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  لوژیکی و ارتباط آن ها با اشکال فرسایشی بررسی ویژگی هاي ژئومورفو
   )شرق زون ایران مرکزي ( در حوضه ي آبریز ازغند 

  هادي قنبرزاده     
  H. Qanbarzadeh@ mshdiau.ac.ir ،مشهد واحد دانشگاه آزاد اسالمی استادیار

  محمد مستأجر اسالم دوست 
  ئومورفولوژي دربرنامه ریزي محیطیکارشناس ارشد ژ

  
  

  چکیده 
ویژگی هاي ژئومورفولوژیکی تحت تأثیر عوامل متعددي مانند اقلیم ، زمین شناسی ، پوشش گیاهی ، شیب ، خاك      

بدون شک اشـکال فرسایشـی نیـز متناسـب بـا      . و غیره قرار دارند که می توانند اشکال فرسایشی را به وجود بیاورند 
حوضه ي آبریز ازغند واقع در شهرستان هاي کاشمر . خصوصیات و ویژگی هاي ژئومورفولوژي توسعه خواهند یافت 

. و مه والت از استان خراسان رضوي به لحاظ ساختار زمین شناسی بخشی از زون رشته  کوه هاي ایران مرکزي است 
از نظر گسترش و تنوع سنگ شناسی ، از واحدهاي زمین شناسی متعلق به دوران سوم و آبرفت ها تشـکیل گردیـده و   

از مساحت حوضه %  70یوریت به سن ترشیاري که مناطق مرکزي تا جنوبی حوضه را در بر گرفته حدود واحد گرانود
در این پژوهش سعی شده است عوامـل مـوثر بـر        فـرم هـاي ژئومورفولـوژیکی و اشـکال        . را تشکیل می دهد 

لعه از نظر ژئومورفولوژي به دو واحـد  نتایج نشان داد که منطقه مورد مطا. فرسایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند 
رخساره مشخص گردید که از ایـن میـان رخسـاره رخنمـون      9کوهستان و تپه ماهور قابل تفکیک است و در مجموع 

از کـل  %  8/35( هکتـار   6/1171درصد از واحد کوهستان با تیپ دامنـه و دره بـا مسـاحتی معـادل      50تا  25سنگی 
با توجه به عوامل ژئومورفولوژیکی موثر بر فرسایش . به خود اختصاص داده است  بیشترین سطح را) مساحت حوضه 

در حوضه ، شیب و توپوگرافی به عنوان مهم ترین عامل ، پوشش گیاهی و رواناب سطحی بـه عنـوان عوامـل بعـدي     
ر بیشـتر  از بین اشکال فرسایشی ، فرسایش سطحی به نحو چشـمگیري در حوضـه وجـود دارد و د   . مطرح می باشند 

. رخساره فرسایشی وجـود دارد   6بنابراین در سطح حوضه . رخساره هاي فرسایشی منطقه واریزه حضور زیادي دارد 
متـري اسـت کـه     2000تا  1500وسیع ترین رخساره فرسایشی در حوضه ، فرسایش واریزه اي زیاد در دامنه ارتفاعی 

عالوه بر عوامل طبیعی ، عوامل آنتروپوژنیک نیـز  . می گیرد را در بر ) درصد از کل حوضه  32/46( هکتار  27/1519
  . می توانند در گسترش اشکال فرسایشی در سطح منطقه موثر واقع شوند 

  
 .رخساره ژئومورفولوژي ، ازغند مه والت ، اشکال فرسایشی ، توپوگرافی   :واژگان کلیدي 

  17/4/1389:تاریخ دریافت  16/6/1389: پذیرشتاریخ  
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  مقدمه 
ان به عنوان پایه و بستر مطالعات جغرافیایی به شـمار  به طورکلی بررسی هاي ژئومورفولوژي را می تو     

آورد و بدون شک امکان برنامه ریزي و آمایش سرزمین بدون در نظر گرفتن مباحـث ژئومورفولـوژیکی بـا    
از آنجا که زمین به عنوان بخشی از سطح ) .  65ص 1386ثروتی و زند مقدم ، ( مشکل روبرو خواهد شد 

لعات ژئومورفولوژیکی است و بدیهی است که شناخت و بررسـی دقیـق آن   تماس ،    حیطه ي اصلی مطا
) .  84ص 1388کـرم ،  ( در تحلیل و مدل سازي فرم ها و فرایندهاي ژئومورفولوژیکی نقش بسزایی دارد 

در مجموع ژئومورفولوژي به عنوان یک دانش محیطی می تواند در مهندسی عمران محیطی نقشی اساسـی  
بنابراین ویژگی هاي ژئومورفولوژي پایه و اسـاس  ) .  30ص 1383معتمد و مقیمی ، (    داشته باشد       

ایـن  )  107ص 1386رنجبـر و ایـرانمنش ،  ( بررسی هاي منابع طبیعی حوضه هاي آبریز به شمار مـی رود  
ار قـر . . . ویژگی ها تحت تأثیر عوامل زیادي مانند اقلیم ، خاك ، هیدرولوژي ، زمـین شناسـی ، شـیب و    

اصوأل عوامل طبیعی به همراه استفاده ناصـحیح از  . دارند که می توانند اشکال فرسایشی را به وجود آورند 
همان گونه که فعالیت هـاي  . منابع آب و خاك باعث ایجاد لندفرم هاي متنوع و تشدید فرسایش می شود 

اسـلی  ( ز فعالیت هاي انسانی است بشري متأثر از ژئومورفولوژي می باشد ، ژئومورفولوژي نیز تأثیرپذیر ا
یکی از مهم ترین مطالعاتی که در زمینه ژئومورفولـوژي صـورت مـی گیـرد کـه      ) .  303ص 2000میکر ، 

