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Abstract 

An assessment of tectonic activity, especially active tectonic movements and the resulting hazards, 

requires a thorough understanding of geomorphological processes. Many geomorphological features 

are very sensitive to active tectonic movements and change with them. The aim of this study was to 

use geomorphic indices, that is, basin asymmetry factor (AF), basin sinuosity index (S), basin shape 

index (BS), river longitudinal slope index (SL), bifurcation ratio (Rb), unevenness number (Rn), 

relative relief index (Bh), mountain front sinuosity (Smf), drainage density (Dd), hypsometry, drawing 

and analysis of erosion maps of formations, soils and land use to identify the relationship of tectonic 

activity with soil erosion in Karun catchment area (upstream of Shahid Abbaspour Dam). The results 

show that tectonic activity in erodible formations causes lateral erosion and as a result the soils are 

eroded, but in resistant formations the tectonic activity has low effect, so the soils are strong. Sub-

channels often enter the main stream at an acute angle. Karun River in the study basin is spread on 

soft and erodible formations such as Gurpi, Pabdeh, Aghajari, Gachsaran and Mishan and flows with 

less intensity. In this case, the erosion in the river route is low. The most erosion is along the river in 

the center and southeast of the basin. The basin is hypsometrically balanced and the topographic and 

geomorphic appearance of the studied basin is affected by tectonic activities, which results in high 

elevation and sloping of basin. The streams flow is almost irregular. Sub-streams also often enter the 

main stream at an acute angle. The drainage density of the canals is low and the soil is highly 

permeable, covered with dense vegetation and coarse-grained drainage. 
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 1-11صص   ، 1041، بهار کمیچهل و  ۀ، شمارازدهمیسال  ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی
 

 یژئومورفومتر یهاکیتکنعباسپور با  دیدر حوضه سد شه شیو فرسا کیتکتون طیشرا لیتحل
 

 ایران  ،خرمشهر،خرمشهر ییایدانشگاه علوم و فنون در دانشکده منااع طبیعی دریا، ،دریا یشناسنیزمگروه  ژئومورفولوژی، اریاستاد -1پور یموم یمهد 

 رانیخرمشهر، ا، خرمشهر ییایدانشگاه علوم و فنون در ،یژئومورفولوژ کارشناس ارشد -یمعاو دیمهش

 

 04/0/1044: تصویب تاریخ         22/2/1044تاریخ بازنگری:         9/2/1044: دریافت تاریخ

 چکیده

حرکات تکتونیکی جوان و خطرات ناشی از آن نی از ا    خصوصا های تکتونیکی و ارزیاای کامل فعالیت

شناخت کامل فرایندهای ژئومورفولوژی دارد. اس یاری از ع وارژ ژئومورفول وژیکی در ملاا ل حرک ات 

ه د  ای ن پ شوهش اس ت اده از کنن د. تغیی ر م ی ه اآنتکتونیکی فعال اسیار حساس هستند و همزمان اا 

(، ش اخص S(، ش اخص سینوس یت  حوض   )Afن حوض   )های ژئومورفیک )شاخص عدم تل ارشاخص

(، Rnع دد ن اهمواری )(، Rbنسبت انش عا  )(، SL(، شاخص شیب طولی رودخان  )BSشکل حوض  )

، (، هیوس ومتری(Dd(، تراکم زهکش ی )Smfپیشانی کوهستانی ) وخمچیپ(، Bhارجستگی نسبی حوض  )

فعالی ت  رااط  آگاهی از  و کاراری اراضی ارای هاپذیری سازندها، خاکهای فرسایشرسم و تحلیل نلش 

نتایج نشان داده اس ت  حوض  آاریز کارون )االادست سد شهید عباسوور( است. خاک اا فرسایش یتکتونیک

ه ا خ اک ج  یدرنتو  ش دهای پذیر ااعث فرسایش کن ارههای تکتونیکی در سازندهای فرسایشفعالیت ک 

ه ا تلریب ام ملاوم ت گذاشت  و خاک کمی ساختی اثرلاوم فعالیت زمیندر سازندهای م امایااند فرسایش می

رودخان   ش وند. ای ا  جری ان اص لی وارد م یهای فرعی نیز اغلب تحت زاوی  حادهخود را دارند. آاراه 

گ ورپی، پاا ده، آغاج اری،  پ ذیر نیی رار روی س ازندهای ن رم و فرس ایش موردمطالع حوض  کارون در 

گردد. در ای ن حال ت فرس ایش در مس یر کمتری جاری می انیجرشدتن پهن شده و اا گچساران و میشا

ای در مرکز و جن و  ای غالب است ایشترین فرسایش کنار رودخان تر اوده، اما فرسایش کنارهرودخان  کم
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س یمای توپوگرافی ک و ژئومورفی ک حوض  از نیر هیوسومتری متعادل ا وده و  .استشرق حوض  

