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Abstract 
Geomorphological landscapes are the foundations of natural resources investigations of the watersheds. Because these 
landscapes are affected by many factors such as climate, soil, hydrology, ecology, geology and so on .In this study, 

Mallard region was selected with a diverse geomorphological process from the mountains to the plains to identify and 
differentiate its geomorphological facies using geological maps, aerial photographs and satellite images and field visits. 
The results show that the study area is geomorphologically composed of mountain units (mountains and hills) and 
plain (types of eroded and covered plains). The results show that the mountain unit is 28%, which includes mountains 
and hills including the Middle Eocene, Upper Eocene (Lower, Middle and Upper) and Oligocene and Pliocene satellite 
hills. The plain-head geomorphology unit in the study area has an area of 50384.71 hectares, which occupies 71.114% 
of the area. Geomorphological type of erosion plain with 2 geomorphological facies. The geomorphology type of the 
plain head of the upandage of two geomorphological facies and the type of the covered plain head have been identified 
in the study area of 16 geomorphological facies. In the covered plain type, wind erosion has been predominant in most 
of the facies. Most of the area is composed of abandoned plains (56%) due to residential areas, rangelands and 
abandoned agriculture. From the facade point of view, most of the area consists of small and medium grain sandy 
plains with low to medium density and agricultural lands.Geomorphological studies have been considered as the basis 
and basis for other studies in the preparation of desertification executive plans. Using all studies of basic or physical 
resources and socio-economic studies, which are collectively referred to as biophysical resources, planning will be 
done to deal with desertification in each of the geomorphological facies.  
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  ١٣/٠٩/١٤٠١:پذيرش تاريخ ؛١٣/٠٦/١٤٠١دريافت: تاريخ

  
  چكيده 

تاثير  . زيرا كه اين مناظر تحتآمده استهاي آبخيز به شمار ي هاي منابع طبيعي حوزهاندازهاي ژئومورفولوژي پايه و اساس بررسچشم
اي ههدف از اين مطالعه بررسي رخساره. بوده استشناسي و غيره زيست، زمينوهوا، خاك، هيدرولوژي، محيطعوامل بسياري مانند آب

تخاب ان سردشتتا  با روند ژئومورفولوژيكي متنوع از كوهستان ردمالدر اين پژوهش، منطقه ژئومورفولوژي شهرستان مالرد بوده است. 
ژي آن ژئومورفولو رخسارهايو بازديدهاي ميداني  ياماهواره ريو تصاو ييعكس هوا ،يشناسنيزم يهاگرديد تا با استفاده از نقشه

 رسدشت (كوه و تپه ماهور) وز واحد كوهستاناي مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژ ةمنطق دادنتايج نشان  .گرديدشناسايي و تفكيك 
 شامل كه دادهدرصد از منطقه موردمطالعه را تشكيل  ٢٨واحد كوهستان شده است.  لي) تشكدهيو پوش يشفرساي سردشت هايپتي(

 و تپه سناليگو و) ييباال و پائيني، مياني هايبخش(بااليي  هاي ائوسنسنگ مجموعه مياني، ائوسن مجموعه بر مشتمل هاييتپه و هاكوه
طح درصد س ٧٢هكتار كه  ٧١/٥٠٣٨٤سر در منطقه موردمطالعه داراي وسعتي برابر واحد ژئومرفولوژي دشت .باشدمي پليوسن ماهورهاي

و  رخساره ٢سر اپانداژ رخساره، تيپ دشت ٢داراي  فرسايشي سردشت تيپدر منطقه موردمطالعه عرصه را به خود اختصاص داده است. 
ترين مساحت ها فرسايش بادي غالب بوده و بيشسر پوشيده در تمامي رخساره. در تيپ دشتاسترخساره  ١٦سر پوشيده تيپ دشت

ترين ) تشكيل شده است. از نطر رخساره نيز بيش%٥٦اين تيپ از مناطق مسكوني، اراضي مرتعي و كشاورزي رها شده ( در منطقه
 هايطرح در تهيه ژئومرفولوژي باشد.  مطالعاتدانه با تراكم كم تا متوسط و اراضي كشاورزي ميمساحت شامل دشت ريگي ريز و متوسط 

 و فيزيكي اي پايه منابع مطالعات كليه از استفاده با. است گرفته قرار مدنظر مطالعات ساير پايه و بستر عنوان به زدائيبيابان اجرايي
 با همقابل جهت در ريزيبرنامه به نسبت ،شده برده نام آن از بيوفيزيكي منابع نوانع تحت مجموعاً كه اقتصادي – اجتماعي مطالعات

 .شد خواهد اقدام ژئومرفولوژي هايرخساره از يك هر در زاييبيابان

 مالرد، كوهستان ي،ژئومورفولوژ پوشيده، سررخساره، دشت: هاي كليديواژه

  

                                                
  :m.hanifepoor@gmail.comEmail  نويسنده مسئول،. *



 ١٤٠١دوره اول، شماره دوم، پاييز و زمستان  /زيستمحيط رويكردهاي نوين در مهندسي آب وريه نش

 

١٠٩ 

 

 مقدمه 

 يتا كه وضــعهاز نقشه يا(مجموعه ياييجغراف يهانقشه
 يــكدهد) يمشخص نشان م يمراحل زمان يانداز را براچشم

در مــورد  يافتهتوسعه  ينشارتباط ب يبرقرار يروش موثر برا
 ,Pierik & etal 2016, Vos,2015a( انداز اســتتكامل چشم

Zagwijn,1986, Berendsen& Stouthamer, 2001, Pons 

& etal, 1963 .(شــامل  يورود مطالعــات يــناز ا ييهــانمونه
و  يژئومورفولــوژ يهــاخــاك، نقشــه يهااز نقشه يامجموعه

 ينو همچنــ  ١:٥٠٠٠٠٠ يــاسدر مق يشناسينزم يهانقشه
، ياحرفــه يهــادر گــزارش ياتــا منطقــه يمحلــ يهــانقشه

 & Weerts( باشــدمــي يدانشــگاه يهــانامــهيانمقاالت و پا

etal, 2005, Cohen& etal, 2014a, Vos, 2015aيــن). ا 
در مــورد بســتر، بلكــه  يداده نه تنها اطالعات مهمــمجموعه 

 Ohen( دارنــد يزحال و گذشته ن يزيكيانداز فدر مورد چشم

  etal, 2014b(. 

 هايبررسي اساس و پايه ژئومورفولوژي اندازهايچشم
 اين كه زيرا. رودمي شمار به آبخيز هايحوزه طبيعي منابع
 خاك، وهوا،آب مانند بسياري عوامل تأثيرتحت مناظر

 به .هستند غيره و شناسيزمين زيست،محيط هيدرولوژي،
 پايه عنوان به توانمي را ژئومورفولوژي هايبررسي طوركلي

 شك بدون و شمار آورد به جغرافيايي مطالعات بستر و
 گرفتن نظر در بدون سرزمين آمايش و ريزيبرنامه امكان

 شد خواهد وبرور با مشكل ژئومورفولوژيكي مباحث
)Servati and  Zandmoghaddam, 2007 .(كه آنجا از 

 اصلي يحيطه سطح تماس از بخشي عنوان به زمين
 و شناخت كه است بديهي و است ژئومورفولوژيكي مطالعات

 فرايندهاي و هافرم سازيمدل و تحليل آن در دقيق بررسي
). Karam, 2009( دارد بسزايي نقش ژئومورفولوژيكي

سه واحد  يكالن دارا دگاهياز د رانيا نيسرزم ياميس
سر، پاليا) است. واحد (كوهستان، دشت رفولوژيوبزرگ ژئوم

 ،يشناسسنگ دگاهياست كه از د ياكوهستان محدوده
 ديعنوان مناطق باالدست و تولبه يدرولوژيو ه كيتكتون

واحد حاصل از  ني. اكنديكننده رواناب و رسوب عمل م
ماقبل دوره كواترنر است و با مرز  يدهانيعملكرد فرآ

 ايسر و پالدشت ياز واحدها كيتحت عنوان كن يكيتكتون
 ژهيوقابل مالحظه و به زي. عدم وجود تماشوديجدا م

موجب شد تا در  يباد شيدر مقابل فرسا ترشيمقاومت ب
 ژهيومناطق شود. به نيبر ا يتمركز كمتر ييمرحله ابتدا

