سازندهاي .تولید رواناب تشدید می شود دار باشندمناطق شیب
 ایـن توانـد تولیـد روانـاب درشناسایی، تکثیـر و کشـت آنهـا می .روینداما گیاهانی وجود دارند که در اراضی مارنی شیب دار می .است

برخی قابلیت رویش گیاه دارند و بـا قـرق  خصوصیات مختلف دارند. ي مارنیسازندها. ها محافظت نمایدداده و از آنسازندها را کاهش 
سـخت هسـتند و در مقابـل فرسـایش مقـاوم برخی سـازندها  ا بوته کاري نمود.هتوان در آنو یا می داحیاء می شو آنها پوشش گیاهی

 جـاريبرخی سازندها قابلیت احیاء بیولوژیک نداشته و نفوذ پذیري کمی دارند و در اثر بارش جریان سیالبی با غلظت زیاد گل  هستند.
ر هر خـاك مـارنی د قبل ازهرگونه عملیات آبخیزداري الزم است، تا و گیاهان قابل رویش، بنابراین شناخت مارن هاي منطقه می شود.

در  "شناسایی پوشش گیاهی در منطقه مـارنی بازرجـان تفـرش "به همین منظور پروژه تحقیقاتی. عملیات مخصوص به آن انجام گیرد
بعد از شناسایی گیاهان قابل رشد در اراضی شـیب تا انواع مارن و پوشش گیاهی آنها شناسایی شوند. است  اجرادر حال  استان مرکزي

بـا در ایـن پـروژه  خواهد شد.مارنی  اراضی شیب دار ازدار مارنی در فاز بعدي پروژه اقدام به تکثیر و استقرار گیاهان به منظور حفاظت 
 وجود دارد کـه شـامل مـارن بازدید هاي صحرایی و استفاده از نقشه هاي زمین شناسی مشخص شد در این منطقه انواع مختلف مارن

پتانسـیل  لـذا هسـتند دریـایی محـیط بـه مربوط عمدتاً هامارن این .استقم  سازند  و ائوسن (دوران سوم) مارن، (دوران دوم ) کرتاسه
مشخصـات  گیريانـدازه زنی در منطقه شده  و بـراياقدام به گشت گیاهان براي شناسایی، بعد از تعیین نوع مارن .دارند رویش گیاهی

آوري و در هرباریم بخش منابع طبیعی و برخی نیـز در موسسـه گیاهی از روش ترانسکت و پالت استفاده شده، نمونه هاي گیاهی جمع
ن اا گیاهـهـبرخـی از آناست  شده شناسایی گیاه نوع 20 از بیش مرحله این تحقیقات جنگل ها و مراتع مورد شناسایی قرار گرفتند. تا

بـا  ندانی در کاهش فرسایش ندارند ولی تعداد زیادي از گیاهان چند ساله بوده و با تاج پوشش انبوه و ریشـه عمیـقیکساله که نقش چ
در عملیات آبخیـزداري که  می دهدنشان  تجربینتایج  . ا می کنندتوسعه جانبی نقش بسیار مهمی در حفاظت از خاك هاي مارنی ایف

 را کاهش داد.فرسایش رسوب و  ،تولید رواناب و  وان بوته کاري انجام دادبراي مارن کرتاسه و ائوسن به راحتی می ت
 فرسایش، تفرش، پوشش گیاهیمارن،  :کلمات کلیديکلمات کلیدي

 

 مقدمه
بلقابـل اهمیتاهمیت ازاز مطالعهمطالعه موردمورد منطقهمنطقه و خاكو خاك  سنگسنگ  شناختشناختخاك،خاك، حفاظتحفاظت وو فرسایشفرسایش مطالعاتمطالعات دردر      خورداربرخـوردار توجهیتـوجهی  قا ستاسـت بر تاررفتـار . ا  رف