 یش دگکج زی اد و یوالن دیپست ک  نتیج  آن های تکتونیک متأثر استاز فعالیت موردمطالع حوض  

 .است حوض 

 .ژئومورفومتری یهاشاخصنئوتکتونیک، فرسایش، سد شهید عباسوور،  :هاهواژکلید

 مقدمه -1

من اط  کوهس تانی های زی اد ، توپوگرافی خشن و اختلا  ارت اعفعالیت تکتونیکعواملی مانند سازندهای سست، 

ه ای ا رای ایج اد م زارع، س اخت گیاهی، تخری ب جنگ لتر، چرای م رط و کاهش پوششارت اعمرت ع اا مناط  کم

کشاورزان منطل  از ت وان خ اک ا رای کش اورزی،  ازحدشیاارداری نامناسب و نادرست، اهره یهایزنشخم  ،هاجاده

ا   ت رین عوام ل یک ی از مه م وه واآ همچنین  .(1972)مددی و نیک پور، ند نمایزمین  فرسایش خاک را فراهم می

زایی و هم روی وضع پوش ش گی اهی آن منطل   ت أثیر دارد آورندة فرسایش آای هر منطل  ک  روی دیدة خاک وجود

ی مانن د الل یم، یه ا تح ت ت أثیر پارامتره اش بک  آاراه   گیری و تکاملشکل ک یطورا  .(1972)مددی و نیک پور، 

تحلیل یک شبک  زهکشی در پاسخ ا   فرآین دهایی اس ت ک   رون د تغیی ر و  استهای تکتونیکی فرسایش و فعالیت

ورفی ک ی ک ه ای ژئومش اخص ازآنجاک . (1977زاده و معاوی، )علمیکند شکل گذشت  و اخیر حوض  را توجی  می

دهند. ارای مطالع  و اررسی میزان تأثیر تکتونی ک در منطل   م ی د هس تند. ولت ی اندی نسبی از تکتونیک ارائ  میطبل 

)ملص ودی و شود نتایج اا معناتر و مستندتر خواهد ا ود چندین شاخص ژئومورفیکی در یک ناحی  خاص است اده می

ه ای ا ردن ا   وض عیت و می زان ت أثیر فعالی تها یکی از اازارهای اساسی ا رای پ یاین شاخص. (1971همکاران، 

 .(1971)رامشت و همکاران، نئوتکتونیکی در سطح زمین هستند 

حرکات تکتونیکی معاصر و جوان و خط رات ناش ی از آن نی از  خصوصا های تکتونیکی و ارزیاای کامل فعالیت

های ژئومورفول وژی نل ش شناخت کامل از سرعت و آرایش فرایندهای ژئومورفولوژی دارد. ارای این منیور روش ا 

نمایند، زیرا اسیاری از عوارژ ژئومورفولوژیکی در ملاال حرک ات تکت ونیکی فع ال اس یار حس اس ای ا می مهمی را

ای اا توج   ا   ش رایط خ اص خ ود از هر منطل . (1971)سمندر و روستایی، کنند تغییر می هاآنهستند و همزمان اا 

شناسی تشکیل شده است ک  ا ر می زان ن وذپ ذیری آ ، فرس ایش، رس و ، الگ وی هندس ی سازندهای متنوع زمین

 (1911ای اتی خطیب ی ) .(1971 ملدم و همک اران، )رضاییگذارد های آاریز اثر میها و ژئومورفولوژی حوض رودخان 

ه ای پ ذیر ش دن خ اکه ا در فرس ایشها در طول دامن های فیزیکی و شیمیایی خاکنلش تغییرات ویشگیا  تحلیل 

کریم ی و  .( پرداخ تش هرنیمشکغرای سبلان )از اه ر ت ا های شمال: دامن ها )اا تأکید ار فرسایش خندلی(کوهستان

 را ها ا ا اس ت اده از تواا ع ریاض ینلش مورفوتکتونیک در فرسایش و تغییرات نیمرخ طولی رودخان  (1971همکاران)

اوزن پرداختن د. در ا  اررسی تغییرات ش کل هندس ی رودخان   ل زل (1971رضایی ملدم و همکاران )ررسی کردند. ا
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ا    (1971یم انی و ش رفی )شناس ی منطل   ا ود. ار عوامل ژئومورفولوژی ک و زمین هاآنتحلی ، ایشترین تأکید  این

مطالع  ژئومورفولوژی و عوامل مؤثر در فرسایش کناری رودخان  هررود در استان لرس تان پرداختن د. پشوهش گران ا ا 

و آزم ایش رس وااتی ک   در مس یر رودخان    1911سال  IRSای و تصویر ماهواره 1990است اده از عکس هوایی سال 

دس ت ک اهش یافت   ری رودخان  از االادست ا  طر  پ اییننشان دادند تغییرات مورفولوژی و فرسایش کنا دارندلرار 