صورت به  ترشيب يشيفرسا يهاارهرخس دگاهياز د نكهيا
مستحكم و با پوشش  يسنگ يهاو توده يسنگ يبرونزدها

بارز مناطق  يژگيسر واند. واحددشتگر شدهخاك كم جلوه
سرها در ها دشتآن ترشيخشك هستند در بمهيخشك و ن

اند. شده جاديباالدست ا زيحوزه آبخ شيو فرسا بياثر تخر
 زيآبخ نيواحد حد فاصل ب كين عنواسر به دشت نيهمچن

در بخش  اي. واحد پالديآيشمار مباالدست و سطح اساس به
   ) قرار دارد.خارج از محدوده موردمطالعهمنطقه ( بااليي
 محيطي دانش يك عنوان به ژئومورفولوژي مجموع در

 اساسي داشته نقشي محيطي عمران مهندسي در تواندمي
- ويژگي بنابراين). Motamed, and Moghimi, 2004( باشد

 طبيعي منابع هاياساس بررسي و پايه ژئومورفولوژي هاي
 Ranjbar, and( رودمي شمار به آبريز هايحوضه

Iranmanesh, 2007 (زيادي عوامل تأثير تحت هااين ويژگي 
 غيره و شيب شناسي،زمين هيدرولوژي، خاك، اقليم، مانند
. آورند وجود به را شيفرساي اشكال توانندمي كه دارند قرار

 آب از منابع ناصحيح استفاده همراه به طبيعي عوامل اصوأل
 فرسايش تشديد و متنوع هايلندفرم ايجاد باعث خاك و

 از متأثر هاي بشريفعاليت كه گونههمان. شودمي
 از تأثيرپذير نيز ژئومورفولوژي باشد،مي ژئومورفولوژي

  ). Slaymaker, 2000( است انساني هايفعاليت
Khodajou, & Ahmadi (2006) با استفاده از روش 

 يهااي اقدام به شناسايي رخسارههاي ماسهمنشاءيابي تپه
 مناطق برداشت ارگ خارتوران پرداختند و سه واحد

  دند.ماهور و پاليا شناسايي كرسر، تپهژئومورفولوژيكي دشت
در   Silakhori & Ownegh (2018)نتايج مطالعات 

هاي ژئومورفولوژي شناسايي و تفكيك رخساره بررسي
دور و سيستم  از منطقه سبزوار با استفاده از سنجش

 ،)%٩٧/٥٠( سردشت نشان دا دكه واحد اطالعات جغرافيايي
 با افكنهمخروط رخساره و) %٩٧/٢٥( پاييني سرتدش تيپ

 پراكنش ترينبيش) هكتار ٤٣/٣٧٥( ايآبراهه فرسايش
  .دادند اختصاص خود به منطقه در را فضايي
در  IRIFR Ayazi & etal (2016)حاصل از مدل  يجنتا

يك عملكرد مختلف رسوبات رخساره ژئومورفبررسي ارزيابي 
 يها، اراضرخساره يدارترينپاكه نشان داد  در استان آران

- حساس يشن يهاو ماسه ياماسه يهاو رخساره يكشاورز

 .ها هستندرخساره ينتر



  و همكاران مهين حنيفه پور
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هاي رخساره اندازهايتفكيك چشمهدف از اين مطالعه 
قشه تا به وسيله آن ن باشدمالرد مي منطقهژئومورفولوژيكي 

 هاي ژئومورفولوژي منطقه تهيهها و رخسارهواحدها، تيپ
ر مديريت منابع طبيعي منطقه قرا دد تا بستر ارزيابي وگر

با تنوع مالرد  گيرد. براي اين منظور، منطقه
 سردشت ژئومورفولوژيكي بسيار مناسب از كوهستان تا

  انتخاب شده است.
  هامواد و روش 

  مورد مطالعهمنطقة موقعيت 
 يلومترك ١٥٦ يطهكتار و مح ٧٠٠٦٥منطقه طرح با وسعت 

هران، شهرستان مالرد، بخش صفادشت  قرار در استان ت
. محدوده طرح از شمال و غرب به استان البرز، از .دارد

منتهي  ياراز شرق شهرستان شهر ي،جنوب  به استان مركز
 ٧  ًحدفاصل در جغرافيايي موقعيت نظر از و شودمي

  ٣٥  ْ ٢٨  ٤٩َو  ً  يطول شرق  ٥٠ ْ ٥٤ َ ٥٤   ً تا  ٥٠ ْ ٢٠ َ
 لحاظ از.  باشدواقع مي يعرض شمال ٣٥ ْ ٤١  ٤٧َتا ً 

نظر جزء استان تهران،  مورد محدوده كشوري تقسيمات
 ٥٤/٦٨ تهران از آن فاصله و باشدشهرستان مالرد مي

متر از سطح  ١٠٢٢نقطه آن  ترين. پستباشديم كيلومتر
 ترينمطالعه قرار دارد و مرتفع ورداست محدوده م يادر

   است. يارمتر از سطح د ٢١١٩نقطه آن 
در منطقه با توجه به آمار  يانهمتوسط بارش سال يزانم
- يشب يو از نظر فصلمتر ميلي ٢٥٠  يهواشناس يستگاها

ن بارش در فصل تابستا ينترو كم ييزبارش در فصل پا ترين
  بوده است. 

درجه  ١٩تا  ١٦ ينب يانهسال يمتوسط دما همچنين
تابستان و  متوسط حداكثر و حداقل در فصل گراد،يسانت

  .زمستان است

  

  
 را در استان تهران و شهرستان مالرد يمحدوده مطالعات يتموقع -١شكل 
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   روش تحقيق
به منظور انجام مطالعات مربوط به آيتم مطالعاتي 

رفولوژي در منطقه موردمطالعه حاضر از مدارك، وژئوم
اطالعات و منابع مختلفي استفاده به عمل آمده است. از 

توان به نقشه عمليات مشترك ترين اين اطالعات ميعمده
، ١:٥٠٠٠٠، ١:٢٥٠٠٠٠هاي با مقياس زميني (توپوگرافي)

ميالدي منطقه  ٢٠١٩اي سال و تصاوير ماهواره ١:٢٥٠٠٠
  موردمطالعه اشاره نمود. 

 هاي ژئومرفولوژيها و رخسارهتهيه نقشه واحدها، تيپ
شرح زير انجام در منطقه موردمطالعه در شش مرحله به 

  شده است: 
  مرحله اول: 

محدوده منطقه موردمطالعه بر روي نقشه توپوگرافي با 
  منتقل گرديد.  ١:٢٥٠٠٠مقياس 

  مرحله دوم : 
هاي توپوگرافي با در اين مرحله با استفاده از نقشه

و ساير مدارك و اطالعات ديگر از جمله  ١:٢٥٠٠٠مقياس 
نطقه موردمطالعه نقشه شيب منطقه، نقشه مرفولوژي م

و  تهيه گرديد. تهيه اين نقشه با در نظر گرفتن شيب منطقه
هاي مختلف و استاندارد روش هاي واحدها و تيپشيب

   .ژئومرفولوژي به انجام رسيده است
  مرحله سوم : 

رفولوژي و نقشه وهاي مدر مرحله سوم با انطباق نقشه
وژي هاي ژئومرفولها و رخسارهمقدماتي واحدها، تيپ

اي و همچنين تلفيق تفكيك شده از روي تصاوير ماهواره
ام شناسي منطقه موردمطالعه اقداين دو نقشه با نقشه زمين

  به تهيه نقشه ژئومرفولوژي مقدماتي در منطقه گرديد . 
  مرحله چهارم : 

رفولوژي وهاي ژئومدر گام چهارم از تهيه نقشه رخساره
ه دهاي صحرائي از منطقمنطقه موردمطالعه، با انجام بازدي

ا مورد مطالعه نسبت به تدقيق و اصالح مرز واحدها، تيپ ه
- رفولوژي و نامگذاري هريك از رخسارهوهاي ژئومو رخساره

هاي تفكيك شده اقدام و اين نقشه با نقشه تهيه شده با 
پس  واي انطباق داده شده استفاده از تصاوير رقومي ماهواره

هاي ريك از رخسارهاز اصالح نهايي محدوده ه
و  هارفولوژي اقدام به تهيه نقشه نهايي واحدها، تيپوژئوم

  رفولوژي در منطقه موردمطالعه گرديد.وهاي ژئومرخساره

  مرحله پنجم : 
اي هها و رخسارهبا استفاده از نقشه نهائي واحدها، تيپ

قه آوري شده از منطرفولوژي استفاده از اطالعات جمعوژئوم
ت گيري از اطالعادر بازديدهاي صحرائي، بهرهموردمطالعه 

استخراج شده از كليه منابع، اقدام به تهيه گزارش 
  ژئومرفولوژي در منطقه مورد مطالعه گرديد. 

