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تحليل مورفولوژى و شيب در ارتباط با فرسايش
(نمونه موردى حوضه  نچى)

دكترهيوا علمي  زاده
استاديار دانشكده منابع طبيعي دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

چكيده
 سطح زمين از پيوستگى سطوح كم و بيش وسيعى تشكيل شده كه اصطالحًا 
دامنه ناميده مى  شود. ويژگى مهم اين عارضه در درجه اول شيب آن است. اين 
سطح عموماً به وسيله خاك و نهشته  هاى سطحى پوشيده شده است. از آنجايى 
خشكى- در  حيات  آن  بدون  و  است  زمين  بيوسفر  عنصر  مهمترين  خاك  كه 

ويژه  اى  اهميت  از  آن  از  حراست  و  حفظ  داشت،  نخواهد  دوامى  و  جريان   ها 
برخوردار است (بدرى  فر 1379ص135). در اين ميان گاهى انسانها با زير كشت 
بريدگى  هاى  ايجاد  موجب  شيب  جهت  در  زدن  وشخم  شيب دار  سطوح  بردن 
عمودى در دامنه  ها شده  اند؛ شخم زدن دامنه  ها و احداث شبكه آبيارى در امتداد 
در  زيادى  تأثير  دامنه  ها  شيب  امتداد  در  كانال ها  حفر  نيز  و  ميزان  منحنى  هاى 
تشديد روند تخريب و فرسايش خاك و از بين رفتن اين ماده ارزشمند داشته 
است. در اين مقاله وضعيت و شكل فرسايش در جهات مختلف دامنه  ها و تأثير 
مورفولوژى و شيب بر فرسايش و نوع آن، در حوضه نچى مورد بررسى قرار 
گرفته است. در اين تحقيق ضمن بررسى  هاى ميدانى، اسناد و مدارك مختلفى 
از جمله نقشه  هاى توپوگرافى، زمين  شناسى، پوشش گياهى، عكس هاى هوايى و 

تصاوير ماهواره  اى به عنوان ابزار تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.
دامنه،  ژئومورفولوژى،  فرسايش،  شيب،  مورفولوژى،  كليدى:  واژه  هاي 

حوضه  نچى.

مقدمه
مطالعات  در  اصلى  پارامترهاى  از  حوضه  شيب  و  مورفولوژى 
هيدروژئومورفولوژيكى مى  باشند كه عالوه بر تأثير مستقيم بر روى شدت 
جريان آب، بر روى ساير خصوصيات فيزيكى حوضه  ها نيز تأثير دارند. در 
اين ميان فرسايش خاك ارتباط مستقيمى با شيب دامنه دارد؛ به طورى كه 
با افزايش شيب، ميزان فرسايش هم باال مى  رود. همچنين نوع فرسايش در 
ارتباط با جهات مختلف تغيير مى  كند. جهت  هاى جغرافيايى از نظر جذب 
پوشش  استقرار  و  خاك  تحول  رطوبت،  ميزان  در  اصلى  عامل  آفتاب،  نور 
گياهى و وضعيت تخريب و فرسايش دامنه مى  باشند. جهت دامنه و تغييرات 
مى  آورد.  وجود  به  شكل زايى  محيط  تغييرات  در  فراوانى  نقش  آن  شيب 
توپوگرافى و شيب يك ناحيه نه تنها نسبت به كيفيت و پتانسيل خود، عوامل 
ژئومورفولوژى را در ارتباط با جنس و رژيم آب و هوايى حاكم بر منطقه، به 
فعاليت وامى  دارد، بلكه خود نيز تحت تأثير آنها قرار مى  گيرد و تغيير شكل 

مى  يابد (رجايى 1373،ص72). در تحقيق حاضر سعى مى  شود تا مورفولوژى 
بررسى و  مورد  نچى  حوضه  نوع آن در  فرسايش و  ارتباط با  شيب، در  و 

ارزيابى قرار گيرد.