سایشفرسـایش بهبـه حساسحساس سنگیسنگی  هايهاي واحدواحد ازاز بعضیبعضی وو بودهبوده متفاوتمتفاوت فرسایشفرسایش درمقابلدرمقابل مختلفمختلف هايهايسنگسنگ ستعدمسـتعد وو فر یدتولیـد م سوبرسـوب تول ستندهسـتند ر  ..ه
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یپس،ژیـپس، کلسیم،کلسیم، کربناتکربنات((شیمیاییشیمیایی موادمواد وو  )) کمکم رسرس وو باالباال سیلتسیلت((تخریبیتخریبی ذراتذرات وجودوجود نظیرنظیر  ساختمانیساختمانی ماهیتماهیت دلیلدلیل بهبه مارنیمارنی هايهاي نهشتهنهشته  ژ
 فرسایشفرسایش بابا مناطقمناطق عنوانعنوان بهبه  خشکخشک مناطقمناطق دردر هاها مارنمارن .برخوردارندبرخوردارند باالتريباالتري  پذیريپذیري فرسایشفرسایش ازاز هاها نهشتهنهشته سایرسایر بهبه نسبتنسبت ))نمکنمک وو  انیدریتانیدریت
یدراتولیـد آبخیزآبخیز هايهاي حوزهحوزه رسوبرسوب تولیدتولید وو فرسایشفرسایش میزانمیزان  بیشترینبیشترین کهکه طوريطوري بهبه شوند،شوند، میمی محسوبمحسوب تولیدرسوبتولیدرسوب منشأمنشأ وو زیادزیاد پذیريپذیري  میمـی راتول
کر فرسایش پـذیري واحـدهاي سـنگ شناسـی ذکـر اي براي تعیین اي براي تعیین عهعهدر مطالدر مطال) ) 13921392((  پیروان و شریعت جعفريپیروان و شریعت جعفري  ..))  13791379،،(رفاهی(رفاهی  نمایندنمایند سی ذ سنگ شنا حدهاي  پذیري وا فرسایش 

 پتانسیلپتانسیل لذالذا وو بودهبوده فرسایشفرسایش به عواملبه عوامل نسبتنسبت کمکم خیلیخیلی تاتا کمکم مقاومتمقاومت دارايداراي شناسی کشورشناسی کشور زمینزمین سازندهايسازندهاي درصددرصد 7070 ازاز نمودندکه بیشنمودندکه بیش
ستاسـت مرتبطمـرتبط زیاديزیادي عواملیعواملی بهبه رسوبرسوب تولیدتولید وو فرسایشفرسایش  ))13951395((ه ه فتحی زادفتحی زاد  ..داشتداشت خواهندخواهند نیزنیز رارا باالییباالیی رسوبدهیرسوبدهی ترینمهمتـرین کهکـه ا هاآنهـا مهم   آن
باالیی در در مطالعه مارن هاي سـازند قرمـز بـاالیی در   ))13911391میرزازاده و همکاران(میرزازاده و همکاران(  ..استاست فرسایشفرسایش بهبه  شناسیشناسی  زمینزمین سازندهايسازندهاي پذیريپذیري فرسایشفرسایش مز  سازند قر در مطالعه مارن هاي 

ههآبراهـه شیاري،شیاري، ،،سطحیسطحیمارن هاي حساس به فرسایش داراي انواع فرسایش مارن هاي حساس به فرسایش داراي انواع فرسایش   ناحیه ایوانکی دریافتندناحیه ایوانکی دریافتند ندقیخنـدقی وو اياي آبرا ستند وهسـتند و  خ شخصمشـخص  ه  م
سبتنسـبت گچگـچ وو گچگـچ بهبه نسبتنسبت نمکنمک حاللیتحاللیت  کهکه صورتصورت ایناین بهبه دارددارد وجودوجود داريداري  معنیمعنی  اختالفاختالف آهکآهک وو گچگچ نمک،نمک، مقادیرمقادیر بینبین کهکه کردندکردند  بهبـه ن
 وواست است  شدهشده هستندهستند آهکآهک وو  گچگچ دارايداراي ترتیبترتیب بهبه کهکه مناطقیمناطقی بهبه نسبتنسبت نمکینمکی  مناطقمناطق بیشتربیشتر فرسایشفرسایش باعثباعث حالتحالت ایناین وو استاست بیشتربیشتر  آهکآهک