  
  نتايج و بحث 

رخساره  ٣٠در منطقه موردمطالعه دو واحد، پنج تيپ و 
رفولوژي مورد شناسائي و تفكيك قرار گرفته است. وژئوم

رفولوژي در واحدهاي كوهستان و وي ژئومهااين رخساره
  سر قرار دارند.دشت

در واحد كوهستان هر دو تيپ موجود در روش بكار 
ين هاي كوه و تپه ماهور وجود دارد. اگرفته شده يعني تيپ
سر سر كه داري سه تيپ دشتمهم در واحد دشت
سر پوشيده سر اپانداژ و تيپ دشتفرسايشي، تيپ دشت
هاي باشد. در هر يك از تيپياست نيز صادق م

ژئومرفولوژي فوق تعدادي رخساره ژئومرفولوژي تشخيص 
) كد و نام واحدها، ١داده شده است. در جدول شماره (

هاي ژئومرفولوژي تفكيك شده در عرصه ها و رخسارهتيپ
  مورد مطالعه ارائه شده است.

  واحد كوهستان 
تار هك٣١/١٩٦٨٠رفولوژي با وسعت واين واحد ژئوم

درصد از اراضي منطقه موردمطالعه را به خود  ٠٨٨٦/٢٨
هايي ها و تپهاختصاص داده است. اين واحد شامل كوه

هاي  ائوسن مجموعه سنگ مشتمل بر مجموعه ائوسن مياني،
په ت، مياني و بااليي) و اليگوسن و (بخش هاي پائيني بااليي

  باشد.ماهورهاي پليوسن مي
  تيپ كوه 

وژي كوه در منطقه مورد بررسي برابر رفولوتيپ ژئوم
منطقه مورد درصد  ٣٢٤١/٧است كه هكتار  ٦٣/٥١٣١

ه گردد و از دو رخساره ژئومرفولوژي بمطالعه را شامل مي
  شرح زير تشكيل شده است: 

زدگي سنگي و فرسايش سطحي الف)رخساره بيرون
  اي كمكم تا متوسط و فرسايش آبراهه

درصد  ١٧٩٩/٦است كه هكتار  ٩٦/٤٣٢٩مساحت برابر 
- كوه شود. شاملرا شامل مي مطالعه مورد سطح كل منطقه
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 هايدره و مدور قلل با ايرشته بصورت مرتفع نسبتا هاي
 از بيش شيب با  سنگي هايزدگيبيرون بر مشتمل عميق

 فرسايش زياد، بسيار موضعي بلندي و پستي درصد، ٦٠
 اين. باشدمي كم ايآبراهه و متوسط ايواريزه سطحي
 با خاكي پوشش داراي يا و باشندمي خاك فاقد كالً اراضي
  .هستند  مترسانتي ١٠ از تركم عمق

اي كم ب)رخساره فرسايش سطحي متوسط و آبراهه
  زدگي سنگي كمتوام با بيرون

 ١٤٤٢/١هكتار است كه  ٦٧/٨٠١مساحت رخساره برابر 
- يرا شامل م مطالعه مورد سطح كل عرصه منطقهدرصد 

 سطحي فرسايش آن ادفيكي هايويژگي ترينشود. عمده
 كم حد در نيز ايآبراهه فرسايش و متوسط حد در آن در
 حد در سنگي زدگيبيرون وجود. است مشاهده قابل آن در
 به و بوده) تربيش قدري هاقله در و تركم هاهدامن در( كم

 انواع و فرسايش مقدار مقاوم شناسيزمين تشكيالت دليل
 به موفولوژي هايويژگي ساير به توجه با آن در فرسايش

  .است كم نسبت
  تيپ تپه 

كتار ه ٦٨/١٤٥٤٨مساحت اين تيپ در منطقه طرح 
درصد منطقه را به خود اختصاص داده  ٧٦٤٥/٢٠است كه 

  است. 
در نواحي مختلف  تيپ تپه در منطقه موردمطالعه

شي و يا هاي فرسايمنطقه مورد بررسي به صورت اينسلبرگ
ماهورهاي هاي ائوسن متصل به تيپ كوه و همچنين تپهتپه

 كنگلومرايي در عرصه مورد بررسي قابل مشاهده هستند. از
رفولوژي به شرح زير تشكيل شده وهشت رخساره ژئوم

  است : 
زدگي سنگي و فرسايش سطحي كم تا الف) بيرون

  اي كممتوسط و فرسايش آبراهه
 ٢٠٧٠/٠هكتار است كه  ٠٦/١٤٥مساحت رخساره برابر 

- را شامل مي موردمطالعه سطح كل عرصه منطقهدرصد 

 همين به و بوده مقاوم آن شناسيزمين شود. تشكيالت
 به توجه با آن در فرسايش انواع و فرسايش مقدار سبب
 ترينعمده است. از كم نسبت به موفولوژي هايويژگي ساير

 شيب به توانمي رفولوژيوژئوم رخساره اين هايمحدوديت
  .كرد اشاره خاك عمق كمي  و آبي زياد، فرسايش

  

زدگي سنگي كم ب) فرسايش سطحي متوسط، بيرون
  و پوشش گياهي تخريب يافته و كم تراكم

 ٤٩/٤است كه هكتار  ٩٥/٣١٤٥مساحت رخساره برابر 
- سطح كل عرصه منطقه مورد مطالعه را شامل ميدرصد 

 زدگيبيرون ط،متوس سطحي فرسايش رخساره شود. در
 بطوري تراكم كم و يافته تخريب گياهيپوشش و كم سنگي

 ادفيكي هايويژگي ترينعمده است مشخص آن نام از كه
 ايآبراهه فرسايش و متوسط حد در سطحي فرسايش آن
 كالً  اراضي اين .است مشاهده قابل آن در كم حد در نيز

 از رتكم عمق با خاكي پوشش داراي يا و بوده خاك فاقد
 اين هايمحدوديت ترينعمده از .هستند  مترسانتي ١٠

 عمق كمي  و زياد شيب به توان مي رفولوژيوژئوم رخساره
 يافته تخريب گياهي پوشش بخصوص و آبي فرسايش خاك،

  .كرد اشاره تراكم كم بسيار و
اي كم توام با پ) فرسايش سطحي متوسط و آبراهه

  زدگي سنگي بيرون
 ٣٠٨٨/١است كه هكتار  ٩٩/٩١٦رابر مساحت رخساره ب

- سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را شامل ميدرصد 

 متوسط حد در سطحي رخساره اين آبي فرسايش نوع شود.
 املش اراضي اين باشد.مي كم حد در ايواريزه و ايآبراهه و

 ودهب عميق ً نسبتا هايدره و مدور قلل با ارتفاع كم هايتپه
 شيب با) درصد ٣٥ حدود( سنگي هايزدگي بيرون شامل و

و  زياد موضعي بلندي و پستي و صد در ٣٠ حدود بيش
 اراضي اين. باشدمي متوسط ايواريزه و سطحي فرسايش

 كمتر عمق با خاكي پوشش داراي يا و بوده خاك فاقد كالً
  .هستند مترسانتي ١٠ از

- اي كم توام با بيرونت) فرسايش سطحي و آبراهه

  زدگي سنگي
است كه هكتار  ٢٩/٢٤٥مساحت رخساره برابر 

درصد سطح كل عرصه منطقه مورد مطالعه را  ٣٥٠١/٠
 فرسايش آن ادفيكي هايويژگي ترينشود. عمدهشامل مي

 مشاهده قابل آن در كم حد در ايآبراهه فرسايش و سطحي
 و مدور قلل با ارتفاع كم هايتپه شامل اراضي است. اين