آنچه مسـلم اسـت آثـار و نتـایج     . عامل موثر و مولد در ایجاد اشکال می باشد ، در باره ي فرسایش است 
( ی آثار سوء آن در درازمدت مشهود خواهد بـود  سوء فرسایش در مدت زمان کوتاه مشخص نمی باشد ول

فرسایش ، اشکال متنوعی را بر روي زمین ایجاد     می کند ، این اشکال متأثر ) .  131ص 1378احمدي ، 
زیـرا بـه   . از عوامل مختلفی می تواند باشد که از همه مهم تر می توان به نقش ژئومورفولوژي اشـاره کـرد   

رفولوژیک ، واحدهاي همگنی می باشند کـه لزومـأ بـا توجـه بـه شـرایط و       نظر می رسد واحدهاي ژئومو
) .  449ص 1387ملکـی و ایـرانمنش ،   ( عوامل دخیل در آن ها اشکال خـاص را بـه وجـود مـی آورنـد      

بنابراین پی بردن به رابطه ي بین ژئومورفولوژي حوضه و اشکال فرسایشی ، عالوه بر بیـان عوامـل ایجـاد    
واحدهاي ژئومورفولوژي ، اولویت هاي اجرایی براي کنترل فرسایش را نیز پیشنهاد می  کننده ي اشکال در

  .         نماید 
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با توجه به این که در حوضه ي مورد مطالعه تاکنون هیچ گونـه مطالعـاتی در زمینـه ژئومورفولـوژي و          
بـراي دسـت انـدرکاران ،     اشکال فرسایشی انجام نگرفته است ، لذا مطالعات ژئومورفولوژیک این حوضـه 

برنامه ریزان ، طراحان و مهندسین آبخیزداري و عمران و توسعه روستایی ، کشاورزي و کارشناسان مسایل 
  .      کامأل آشکار و ضروري می نماید . . . اقتصادي و   -اجتماعی 

  
                  ویژگیهاي منطقه مورد مطالعه 

شهرستان هاي کاشمر و مه والت از استان خراسان رضوي ، بخشـی از   حوضه ي آبریز ازغند واقع در     
 45درجـه و   58این حوضـه بـین   . هکتار می باشد  3279حوضه آبریز کویر مرکزي است که مساحت آن 

دقیقـه عـرض    20درجـه و   35دقیقـه تـا    16درجه و  35دقیقه طول شرقی و بین  50درجه و  58دقیقه تا 
 29/10متر از سطح دریا و طـول آبراهـه اصـلی     5/1568ارتفاع متوسط حوضه  .شمالی واقع گردیده است 

بنـابراین حوضـه   . درصـد را دارد   60تـا   30از سطح حوضه ، شیب بین %  42حدود   . کیلومتر می باشد 
شـیب  . متـر اسـت    1292متر و حداقل ارتفـاع نیـز   2017مورد مطالعه کوهستانی بوده و حداکثر ارتفاع آن 

مهـم تـرین راه دسترسـی بـه حوضـه از طریـق جـاده        . درصد برآورد گردیده  است  5/38ه متوسط حوض
  ) .  1نقشه ( آسفالته تربت حیدریه ـ کاشمر در جنوب حوضه امکان پذیر است 

  
  موقعیت حوضه آبریز ازغند در استان خراسان رضوي نقشه -1شکل شماره
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  روش تحقیق 
بر اساس مدل استقراء و با تأکیـد بـر پیمـایش میـدانی و بهـره      این پژوهش به روش تجربی ـ تحلیلی       

در روش تحقیق واقعیت هاي علمـی ، تشـخیص پدیـده    . گیري از تحلیل مورفولوژیکی انجام گرفته است 
این روش . هاي غالب از طریق بررسی محیط و ساختن قوانین و مقایسه آن ها مورد بررسی قرار می گیرد 

فیلسوف فرانسوي که یکـی از دانشـمندان روش علمـی    )  Gaston  Bashlar(    توسط گاستون باشالر    
در ایـن پـژوهش   ) .  33ص 1385آسـایش و مشـیري ،   ( محسوب می شود ، مورد تأکید قرار گرفته است 

:  25000اولین مرحله ، تعیین و تهیه نقشه هاي پایه محیطی بوده است که نقشه هاي توپوگرافی با مقیـاس  
و تصـاویر   1:  40000، عکـس هـاي هـوایی     1:  100000، نقشه زمین شناسی به مقیاس  1:  50000و  1

در مرحله دوم داده هاي آماري مربوط به هواشناسی ، هیدرولوژي ، . تهیه شد  Google  Earthماهواره اي 
ور تهیه نقشـه  به منظ. پوشش گیاهی و غیره از طریق نرم افزارهاي رایانه اي ، پردازش و طبقه بندي شدند 

هـم چنـین تهیـه نقشـه     . استفاده شده اسـت   GISزمین شناسی حوضه از فایل داده هاي موجود در محیط 
ژئومورفولوژي حوضه با تفکیک واحدها ، تیپ ها و رخساره هاي موجود با کمک عکـس هـاي هـوایی ،    

جهـت تهیـه نقشـه    . تصویر ماهواره اي و نقشه زمین شناسی و بازدیدهاي صحرایی صورت پذیرفته است 
و نقشه ژئومورفولـوژي   GISاشکال فرسایشی از نقشه هاي شیب ، جهت شیب ، کاربري اراضی در محیط 