شدههمچنین ذکر شـده  .گرفتگرفت نظرنظر دردر فرسایشفرسایش اشکالاشکال تفکیکتفکیک دردر مهممهم هايهاي  شاخصشاخص عنوانعنوان بهبه میتوانمیتوان رارا عاملعامل سهسه ایناین  رسرس بابـا هايهـاي خاكخـاك  همچنین ذکر 
  ..شودشـود  میمـی خاكخـاك شدنشـدن مقاوممقاوم  باعثباعث آهکآهکهمچنین همچنین   هستندهستند ترتر پایدارپایدار آبیآبی فرسایشفرسایش  مقابلمقابل دردر وو بودهبوده برخورداربرخوردار بیشتريبیشتري پایداريپایداري ازاز، ، بیشتربیشتر
 بهبه اقلیماقلیم بهبه توجهتوجه بابا رسوبرسوب تولیدتولید وو هوازدگیهوازدگیخردشدگی،خردشدگی، سختی،سختی، سنگ،سنگ، نوعنوع اساساساس بربر رارا فرسایشفرسایش دربرابردربرابر سنگهاسنگها مقاومتمقاومت ))13741374(( نیانیا  فیضفیض
فوتی حسـن زاده نوفـوتی   .استاست نمودهنموده تقسیمتقسیم  ))فرسایشفرسایشبه به   مقاوممقاوم(( پایینپایین  حساسیتحساسیت متوسط،متوسط، حساسیتحساسیت حساس،حساس، حساس،حساس، بسیاربسیار  يي  طبقهطبقه چهارچهار سن زاده نو ح

یزآبخیـز حوزهحـوزه مارنیمارنی واحدهايواحدهاي  رسوبدهیرسوبدهی میزانمیزان آماريآماري بررسیبررسی وو مقایسهمقایسه بابا   ))13851385(( یوانکیایـوانکی آبخ نوانعنـوان بهبـه ا یرمتغیـر ع ستهوابسـته  متغ صیاتخصوصـیات وو واب  خصو
یب به ترتیـب   پتاسیمپتاسیموو شوري،نسبت جذب سدیمشوري،نسبت جذب سدیممانندمانند خصوصیاتیخصوصیاتی کردهکرده مشخصمشخص مستقل،مستقل، متغیرهايمتغیرهاي  عنوانعنوان بهبه هاها مارنمارن فیزیکوشیمیاییفیزیکوشیمیایی   8989به ترت

 واحدواحد رسوبرسوب تولیدتولید  متوسطمتوسط مقادیرمقادیر ضمن،ضمن، دردر .مینمایندمینمایند توجیهتوجیه مارنیمارنی مختلفمختلف واحدهايواحدهاي دردر رارا شدهشده تولیدتولید رسوبرسوب تغییراتتغییرات  درصددرصد11//55و و   33//55،،
یاییدریـایی هايهـاي مارنمـارن بهبه نسبتنسبت  )) M1,M2,M3((  نئوژننئوژن تبخیريتبخیري مارنیمارنی هايهاي واحدواحد دادداد نشاننشان سازساز بارانباران  کاربردکاربرد طریقطریق ازاز مارنیمارنی مختلفمختلف هايهاي  در

عه در مطالعـه   ))13951395((  همکارانهمکاران  مکی ومکی و  ..دارنددارند رسوبرسوب تولیدتولید توانتوان برابربرابر  100100ازاز بیشبیش تاتا2727 کند،کند، سازندسازند اياي کرانهکرانه محیطمحیط هايهاي مارنمارن وو  قمقم سازندسازند در مطال
سبتنسـبت سطحیسـطحی فرسایشفرسایش  دردر گلگل مقدارمقدار  رسوبات مارنی سازندهاي میشان و آغاجاري در باختر بندر عباس مشخص کردندرسوبات مارنی سازندهاي میشان و آغاجاري در باختر بندر عباس مشخص کردند سایشفرسـایش بهبـه ن  فر

سایشفرسـایش شدّتشدّت  تونلیتونلی وو خندقیخندقی بهبه سطحیسطحی فرسایشفرسایش ازاز ..استاست بیشتربیشتر بسیاربسیار خندقیخندقی یزانمیـزان وو فر یدتولیـد م سوبرسـوب تول یرودمیـرود باالتربـاالتر ر سایشفرسـایش دردر .م  فر
شتريبیشـتري مقاومتمقاومت لذالذا وو میباشدمیباشد بیشتريبیشتري سیلتسیلت وو رسرس دارايداراي آغاجاريآغاجاري  مارنمارن بهبه نسبتنسبت میشانمیشان مارنمارن سطحی،سطحی، بربرابـر دردر بی سایشفرسـایش برا قالانتقـال وو فر  انت