ا  مطالع  نئوتکتونیک و فرسایش حوض  مارون اا تکنی ک ژئومورف ومتری پرداخ ت. در ای ن  (1971پور ). مومیاست

یم انی و ع   انج ام ش د. مطالهای نئوتکتونی ک پای  و شاخصهم ۀپشوهش اا است اده از مدل رلومی ارت اع منطل ، نلش

ه ای ژئومورفی ک تحلی ل اا است اده از ش اخصرا تکتونیک فعال در حوض  سمنان )جنو  سمنان(  (1979همکاران )

دو گسل را از نیر ژئومورفول وژی تکتونی ک م ورد تحلی ل ل رار دادن د، در ای ن  (2440) 1و همکاران زوولی کردند.

( Vf(، و نسبت عرژ دره ا   ارت  اع )Smf(، سینوسیت  جبه  کوهستان )SLپشوهش از شاخص گرادیان طول جریان )

ه ای نیم   میزان فرسایش خاک در مخ ازن س دها را در اس وانیا ا ا روش (2441) 2دیونت و همکاراناست اده نمودند. 

دهن د. روش پسیاک، نتایج لاا ل لب ولی ارائ   م یویشه ها و ا کمی مطالع  کردند و ا  این نتیج  رسیدند ک  این روش

کوهس تانی در منطل   ت وآس و س ریا در  ساختی در دو جبه های زمیناا ملایس  شاخص (2441) 9فرانکلی و پازاگی

در آل   ایتالی ا  ژئومتری شبک  زهکشی اا توج  ا   تکتونی ک (2449) 0رایولین و سواجنولی .دادند را انجامنیومکزیکو 

 ۀحوض  ا رای را  DEMمورفوتکتونی ک اراس اس  ه ایتحلی ل (2447) 1و همکاران رادیگرراسکیزای مطالع  کردند. 

 دورانت ی کردن د. ت کیک هم از آای را و اادی فرسایش و نئوتکتونیکی عوارژ و دادند انجام مجارستان پانونیان مرکزی

از ش اخص های زهکشی جنو  غرای کشور ارزی ل را ا ا اس ت اده آنالیز مورفوتکتونیک حوض  (2410) 1و همکاران

ه ای ه د  ای ن پ شوهش اس ت اده از ش اخص ل رار دان د. موردمطالع  ( و پروفیل ط ولی SLگرادیان طول جریان )

(، ش اخص S(، شاخص سینوسیت  حوض   )T(، شاخص تلارن عرضی )Afژئومورفیک )شاخص عدم تلارن حوض  )

(، ارجس تگی Rnن اهمواری )ع دد (، Rbنس بت انش عا  )(، SL(، شاخص شیب طولی رودخان  )BSشکل حوض  )

ه ای و تحلی ل نلش  رسم ، (، هیوسومتری(Dd(، تراکم زهکشی )mfSپیشانی کوهستانی ) وخمچیپ(، Bhنسبی حوض  )

حوض    خ اک اا فرس ایش یفعالیت تکتونیک رااط آگاهی از  ارای ها و کاراری اراضیپذیری سازندها، خاکفرسایش

 ( است.آاریز کارون )االادست سد شهید عباسوور

                                                           
1 Zovoili et al 

2 Devente et al  

3 Frankel and Pazzaglia  

4 Ribolin and Spagnolo 

5 Ruszkiczay-Rudiger et al 

6 Doranti et al 
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 موردمطالعهمنطقه  -2

 91 ییای جغرافدر ع رژ  لومترمراعیک 9271حوض  آاخیز سد شهید عباسوور اا مساحت  یا 1حوض  آاخیز کارون 

ش رلی ل رار دارد.  دلیل   21درج   و  14دلیل  تا  21درج  و  07 شمالی ودلیل   99و  درج  92تا  دلیل  94و درج  

-کیار و اازفت تشکیل شده ک  هریک از ای ن ش اخ ونک، آ های خرسان، آ این حوض  از چهار شاخ  اصلی ا  نام

و پ س از الح اق، رود ک ارون در جه ت  رندیگیمهای چهارمحال اختیاری سرچشم  ها از ارت اعات مختلف از استان

ای ن  .رس دعباس وور م یش هید کیلومتر ا  محل سد  104طی مسیر و پس از  شمال غرای جریان یافت  -جنو  شرلی

شناس ی متن وعی تش کیل ش ده لرار دارد و از واحدهای س ن  خوردهنیچ شناسی در زون زاگرسمنطل  از نیر زمین

 .(1)شکل (1919نیا و همکاران، )فیضاست 

 

 
( و طبقات ارتفاعی آن در مدل زردرنگان خوزستان )محدوده تدر اس موردمطالعه حوضهموقعیت  -1شکل 