و تصویر ماهواره اي استفاده گردیده و با پیمایش هاي میدانی ، رخساره هاي شناسایی شده مورد بازبینی و 
یل و در انتهاء نقشه نهایی اشکال به منظور مشخص شدن نوع رخساره فرسایشی نیز تکم BLMفرم روش 

در تهیه این نقشه ارتباط بین رخساره هاي ژئومورفیک و اشـکال فرسایشـی   . فرسایشی منطقه تولید گردید 
  . مد نظر بوده است 

  زمین شناسی و چینه شناسی حوضه    
ان مرکـزي  حوضه ي مورد مطالعه به لحاظ ساختار زمین شناسی بخشی از زون رشـته کـوه هـاي ایـر         

این حوضه از سازندهاي زمین شناسی نسـبتأ متنـوعی تشـکیل شـده و از آنجـایی کـه       . محسوب می شود 
حوضه ي ازغند را سنگ هاي آتشفشانی و گدازه هاي ترشیاري تشکیل داده در نتیجه در منطقه فیض آبـاد  

هـاي آنـدزیتی و تـوف و     فعالیت هاي آتشفشانی گسترده اي آغاز گردید و متناوبـأ گـدازه   ، دوران سوم با
ایگنمبریت روي هم انباشته شده است که این فعالیت ها احتماأل مربوط به حرکات تکتونیکی الرامیـد مـی   
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باشند و سپس متعاقب آن توده هاي نفوذي حد واسط تا اسیدي در سطوح فوقانی پوسته منطقه نفـوذ مـی   
نوع سنگ شناسی ، از واحدهاي زمین شناسی از نظر گسترش و ت) . زمین شناسی    حوضه  2نقشه ( کنند 

متعلق به دوران سوم و آبرفت هاي کواترنري تشکیل گردیده که قدیمی ترین تشکیالت حوضه مربوط بـه  
) استراتیگرافی حوضه ( به طور کلی واحدهاي زمین شناسی حوضه . می باشد )  Etv( دوره ائوسن واحد 

  : از قدیم به جدید عبارتند از 
  به سن ائوسن ، )  Etv( د گدازه هاي ولکانیکی ـ  واح 1
  به سن ائوسن ، )  Ebt( ـ  واحد گدازه هاي ولکانیکی و آذرآواري  2
  به سن کلی ترشیاري ، )  Tgd( ـ  واحد گرانودیوریت  3
  به سن کلی ترشیاري ، )  Tg( ـ  واحد گرانیت  4
  . سن دوره چهارم به )  Qalـ  Qt2ـ  Qt1( ـ  رسوبات جوان کواترنري  5

در ایـن واحـد   . بیشترین گسترش واحد گدازه هاي ولکانیکی در جنوب و جنوب شرقی حوضه است      
جـنس  . گسل خوردگی هاي فراوانی با جهت هاي مختلف و درز و شکاف هاي زیادي مشاهده می شـود  

سـطح رنگارنـگ جلـوه    این واحد شامل توف هاي سیاه تا خاکستري رنگ با گدازه هاي آنـدزیتی کـه در   
  . می باشد  کنند ، می

در واحد گدازه هاي ولکانیکی و آذرآواري ، عمدتأ توف هاي برشی سفید رنگ ، ایگنمبریـت ، تـوف        
. گسترش آن در قسمت شمال شرقی حوضه است . الپیلی و توف ماسه اي به رنگ سبز مشاهده می شود 

کستگی هاي فراوان در توده هاي سنگی شده کـه عـاملی   وجود گسل هاي متعدد باعث ایجاد درزه ها و ش
در ایـن حوضـه فراینـدهاي هـوازدگی در     . براي تسریع هوازدگی در اکثر رخنمون هاي آن گردیده اسـت  

هوازدگی مکـانیکی از طریـق نیـروي    . واحدهاي ولکانیکی بیشتر شامل هوازدگی فیزیکی و مکانیکی است 
واحـد گرانودیوریـت کـه    ) .  86ص 1366خیـام ،  ( ی گیـرد  یخ و تراکم آب در   شکاف هـا صـورت مـ   

رخنمون زیادي در سطح حوضه ي مورد مطالعه داشته و مناطق مرکزي تا جنوبی را در بـر مـی گیـرد ، از    
. سنگ هاي آذرین درونی و گرانودیوریت تشکیل یافته است که در سـطح هـوازده و رنـگ قهـوه اي دارد     

در بخـش شـمال   . کل حوضه را در بر گرفته است %  70حوضه حدود  این واحد با بیشترین گسترش در 
به طوري . غربی حوضه ، واحد گرانیت شامل سنگ هاي آذرین درونی ، گرانیت بیشترین رخنمون را دارد 

در حوضه ي مورد مطالعه ، تراس ها و پادگانه هاي . که درز و شکاف هاي زیادي در آن مشاهده می شود 
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به سایر رسوبات دوران چهـارم داراي گسـترش بیشـتري بـوده و در بخـش جنـوب و        آبرفتی قدیم نسبت
خروجی حوضه به صورت پادگانه هاي آبرفتی که بر روي سنگ هاي ولکانیکی قرار گرفته انـد ، مشـاهده   

تراس ها و پادگانه هاي آبرفتی جدید شامل رسوبات و پادگانه هاي آبرفتی جوان سخت نشـده  . می شوند 
وسعت این رسوبات کم و در قسمت انتهـایی جنـوب حوضـه    . مناطق کم ارتفاع رخنمون دارد  است و در

به علت نفوذپذیري باال اغلب بستر دیم زارهـا و باغـات و   . در سطوح هموار با شیب کم قابل مشاهده اند 
ري کـه در  از سـازندهاي مربـوط بـه کـواترن    . مزارع می باشد ، به همین دلیل ارزش اقتصادي باالیی دارند 