یبترتیـب بهبـه آغاجاريآغاجاري وو میشانمیشان سازندسازند هايهاي مارنمارن دردر ذاتیذاتی پذیريپذیري فرسایشفرسایش منطقه،منطقه، ایناین اراضیاراضی دردر .میدهدمیدهد  نشاننشان رسوبرسوب بربرابـر  55//2727و و   22//7676ترت  برا
یارمعیـار عنوانعنوان بهبه رسرس وو سیلتسیلت مجموعمجموع بهبه ماسهماسه  مقدارمقدار نسبتنسبت شاخصشاخص باربار اولیناولین برايبراي تحقیقتحقیق ایناین دردر .استاست وقوعوقوع حالحال دردر فرسایشفرسایش مجازمجاز حدحد  مع

نواعانـواع بهبه نسبتنسبت خندقیخندقی فرسایشفرسایش بابا هايهاي  مارنمارن ..شدشد ارائهارائه یکدیگریکدیگر ازاز خندقیخندقی  وو سطحیسطحی فرسایشفرسایش شکلشکل دودو تفکیکتفکیک برايبراي فیزیکیفیزیکی شاخصشاخص  بابـا ا
  بابا هايهاي  نمونهنمونه دردر کهکه کردکرد مشخصمشخص هاها  نمونهنمونه روانگراییروانگرایی استعداداستعداد بررسیبررسی ضمنضمن دردر .هستندهستند شاخصشاخص ایناین بااليباالي  مقادیرمقادیر دارايداراي سطحی،سطحی، فرسایشفرسایش
یقتحقیـق بابا )1384(اسدياسدي وو پیروانپیروان  .دارددارد توسعهتوسعه خندقیخندقی فرسایشفرسایش شکلشکل روانگرایی،روانگرایی، استعداداستعداد ضیاراضـی رويروي بربـر خودخـود تحق ستاناسـتان مارنیمـارنی ارا هرانتهـران ا  ت
ضیاراضـی رسوبرسوب تولیدتولید وو فرسایشفرسایش بهبه حساسیتحساسیت میزانمیزان مارنی،مارنی، واحدهايواحدهاي نمکینمکی امالحامالح میزانمیزان  افزایشافزایش بابا کهکه انداند  کردهکرده مشخصمشخص فزایشافـزایش مارنیمـارنی ارا  ا

 پذیريپـذیري  فرسایشفرسایش )Harmon )1984  ووMeyer . . هستندهستند دارادارا باالتريباالتري مقاومتمقاومت اياي  قارهقاره نوعنوع بهبه نسبتنسبت دریاییدریایی نوعنوع  آهکیآهکی هايهايمارنمارن وو یابدیابدمیمی
سایشفرسـایش مقدارمقدار کهکه گرفتندگرفتند نتیجهنتیجه وو دادنددادند قرارقرار بررسیبررسی موردمورد رارا آیواآیوا خاكخاك نوعنوع سهسه وو سیپیسیپی  -میسیمیسی لختلخت خاكخاك نوعنوع 15 صددرصـد بابـا پذیريپـذیري  فر  در

در بررسی منشاء مارن هاي تفرش با نمونه برداري و در بررسی منشاء مارن هاي تفرش با نمونه برداري و   ))13781378قدیمی (قدیمی (  ..دارددارد رابطهرابطه منفیمنفی طورطورههبب آلیآلی موادمواد وو تبادلتبادل  قابلقابل کلسیمکلسیم میزانمیزان رس،رس،
مارن هاي منطقه تفرش با توجه به ماهیت شیمایی متفاوتی که دارند در مقابل عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی عکس مارن هاي منطقه تفرش با توجه به ماهیت شیمایی متفاوتی که دارند در مقابل عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی عکس ""آنالیز آنها ذکر کردهآنالیز آنها ذکر کرده

یز در ) نیـز در 13781378قدیمی (قدیمی (  ..""دلیل شدت فرسایش پذیري در انواع مارن ها در شرایط مساوي متفاوت استدلیل شدت فرسایش پذیري در انواع مارن ها در شرایط مساوي متفاوت استالعمل متفاوتی دارند به همین العمل متفاوتی دارند به همین  ) ن
 شوندهشونده پخشپخش غیرغیر هايهاي درمارندرمارن اياي ورقهورقه فرسایشفرسایش کهکه دادهداده نشاننشان شده،شده، فرسایش ایجادفرسایش ایجاد اشکالاشکال وو هاهامارنمارن فیزیکوشیمیاییفیزیکوشیمیایی بررسی خصوصیاتبررسی خصوصیات