مواد و روشها
 روش كار مبتنى بر انجام كار ميدانى از طريق مشاهده مستقيم شواهد 
ميزان  و  جهت  نظر  از  دامنه  ها  خصوصيات  ويژه  به  و  ژئومورفولوژيكى 
شيب آنها و نيز مشاهدات غير مستقيم از طريق عكس هاى هوايى با مقياس 
55000:  1 سازمان جغرافيايى مربوط به سالهاى 1344 كه داراى پوشش و ديد 
عكسهاى  است.  بوده   IRS ماهواره اى  تصاوير  و  مى  باشد  استرئوسكوپيك 
بخش  همچنين  مى  روند.  به  شمار  تحقيق  ابزار  مهمترين  عنوان  به  مذكور 
عمده  اى از نتايج كار با استناد به مطالعات و كار ميدانى بوده است كه طى 
تعيين   براى  تحقيق  اصلى  ابزار  بعنوان  توپوگرافى  نقشه  هاى  از  ميدانى  كار 
زمين  شناسى  با  توپوگرافى  داده  هاى  انطباق  همچنين  و  موقعيت ها  و  حدود 
استفاده شده است. سپس داده  ها به روش تحليلى مورد بررسي قرار گرفته و 
اليه  هاى اطالعاتى با استفاده از نرم  افزار GIS در محيطilwis تهيه و با ادغام 
آنها، به بررسى ويژگى هاى ژئومورفولوژيكى جهات مختلف دامنه  ها اقدام و 
سرانجام نتايج حاصله تجزيه و تحليل شده  اند. در نهايت به تهيه نقشه جهت 

و درصد شيب حوضه اقدام شده است.

جغرافياى طبيعى
در  و  مى  باشد  كوچك  زاب  رود  زير حوضه هاى  از  يكى  نچى  حوضة   
قلمرو حوضه آبريز خليج  فارس قرار دارد. اين حوضه در غرب كشور، در 
استان كردستان، در مرز ايران و عراق و در 11 كيلومترى شمال شهرستان 

مريوان واقع شده است و مساحت آن معادل 144 كيلومتر مربع است. 

زمين  شناسى 
سنندج-  ساختمان  زون  شمالى  قلمرو  از  كوچكى  جزء  نچى  حوضه 
مى  گردد.  كنترل  منطقه  اين  بر  حاكم  عوامل  توسط  و  مى  باشد  سيرجان 
زمين  شناسى  دوم  دوران  به  مربوط  عمدتاً  حوضه  زمين  شناسى  تشكيالت 
(كرتاسه زيرين) بوده و رخساره  هاى آن بين آهك هاى خاكسترى و شيل با 
توده  هاى نفوذى آندزيتى محلى متغير بوده است. منطقه شديداً متحول شده و 
كوهزايى  هاى مهمى را متحمل شده است و بدين لحاظ اغلب داراى شيب تند 
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با نفوذ پذيرى كم مي  باشد. در نيمه اول سنوزوئيك توده  هاي نفوذى متعددى 
در آن شكل گرفته است. جنبش هاى خشكى زايى كرتاسه باال با ماگماتيسم 
سنگهاى  متر   400 تا   300 حدود  چنانچه  است؛  شده  دنبال  شديدى  نسبتًا 
شمال شرقى  و  شمال  كرتاسه  رسوبهاى  در  آندزيتى  و  پورفيرى  آتشفشانى 
حوضه ديده مى  شود. كهن  ترين سازند (تشكيالت) حوضه متعلق به كرتاسه 
اصلى  اسكلت  مى  باشد.  شده  دگرگون  سيلستون  و  شيلى  رخساره  با  زيرين 
باالئى  و  تحتانى  كرتاسه  ساماندهى  از  بخشى  از  كه  منطقه  ناهموارى هاى 
كرات  به  شده است،  متبلور تشكيل  آهك  هاى  شيلى و  بصورت سنگ هاى 
تحت تأثير حركات زمين ساخت متعدد سنوزوئيك قرار گرفته و استخوان  بندى 

ناهموارى هاى فعلى را تشكيل داده است.