سطح حوضه عمدتأ در مسیر آبراهه ها مشاهده می شود ، می توان به رسوبات رودخانه اي و بستر مسـیل  
این نهشته ها ، در بستر رودخانه ها بر جاي گذاشته شده اند که توسط رودخانه هـاي فصـلی   . اشاره نمود 

نفوذپذیري ذرات آن بسیار بـاال و  . یعنی سیالب ها حمل شده و در طول مسیر آبراهه ها بر جاي مانده اند 
  . در تغذیه آبخوان هاي محلی حوضه بسیار موثرند 

   تکتونیک و زمین ساخت حوضه 
( کشور ما طی دوران هاي زمین شناسی ، تحت تـأثیر فازهـاي تکتـونیکی مهـم قـرار داشـته اسـت               

شـته کـوه هـاي    ایـران     این حوضـه در شـمال شـرقی  زون ر   ) .   17ص1387درویش زاده و محمدي ، 
  مرکزي   واقع شده که      

  ضه ازغند حوناسی  ش مشخصات واحدهاي زمین -1شمارهدول ج

  شناسی زمین سازند یا نام واحد  ردیف
نماد 

  شناسی زمین
  سن  شناختی سنگ

درصد از کل 
  حوزه

  مساحت
  )هکتار(

  5/285  7/8  ائوسن  آندزیتی هاي هباگداز تاخاکستري رنگ سیاه هاي توف Etv  هاي ولکانیکی واحدگدازه  1

2  
هاي ولکانیکی و  احدگدازهو

  آذرآواري
Ebt  

  -سفیدرنگ برشی توف
   -توف الپیلی-ایگنیمبریت

  سبز به رنگ اي ماسه هاي توف
  2/34  1  ائوسن

  1/2302  2/70  ترشیاري  گرانودیوریت  Tgd  گرانودیوریتی واحد  3
  1/161  5  ترشیاري  گرانیت  Tg  گرانیتی واحد   4

  Qt1  قدیمی آبرفتی پادگانهاي  5
و   ولکانیکی،توف،آندزیت،   گرانیت ازذرات قطعاتی

  عناصردرشت 
  1/388  8/11  کواترنر

  4/24  7/0  کواترنر  و غیره ولکانیکی،توف، آندزیت،گرانیت ذرات  Qt2  جدید آبرفتی پادگانهاي  6
  2/84  6/2  واترنرک  باکمی سیلت ورس آذرین   سنگهاي  Qal  و بسترمسیل   رودخانه رسوبات  7

منطقـه ایـران مرکـزي بـا     . بزرگ ترین و قدیمی ترین زون ساختمانی ـ رسوبی ایران محسوب مـی شـود    
معیـري و  ( گسل مهم ، جزء مهم ترین و متراکم ترین مناطق گسلی ایران محسوب می گردد  9دارابودن    
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مجـاورت و در شـمال گسـل     با توجه به این که حوضه ي مـورد مطالعـه در  ) .  161ص 1387موسوي ، 
درونه قرار دارد همانند سایر نقاط ایران یکسري فازهاي کوهزایی متحمل شده که پیامـد آن فعالیـت هـاي    

عناصر ساختاري موجود در حوضـه  . بسیار شدید آتشفشانی و ایجاد سنگ هاي ولکانیکی در ائوسن است 
دن نهشته هاي رسـوبی در سـطح حوضـه ،    شامل گسل ها و درز و ترك هاي بسیاري است که به دلیل نبو

مهم ترین پدیده تکتونیکی منطقه گسـل  . ساختمان هاي تکتونیکی ناودیسی و تاقدیسی شکل وجود ندارد 
ایـن  . که از جنوب حوضـه مـی گـذرد    )  112ص1387زمردیان ، ( درونه با روند شرقی ـ غربی می باشد  

رعی آن با روند تقریبی شمال غرب ـ جنـوب شـرق    گسل از نوع امتداد لغز چپ گرد بوده و شاخه هاي ف
اغلـب گسـله هـاي فرعـی منطقـه      . باعث جابجایی آبراهه ها و خردشدگی واحدهاي سنگی گردیده است 

  .روند شمال شرقی ـ جنوب غرب دارند 

  
  زمین شناسی حوضه ي آبریز ازغندنقشه  -2شکل شماره
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  وصیات اقلیمی و هیدرولوژي حوضه خص
متوسـط بارنـدگی   . اقلیمی ، آب و هواي این حوضه خشک و نیمه خشـک سـرد مـی باشـد      به لحاظ     

میلی متـر   3/52میلی متر و بیشترین بارندگی ماهانه حوضه مربوط به اسفند به میزان  8/251ساالنه حوضه 
حوضـه  بارنـدگی سـاالنه   . و در ماه هاي تیر ، مرداد و شهریور مقدار بارندگی کمتر از یک میلی متر است 

حوضـه ازغنـد داراي   . میلی متر در نقاط مرتفع متغییر مـی باشـد    291میلی متر در نقاط پست و  225بین 
،  20، متوسط حداکثر دمـاي سـاالنه    1/7، متوسط حداقل دماي ساالنه  6/13متوسط درجه حرارت ساالنه 

تی گـراد در مردادمـاه مـی    درجـه سـان   7/41در دي ماه و حداکثر مطلق ساالنه  -2/18حداقل مطلق ساالنه 
روز و تعـداد   24بیشترین تعداد روزهاي یخبندان در    ماه هاي دي و بهمـن هـر کـدام بـه میـزان      . باشد 

بیشترین میزان رطوبت نسبی در حوضـه در فصـل زمسـتان و    . روز بوده است  86روزهاي یخبندان ساالنه 
میلی متر بوده  2775زان تبخیر ساالنه حوضه هم چنین می. کمترین آن در فصل تابستان مشاهده شده است 

کیلومتر است  29/10طول آبراهه اصلی حوضه      .میلی متر می باشد  518که بیشترین مربوط به تیرماه با 
کیلـومتر در   53/10این حوضه به صورت یک شبکه شاخه درختی می باشد که متراکم ترین زهکشـی آن  . 