 است. موردمطالعهاطراف منطقه  یهاحوضهروی نقشه استان،  یهانام. رقومی ارتفاع
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 هامواد و روش -0

ای کتااخان  ه ای اررس یا ا های علمی در زمین   موض وع پ شوهش انجام این پشوهش در ااتدا منااع و یافت ارای 

ک   دارای ل درت  DEMو نلش   144444/1شناسی ، نلش  زمین214444/1های توپوگرافی و از نلش شده آوری جمع

ه ای ژئومورفی ک، از ارنام   ارای محاس ب  ش اخصدر این مطالع  است اده شده است.  است متر 1/12ت کیکی مکانی 

های ژئومورفی ک ا   ک ار است اده شده است. شاخص Arc GIS10.4افزار و نرم Matlabافزار در نرم TecDEMجانبی 

(، ش اخص سینوس یت  حوض   T(، شاخص تل ارن عرض ی )Afارده شده در این تحلی  شاخص عدم تلارن حوض  )

(S(  شاخص شکل حوض ،)BS(   شاخص شیب طولی رودخان ،)SL ،) وخمچیپ ( پیش انی کوهس تانیmfS ت راکم ،)

 ند.هست هیوسومتری و (Ddزهکشی )

 شاخص عدم تقارن حوضه -0-1

رود. مل ادیر های زهکشی ا   ک ار م ی، ارای تعیین کج شدگی تکتونیکی حوض (Af)شاخص عدم تلارن حوض  

نشان  عمل اال ا آم دگی در س مت راس ت رودخان   و  14عدم فعالیت تکتونیک، ملادیر ایش از  ةنشان دهند 14اراار 

. ش اخص ع دم (1971)گ وراای و ام امی، نگر االاآمدگی در سمت چ  آاراه  اصلی رودخان  اس ت نشا 14کمتر از 

 شود.محاسب  می (1رااط  )اراساس  (Af)تلارن حوض  

Af (1رااط  ) = 100(
Ar

At
) 

Ar: (،مساحت سمت راست حوض  )دید ا   س مت پ ایین At (   1م دونی و همک ارانحمس احت ک ل حوض ،

2441.) 

 (Tشاخص تقارن عرضی ) -0-2

ت ر ااش د ع دم تل ارن در حوض   ملدار این شاخص این ص ر و یک در تغییر است و هرچ  عدد ا  یک نزدی ک

رااط   ( اراس اس T. شاخص تلارن عرض ی )(1771، 9؛ کلر و پینتر1770، 2)کوکسایشتر است و تکتونیک فعال است 

 گردد.محاسب  می (2)
 

T (2رااط  ) =
𝐷𝑎

Dd
 

 Da حوض  ، فاصل  رودخان  اصلی حوض  تا خط وسطDd فاصل  مرز حوض  تا خط وسط حوض   )گ وراای و ،

 (.1971امامی، 

 

                                                           
1 Hamdouni et al 

2 Cox  

3 Keller and Pinter  
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 (Sشاخص سینوسیته حوضه ) -0-0

های تکتونیکی، رااط  غی ر مس تلیم دارد یعن ی ا ا میزان سینوسیت  حوض  اا تغییر شیب استر رودخان  ار اثر فعالیت

پیت ز . (1970اهرام ی و همک اران،  ،1971)گ وراای و ام امی، یاا د کاهش میزان سینوسیت  فعالیت تکتونیک افرایش می

)یم انی و ان دی نم وده اس ت تلس یم (1ج دول )نوع رودخان  را ا  شرح  0 پیچشیارحسب میزان ضریب  (1711)

 شود.محاسب  می (9رااط  )( اراساس S. شاخص سینوسیت  حوض  )(1971همکاران، 
 

𝑆 (9رااط  ) =
C

V
 

C  طول رودخان ،Vطول رودخان  ا  خط مستلیم ، 

 (BSشاخص شکل حوضه ) -0-0

ای دارند. شکل حوض  در طول زمان ا ا تول ف می زان اال ا آم ادگی و هایی اا تکتونیک فعال، شکل کشیدهحوض 

از نی ر  0هایی ک   ا ا مل ادیر ایش تر از . حوض (1799، 1)اال و مک فادنشود دایره شکل می جیتدرا کاهش فعالیت، 

ه ا از ااش د، حوض   0ت ا  9. زمانی ک  شاخص شکل حوض  این (2412، 2و همکاران )محمودتکتونیکی فعال هستند 

دهن د ک   از نی ر های دای ره ش کل را نش ان م ی، حوض 9فعال هستند. ملادیر کمتر از ساختی نیم  نیر فعالیت زمین

 گردد.محاسب  می (0رااط  )( اراساس BS. شاخص شکل حوض  )(2441مدونی و همکاران، ح)اند فعالیت، غیر فعال