 سنگي هايزدگيبيرون و بوده عميق ًنسبتا هايدره
 اين شيب. است مشاهده قابل آن در درصد ٣٥ درحدود
 و زياد موضعي وبلنديپستي و صددر ٣٠تا  رخساره

- مي متوسط ايواريزه و كم ايآبراهه و سطحي فرسايش
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 پوشش داراي يا و باشندمي خاك فاقد كالً اراضي اين. باشد
  .هستند  مترسانتي ١٠ از كمتر عمق با خاكي

ث) تپه ماهورهاي فرسايش يافته نسبتا مسطح با 
زدگي سنگي كم وسنگفرش بياباني با تراكم كم بيرون

  تا متوسط در سطح
 ٠٦٩٥/١است كه هكتار  ٣٧/٧٤٩برابر مساحت رخساره 

- را شامل مي مطالعه مورد سطح كل عرصه منطقهدرصد 

 انسبت يافته فرسايش ماهورهايتپه شامل رخساره شود. اين
و  كم حد در سنگي زدگيبيرون آن در كه بوده مسطح
- سنگالخ با توام متوسط تا كم تراكم با بياباني فرشسنگ

  .شودمي مشاهده كوچك و بزرگ هاي
  ج) تپه ماهورهاي كنگلو مرايي 

است كه هكتار  ٠١/٥٤٠٧مساحت رخساره برابر 
را  موردمطالعه سطح كل عرصه منطقهدرصد  ٧١٧١/٧

 فرسايش به حساس تقريبا تشكيالت شامل شود.شامل مي
 حد تا رخساره اين در را فرسايش مقدار كه بطوري بوده

 و سطحي تربيش فرسايش نوع. است داده افزايش متوسط
 به آن پوشش شديد چراي اثر در. است ايآبراهه سپس
 تواندمي چرا مديريت درصورت و است يافته تخريب شدت
  .گردد احيا

ايشي با فرسايش سطحي متوسط چ) اينسلبرگ فرس
  اي كمو آبراهه

است كه هكتار  ٩٨/١٥١٩مساحت رخساره برابر 
مطالعه را  سطح كل عرصه منطقه مورددرصد  ١٦٩٤/٢

 حاكميت رخساره اين در آبي شود. فرسايششامل مي
 .گرددمي ارزيابي متوسط تا كم حد در آن شدت و داشته

 و متوسط دح در سطحي رخساره اين آبي فرسايش نوع
 هايتپه باشد. شاملمي كم حد در ايواريزه و ايآبراهه
 سطح درصد ٧٥ با سنگي هايبرونزدگي شامل مرتفع

 فرسايش داراي منظم، دامنه شيب سنگي، با رخنمون
 ضعيف شياري فرسايش با همراه متوسط شدت با سطحي

 ١٠ از كمتر باعمق خاك داراي يا و خاك فاقد. باشدمي
 مرتع حاضر حال در اراضي كاربري. باشدمي مترسانتي
  .  است

هاي فرسايش يافته تقريبا ح) تپه ماهورها و فالت
  ريزه سطحي كمزدگي سنگي و سنگمسطح با بيرون

هكتار است كه  ٠٧/٤٠٩مساحت رخساره برابر 
درصد سطح كل عرصه منطقه مورد طالعه را  ٥٨٣٨/٠

 در سطحي هرخسار اين آبي فرسايش شود. نوعشامل مي
 نباشد. ايمي كم حد در ايواريزه و ايوآبراهه متوسط حد

 متفرقه اراضي شامل شامل خاك منابع نظر از رخساره
 هايتپه از متشكل شور رودخانه حاشيه بدلندهاي شامل
 ٢٠ حدود( سنگي هايزدگي بيرون بصورت بريده بريده
 باال بيجان شيب و درصد ٥- ٨ اصلي بيش شيب و با) درصد

 دفاق كالً  اراضي اين. باشدمي متوسط ايآبراهه فرسايش و
 از كمتر عمق با خاكي پوشش داراي يا و باشندمي خاك

  .باشدمي مرتع اراضي كاربري.هستند  مترسانتي ١٠
  واحد دشت سر 

سرها از هاي مناطق خشك، دشتدرميان ناهمواري
ون روند. چترين  واحدهاي ژئومورفولوژي به شمار ميمهم

هاي سطحي و زيرزميني عالوه بر اينكه در تأمين آب
تر نواحي، نقش مناطق خشك نقش اساسي دارند، در بيش

مهمي در اقتصاد روستاها بويژه از نظر منابع طبيعي 
توجه  كنند و نيز باتجديدشونده مانند مراتع و غيره ايفا مي

هاي سطحي به كمبود آب در اين نواحي از نظر مطالعه آب
دايي زهاي بيابانها و تأمين آب در طرحاستفاده از سيالبو 

سرها ضروري به نظر و توسعه مناطق بياباني، شناخت دشت
 ز دو تيپ تشكيلود.سر در اين منطقه ارسد. واحد دشتمي

لوژي واحد ژئومرفو گيرند.شده كه ذيًال مورد بررسي قرار مي
ان و سر كه حدفاصل واحدهاي ژئومرفولوژي كوهستدشت

ا تگيرد شامل سطوح گالسي يا آبرفتي هموار پاليا قرار مي
 نسبتا همواري است كه با پروفيل خطي يا مقعر داراي شيب

  باشد. درصد مي ١٢متوسط بين يك تا حداكثر 
بندي رسوبات سرها با توجه به شيب، وضعيت دانهدشت

سر فرسايشي و همچنين عمق رسوبات به سه تيپ دشت
- داژ (پخش آب) و پوشيده (دشت) تقسيم مي(لخت)، اپان

هر سه تيپ دشت تشخيص  موردمطالعه شوند كه در منطقه
  داده شده است. 
بخش اعظمي از  مطالعه مورد سر در منطقهواحد دشت

عرصه موردمطالعه را بخود اختصاص داده است و بجز 
شرقي منطقه طرح كه هايي از نواحي شمال و شمالبخش

- هاي محدودي از جنوباهوري و بخشمكوهستاني و تپه

ماهور بوده و همچنين شرقي و شرق منطقه كه بصورت تپه
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هاي پراكنده در منطقه مورد بررسي، مابقي آن را اينسلبرگ
هاي اين سر بخود اختصاص داده است. نهشتهواحد دشت

  واحد ژئومرفولوژي تماماً مربوط به دوره كواترنري هستند. 
مطالعه  سر در منطقه موردشتواحد ژئومرفولوژي د
باشد كه هكتار مي ٧١/٥٠٣٨٤داراي وسعتي برابر 

درصد سطح عرصه را به خود اختصاص داده  ٩١١٤/٧١
و در عرصه مطالعاتي سه تيپ  سراست. در واحد دشت

 سر لخت يا فرسايشي، اپانداژ و پوشيدهژئومرفولوژي دشت
  به شرح زير تشخيص داده شده است:

  خت يا فرسايشي سر لتيپ دشت
گردد محسوب ميسر دشتاين محدوده بخشي از واحد 

كه حدفاصل تيپ تپه و يا كوه از واحد كوهستان و تيپ 
يپ قرار گرفته است. اين تسر دشتاپانداژ از واحد سر دشت

ژئومرفولوژي شامل سطوح گالسي به نسبت ناهموار با 
ارد از مو باشد كه در بعضيهاي متوالي ميها و آبراههتراس

هاي سنگي در پاي كوه همراه است. شيب زدگيبا بيرون
درصد متغير بوده و  ١٢و گاهي تا  ٨تا  ٥اين تيپ بين 

سطح زمين عمدتاً در اين تيپ عاري از رسوبات ريزدانه 
دانه كه در اصطالح فرش درشتباشد كه توسط سنگمي

  شود پوشيده شده است. رگ درشت دانه گفته مي
سر فرسايشي در منطقه رفولوژي دشتوتيپ ژئوم

هكتار مي باشد  ٤١/٣٤٩٥موردمطالعه داراي وسعتي برابر 
خود ه سطح عرصه مورد بررسي را بدرصد  ٩٨٨٩/٤كه 

سر اختصاص داده است. در تيپ ژئومرفولوژي دشت
فرسايشي دو رخساره ژئومرفولوژي به شرح زير شناسائي 