اقليم
 ميانگين دماى ساالنه در حوضه، 13/8 درجه سانتيگراد است. دى ماه 
با ميانگين حدود 0/2 درجه سردترين ماه و تير با 3 /27 درجه سانتيگراد 
گرمترين ماه است. متوسط نم نسبى ساالنه در حوضه نچى 53% است اين 
يعنى  ماه ها  مرطوب ترين  در  و  به %29  مرداد  يعنى  ماه  خشك  ترين  در  ميزان 
دى و بهمن به 78% مى  رسد. متوسط بارش 997/6 ميلى متر در سال است. 
اين مقدار، با بارش اروپا تقريبًا يكسان است. آنچه كه در اين رابطه متفاوت 
است، توزيع ناموزون بارش در طول ماه هاى سال است. توزيع فصلى نشان 
بخش  كه  مى  ريزد  فرو  زمستان  فصل  در  ساالنه  بارش   %49/5 كه  مى  دهد 
عمده  اى از آن بصورت برف است. فصل پاييز 32% و بهار 18% بارش ساالنه 
را به خود اختصاص داده  اند. تنها حدود 0/5% بارش ساالنه در فصل تابستان 

مى  بارد. ميزان تبخير ساالنه 1891 ميلى متر برآورد شده است.

هيدرولوژى
 طول كل زهكشهاى طبيعى دائمى و فصلى حوضه 145/29كيلومتر و طول 
رودخانه اصلى اين حوضه   16/8 كيلومتر مى  باشد. حوضه آبخيز نچى در نقطه 
خروجى ردة چهارم را به خود اختصاص داده است. ارتفاع متوسط كل حوضه 
1670/9 متر و داراى شيب متوسط 31/18 درصد است. حجم ريزش هاى جّوى 
حوضه نچى 143/78 ميليون مترمكعب و حجم رواناب ساليانه در ايستگاه نچى 
36/6 ميليون متر مكعب برآورد شده است كه 25 درصد حجم ريزش هاى جّوى 

ساالنه به صورت رواناب از حوضه خارج مى  گردد.

مورفولوژى
مورفولوژى حوضه نچى شامل دره  هاى به هم چسبيده  اى است كه بين 
آنها برجستگى  هاى محدب شكل مشاهده مى  شود. در رأس ارتفاعات بلند، 
قلل  از  بعضى  مى  شوند.  مشاهده  ليتولوژي ها  تمامى  در  دندانه  دار  ستيغ هاى 
مخصوصًا  مى  شوند،  ديده  صاف  سنگى  گنبدهاى  شكل  به  حوضه  مركزى 
در غرب روستاى گاگل كه معرف برونزد سنگهاى نسبتًا سخت نسبت به 
سنگهاى مجاور خود است. به طور كلى مورفولوژى كوهستان حوضه نچى 
به  حوضه  مركز  طرف  به  مورفولوژى  اين  بتدريج  سپس  و  كرده  احاطه  را 
دشت مبدل مى  گردد. در ابتدا آبراهه  ها بسيار شيب  دار و كم  عمق بوده و در 

ميانه راه عميق شده و از شدت شيب كاسته مى  شود و در خروجى حوضه، 
شيب بسيار ماليم و دره كامالً پهن مى  شود. عناصر ساختارى شامل چين ها، 
گسل ها، درزه  ها و ساختمانهاى حاصل از فعاليت  هاى ماگمايى، عواملى هستند 
كه در بخشهاى مختلف موجب تنوع مورفولوژى در منطقه شده  اند. اين عناصر 
ساختارى عوامل كنترل  كننده شكل ظاهرى زمين بوده و همچنين فرايندهاى 
فرسايشى و ژئومورفولوژى را نيز تحت تأثير قرار مى  دهند، بطوريكه عوامل 
توسط  كه  خاصى  مسيرهاى  در  اغلب  جارى  آبهاى  نظير  فرساينده  طبيعى 
اين عناصر بوجود آمده  اند، روان هستند.رودخانه قزلچه سو در حوضه مورد 
مطالعه با روند عمومى شرقى- غربى در دره  هاى نسبتاً تنگى جريان داشته و 
و  درصد   4 رودخانه  كلى  متوسط  شيب  مى  پيوندد.  آن  به  زيادى  شاخه  هاى 
فرازى بستر آن در خروجى حوضه به 50-40 متر مى  رسد. رشته كوههاى 
منطقه داراى روند عمومى شمال غرب- جنوب  شرقى مى  باشند. توده  هاى آذرين 
و آهكى ستيغ ها را ساخته و دره  ها در بين اليه  هاى شيلى پديد آمده  اند. تنوع 
ليتولوژيكى و ناپيوستگى  هاى واحدهاى سنگى يا استحكام گوناگون، دره-
اين  به  فراوان  شكستگى هاى  است.  نموده  ايجاد  را  بزرگى  و  كوچك   هاى 
امر شدت بخشيده و در مجموع مورفولوژى متنوعى را در منطقه سبب شده 
ثابت  بدليل  حوضه،  جنوب  غربى  نيز  و  جنوب  شرقى  و  شرق  بطرف  است. 
ماندن تغييرات ليتولوژى، مورفولوژى كم و بيش يكسانى پديدار گشته و به 
علت گسترش كوه هاى فرسوده شيلى فرم اين قسمت ها بسيار شبيه به هم با 