BS (0رااط  ) =
𝐵𝐼

BW
 

BS حوض ؛: شاخص شکل: BI ترین ملس م آ  ت ا خروج ی حوض  ؛طول حوض  از انتهایی اندازه Bw پهن ای :

 لسمت. ترینحوض  در پهن

 (SLشاخص شیب طولی رودخانه ) -0-5

نیم ی را ک   در اث ر تواند هرگون   ا یا  تغییرات طولی رودخان  و شیب آاراه  حساس است و می SLشاخص 

تکتونیکی یا ملاومت سن  در شیب طولی آاراه  ایجاد شده است نشان دهد. شاخص م ذکور ا   ل درت های فعالیت

تواند ایانگر حرکات تکتونیک فعال و جوان ااشد. این شاخص االا آمدگی منطل  را ا ر اث ر رودخان  استگی داشت  و می

یکی فعال در تغییر ش کل زم ین م ؤثر ااش ند در مناطلی ک  حرکات تکتون SLهای تکتونیکی نمایان کند. میزان فعالیت

 .شودیممحاسب   (1رااط  )( اراساس SLشاخص شیب طولی رودخان  ) .(1971)سمندر و روستایی، زیاد است 

𝑆𝐿 (1رااط  ) = (
𝐻

L
)𝐿 

                                                           
1 Bull and  Mcfadden 

2 Mahmood et al 
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: Lشده این دو نلط   )مت ر(،  یریگاندازه: طول مسیر Lشده )متر(،  یریگاندازه: اختلا  ارت اع این دو نلط  

س مندر و روس تایی، نلط   آاراه   در االادس ت )مت ر( ) نیترمرت  عشده تا  گیریاندازه ۀمنطلطول رودخان  از وسط 

 .(2441، 1گارسیا و تورتوساا  نلل از  ،1971

 (mfSپیشانی کوهستانی ) وخمپیچشاخص  -0-1

این شاخص انعکاس دهنده توازن این نیروهای فرسایشی اس ت ک   تمای ل ا   ایج اد س اخت سینوس ی دارن د،  

ساختی متمایل ا  ایجاد یک پیشانی مستلیم همراه اا یک گسل فع ال احاط   کنن ده آن اس ت نیروهای زمین ک درحالی

 شود.محاسب  می (1رااط  )( اراساس mfSپیشانی کوهستانی ) وخمپیچ .(1970)خدااخش نشاد و همکاران،

Smf (1رااط  ) =
Lmf

Ls
 

mfLکن د. : طول پیشانی کوه در دامن  آن، یعنی جایی ک  دامن  کوه ا  دش ت ارخ ورد م ی: Ls ط ول خ ط  مع ادل

 .(1970)خدااخش نشاد و همکاران،مستلیم در اخش پیشانی کوه 

 (Ddتراکم زهکشی ) -0-2

. ه ر چ   اس ته ای مختل ف (، شاخصی از چگونگی تولید هرزآ  و فرسایش در لس متDdتراکم زهکشی )

فرس ایش در حوض   ایش تر اس ت. ت راکم زهکش ی اال ا نتیج   م واد تراکم زهکشی یک حوض  ایشتر ااش د می زان 

 ریزدان  خ اک و ااف ت زهکش ی  زیرسطحی ضعیف یا غیر لاال ن وذ و پوشش گیاهی تنک و ن اهمواری کوهس تانی

، تراکم پوش ش گی اهی زی اد و هم واری منطل   سیار االاا یرین وذپذ خاک زیرین است. ملدار کم این شاخص ایانگر

ده د تراکم زهکشی و شدت فرسایش خ اک را نش ان م یرااط  این  (1جدول ) .(1971، )لادری و فاضلی ثانیاست 

 شود.محاسب  می (9رااط  )اراساس  (Dd)تراکم زهکشی  .(1912)لاسمی آریان، 

Dd (9رااط  ) =
Σ𝐋𝐢

√𝐀
 

 

 (.1032)قاسمی آریان،  رابطه بین تراکم زهکشی و شدت فرسایش خاک -1جدول 
 کلاس فرسایش خاک تراکم زهکشی

 فرسایش کم 4-0

 فرسایش متوسط 0-1

 فرسایش زیاد 1-11

 فرسایش خیلی زیاد >11

 

 

                                                           
1 Garsia and tortosa  
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 (Hi) هیپسومتری -0-3

ه ای مختل ف، ا دون در نی ر مهم ارای ارآورد و ملایس  تکامل ژئومورفیک لندفرمهای هیوسومتری، اازاری تحلیل

شناس ی در گرفتن عامل این تکامل است. همچنین انتگرال هیوسومتری می زان فرسایش ی اس ت ک   ط ی زم ان زم ین

( ایانگر توپ وگرافی ج وان %14هیوسومتریک ). ملادیر االای انتگرال (1971)مومی پور، معینی ات اق افتاده است  ۀحوض

ن اهموار،  یه ایارجس تگعمی  ،  یه اارشزیاد نسبت ا  میانگین حوض  زهکشی است و ا ا  یوالندیپستو وجود 

هر چ  این رلم ا  ص ر نزدیک ااش د، گ ذر از مرحل   از  و شودیمسطوح االاآمده و اریده شده توسط شبک  زهکشی 

معیاری ارای تش خیص چرخ    عنوانا سومتریک و درج  اریدگی ااعث شده تا از این شاخص ومرحل  ا  پیری را هی

-محاس ب  م ی (1رااط   )هیوسومتری اراس اس شاخص  .(1979)یمانی و علمیزاده، است اده شود  اندازچشمفرسایشی 

 شود.