میلیون متـر   76/0حجم رواناب برآورد شده با استفاده از مدل جاستین . کیلومترمربع محاسبه گردیده است 
و نوسانات مقادیر دبی درطـول سـال نیـز شـدید     )  1389سازمان آب خراسان رضوي ، ( مکعب می باشد 

  . است 

  ویژگی هاي ژئومورفولوژي حوضه  
اعی ، شـیب و  به طورکلی سیماي ژئومورفولوژي حوضـه مـورد مطالعـه بـر اسـاس مشخصـات ارتفـ            

تفکیـک  ) 2(و تپـه مـاهور   ) 1(تظاهرات   شکل شناسی عوارض زمین به ترتیب به واحـدهاي کوهسـتان   
شکل عمومی حوضه تقریبأ به صورت برگ درختی و بخش اعظـم آن بـه ویـژه در    ) .  2جدول (گردیدند 

احـد تپـه   مناطق شمال و غرب حوضه توسط ارتفاعات واحد کوهستان و در بخش هاي جنـوبی توسـط و  
متري مرز تقریبی واحد کوهستان و واحد تپه ماهور مـی   1500منحنی تراز . ماهور در بر گرفته شده است 

باشد که در بخش جنوبی حوضه هم مرز با   پادگانه هاي آبرفتی قدیمی و جوان و تناوب توف هاي سـیاه  
متري هم مشاهده  2020ا در بخش شمالی حوضه در برخی قسمت ها سطوح ارتفاع ت. تا خاکستري است 

تیپ دامنه و دره و آبرفتی تقسیم مـی   2بر اساس خصوصیات انتظام دامنه ها واحد کوهستان به . می شود 
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تیپ دامنه و دره در قسمت مرکزي تا شمال حوضه گسترش داشته و به دلیل تراکم و مقاومت باال ، . گردد 
رخساره تفکیک شده اسـت   4این تیپ به . ریزه است فرسایش پذیري کمی دارد و بیشتر از نوع تشکیل وا

در مرکز حوضه گسترش داشته و توده هاي آذرین در آن به صـورت دامنـه هـاي کـم     )  1ـ1ـ1(رخساره . 
خاك روي دامنه هاي این رخساره درشت بافت و میـزان رسـوب زایـی و فرسـایش آن     . شیب قرار دارند 

از مرکز تـا شـمال حوضـه    )  1ـ1ـ2(گسترش رخساره . است نسبت به تمام رخساره هاي این تیپ بیشتر 
دامنه ها در این رخساره شیب زیادتري داشته و خاك و پوشش گیـاهی  . بوده که بیشترین مساحت را دارد 

گسترش نسبتأ کم وسعتی در شـمال شـرقی در حوضـه داشـته و     )  1ـ1ـ3( رخساره . ضعیف تر می باشد 
عمدتأ در )  1ـ1ـ4( رخساره . ي آن شیب بیشتر و خاك کمتري نیز دارد نسبت به رخساره قبلی ، دامنه ها

به علت شـیب زیـاد           . غرب حوضه مشاهده می شود که خط الرأس ها و مناطق پرشیب را در بر می گیرد 
دامنه هاي این رخساره ، میزان رسوب زایی و نفوذپذیري آن کم و در نتیجـه خـاك بسـیار کـم و پوشـش      

  . فی دارد گیاهی ضعی
در واحد کوهستان با تیپ آبرفتی نیز می توان رخساره رسوبات رودخانه اي و بستر مسیل را مشـاهده       

رسوبات . تیپ آبرفتی در مرکز حوضه با جهت کلی شمال غربی به سمت جنوب کشیده شده است . نمود 
شن و ماسه و به ندرت سیلت هم در تا قلوه ، ریگ و ) سنگ الشه (آن متنوع و اندازه ذرات از حد بولدر 

همان محدوده تیپ آبرفتی اسـت جـنس سـنگ    )  1ـ2ـ1( گسترش رخساره . کناره هاي آن دیده می شود 
. هاي آن متنوع و شامل قطعاتی از ذرات ولکانیکی ، ماسه سنگ ، توف ، آندزیت ، گرانیت و غیـره اسـت   

رسـوبات  . خوان هاي محلی حوضه بسیار مـوثر اسـت   نفوذپذیري در این رخساره بسیار باال و در تغذیه آب
بستر مسیل این حوضه به مراتب دانه درشت تر بوده و درصد ماسه و سـیلت آن بـه مراتـب انـدك و رس     

  . تقریبأ وجود ندارد 
ایـن  . از دیگر واحدهاي ژئومورفولوژي در سطح حوضه ، می توان به واحد تپـه مـاهور اشـاره نمـود          

برخی تپه . از سطح حوضه را در بر می گیرد %  20در جنوب و خروجی حوضه ، حدود واحد با گسترش 
کاهش ارتفاع و شیب و افزایش . ها سر پهن هستند که گاهی روي آن ها را خاك هاي برجازاد می پوشاند 

وسعت رسوبات دانه ریز و وجود رطوبت منابع آبی مورد نیاز از عواملی است که باعـث پیـدایش پوشـش    
. رخساره تشکیل شده اسـت   4تیپ و  2در این واحد . هی در دامنه هاي رو به شمال آن ها شده است گیا