 ..است است  شایعشایع شوندهشونده پخشپخش انواعانواع دردر وخندقیوخندقی شیاريشیاري فرسایشفرسایش وو
ولی در مورد شناخت پوشش گیاهی ولی در مورد شناخت پوشش گیاهی   استاستدر مورد سازندهاي مارنی زیاد در مورد سازندهاي مارنی زیاد   تحقیقیتحقیقی  مشاهده شد مقاالتمشاهده شد مقاالت  گونه که در مرور منابعگونه که در مرور منابعهمانهمان          

ها درآنهـا در  و نقش حفاظتیو نقش حفاظتی  و پوشش گیاهیو پوشش گیاهی  موضوع این مقاله شناخت مارن هاموضوع این مقاله شناخت مارن هاآنها تحقیقات زیادي انجام نشده است. آنها تحقیقات زیادي انجام نشده است.  حدوده بامحـدوده با  آن   جانجـانزرزرم
 شهرستان تفرش است و سعی دارد اطالعات اولیه را در اختیار بهره برداران قرار دهد.شهرستان تفرش است و سعی دارد اطالعات اولیه را در اختیار بهره برداران قرار دهد.
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 هامواد و روش
 منطقه پژوهش

صاتمختصـات  بابا غرب شهرستان تفرشغرب شهرستان تفرش دردر در استان مرکزي در استان مرکزي   مطالعهمطالعه موردمورد منطقهمنطقه یايجغرافیـاي مخت و و   4949-5656-5757تاتـا  4949-5656-44  شرقیشـرقی طولطـول  جغراف
شان را نشـان   موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  11شکل شکل   است.است.مترمترمیلیمیلی  314314بارندگی ساالنه بارندگی ساالنه با با   درجه درجه   3434-4747-1515تاتا  3434-4747-1414عرضعرض را ن

 می دهد.می دهد.

 
 مورد مطالعهیت جغرافیایی منطقه عموق -1شکل 

 
 روش تحقیق

قه انجام شده راجع بـه منطقـه منابع طبیعی استان مرکزي گزارشات و مطالعات منابع طبیعی استان مرکزي گزارشات و مطالعات با مراحعه به اداره کل با مراحعه به اداره کل  به منط مع آوري جمـع آوري انجام شده راجع  ید در بازدیـد   ه.ه.شدشـدج در بازد
سیشناسـی زمینزمین  نقشهنقشهو استفاده از و استفاده از   منطقهمنطقهصحرایی از صحرایی از  شهنقشـه ،،  11:: 100000100000 شنا پوگرافیتوپـوگرافی نق مارن انـواع مـارن     11: :   5000050000تو نواع  لفدر سـازندهاي مختلـفا سازندهاي مخت   در 

درصد متغیر بود براي شناسایی و اندازه گیري مشخصات گیاهی از روش سیستماتیک تصادفی درصد متغیر بود براي شناسایی و اندازه گیري مشخصات گیاهی از روش سیستماتیک تصادفی   4040تا تا   1010یب اراضی از یب اراضی از ششه. ه. شناسایی شدشناسایی شد
شخص جـاي پـالت هـا مشـخص متر انتخاب شده  سپس با استفاده از اعداد تصادفی متر انتخاب شده  سپس با استفاده از اعداد تصادفی   100100استفاده شده. در این روش ترانسکت هایی به طول استفاده شده. در این روش ترانسکت هایی به طول  ها م پالت  جاي 

خاك نمونه بـرداري خـاك ا جهت شناسایی برداشت شده، ا جهت شناسایی برداشت شده، داخل هر پالت گونه هاي گیاهی و تعداد آنهداخل هر پالت گونه هاي گیاهی و تعداد آنه شده.شده. برداري  جام نیـز انجـام نمونه  یز ان با و موقعیـت آنهـا بـا ن ها  یت آن و موقع
 عالوه براین گشت زنی در کل منطقه نیز انجام شده است.عالوه براین گشت زنی در کل منطقه نیز انجام شده است.شد. شد.   ثبتثبت  GPS  استفاده ازاستفاده از