 =Hi (Hmax-Hmin)/ ( h-Hmin) (1رااط  )

Hiسومتریک، یو: انتگرال هHmax  ،حداکثر ارت اعHmin  ،حدالل ارت اعh   یمانی و علم یمیانگین ارت اع حوض(-

 .(1979زاده، 

 نتایج و بحث  -0

نت ایج ش اخص ع دم  اساس ارااشند ک  ترین عامل تغییر شکل ناهمواری و فرسایش میساختی مهمحرکات زمین

. در ای ن می ان، اس ت یش دگکج(، استر حوض   از حال ت پای دار خ اره ش ده و دارای Af( )21/29تلارن حوض  )

در گروه رودخان  پیچانرودی لرار دارد. همچن ین ش اخص  موردمطالع (، حوض  S( )91/1شاخص سینوسیت  حوض  )

اندی حوض  ا   روش اس ترالر حوض   اا رتب  .استال حوض  از لحاظ تکتونیکی نیم  فع (،BS( )90/9شکل حوض  )

 .حوض  معمولی استک  ایانگر این( 210/0)( Rb)نسبت انشعا  حوض   ملادیر لرار دارد و 1 ةدر رد

ده د س ازندهای س خت )آس ماری، اختی اری و ، نشان م ی(Rn( )191/729شاخص عدد ناهمواری )محاسبات 

ااشند فرسایش محدودی را ا رای حوض   ایج اد گردیدن د. در ملاا ل، می داریان( ک  متشکل از آهک سخت -فهلیان

)آغاجاری، گچساران، کشدمی، میشان، پااده و گورپی( ک   ا ا خصوص یات لیتول وژی م ارن،  سازندهای فرسایش پذیر

روی کنن د. ا ر حوض  ایجاد م ی یریپذشیفرساهای آهکی و ماس  سن  نلاط مستعد ارای شیل، انیدریت، نمک، لای 

س ول ل رار دارن د. فرس ایش سول و رخنم ون س نگی اینس ویهای نارس اینسویپذیر خاکایشتر سازندهای فرسایش

 یرو ا ره ای پ ایین ایش تر رده ااش ند.ه ا م یسازندها و فعالیت تکتونیکی نلش مؤثری در تضعیف این ن وع خ اک

ا    1 ةاند. محل تل الی آاراه   ردسازندهای سخت جاریهای االاتر ایشتر در پذیر لرار دارند و ردهسازندهای فرسایش

 است.سول سول و تا حدودی رخنمون سنگی اینسویسد عباسوور ار روی سازندهای اا فرسایش کم و خاک اینسوی
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 هاحوضه ریزهیپسومتری  -2شکل 

 
 هیپسومتری موردمطالعه یهاحوضه ریز -0شکل 

 

عل اوه ا. اس تس اختی حوض  متأثر از فعالی ت زم یننشان از اینک  (، Bh( )2040ارجستگی نسبی حوض  )ملادیر 

ت راکم زهکش ی ده د ک   دارای جوانی نش ان م ی ۀدر مرحل ( حوض  را0/4) محاسبات شاخص انتگرال هیوسومتری

(Dd( )910/4 ،) خ اک و پوش ش  موردمطالع غر  منطل  اما در لسمت کمی از شمال ؛استو پوشش گیاهی زیاد کم

ان د. در ای ن لس مت حوض   ا ا سس ت ش دن اند و هزاردره را ا  وجود آوردهگیاهی متراکم تضعیف و تخریب شده
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آمده است. ا  علت از دس ت رف تن پیوس تگی  وجود ا ها ها، تغییرات مهمی در ملاومت، طبیعت و ترکیب خاکخاک

 شود.مشاهده می موردمطالع رانا حوض  های سست زیشیارهای متراکمی در سن  جیتدرا ذرات خاک 

ه ای رخنم ون ه ای ا ر روی خ اکاند و ایشترین آاراه های ادلند جاریها ار روی خاکترین آاراه همچنین کم

ه ا در آن جری ان دارن د. فعالی ت ه ا آاراه  سول تم ام ردهسنگی اینسوتی سول لرار دارند. در این میان خاک اینسوتی