  شده است : 
ته حاشيه رودخانه توام با هاي فرسايش يافالف) فالت

  بستر رودخانه با پوشش گياهي گز 
 ٦٣٨٨/٠هكتار است كه  ٥٤/٤٤٧مساحت رخساره برابر 

- درصد سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را شامل مي

 شدت و داشته حاكميت رخساره اين در آبي شود. فرسايش
 آبي فرسايش نوع .گرددمي ارزيابي متوسط تا كم حد در آن
 كم حد در ايوآبراهه متوسط حد در سطحي ارهرخس اين
 ساير و گز پوشش رودخانه به نزديكي بدليل .باشدمي

 بستر با مرز در و رخساره اين حاشيه در شورپسندها
 آن نواحي از برخي در .است مشاهده قابل آن در رودخانه

 هايزدگيبيرون گرديده تشكيل ائوسن تشكيالت از كه

 آن از بخش اين در .است دهمشاه قابل محدودي سنگي
 با هايبخش در .گرددمي مشاهده ريزهسنگ و سنگقلوه

 شبه منظري و بوده باال تخريب شدت بااليي هايتراس
 در آن در آبي فرسايش شدت .است كرده پيدا را بدلندها

  .است ايآبراهه و سطحي آن نوع و متوسط حد
 دانه با تراكم متوسط وريگي خيلي درشتب) دشت

  هاي درشت با تراكم زيادسنگزياد توام با قلوه
است كه هكتار  ٨٧/٣٠٤٧مساحت رخساره برابر 

- سطح كل منطقه موردمطالعه را شامل ميدرصد  ٣٥٠١/٤

- ريزهسنگ از اعم متفاوت هاياندازه با ريگي شود. عناصر

 عناصر ولي بوده مشاهده قابل درشت و متوسط ريز هاي
 ارمقد و تراكم نظر از كوهستان به نزديكي دليل به تردرشت

 با اههمر هارگ اين. اندپوشانده را زمين سطح و بوده تربيش
 بادي فرسايش مقابل در را زمين سطح هاسنگقلوه

- دشت در هم قدري و پوشيده دشت در بخصوص احتمالي

 با رخساره يك رخساره اين .نمايندمي حفظ سر اپانداژ
 امر اين دليل بادي فرسايش تا بوده آبي فرسايش حاكميت

 عناصر و بوده دست باال هايسيالب از آن تاثيرپذيري
 آن سطح در موجود هاسنگقلوه بخصوص دانهدرشت
   .دارد موضوع اين از حكايت

  سر اپانداژ يا پخش آب تيپ دشت
سر محسوب اين تيپ ژئومرفولوژي بخشي از واحد دشت

خت) و پوشيده فرسايش (لگردد كه در حدفاصل دشت مي
رفولوژي شامل و(دشت) قرار گرفته است. اين تيپ ژئوم

تا  ٢سطوح گالسي آبرفتي بوده كه داراي شيب نسبتا كم (
رفولوژي برخالف وباشد. در اين تيپ ژئومدرصد) مي ٥

ها شكل تقريبًا منظم و سر فرسايشي كه مسيلدشت
واحدي دارند با كم شدن شيب و سرعت جريان، ذرات به 

ها رسوب كرده و باعث ت درشت به ريز در بستر مسيلنسب
هاي شوند. بنابراين تشكيل شبكهتغيير دائمي بستر مي

ين اهاي رود از ويژگياي با نام اوئد يا خشكمتعدد آبراهه
باشد كه در اصطالح منطقه پخش آب نيز گفته تيپ مي

  شود. مي
 سر اپانداژ در منطقهرفولوژي دشتوتيپ ژئوم

باشد ميهكتار  ٣٦/٧٦٩٤داراي وسعتي برابر  موردمطالعه
خود هسطح عرصه مورد بررسي را بدرصد  ٩٨١٧/١٠كه 

سر اپانداژ رفولوژي دشتواختصاص داده است. در تيپ ژئوم
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  دو رخساره ژئومرفولوژي به شرح زير شناسائي شده است: 
ريگي درشت و متوسط دانه با تراكم الف) دشت

سنگ با تراكم كم تا وام با قلوهمتوسط تا زياد ت
  متوسط

است كه هكتار  ٩٧/٦٦١٠مساحت رخساره برابر 
مطالعه را  سطح كل عرصه منطقه مورددرصد  ٤٣٥٥/٩

- قوه با كه دانهدرشت و متوسط هايشود. رگشامل مي

 و آبي فرسايش و بوده مشاهده قابل است همراه نيز سنگ
 در اصوال. دارد در اين رخساره وجود توام صورت به بادي
 داشته حاكميت فرسايش از نوع دو هر اپانداژ سرهايدشت

 از آن مديريت براي ريزيبرنامه كه گرددمي باعث امر اين و
 بطور ذرات اندازه و تراكم. باشد برخوردار بااليي اهميت
 درشت عناصر هم كه هرچند بوده متوسط حد در معمول

 مشاهده قابل زمين سطح در هم ريزدانه عناصر هم و دانه
 ذرات از ها آن پراكنش و درصد نسبت به ولي هستند
 خود سطح در رخساره اين است. همچنين تركم دانهدرشت
 از كه است مختلف هاياندازه با هايسنگقلوه داراي

  .دارد حكايت بادي فرسايش حاكميت
ب) دشت ريگي درشت و متوسط دانه با تراكم 

  متوسط تا زياد
هكتار است كه ٣٩/١٠٨٣ره برابر مساحت رخسا

مطالعه را  درصد سطح كل عرصه منطقه مورد٥٤٦٢/١
 متوسط و درشت ريگي دشت رخساره شود. درشامل مي

 و شتدر ابعاد با هايريزهسنگ زياد تا متوسط تراكم با دانه
 از بيش متوسط طورهب كه پوشانده را زمين سطح متوسط

 .است شده پوشيده عناصر اين از زمين درصد ٥٥ تا ٤٠
 مشاهده قابل زمين سطح در نيز ايپراكنده هايسنگقلوه
 نام در كه نيست حدي در ها آن تراكم و درصد ولي بوده

- تحت كه اين از تربيش رخساره اين. گردد لحاظ رخساره

. است بادي فرسايش تاثير تحت باشد آبي فرسايش تاثير
 باعث امر اين و بوده دورتر كوهستان محيط از رخساره اين

- هب باشد و كمتر آن در آبي فرسايش شدت تا است گرديده
 در نيز هاسنگقلوه همانند دانهدرشت خيلي عناصر عالوه

  .شوندمي مشاهده كمتر آن
  سر پوشيده تيپ دشت

سر رفولوژي بخشي از واحد دشتواين تيپ ژئوم
سر اپانداژ و واحد شود كه در حدفاصل دشتمحسوب مي

گيرد. اين ر صورت وجود آن در هر منطقه قرار ميپاليا د
هاي و اراضي آبرفتي ريزدانه تيپ ژئومرفولوژي شامل خاك

زيرزميني غني بوده كه اين امر باعث و عميق با منابع آب
گرديده است تا اغلب اراضي كشاورزي اعم از زراعي و باغي 

خشك و بياباني در ايران بر روي اين در مناطق خشك، نيمه
رفولوژي متمركز شوند. مراكز مسكوني عمده نيز وتيپ ژئوم

بدليل وجود منابع آب و خاك خوب و مناسب در اين 
رفولوژي از فرسايش وسر گسترش دارند. اين تيپ ژئومدشت

آبي چنداني برخوردار نبوده ولي حاكميت فرسايش بادي در 
آن بسته به منطقه آن ممكن است تا حد متوسط هم در 

افزايش يابد. علت اين امر رسوبات ريزدانه و  منطقه نيز
شيب كم و ساير پارامترهاي مناسب كننده شرايط و زمينه 

  باشند. براي فرسايش بادي مي
ت رفولوژي زياد و اندازه ذراوعمق رسوبات اين تيپ ژئوم

تشكيل دهنده اين رسوبات بدليل فاصله اين تيپ از واحد 
. اغلب اراضي رسي و باشندكوهستان ريز و بسيار ريز مي

فرش بياباني اي ريزدانه و سطوح گالسي و يا سنگماسه
يپ تاي عموماً در اين متوسط و ريزدانه و ساير عناصر ماسه

ين تيپ ژئومرفولوژي ر ارفولوژي گسترش دارند. دوژئوم
ته و اي مجددًا به يكديگر پيوسها و انشعابات رودخانهمسيل