در جنوب و شرق حوضه گسترش دارد و سنگ هاي آن بـه علـت نزدیکـی بـه گسـل      )  2ـ1( تیپ دامنه 
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این تیپ شامل یک رخساره است کـه در شـرق ، جنـوب و    . درونه با درز و شکستگی زیادي همراه است 
پوشش گیاهی ایـن رخسـاره نسـبت بـه سـایر      . قسمت خروجی دامنه هاي کم شیب ظاهر      می شوند 

در واحد تپه ماهور ، تیپ آبرفتی همراه با سنگ هاي متنـوع بـوده کـه    . رخساره ها بهتر و فراوان تر است 
ذیري و فرسایش شامل رسوبات آبرفتی عهد حاضر و پادگانه هاي آبرفتی جدید و قدیم می باشند که نفوذپ

رخسـاره   3مشاهده      می شود این تیپ از ) 2(همان طور که در جدول . پذیري زیاد تا خیلی زیاد دارند 
  . رخساره هاي ژئومورفولوژي حوضه نشان داده شده است ) 3(در نقشه . تشکیل شده است 

  زغندمشخصات واحدها ، تیپ ها و رخساره هاي ژئومورفولوژي حوضه ا  -2شمارهجدول 
  مشخصات رخساره ها  مشخصات تیپ ها  مشخصات واحدها

  مساحت  نام  کد
  )هکتار(

  مساحت  عالئم  نام  کد  درصد
  )هکتار(

  مساحت  نام  کد  درصد
  )هکتار(

  درصد

 1  8/76  9/2517  کوهستان  1
ـ 
1  

 دامنه و
  دره

Tgd  
Tg  
Etv  
Ebt  

 25رخنمون سنگی کمتر از   1ـ1ـ1  5/75  6/2473
  درصد

1085  1/33  

 50تا 25رخنمون سنگی با   1ـ1ـ2
  درصد

6/1171  8/35  

دامنه سنگی با واریزه وخاك   1ـ1ـ3
  کم

2/58  8/1  

  8/4  8/158  دامنه سنگی و واریزه  1ـ1ـ4
2 

ـ 
1  

رسوبات رودخانه اي و   1ـ2ـQal  3/44  3/1  1  آبرفتی
  بسترمسیل

3/44  3/1  

تپه   2
  ماهور

6/761  2/23  1 
ـ 
2  

دامنه هاي منظم و انباشته   2ـ1ـ1        نهدام
  ازخاك رسوب

8/308  4/9  

2 
ـ 
2  

  Qt1  آبرفتی
Qt2  
Qal  

  8/11  1/388  پادگانه قدیم  2ـ2ـ1  7/13  8/452
  74/0  4/24  تراس جدید  2ـ2ـ2
  2/1  9/39  آبرفت هاي عهد حاضر  2ـ2ـ3

  

  یشی در حوضه رفیک با اشکال فرساارتباط بین رخساره هاي ژئومو
نتایج حاصل از نقشه هاي ژئومورفولوژي و زمین شناسی و هم چنین بازدیدهاي صحرایی نشان داد از      

به نحو چشمگیري در منطقه وجود دارد و در اکثر     )  S( بین اشکال فرسایش در حوضه ، فرسایش سطحی 
ایـن رخسـاره در اثـر    . یشـی اسـت   رخساره هاي فرسایشی یکی از اشکال مهم در تشکیل تیپ هاي فرسا

در واقع فقدان پوشش گیاهی مناسب و وقـوع  . آبدوي حاصل از باران و یا ذوب برف ها به وجود می آید 
رگبارهاي شدید در ماه هاي خشک سال سبب جدا شـدن ذرات خـاك از تـوده اصـلی شـده و منجـر بـه        
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لیتولـوژي و مقاومـت سـنگ در برابـر     مسلمأ اختالف . حرکت آن به     قسمت هاي پایین دست می شود 
( هوازدگی ، ویژگی هاي اقلیمی و کاربري زمین موقعیت مناسبی براي فرایندهاي فرسایشی ایجاد می کنـد  

از دیگر اشکال فرسایشی در سـطح حوضـه مـی تـوان بـه فرسـایش       ) .  105ص1387قنبرزاده و بهنیافر ، 
اشـاره  )  BE( و فرسایش کنـاري  )  D( یش واریزه اي ، فرسا)  V( ، فرسایش    آبراهه اي )  R( شیاري 

فرسایش شیاري در سطح حوضه عمدتأ به صورت شیارهاي موازي و یا در هم بر روي دامنه هـاي  . نمود 
هرچه در دامنه کوه ها به طرف پایین پیش برود ، شیارها عمیق تر شده و به هـم  . شیب دار ظاهر می شود 

سـانتی متـر    30زمانی که عمق شیارها بـیش از  . تر به وجود    می آورند متصل می شوند و آبراهه بزرگ 
. شود ، شیار در روي دامنه ها به آبراهه ها تبدیل می شود که به عنوان فرسایش آبراهه اي تلقی می گـردد  

این نوع فرسایش در منطقه در شیب هاي تند به عنوان فرسایش آبراهه اي بـوده کـه عمومـأ بسـتر سـنگی      
هم چنین در حوضه ي مورد مطالعه می توان فرسـایش واریـزه اي را مشـاهده نمـود کـه      . ه اي دارد واریز

معموأل در اراضی توده سنگی و یا داراي برونزد سـنگی دیـده مـی شـود و واریـزه هـا از سـنگ هـا براثـر          
امنه هـا  جدا شده و در روي د) در مناطق مرطوب ( و شیمیایی و یخ زدگی ) در مناطق خشک ( هوازدگی 