 
 نتایج
  هاي زیر وجود دارند.هاي زیر وجود دارند.مارنمارن  ،،شود در حوضهشود در حوضه) مالحظه می) مالحظه می22با توجه به شکل (با توجه به شکل (          

E4 :نگهاي توفی همراه با میان الیه هاي آهکی برنگ قرمز تا قهوه اي و گدازه ریولیتی قهـوه اي رنـگ  الیهالیه هوه اي ر هاي عمومـا الیـه هـاي : E5.هاي توفی همراه با میان الیه هاي آهکی برنگ قرمز تا قهوه اي و گدازه ریولیتی ق یه  ما ال عمو

گدازه با میان الیه هاي کریستال توف،توف شیشه اي داسیتی، مارن سیلتی گلسنگ (مادستون)آهک ماسه اي، شـیل و گـدازه   رسوبی همراهرسوبی همراه شیل و  با میان الیه هاي کریستال توف،توف شیشه اي داسیتی، مارن سیلتی گلسنگ (مادستون)آهک ماسه اي، 
 ریولیتی.ریولیتی.
Eg:گرانیت ائوسنگرانیت ائوسن 
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 نقشه زمین شناسی و مارن هاي منطقه – 2شکل 

 
ها هاي حوضه سازندهاي بسیار سست هستند که به راحتی فرسایش می یابند.جنس آنهـا مارنمارن  گونه که در توضیحات فوق آمده،گونه که در توضیحات فوق آمده،همانهمان هاي حوضه سازندهاي بسیار سست هستند که به راحتی فرسایش می یابند.جنس آن

نه اینگونـه ها از نظر مقاومت، ها از نظر مقاومت، ) در رده بندي سنگ) در رده بندي سنگ13921392((  پیروان و شریعت جعفريپیروان و شریعت جعفري  و لسی هستند.و لسی هستند.  ايايبیشتر ماسهبیشتر ماسه سته مـارن هـا را در دسـته اینگو ها را در د مارن 
در رده بندي سنگ ها به منظور استفاده در برآورد فرسایش با در رده بندي سنگ ها به منظور استفاده در برآورد فرسایش با   19881988در سال   Gavrilovicسست ترین سنگ ها قرار داده اند. همچنین سست ترین سنگ ها قرار داده اند. همچنین 

پذیر ) داده و جزوه فرسـایش پـذیر   11-22از نظر فرسایش امتیاز (از نظر فرسایش امتیاز (خاك هاي لسی،توف، آهک هاي هوازده و مارنی را خاك هاي لسی،توف، آهک هاي هوازده و مارنی را   ،،پتانسل فرسایشپتانسل فرسایشفرمول فرمول  سایش  ) داده و جزوه فر
یات ، عملیـات ))33(شکل (شکل   با توجه به اینکه در برخی از این مارن ها پوشش گیاهی بسیار کم یا اصال وجود نداردبا توجه به اینکه در برخی از این مارن ها پوشش گیاهی بسیار کم یا اصال وجود نداردخاك ها قرار داده است.خاك ها قرار داده است.  ترینترین ، عمل

قع آبخیزداري باید با احتیاط انجام شود.اندازه گیري تولید رسوب در مارن هاي منطقه تفرش بطور مستقیم تا کنون مـورد سـنحش واقـع  سنحش وا مورد  آبخیزداري باید با احتیاط انجام شود.اندازه گیري تولید رسوب در مارن هاي منطقه تفرش بطور مستقیم تا کنون 
که در کیلومتر مربع مارن وجـود دارد کـه در   650650در منطقه تفرش و آشتیان حدود در منطقه تفرش و آشتیان حدود   است.است.  این زمینه یکی از لزوماتاین زمینه یکی از لزوماتتحقیقات در تحقیقات در   نشده است.نشده است. جود دارد  کیلومتر مربع مارن و

شود.باالدست سد ساوه قرار گرفته و رسوب زیادي تولید و به سد وارد می شـود. نوع بنـابراین شناسـایی نـوع   باالدست سد ساوه قرار گرفته و رسوب زیادي تولید و به سد وارد می  سایی  نابراین شنا ست ازندهاي سسـت سسـب در در شیب دار شـیب دار ازندهاي س
بدجریان گل در فرسایش هاي آبراهه اي جریان مـی یابـد  ،،روانابرواناب،چون در مواقع تولید ،چون در مواقع تولید سرشاخه ها اهمیت به سزایی داردسرشاخه ها اهمیت به سزایی دارد می یا شکل (شـکل   جریان گل در فرسایش هاي آبراهه اي جریان  در در   ).).44(