ها دارد. عل اوه ا ر فعالی ت تکتونی ک و فرس ایش ها ار روی این نوع خاکدر تشکیل این آاراه تکتونیک نلش مهمی 

خ اک  1ا   ج دول  توج   ا اشود. ها ااعث تضعیف و فرسایش خاک میها ار روی این خاکسازندها جریان آاراه 

 در کلاس فرسایش کم لرار دارد. موردمطالع حوض  

 

  

آبراهه  SLنیمرخ توپوگرافی به همراه مقادیر  -0شکل 

 جنوب حوضه

آبراهه  SLنیمرخ توپوگرافی به همراه مقادیر  -5شکل 

 شمال حوضه
 

ه ای زم ین، مبح ث مهم ی در مطالع ات گی ری لن دفرمهای تکتونیکی و ارتباط آن اا ش کلفعالیت ۀاررسی رااط

(، حوض   دارای Af( )21/29ا  نتایج شاخص عدم تلارن حوض   ) توج  اا. (1971پور، )مومیژئومورفولوژیکی است 

ه ای فعالیت تکتونیکی است و این عامل ااعث االاآمدگی در سمت چ  آاراه  اصلی رودخان  شده است ک  ا ا یافت  

این حوض  ااع ث تغیی ر  اطرا  هایین شاخص گسلهای اهمخوانی دارد. اراساس یافت  (1971)همکاران،  اهرامی و

( S. همچنین ش اخص پیچن اکی حوض   )است ساختیفعالیت زمین ج یدرنتمسیر رودخان  شده و کج شدگی حوض  

ه ای کند ک  ا ا یافت  خم رودخان ، حوض  را ا  حالت تعادل نزدیک میو(، رودخان  حالت پیچانرودی دارد، پیچ91/1)

(، حوض   کش یده و فعالی ت BS( )90/9مطاالت دارد. در این میان شاخص شکل حوض  ) (1979) یمانی و همکاران

مطاال ت  (1970) داودی و همک اران ،(1979) کرم ی و همک ارانه ای تکتویک در سطح متوسط لرار دارد ک  اا یافت 

دارای آش  تگی  حوض  معمولی اس ت. ش بک  حوض   دهدنشان می (210/0) (Rbنسبت انشعا  )نتایج ملادیر  دارد.



 11                           ....           در حوض  سد شیو فرسا کیتکتون طیشرا لیتحل                                     دهمیاز سال

     

مع اوی  ، ک  ا ا نت ایجاستهیدروگرا  در نلط  خروجی لاعده پهن و در نلط  اوه کوتاه  ساختمانی متوسطی است و

 .همخوانی دارد (1971) ثانیلادری و فاضلی، (1971و علمی زاده )

و ش اخص  (Bh( )2040ارجس تگی نس بی حوض   )(، 191/729) (Rnعدد ناهمواری )نتایج محاسبات شاخص 

 ج  یدرنت ه ایاالاآم دگ(، ایانگر اینک  حوض   از لح اظ س اختاری دارای پیچی دگی و 1/4)(، Hi)انتگرال هیوسومتری 

ارجستگی سطح حوض   نل ش مهم ی در ن وع خ اک دارد. همچن ین حوض   از ویشگ ی  .است ساختیفعالیت زمین

ه ای عمی  ، زیاد نسبت ا  میانگین حوض  زهکشی ارخوردار است ک  اا ارش یوالندیپستتوپوگرافی جوان و وجود 

ن س طح ت ریایجاد شده است. همچنین کم های ناهموار، سطوح االا آمده و اریده شده توسط شبک  زهکشیارجستگی

پ ذیری حوض   ا   پذیری حوض  ا  ترتیب در شمال شرق، شمال و شرق حوض  و ایشترین نلاط فرس ایشفرسایش

ک م،  (Dd( )910/4ت راکم زهکش ی )ا ا  موردمطالع   ةترتیب در مرکز و جنو  شرق حوض   ل رار دارن د. مح دود

 زیاد ارخوردار است.تراکم پوشش گیاهی  همراه اا ن وذپذیری االا

در زم ان جری ان ا ر روی  موردمطالع  ت وان نتیج   گرف ت حوض   می (1 و 0های شکل) SLنمودار   ا  اا توج

کمت ری  انیجرش دتگورپی، پااده، آغاجاری، گچساران و میشان پهن ش ده و ا ا  پذیر نییرسازندهای نرم و فرسایش

ای غال ب اس ت ایش ترین تر ا وده، ام ا فرس ایش کن ارهفرسایش در مسیر رودخان  کم گردد. در این حالتجاری می

ه ای حوض   ی ک تمای ل همیش گی لس مت . در ایناستای در مرکز و جنو  شرق حوض  فرسایش کنار رودخان 