دره  هايى كم و بيش عميق و دامنه  هايى تقريباً صاف مى  باشد.

شيب
در  شيب  است،  فرسايش  مطالعه  در  اساسى  پارامترهاى  از  حوضه  شيب 
ميزان و شكل فرسايش دامنه  ها اثر مستقيم مى  گذارد. شيب متوسط كه در 
مطالعات هيدرولوژى و مرفولوژى از اهميت زيادى برخوردار است، براى 
معين  آستانه  يك  به  بايد  دامنه  شيب  مى  باشد.  درصد   31/8 نچى  حوضه 
برسد تا اثر عوامل ژئومورفيك به خوبى مشهود باشد. به عبارت ديگر در 
مورفوژنيك مؤثر شروع به فعاليت  شيب هاى كمتر از آستانه معين، عوامل 
نمى  كنند. مثالً براى ريزش كوه ها، حركات توده  اى، لغزش و ... وجود حداقل 
شيب ضرورى است. البته شيب دامنه موقعى در تشديد مورفوديناميك محيط 
مؤثر خواهد بود كه زمين فاقد پوشش گياهى باشد(رجايى 1373ص128). در 
به  گياهى  پوشش  چون  باال،  شيب  وجود  با  نچى  حوضه  شمالى  قسمتهاى 
حالت متراكم روى دامنه  ها را پوشانده، به ميزان قابل توجهى از نقش عوامل 
تخريبى كاسته شده است. همچنين جريانات سطحى پراكنده در اين دامنه  ها 

چندان مؤثر نمى  افتد.
عامل شيب با افزايش سرعت جريان آبها، كارايى اين جريانها را به طور 
قابل مالحظه  اى باال مى  برد (محمودى1378ص138). به اين ترتيب در قسمتهاى 
غربى و شمال  شرقى حوضه كه داراى شيب تندى مى  باشد، ضريب جريان 
آبهاى سطحى افزايش پيدا مى  كند و همانند هرزآبها سطح رخنمون سنگى 
شرقى  شمال  و  شمالى  مسيرهاى  مى  كند.  پاك  سطحى  رسوب هاى  از  را 
حوضه بدليل باال بودن شيب بستر آنها، حالت سيالبى دارند. در كل حوضه 
خود  وسعت  سوم  يك  حدود  در  و  است  بااليى  شيب  درصد  داراى  نچى 
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شيب باالى 40 درصد دارد (جدول 1). همچنين در اين قسمت ها فرسايش 
مكانيكى شديدتر عمل مى  كند و با توجه به شيب زياد ميزان نفوذ آب كاهش 