بهنیاز بـه  از نظر شناخت پوشش گیاهی و نحوه استقرار از نظر شناخت پوشش گیاهی و نحوه استقرار   ) و) و55منطقه تفرش گونا گونی و تنوع مارن بسیار است (شکل منطقه تفرش گونا گونی و تنوع مارن بسیار است (شکل  قاتی تحقیقـاتی   نیاز  فراوان فـراوان تحقی
 د تا مبناي علمی براي عملیات اجرایی آبخیزداري قرار گیرند.د تا مبناي علمی براي عملیات اجرایی آبخیزداري قرار گیرند.داردار

 
 

  
پوشش گیاهی کم تا لخت در مارن هاي بازرجان  -3شکل 

 )12/5/96(آقارضی 
 

 یمارن سطوح شیب دارفرسایش شیاري و آبراهه اي در -4شکل 
 آقارضی) 12/5/96تفرش ( بازرجان اطراف روستاي
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 )12/5/96(آقارضی روستاي بازرجان تنوع مارن در منطقه -5شکل 

 
 ::عبارتند ازعبارتند از  کهکهشودشودشناسایی شده اشاره میشناسایی شده اشاره میه برخی از گیاهان ه برخی از گیاهان ببدر این مقاله در این مقاله 

salsola arbuscula,  .,Astragalus sp. ,Cpparis spinosa , Ephedra sp. 
Salsola: جنسجنس Salsola   گونه بزرگترین جنس در زیرخانوادهگونه بزرگترین جنس در زیرخانواده  100100با داشتن با داشتن  Salsoloideae .جنسبرتري ایـن جـنسمی باشد.می باشد ین  سایر سـایر   بربـر  برتري ا

  علوفه بالیی دارد.علوفه بالیی دارد.که عالوه بر خشبی بودن، جزو گیاهان علوفه اي بوده و قدرت تولید بذر آن خوب و میزان تولید که عالوه بر خشبی بودن، جزو گیاهان علوفه اي بوده و قدرت تولید بذر آن خوب و میزان تولید ها در این است ها در این است جنسجنس
یراین جنس به خاطر نداشتن ویژگی هاي قابـل تشـخیص سـاده، زیسـتگاه هـاي خیلـی متغیـر  شناسایی گونه هاي مختلفشناسایی گونه هاي مختلف لی متغ هاي خی ستگاه  ساده، زی شخیص  بل ت فات اختالفـات  ،،این جنس به خاطر نداشتن ویژگی هاي قا اختال

کارایی کـارایی   وجود سیستم ریشه اي عمیق، فشار اسمزي باال،وجود سیستم ریشه اي عمیق، فشار اسمزي باال،  کل می باشد.کل می باشد.ه شناسان مشه شناسان مشمورفولوژیکی گیاهان جوان و گیاهان بالغ براي گیامورفولوژیکی گیاهان جوان و گیاهان بالغ براي گیا
در در   اي در زمین هاي خشک محسوب شده و براي کاشتاي در زمین هاي خشک محسوب شده و براي کاشت  باال در استفاده آب و شکل هاي زیستی مختلف به عنوان یک گیاه مهم علوفهباال در استفاده آب و شکل هاي زیستی مختلف به عنوان یک گیاه مهم علوفه

  .آبیاري فقط با آب شور امکان دارد حائز اهمیت استآبیاري فقط با آب شور امکان دارد حائز اهمیت است  که که   زمین هاي شور جایی که محصوالت دیگر تولید خوبی ندارند و یا در نواحیزمین هاي شور جایی که محصوالت دیگر تولید خوبی ندارند و یا در نواحی
Astragalus sp. :تیره بقوالتتیره بقوالتاز از   گون کتیرا:گون کتیرا)Fabaceae(.به صورت گیاهان علفی، بوته اي، درختچه اي و حتی درختی مشاهده به صورت گیاهان علفی، بوته اي، درختچه اي و حتی درختی مشاهده   است.است