ل ه ای تکتونی ک، فرس ایش س ازندها، فرس ایش خ اک و تش کیارای تغییر پیوست  مولعیت رودخان  از طری  فعالیت

ش ود. تغیی ر الگ وی هندس ی رودخان  ، ناپای داری اس تر و فرس ایش ها مشاهده میهای ساحلی یا کنارهمجدد دیواره

مجاور س احل رودخان   ش ده الک    ساتیتأسموجب خسارت ا  اراضی مستعد کشاورزی و  تنهان ساحلی رودخان  

رسواات حاصل از فرسایش موجب کاهش گنجایش م ید سد شهید عباسوور شده و شرایط هی درولوژیکی جری ان را 

خ ورد. در ای ن ن وع ای در مس یر اص لی حوض   ا   چش م م یک  فرسایش کنار رودخان  یاگون ا نماید. مختل می

های ری ، شن و غی ره، موج ب س ایش و شس ت  ش دن دو حاوی دان  ودآلگلهای آ  شهیوا فرسایش جریان آ ، 

های دیواره استر استحکام خ ود را از دس ت داده و شوند. اا این عمل، زمینتر اا خود میطر  استر و حمل مواد ایش

ش ود و ریزد و اا افزایش مواد خاکی در آ ، وزن مخصوص آن ایشتر و لدرت تخریب آن زیادتر م یتدریج فرو میا 

گردد. در شمال شرق، شمال و شرق حوض  مسیر رودخان   در هنگ ام عب ور از ااعث سست و ضعیف شدن خاک می

داریان و اختیاری ا  دلیل ملاوم ا ودن در اراا ر فعالی ت تکت ونیکی و اف زایش  -سازندهای ملاوم نییر آسماری، فهلیان

-ای تا ح دودی ک اهش م یرسد و فرسایش کنارهخود می دای در این سازندها میزان فرسایش کف ا  ایشترین میزان

 یااد. در این لسمت حوض  مولعیت و ااعاد رودخان  تلریبام ثاات است.

 حوض   ری ز 1حکایت از تعادل هیوسومتریک حوض   دارد. در حوض   شود حاصل می 1شکل گیری ک  از نتیج 

 ش ودیم دی ده  2ش کل ک   در  طورهماننمایش داده شده است.  2شکل نیز جدا شده و نمودار هیوسومتری آنان در 
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اا هم اسیار مت اوت است ک  نشان از ش رایط ن اهمگون درون حوض   دارد.  هاحوض ملادیر هیوسومتری و نمودار این 

 در مرحل  جوانی، الوغ و پیری در درون حوض  وجود دارند. یهاحوض  ریز

 

 
 موردمطالعهنمودار هیپسومتری منطقه  -1 شکل

 یبندجمع -5

س یمای گرف ت نتیج   ت وان م ی 1ت ا  2ه ای ش کلو  9ت ا  1ه ای رااط محاسبات ، اا توج  ا  نتایج یطورکلا 

لرار گ رفتن ای ن ک   یاگون ا متأثر است های تکتونیک ایشتر از فعالیت موردمطالع توپوگرافیک و ژئومورفیک حوض  

شناس ی، آن تن وع واح دهای س ن  ۀنتیج  اس ت.ساختی گردی ده حوض  در زون زاگرس ااعث تسلط فعالیت زمین

خم رودخان ، حوض  را ا   حال ت تع ادل و. پیچاست کج شدگی حوض  و زیاد یوالندیپستتوپوگرافی جوان، وجود 

ا ا حوض   مس تلیم فعالی ت تکتونی ک  ۀرااط  همچن ین و فعالیت تکتویک در سطح متوسط لرار دارد. کندنزدیک می

پذیر ااعث نرم و سس ت ش دن در سازندهای فرسایش یتکتونیکهای فعالیتارلرار است.  هافرسایش سازندها و خاک

فعالی ت  یاان د و در س ازندهای مل اومها ض عیف و فرس ایش م یخاک ج یدرنتو گشت   ایسازندها و فرسایش کناره

و فرسایش ک ف ا ر فراوان پوشش گیاهی همچنین . ندملاومت خود را دارتلریبام ها خاکگذاشت  و  ساختی کم اثرزمین

ه ا تلریب ام ساختی اس ت. ل ذا مس یر آاراه  ها اغلب مراوط ا  فعالیت زمینتشکیل آاراه علاوه ا  .است حوض  مسلط

ه ا . تراکم زهکش ی آاراه  شوندای ا  جریان اصلی وارد میهای فرعی نیز اغلب تحت زاوی  حادهآاراه نامنیم است. 

ه ا خ اکاس ت.  دان درش تمتراکم و اافت زهکشی گیاهی پایین و مواد خاک زیرین اسیار ن وذپذیر ک  تحت پوشش

 .استکم  موردمطالع ها در منطل  شدت فرسایش خاکو از زهکشی مناسبی ارخوردارند.  عم کم
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