مى  يابد و بنابراين فعاليت هاى خاكزايى نيز محدود مى  شوند. 
به  شيب  ميزان  كه  حوضه  مركز  و  غرب  جنوب  غربى،  قسمت هاى  در 
طور قابل مالحظه  اى كاسته شده، به دليل كم شدن اختالف ارتفاع، انرژى 
حاصله از نيروى جاذبه، با نيروى ثقل نيز روبه ضعف مى  گذارد و اين امر 
ريزش،  برسد.  خود  حداقل  به  مورفوژنيك  عوامل  نقش  كه  مى  شود  باعث 
لغزش، متالشى شدن سنگها، خزش و نظاير آنها در اينگونه زمين ها اهميت 
زيادى ندارد. جريان آبها در اثر كم بودن اختالف سطح، فعاليت كمترى از 
فعاليت  شرايطى  چنين  در  است  ممكن  كه  عاملى  تنها  مى  دهد.  نشان  خود 
قابل مالحظه  اى داشته باشد، فعاليت بادها است، زيرا باد يك عامل آب و 
هوايى است كه انرژى خود را از تشعشع آفتاب به دست مى  آورد (رجايى 
محيط  بى  ثباتى  به  مى  تواند  هنگامى  بادها  تخريبى  عمل  البته  1373ص138). 
منجر شود كه پوشش گياهى ضعيف باشد و موارد موجود در ناحيه از نظر 

گرانولومترى (دانه سنجى) مناسب باشد. 
به طور كلى شيب حوضه از اطراف به طرف مركز كاهش پيدا مى  كند 
و بريدگى شيب در آن به فراوانى ديده مى  شود و هر چه به طرف مركز و 
به  هموارترى  و  ماليم  تر  حالت  حوضه  شيب  مى  رويم  پيش  حوضه  غرب 
خود مى  گيرد، دره  ها نيز عريض  تر مى  شوند، در صورتى كه به طرف شرق 
آن در شمال و جنوب حوضه ميزان شيب افزايش مى  يابد و تنها در باريكه 
مركزى دشت است كه درصد شيب پائين است. مركز حوضه داراى شيب 
يكنواخت به طرف شمال و شرق است و بريدگى آنچنانى در آن ديده نمى-

 شود (نقشه 1). 

جهات دامنه
جهت دامنه و تغييرات شيب آن نقش فراوانى در تغييرات محيط شكلزايى 
به وجود مى  آورد (محمودى1378ص136). مهمترين تأثير جهت دامنه بصورت 
ظاهر  را  خود  نقش  بارش  دريافت  شرايط  و  گرما  ميزان  در  تفاوت  ايجاد 
است،  مشرف  شمال  سمت  به  كه  دامنه  هايى  شمالى،  نيمكره  در  مى  سازد. 
تفاوت در  اين  مى  شود؛  گرم  است  جنوب  سمت  به  كه  دامنه  هايى  كمتر از 
شيب  مقدار  با  حال  عين  دريافتى،در  انرژى  مى  شود.  آشكار  بيشتر  تابستان 

نيز مرتبط است، با افزايش شيب در دامنه  هاى رو به شمال انرژى حاصل از 
تشعشع كمتر مى  شود، در صورتيكه مقدار انرژى دريافتى در دامنه  هايى كه 
رو به جنوب است متناسب با فصول تغيير كرده و تا شيب معينى بر مقدار 
آنها افزوده مى  شود (بدرى  فر 1379،ص145). به داليلى كه گفته شد دامنه  هاى 
شمالى حوضه نچى كه به سمت جنوب قرار دارد، بيشتر از دامنه  هايى كه 
با همان شيب ولى به سمت جنوب قرار دارد، انرژى دريافت مى  دارد. اين 
امر از نقطه نظر اكولوژى نتايج بسيار مهمى به بار مى  آورد و آن اكوسيستمى 
را كه چندان هم سازى با عرض جغرافيايى ندارد، بوجود مى  آورد. اين دامنه  ها 
در مقدار بارش و ميزان رطوبت تفاوتهايى دارند اين تفاتها با توجه به سمت 
توده هوايى كه با خود باران به همراه دارد از نقطه  اى به نقطه ديگر تغيير مى-

 كند(بدرى  فر 1379ص145). در واقع چنانچه امتداد ناهمواريها عمود بر جهت 
وزش هواى مرطوب باشد، بارندگى به حداكثر شدت خود مى  رسد. بنابراين 
تقريباً هميشه اختالفات  قابل توجهى در ميزان بارندگى بين دامنه  هاى روبه 
به  ناهماهنگى ها  اين  حاصل  دارد.  وجود  مرطوب  بادهاى  به  پشت  و  باد 
صورت تغيير حدود و نوع پوشش گياهى در جهات مختلف حوضه ظاهر 
غرب  طرف  به  قزلچه سو  رودخانه  و  حوضه  عمومى  شيب  جهت  مى  شود. 
مى  باشد كه حدود 28 درصد وسعت حوضه را در بردارد، با توجه به وسعت 
بيشتر و ورود توده  هاى هوايى باران  زا، به طور طبيعى بارش بيشترى را در 