مسيل اصلي باعث زهكشي  در نهايت توسط يك رودخانه يا
شوند. مسيل، اوئد و يا رودخانه هاي سطحي منطقه ميآب

عبارت ديگر زهكشي اصلي منطقه عموماً در هاصلي و يا ب
رفولوژي وگيرد. شيب اين تيپ ژئومسر قرار مياين دشت

رسد و از نظر تشكيالت زمين درصد مي ٢حداكثر به 
   .باشدري ميشناسي اين تيپ تماماً جزء دوره كواترن

سر پوشيده در منطقه مورد رفولوژي دشتوتيپ ژئوم
باشد كه يمهكتار  ٩٤/٣٩١٩٤بررسي داراي وسعتي برابر 

سطح كل عرصه را بخود اختصاص داده درصد  ٩٤٠٨/٥٥
 ١٦سر پوشيده در منطقه موردمطالعه است. در تيپ دشت

  رفولوژي به شرح زير شناسائي شده است:  ورخساره ژئوم
دشت ريگي متوسط و درشت دانه با تراكم  الف)

  متوسط 
است كه هكتار  ٥٢/٤٩٣٤مساحت رخساره برابر 

سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را درصد  ٠٤٢٨/٧
 است پوشانده را زمين سطح رگ از شود. پوششيشامل مي

 بوده زياد تا متوسط حد در ريزهسنگ تراكم و اندازه كه
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 هايريزهسنگ از كمتر اهريزهسنگ اين تراكم و درصد
 باالترين در رخساره اين استقرار محل. باشدمي متوسط

 با آن بااليي مرز كه بطوري بوده سر پوشيدهدشت بخش
 مشترك اپانداژ سردشت در مستقر ريگي هايدشت رخساره

 .داشته است برتري آبي بر بادي فرسايش مقدار. است
 و بوده مك خيلي آن سطح در شده مستقر گياهي پوشش

 باال متوسط حد در را آن در بادي فرسايش شدت مهم اين
   .است برده

ب) دشت ريگي متوسط تا درشت دانه با تراكم 
  متوسط و پوشش گياهي تخريب يافته

است كه هكتار   ١٨/٦٩٦مساحت رخساره برابر 
مطالعه را  سطح كل عرصه منطقه مورددرصد  ٩٩٣٦/٠

  شود. شامل مي
  ط دانه با تراكم متوسطپ) دشت ريگي متوس

است كه هكتار  ٩٩/١٨٠مساحت رخساره برابر 
را  مطالعه سطح كل عرصه منطقه مورددرصد  ٢٥٨٣/٠

 تراكم با دانه متوسط ريگي دشت شود. رخسارهشامل مي
 هبود بياباني نواحي هايرخساره ترينتيپيك از يكي متوسط

 كه است پوشانده را زمين سطح رگ از پوششي آن در كه
 به اين ولي. است متوسط حد در ريزهسنگ تراكم و اندازه

 زمين سطح در ريز و درشت ريزهسنگ كه نيست معني اين
- سنگ از كمتر هاريزهسنگ اين تراكم و درصد بلكه نباشد

 در رخساره اين استقرار محل. باشدمتوسط مي هايريزه
 فرسايش مقدار امر اين و بوده سر پوشيدهدشت هايميانه
 بادي فرسايش كه بطوري. دارد برتري آبي فرسايش بر بادي

   .گردندمي ارزيابي كم حد در آن در
ت) دشت ريگي متوسط و ريز دانه با تراكم متوسط تا 

  كم
درصد  ٨٢٩٤/٠هكتار است كه   ١٢/٥٨١مساحت برابر 

 شود. درسطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را شامل مي
 تا متوسط تراكم با دانهريز و متوسط ريگي دشت رخساره

 كه است پوشانده را زمين سطح رگ از پوششي هم كم
 اندازه و بوده كم تا متوسط حد در ريزهسنگ تراكم و اندازه
 مقدار. باشدمي متوسط حد در تربيش هاريزهسنگ

 برتري اين  و داشته برتري آبي فرسايش بر بادي فرسايش
 متوسط تا كم در فرسايش كهطوريهب. است محسوس

 بودن ريز همچنين و تراكم بودن متوسط. گرددمي ارزيابي

 دانه متوسط هايريزهسنگ كنار در هاريزهسنگ و عناصر
 و تراكم نبود دليل به زمين سطحبودن  حساس از حكايت

  .است ريز ذرات بادبردگي از جلوگيري براي مناسب اندازه
تا ث) دشت ريگي ريز و متوسط دانه با تراكم كم 

  متوسط
است كه هكتار   ١٠/٦٨٠٨مساحت رخساره برابر 

را  سطح كل عرصه منطقه موردمطالعهدرصد  ٧١٦٨/٩
 مشاهده فصل از خارج چراي تيپ اين شود. درشامل مي

 قرار شديد چراي مورد هم يكساله هايگراس حتي و شده
- اريكبوته هادام تغذيه اصلي منبع منطقه اين در. اندگرفته

 رخساره اين هايمحدوديت ترينعمده از. است فاطرا هاي
 و يافته تخريب گياهي پوشش به توانمي رفولوژيوژئوم

 در ريزهسنگ وجود همچنين و متوسط بادي فرسايش
  .كرد اشاره خاك سطح

- اي با سنگلومي تا سيلتي ماسه –ج) اراضي سيلتي 

ريگي ريز با دشت هاي سطحي بسيار كم تا كم(ريزه
  و پوشش گياهي تخريب يافته تراكم كم)

هكتار است كه  ٠٣/٢٥٨٨مساحت رخساره برابر 
درصد سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را  ٦٩٣٧/٣

و  شناسي اين رخساره شاملشود. از نظر زمينشامل مي
ي هاپادگانه)، 2Qtو جوان (هاي آبرفتي كم ارتفاع پادگانه

 و قديمي هاي آبرفتي مرتفعپادگانه، )3Qt( آبرفتي جوان
)1Qt ( هاي سيالبياي و دشتهاي رودخانهآبرفت) وQal (

درصد  ١٥تا  ١٠باشد. در اين رخساره مقدار رگ از مي
تجاوز نكرده ضمن اينكه پوشش گياهي هم در حد شديدي 

نه  اين در حالي است كه ته است.فدر اثر چراي دام از بين ر
ش رفكننده (پوشش گياهي و سنگتنها عوامل تثبيت

ب بياباني) در سطح خاك وجود ندارد بلكه تردد دام و تخري
اراضي باعث پخشيدگي سطح خاك گرديده و فرسايش 

اين رخساره در  زايش داده است.فحد متوسط ا بادي را تا
  خورد.بين روستاهاي مركز دشت به چشم مي

هاي سطحي ريزهلومي با سنگ –چ) اراضي سيلتي 
- كم تا متوسط توام با قلوهريز و متوسط دانه با تراكم 

  دارهاي زاويهسنگ
هكتار است كه  ٦٦/٢٦٠مساحت رخساره برابر  

درصد سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را  ٣٧٢٠/٠
 با و كواترنري مواد روي بر واحد شود. اينشامل مي
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 شياري فرسايش با همراه متوسط شدت با سطحي فرسايش
 عميق خاك داراي ارهرخس اين. باشدمي متوسط ايآبراهه و
 .باشدمي كاشت دست كاريجنگل كاربري نقاط برخي در و

رفولوژي وهاي اين رخساره ژئومترين محدوديتاز عمده
گياهي تخريب يافته و فرسايش آبي كم توان به پوششمي

ريزه در سطح خاك اشاره تا متوسط و همچنين وجود سنگ
  كرد.