فرسایش کناري از دیگر رخساره هاي فرسایشـی در سـطح حوضـه ي    . و یا پاي دامنه ها ریزش می کنند 
علـت اصـلی   . مورد مطالعه است که در کناره هاي رودخانه اصلی و آبراهه هاي فرعی آن دیده مـی شـود   

سبب کنش کنـاره هـا در   ایجاد این نوع رخساره ، نیروي برشی آب بوده که در مواقع سیالبی و طغیان آب 
  . پیچان رودها و مناطق بدون پوشش گیاهی در آبراهه ها می شود 

با توجه به اشکال فرسایشی تشریح شده فوق در رخساره هاي ژئومورفولوژي ، وجود ترکیبی اشـکال       
تفکیـک رخسـاره هـاي    . فوق با یکدیگر ، منجر به ایجاد تیپ ها و رخسـاره هـاي فرسایشـی مـی گـردد      

، عکـس هـاي هـوایی ، نقشـه      BLMرسایشی از یکدیگر با توجه به مشاهدات میدانی ، استفاده از روش ف
در تشـریح رخسـاره هـاي    . هاي ژئومورفولوژي ،       زمین شناسی و کاربري اراضی انجام گرفته اسـت  

یس و انـد )  BLMروش ( فرسایشی حروف انگلیسی نوع فرسایش ، اندیس اول بیانگر کـالس فرسـایش   
در اینجا بـه اختصـار فقـط نتـایج حاصـل از بررسـی       . دوم وسعت پراکنش فرسایش در واحد کاري است 

بر این اساس مهم ترین رخسـاره هـاي   . رخساره هاي فرسایشی در حوضه مورد تجزیه و تحلیل می گیرد 
فرسایشـی در   هم چنین پراکنش رخساره هاي. می پردازیم  طقه ، شناسایی که به تشریح آن هافرسایشی من
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ارائـه  ) 3(هر یک از رخساره هاي ژئومورفولوژي حوضه مشخص و تعیین گردیده که نتایج آن در جـدول  
  . شده است 

  ) فرسایش سطحی کم و شیاري خیلی کم و آبراهه اي خیلی کم (  V11 R21S 11ـ رخساره فرسایشی   1
  ،) ي کم فرسایش واریزه اي کم و شیار(  R23 D 21ـ  رخساره فرسایشی  2
  ، ) فرسایش واریزه اي متوسط و شیاري خیلی کم (  R33 D 11ـ  رخساره فرسایشی  3
  ، ) فرسایش واریزه اي زیاد (  D 44ـ  رخساره فرسایشی  4
  ، ) فرسایش کناري خیلی کم (  B 11ـ  رخساره فرسایشی  5
  ،) بدون فرسایش یا بسیارکم و در حدصفر (  E 0ـ  رخساره فرسایشی  6

. رخساره فرسایشی نوع اول در جنوب حوضه و در بخش تپه ماهوري تا دشت منطقـه گسـترش دارد        
متـر قـرار    1400تـا   1300درصد از مساحت حوضه را در برگرفته و در دامنه ارتفاعی  45/11این رخساره 
. اسـت  درصـد دارد و تشـکیالت زمـین شناسـی آن رسـوبات کـواترنري        10تا  8شیب بین . گرفته است 

در جنـوب   R23 D 21رخسـاره  . رخساره ژئومورفولوژي پادگانه آبرفتی قدیم در این تیپ قرار می گیـرد  
تـا   30متر و شیب بـین   1600تا  1300شرقی و جنوب غربی حوضه مشاهده می شود و دامنه ارتفاعی آن 

 30که حـدود  گسترش رخساره فرسایشی نوع سوم عمدتأ در بخش مرکزي حوضه است . درصد دارد  60
 30متر و شـیب   1900تا  1300این رخساره نیز در دامنه ارتفاعی . مساحت کل حوضه را در برمی گیرد % 
در شکل فرسایش شیاري ، شـیارها هنـوز   . درصد و تشکیالت زمین شناسی آن گرانودیوریت است  60تا 

قسمت هـاي مرکـزي حوضـه و     رخساره فرسایشی واریزه اي زیاد در. در مراحل اولیه تشکیل قرار دارند 
رخساره داراي این نوع فرسـایش مـی باشـد و    %  75بیش از . از کل منطقه را دربرگرفته است %  46حدود 

رخساره فرسـایش  . واریزه ها فعال و اکثرأ زاویه دار هستند . متر قرار دارد  2000تا  1500دردامنه ارتفاعی 
ده تپـه مـاهور تـا دشـت گسـترش داشـته و دامنـه        کناري در مسیل هاي حوضه در بخش جنوبی و محدو

رخساره بدون فرسایش نیز در اراضی و باغات . درصد دارد  5تا  2متر و شیب  1400تا  1300ارتفاعی آن 
به دلیل پوشش گیاهی زراعی و تراس بـودن اراضـی ، فرسـایش در ایـن اراضـی      . کنار مسیل ها قرار دارد 

  . متوقف می باشد 
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  )هکتار ( اره هاي ژئومورفیک و اشکال فرسایشی مرتبط با آن ها در حوضه رخس-3شمارهجدول 
 رخساره ژئومورفولوژي 1ـ1ـ1 1ـ1ـ2 1ـ1ـ3 1ـ1ـ4 1ـ2ـ1 2ـ1ـ1 2ـ2ـ1 2ـ2ـ2  2ـ2ـ3 کل