 .اراي برگهاي متناوب، مرکب و یا ساده می باشنداراي برگهاي متناوب، مرکب و یا ساده می باشنددد  .می شوندمی شوند
Capparis Spinosa  :از راستهاز راسته  Capparales و تیرهو تیره Capparaceae  تهبوتـه  یایا  علفیعلفی  است. گیاهاناست. گیاهان هايبرگهـاي  دارايداراي  اياي  بو فرد،منفـرد،  برگ   یایـا  سادهسـاده  من

 .ر ایران کور یا کبر نام داردر ایران کور یا کبر نام دارددد. . هستندهستند  مانندمانند  خارخار  هايهايگوشواركگوشوارك  بابا  وو  ايايپنجهپنجه
Ephedra sp.::  بوده پایـه بـوده  غالباً تکغالباً تک  .گیاهان این خانواده به صورت بوته هاي چوبی یا درختچه اي پایا با شاخه هایی فراوان هستندگیاهان این خانواده به صورت بوته هاي چوبی یا درختچه اي پایا با شاخه هایی فراوان هستند یه  پا

سه صورت متقابل یـا مجتمـع سـه  شاخه هاي سبز رنگی داشته و برگها به صورت فلسی شکل و اغلب بهشاخه هاي سبز رنگی داشته و برگها به صورت فلسی شکل و اغلب به ..ولی گونه هاي دو پایه نیز دارندولی گونه هاي دو پایه نیز دارند مع  یا مجت صورت متقابل 
نام این تیره داراي یک جنس بـه نـام   .گلهاي نر به صورت مخروط کناري و گلهاي ماده به صورت مخروط کشیده می باشندگلهاي نر به صورت مخروط کناري و گلهاي ماده به صورت مخروط کشیده می باشند  .تایی هستندتایی هستند به  این تیره داراي یک جنس 

ینایـن  مختلفمختلف  هايهاي  گونهگونه  ..استاست  شدهشده  گرفتهگرفته  اسباسب  دمدم  معنايمعناي  بهبه  وو  یونانییونانیام علمی ریش بز از اسم قدیم ام علمی ریش بز از اسم قدیم نن  Ephedra  ریش بزریش بز باًغالبـاً  جنسجـنس  ا  دردر  غال
هاي دکثر ثابتی در کتاب جنگل ها، درختان و درختچه هـاي   ددو نیز کویرهاي مرکزي ایران دیده می شوو نیز کویرهاي مرکزي ایران دیده می شوخشک خشک  نیمهنیمه  وو  خشکخشک  کوهستانهايکوهستانهاي دکثر ثابتی در کتاب جنگل ها، درختان و درختچه 

 .))66(شکل (شکل   اشاره کرده استاشاره کرده استهشت گونه بومی این جنس هشت گونه بومی این جنس ایران به ایران به 
 

  
Salsola cf. arbuscula Astragalus 
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Capparis spinosa Ephedra sp 

 گیاهان حفاظتی شناسایی شده در اراضی شیب دار مارنی بازرجان- 6شکل

 گیرينتیجه
شیب دار سطوح شـیب دار   روستاي بازرجان شهرستان تفرشروستاي بازرجان شهرستان تفرش  کوهستانیکوهستانی  نتایج نشان داده در منطقهنتایج نشان داده در منطقه بدون از نـوع فرسـایش پـذیر و بـدون   ییمارنمـارنسطوح  پذیر و  سایش  نوع فر از 

برايهـا وجـود دارد و بـرايپتانسل احیاي پوشش گیاهی در آنپتانسل احیاي پوشش گیاهی در آن  داردارها در سطوح شیبها در سطوح شیبمارنمارن  و یا با پوشش گیاهی کم هستند.و یا با پوشش گیاهی کم هستند.  پوشش گیاهیپوشش گیاهی جود دارد و    ها و
در اراضی در اراضی   ..اولین قدم شناسایی گیاهان با تاج پوشش و سیستم ریشه اي عمیق با گسترش جانبی استاولین قدم شناسایی گیاهان با تاج پوشش و سیستم ریشه اي عمیق با گسترش جانبی استکنترل فرسایش کنترل فرسایش   کاهش رواناب وکاهش رواناب و

 اي و بیولوژیک باید توام انجام شود.اي و بیولوژیک باید توام انجام شود.عملیات آبخیزداري سازهعملیات آبخیزداري سازهدار این منطقه دار این منطقه یبیبشش
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