هاي سطحي ريزهلومي با سنگ –ح) اراضي سيلتي 
  ريزدانه با تراكم خيلي كم

است كه كتار ه  ٥٠/٤٨٨٠مساحت رخساره برابر  
سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را رصد د ٩٦٥٧/٦

شناسي اين رخساره شامل شود. از نظر زمينشامل مي
توام با برخي تشكيالت  )3Qt( هاي آبرفتي جوانپادگانه

ز ورهاي ائوسن اماهفرسايش يافته و بر جاي مانده از تپه
 باشد. اينمي )2tb2Eجمله گدازه تراكي بازالت تجزيه شده (

 تردد دام موجب رخساره داراي خاك لومي و ريز دانه است.
خوردگي خاك سطحي شده بنابراين اين خاك قابليت بهم
  جا شدن توسط باد را دارد.هجاب

رسي قرمز رنگ با پوشش گياهي  –خ) اراضي سيلتي 
  پسند ها كم تراكم شور

هكتار است كه  ٩٩/٢١٦مساحت رخساره برابر  
سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را درصد  ٣٠٩٧/٠

 شناسي اين رخساره شاملشود. از نظر زمينشامل مي
 باشد. رخساره) مي3Qt( هاي آبرفتي جوانپادگانه

 تيپ شامل گياهي پوشش نظر از حاضر رفولوژيوژئوم
 تيپ اين .است خارشتر-هوركك و اسپند -سالهيك گياهان
 .است فقير خيلي وضعيت نظر از و منفي گرايش داراي

 شيب با دارريزهسنگ شكل بادبزني هايواريزه بر مشتمل
 پوشيده ريزهسنگ و سنگ از اراضي سطح .باشدمي ماليم
  .است شده

د) دق رسي شور و فاقد پوشش گياهي يا با پوشش 
  گياهي اندك شور پسندها

است كه هكتار  ٦٧/١٥٥خساره برابر مساحت ر 
سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را درصد  ٢٢٢٢/٠

 پوشش داراي و باشدمي مرتع اراضي شود. كاربريشامل مي
 آن از زيادي هايقسمت و بوده خارشتر و زار سالسوالچمن

 اين هايمحدوديت ترينعمده از. باشدمي پوشش فاقد نيز

 و گياهيپوشش عدم به توانمي رفولوژيوژئوم رخساره
 گريسيل و خاك شوري همچنين و متوسط بادي فرسايش

  .كرد اشاره آن
ذ) دق رسي شور با پوشش گياهي مناسب 

  شورپسندها
است كه هكتار   ٩٩/٤١٨مساحت رخساره برابر  

را  سطح كل عرصه منطقه موردمطالعهدرصد  ٥٩٨٠/٠
 شيب با  سيالبي  هايدشت بر شود. مشتملشامل مي

 و داراي بوده موضعي بلندي و پستي فاقد و ماليم خيلي
 و سنگ بدونعميق  خاك داراي .است بادي فرسايش

 از .باشدمي خاك پروفيل و زمين سطح در ريزهسنگ
 توانمي ژئومرفولوژي رخساره اين هايمحدوديت ترينعمده

- سيل و خاك شوري همچنين و متوسط بادي فرسايش به

  .ردك اشاره آن گيري
(مناطق احياء  كاري شدهكاري يا بوتهر) منطقه جنگل

  شده)
هكتار است كه  ٣٧/٩٣٠٦مساحت رخساره برابر  

را  درصد سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه٢٨٢٥/١٣
بسته به نوع مديريت و ميزان مشاركت شود. شامل مي

ي زارها و به اصطالح محلبرداران برخي از اين بوتهبهره
وبي حفظ شده و عالوه بر حفاظت آب و ها، به خجنگل

هاي مردم منطقه نقش قابل خاك در تامين علوفه دام
ود توجهي داشته اما برخي از آنها به شدت تخريب شده و ناب

شناسي اين رخساره با توجه به نظر زمين از اند.شده
گستردگي و پراكنش آن در منطقه مورد بررسي داراي تنوع 

 از جمله اين واحدها باشد.سي ميشنازيادي از نظر زمين
)، 2Qt( هاي آبرفتي كم ارتفاع و جوانتوان به پادگانهمي

تفع هاي آبرفتي مر)، پادگانه3Qt( هاي آبرفتي جوانپادگانه
اي )، كنگلومراي تراكم نيافته با ميان اليه ه1Qt( و قديمي

) و انواع مختلفي از تپه ماهورهاي  cQpl( سيلت و رسي
) اشاره tab2E( راكي بازالتت -مله تراكي آندزيت ائوسن از ج

  نمود. 
  ز) مسيل و بستر رودخانه

است كه هكتار   ٥٧/٦٨٩مساحت رخساره برابر  
را  مطالعه سطح كل عرصه منطقه مورددرصد  ٩٨٤٢/٠

 شامل رخساره اين شناسيزمين نظر شود. ازشامل مي
  .است) Qal( سيالبي هايدشت و ايرودخانه هايآبرفت
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  ژ)  رخساره اراضي كشاورزي
است كه هكتار   ٥٩/٦٤٨٤مساحت رخساره برابر  

سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را درصد  ٢٥٥١/٩
 هايآيش دليل به كشاورزي اراضي شود. رخسارهشامل مي

 فرسايش از چراپس عنوان به آن از گيريبهره و متمادي
 كه طوري به بوده برخوردار نقاط از برخي در بااليي بادي
 نقاط برخي در متوسط حد در بادي فرسايش شدت

 فرسايش معمول صورت به كه چند هر. گرددمي مشاهده
  .گرددمي ارزيابي كم حد در آن در بادي

  
  
  

  س) رخساره اراضي باغي
هكتار است كه  ٦٧/١٥٥مساحت رخساره برابر  

را شامل  درصد سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه٢٢٢٢/٠
شناسي اين رخساره عمدتا شامل از نظر زمينشود. مي

م هاي آبرفتي ك) و پادگانه3Qtهاي آبرفتي جوان (پادگانه
  )است.2Qt ارتفاع و جوان (

(روستاها و مناطق  ش) منطقه مسكوني و تاسيسات
  صنعتي)

است كه هكتار   ٩٩/٨٣٦مساحت رخساره برابر  
سطح كل عرصه منطقه موردمطالعه را درصد  ١٩٤٦/١

  شود. مل ميشا

 موردمطالعه منطقه ژئومرفولوژي هايرخساره و هاواحدها، تيپ -١ جدول

كد ، نام ، مساحت و درصد واحد 
  ژئومرفولوژي

 تيپ درصد و مساحت ، نام ، كد
  ژئومرفولوژي

  ژئومرفولوژي رخساره درصد و مساحت ، نام ، كد

مساحت  نام كد
)ha(  

مساحت  نام كد درصد
)ha(  

مساحت  نام كد درصد
)ha(  

١ 

ان
ست

وه
ك

 

١-١ ٠٨٨٦/٢٨ ٣١/١٩٦٨٠ 
وه

ك
 

زدگي سنگي و فرسايش سطحي كم تا بيرون ١-١-١ ٣٢٤١/٧ ٦٣/٥١٣١
 اي كممتوسط و فرسايش آبراهه

٩٦/٤٣٢٩ 

اي كم فرسايش سطحي متوسط و آبراهه ٢-١-١
 زدگي سنگي كمتوام با بيرون

٦٧/٨٠١ 

٢-١ 

په
ت

 

زدگي سنگي و فرسايش سطحي كم تا بيرون ١-٢-١ ٧٦٤٥/٢٠ ٦٨/١٤٥٤٨
  اي كممتوسط و فرسايش آبراهه

٠٢/٢١٥٥ 

زدگي بيرونفرسايش سطحي متوسط،  ٢-٢-١
سنگي كم و پوشش گياهي تخريب يافته و 

  كم تراكم

٩٥/٣١٤٥ 

اي كم فرسايش سطحي متوسط و آبراهه ٣-٢-١
  سنگيزدگي بيرون توام با

٩٩/٩١٦ 

اي كم توام با فرسايش سطحي و آبراهه ٤-٢-١
  سنگيزدگي بيرون

٢٩/٢٤٥ 

تپه ماهور هاي فرسايش يافته نسبتا مسطح  ٥-٢-١
فرش بياباني سنگي كم وسنگزدگي بيرونبا 

  با تراكم كم تا متوسط در سطح

٣٧/٧٤٩ 

 ٠١/٥٤٠٧  تپه ماهورهاي كنگلو مرايي ٦-٢-١

اينسلبرگ فرسايشي با فرسايش سطحي  ٧-٢-١
  اي كممتوسط و آبراهه

٩٢/١٣٧٤ 

هاي فرسايش يافته تپه ماهورها و فالت ٨-٢-١
- زدگي سنگي و سنگتقريبا مسطح با بيرون

  ريزه سطحي كم

٠٧/٤٠٩ 

٢ 

سر
ت 

دش
 

١-٢ ٩١١٤/٧١ ٧١/٥٠٣٨٤ 

سر 
ت 

دش
شي

ساي
فر

 