50/375 0 0 50/375 0 0 0 0 0 0  فرسایش سطحی

04/302 0 11/0 0 17/300 52/1 0 0 25/0 0  فرسایش واریزه اي کم

81/979 0 0 04/0 0 96/21 08/0 0 84/1 89/955  فرسایش واریزه اي متوسط

32/1519 0 0 20/7 07/4 88/6 80/158 58/57 90/1157 90/126  فرسایش واریزه اي زیاد

58/44 60/38 0 0 0 98/5 0 0 0 0  فرسایش کناري

44/58 26/1 29/24 39/5 01/4 90/7 0 90/0 24/12 46/2  بدون فرسایش

70/3279 86/39 40/24 13/388 24/308 25/44 88/158 48/58 23/1172 25/1085  کل

  

  
  فرسایش سطحی با گسترش بسیار زیاد در سطح حوضه  -3شکل شماره

  
  نمونه اي از رخساره فرسایش واریزه اي شدید در حوضه  -4شکل شماره

  

  
  ژئومورفولوژي حوضه ي آبریز ازغندنقشه  -5شکل شماره
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  منظره اي از رخساره فرسایش کناري خیلی کم در حوضه   -6شکل شماره

  

 
  رخساره هاي فرسایشی در حوضه ي آبریز ازغند نقشه -7شکل شماره
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  نتیجه گیري 
با توجه به . حوضه ي ازغند در مجاورت کویر مرکزي و در منطقه گرم و نیمه خشک واقع شده است      

از عوامل مهم تخریب و فرسایش ، سـنگ هـاي حوضـه     موقعیت و وضعیت ارتفاعی منطقه مورد مطالعه ،
عالوه بر جنس سنگ می توان به نقش آب و یخبندان ، تغییرات پیوسـته دمـا ، شـیب ، پوشـش گیـاهی و      

بر این اساس مشخص گردید که محدوده تحت تأثیر درازمدت انواع فرسـایش هـاي   . تکتونیک اشاره کرد 
هوازدگی شیمیایی و تولید خاك به دلیل کمبود آب و رطوبـت   فیزیکی و کمتر شیمیایی بوده که محدودیت

در این حوضـه فراینـدهاي هـوازدگی در واحـدهاي ولکـانیکی بیشـتر شـامل        . و خشکی منطقه  می باشد 
هوازدگی فیزیکی و مکانیکی بوده که طی آن خاك هاي واریزه اي دانه متوسـط تـا درشـت تشـکیل شـده      

واحد ها ، شامل آلتراسیون کانی هاي ناپایدار بوده که کانی هاي ثانویـه  هوازدگی شیمیایی در این   . است 
هوازدگی در آبرفت هاي کـواترنري بیشـتر از نـوع شـیمیایی بـوده ، البتـه       . جدید را به وجود آورده است 

هوازدگی مکانیکی در این نوع رسوبات بیشتر از نوع حمل شدن به وسیله سیالب ها به صورت بار کششی 
در حوضه ي ازغند ، رودخانه در مرحله بلوغ اسـت و فراینـد فرسـایش و    . صورت گرفته است ـ جهشی 

وسعت زیاد رخنمون هاي سنگی . آبراهه ها عمدتأ تنگ و پرشیب می باشند . تخریب در حال انجام است 
در این حوضه زمینه مساعدي را جهت هوازدگی و فرسایش سنگ هـا و ایجـاد رسـوبات ناپیوسـته ایجـاد      

نتایج تحقیق آشکار نمود که اولین عامل تأثیرگذار در فرسایش ، شیب و توپوگرافی است کـه  . رده است ک
عامل پوشش گیاهی که شامل تغییرکـاربري اراضـی و   . سبب ایجاد رواناب با حجم و سرعت باال می شود 

اسی که عمدتأ مقـاوم  تشکیالت    زمین شن. چراي دام بی رویه دام می شود در اولویت دوم قرار می گیرد 
نظر به این که روستائیان منطقه از راه دامداري و کشاورزي . هستند نقش کمتري در اشکال فرسایش دارند 

امرار معاش دارند در نتیجه همین عامل به همراه عوامل طبیعی باعث ایجاد فرسایش سـطحی و کنـاري بـر    
عبارتند از ؛ فرسایش سطحی ، شیاري ، آبراهه  مهم ترین اشکال فرسایشی منطقه. روي دامنه ها شده است 

خشکسالی هاي اخیـر نیـز باعـث فشـار بیشـتر بـه مراتـع و سـفره هـاي آب          . اي ، واریزه اي و کناره اي 
  . زیرزمینی شده و افزایش تعداد دام نیز باعث کاهش دبی قنات ها و چشمه سارها گردیده است 

دینامیکی مسلط و حاکم بر حوضه و هم چنین تمایـل سـاکنان بـه    بنابراین با توجه به فرایندهاي مورفو     
اجراي برنامه هاي منجر به بهبود اوضاع اقتصادي ـ اجتماعی آنان و طی بررسی هاي میـدانی راهکارهـایی    
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جهت بهبود وضع موجود ، یعنی کاهش و کنترل فرایندهاي شکل زایی ، کنتـرل فرسـایش و جلـوگیري از    
زارها ، اجراي عملیات آبخیزداري بیولوژیک در رخساره هاي خـاك دار حفاظـت و    تبدیل مراتع به    دیم

ایـن  . پیشنهاد می شود . . . قرق مراتع ، اصالح شیب آبراهه ها ، ایجاد دیواره هاي حفاظتی در مسیل ها و 
 اقدامات باعث رونق فعالیت هاي کشاورزي و دامداري در سطح منطقه شده و بـه تبـع آن افـزایش قـدرت    

  . اقتصادي خانوارها می تواند از مهاجرت هاي روستایی جلوگیري به عمل آورد 
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