فته حاشيه رودخانه هاي فرسايش يافالت ١-١-٢ ٩٨٨٩/٤ ٤١/٣٤٩٥
 توام با بستر رودخانه با پوشش گياهي گز

٥٤/٤٤٧ 

 ٨٧/٣٠٤٧دانه با تراكم ريگي خيلي درشتدشت ٢-١-٢
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هاي درشت متوسط و زياد توام با قلوه سنگ
  با تراكم زياد

٢-٢ 

داژ
اپان

سر 
ت 

دش
  

درشت و متوسط دانه با تراكم ريگي دشت ١-٢-٢ ٩٨١٧/١٠ ٣٦/٧٦٩٤
م وسط تا زياد توام با قلوه سنگ با تراكم كمت

  تا متوسط

٩٧/٦٦١٠ 

درشت و متوسط دانه با تراكم ريگي دشت ٢-٢-٢
  متوسط تا زياد

٣٩/١٠٨٣ 

٣-٢ 

ده
شي

 پو
سر

ت 
دش

 

متوسط و درشت دانه با تراكم ريگي دشت ١-٣-٢ ٩٤٠٨/٥٥ ٩٤/٣٩١٩٤
 متوسط

٥٢/٤٩٣٤ 

تا درشت دانه با تراكم  متوسطريگي دشت ٢-٣-٢
 گياهي تخريب يافتهمتوسط و پوشش

١٨/٦٩٦ 

 ٩٩/١٨٠ دشت ريگي متوسط دانه با تراكم متوسط ٣-٣-٢

متوسط و ريز دانه با تراكم ريگي دشت ٤-٣-٢
 متوسط تا كم

١٢/٥٨١ 

ريز و متوسط دانه با تراكم كم تا ريگي دشت ٥-٣-٢
 متوسط

١٠/٦٨٠٨ 

٢  

سر
ت 

دش
  

٣-٢  ٩١١٤/٧١  ٧١/٥٠٣٨٤  

ده
شي

 پو
سر

ت 
دش

  

لومي تا سيلتي ماسه اي با  –اراضي سيلتي  ٦-٣-٢  ٩٤٠٨/٥٥  ٩٤/٣٩١٩٤
 هاي سطحي بسيار كم تا كمريزهسنگ

- و پوشش (دست ريگي ريز با تراكم كم)

 گياهي تخريب يافته

٠٣/٢٥٨٨ 

هاي ريزهلومي با سنگ –اراضي سيلتي  ٧-٣-٢
ريز و متوسط دانه با تراكم كم تا سطحي 

 دارهاي زاويهمتوسط توام با قلوه سنگ

٦٦/٢٦٠ 

هاي ريزهلومي با سنگ –اراضي سيلتي  ٨-٣-٢
 سطحي ريزدانه با تراكم خيلي كم

٥٠/٤٨٨٠ 

- رسي قرمز رنگ با پوشش –اراضي سيلتي  ٩-٣-٢

 گياهي كم تراكم شور پسندها

٩٩/٢١٦ 

گياهي يا با دق رسي شور و فاقد پوشش ١٠-٣-٢
 گياهي اندك شورپسندهاپوشش

٦٧/١٥٥ 

گياهي مناسب دق رسي شور با پوشش  ١١-٣-٢
 شورپسندها

٩٩/٤١٨ 

 كاري شدهكاري يا بوتهمنطقه جنگل  ١٢-٣-٢
 (مناطق احياء شده)

٣٧/٩٣٠٦ 

 ٥٧/٦٨٩ مسيل و بستر رودخانه  ١٣-٣-٢

 ٥٩/٦٤٨٤ اراضي كشاورزي  ١٤-٣-٢

 ٦٧/١٥٥ اراضي باغي  ١٥-٣-٢

منطقه مسكوني و تاسيسات(روستا ها و   ١٦-٣-٢
 مناطق صنعتي)

٩٩/٨٣٦ 

 ٧٠٠٦٥  -   -  ١٠٠  -  -  ١٠٠  جمع
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  منطقه موردمطالعه ينقشه ژئومورفولوژ -٢شكل

   گيرينتيجه
 ورفولوژيكي قابل توجهياز تنوع ژئوممنطقه مالرد 

برخوردار است به طوري كه واحدهاي متنوعي را از 
هاي رخساره گيرد. تفكيكدر برميسر دشت كوهستان تا

روش  ژئومورفولوژي در اين پژوهش با استفاده از تلفيق
روش  ها و تفسير بصري صورت گرفت.گذاري اليهروي هم
واحدهاي  ييها كه بر اساس تفاوت فضاگذاري اليهروي هم

 در، آيدشناسي و توپوگرافي به دست ميهمگن زمين
  تفكيك واحدهاي بزرگ كارايي دارد.

عوامل متعددي  ريتحت تأث يكيهاي ژئومورفولوژيژگيو
 و ، خاكبي، شياهيگپوشش ،يشناسني، زمميمانند اقل

د را به وجو يشيتوانند اشكال فرسايقرار دارند كه م رهيغ
درصد  ٧٢درصد و دشت سر  ٢٨تان كوهس . بخشاورنديب

  منطقه موردمطالعه را تشكيل داده است.
و پستي  با ناهمواري بزرگ مجموعه واحد كوهستان به

داراي  كه شودمي اتالق منطقه اساس سطح از واضح بلندي

 واحدهاي از ايمجموعه و بوده ماگمايي -تكتونيكي ساختار

تر بيش .گيرندبرمي در را %٢٠ از بيش شيب با سنگي
ها متعلق به ماقبل كواترنر است. در اين واحد مقاومت سنگ
تر در مقابل فرسايش بادي موجب شده تا تمركز بيش

  كمتري بر اين مناطق شود. 
سر فرسايشي، آپانداژ و سر شامل تيپ دشتواحد دشت

باشد كه در منطقه مورد مطالعه هر سه تيپ پوشيده مي
حت منطقه از واحد ترين مسامشخص شده است. بيش

) تشكيل شده است. عمده منطقه از %٥٦سر پوشيده (دشت
رخساره دشت ريگي ريز و متوسط دانه با تراكم كم تا 

  متوسط و اراضي كشاورزي تشكيل شده است.
هاي تفكيك فضايي مناسب بين واحدها و تيپ

و  )Ovnagh & Nahtani  )2004با نتايج  ژئومورفولوژي
Silakhori & Ownegh (2018) خواني دارد. سنجش هم

ابزاري توانمند جهت  ازدور و سيستم اطالعات جغرافيايي
شود كه با محسوب مي هاي ژئومورفولوژيتفكيك رخساره
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دارد.  خوانيهم  Seif and Mohamadi (2010)پژوهش 
 هايهاي ژئومورفولوژي جهت تهيه و اجراي طرحنقشه

 ع طبيعي و مقابله بامربوط به تعيين قابليت اراضي، مناب
 توانها ميزايي حائز اهميت است و با تهيه اين نقشهبيابان

اقدام مؤثري براي شناخت مسائل مربوط به مديريت محيط 
 قلمروهاي ژئومرفيك صورت داد. در

- بيابان اجرايي هايطرح تهيه در ژئومرفولوژي مطالعات

 ارقر مدنظر مطالعات ساير پايه و بستر عنوان به زدائي
 در ژئومرفولوژي هايرخساره كه ترتيب بدين. است گرفته

 مناطق مديريت با مرتبط اجرائي هايطرح تهيه مطالعات

 مورد همگن واحدهاي يا كاري واحدهاي عنوان به بياباني
 هابخش ساير و گرفته قرار مطالعاتي هايگروه ساير استفاده
 و شوندمي هارخساره اين در خود مطالعات انجام به موظف

 نهايتاً  و شده پيگيري ريزيبرنامه و سنتز مرحله تا امر اين
 مطالعات و فيزيكي يا پايه منابع مطالعات كليه از استفاده با

 منابع عنوان تحت مجموعاً  كه اقتصادي – اجتماعي
 در ريزيبرنامه به نسبت شود،مي برده نام آن از بيوفيزيكي

 هايرخساره از يك هر در زاييبيابان با مقابله جهت
  .شد خواهد اقدام ژئومرفولوژي
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