اين جهت شاهد هستيم(جدول 2).
رطوبت خاك و  حرارت،  تفاوت درجه  تأخير در ذوب برف ناشى از 
و  شمال  به  رو  دامنه  هاى  در  هم  فرسايش،  نوع  و  گياهى  پوشش  نتيجه  در 
حرارت  درجه  علت  به  مى  باشند.  متفاوت  جنوب  به  رو  دامنه  هاى  در  هم 
بيشتر در دامنه  هاى رو به جنوب (آفتابگير)(1) ذوب برف و تبخير و تعرق، 
پوشش  استقرار  لذا  است.  (سايه  گير)(2)  شمال  به  رو  دامنه  هاى  از  سريعتر 
گياهى  پوشش  تراكم  از  نتيجه  در  است.  شمالى  شيب هاى  از  كمتر  گياهى 
خندقى  و  شيارى  بصورت  غالبًا  كه  است  شديدتر  فرسايش  و  شده  كاسته 
عمل مى  كند. در اين دامنه  ها و در فصل بهار، برفها ممكن است به وسيله 
باران شديد به طور ناگهانى ذوب شوند و به مقياس وسيعى سيل و فرسايش 
را در حوضه شدت بخشد. در حاليكه در دامنه  هاى رو به شمال حوضه كه 
رطوبت بيشترى دارند، به دليل ورود توده  هاى هوايى سرد و خشك سيبرى، 
فرسايش  و  مى  باشد  حوضه  جنوبى  به  رو  دامنه  هاى  از  بيشتر  هوا  برودت 

جدول1: طبقه  بندى شيب حوضه نچى
مجموعباالى40 درصد30تا40درصد20تا 30 درصد15تا20 درصد10تا15 درصد5تا10 درصد0تا5درصدطبقه شيب

11/2315/811/29/227/8123/845/81144/2مساحت به كيلومتر مربع
7/710/97/86/318/916/531/9100درصد مساحت

جدول 2: طبقه  بندى جهات دامنه و مساحت آن در حوضه نچى  
مناطق هموارجهت غربىجهت شرقىجهت جنوبىجهت شمالىجهات دامنه

26/937/528/139/710مساحت به كيلومتر مربع

18/826/320/127/96/9درصد به كل
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بيشتر به صورت حركات توده  اى مانند لغزش و سوليفلوكسيون نمايان است. 
دامنه  هاى شمالى به علت برفگير تر بودن، شاهد بهمن  هاى عظيمى مى  باشند 
كه با حمل رسوبات ناپيوسته سطحى به نقاط پايين دست در فرسايش نقش 
تعين  كننده  اى دارد (علمى  زاده 1385). همچنين در دامنه  هاى رو به جنوب به 
دليل فرسايش بيشتر در طول زمان، شيب ها ماليم  تر و طوالنى  تر هستند؛ در 
شاهد  را  كمترى  گسيختگى  و  شكاف  شمال،  به  رو  شيب هاى  در  حاليكه 

هستيم و غالبًا كوتاه تر و شديدتر هستند(ضيايى،1380). 
بودن  دور  به  توجه  با  نچى  حوضه  جنوب  شرقى  و  شرقى  دامنه  هاى   
و  گرم  غالبا  بادپناه،  ناحيه  در  گرفتن  قرار  و  بارندگى  و  رطوبتى  منابع  از 
خشك مى  باشند و از ريزش باران و برف كمترى نسبت به دامنه  هاى غربى 
است.  منقطع  يا  و  نازك  آنها  سطح  بر  برفى  پوشش  همچنين  برخوردارند. 
قرار  هوا  مجاورت  در  را  سنگى  سطوح  برف،  سريع  ذوب  بهار  فصل  در 
داده و پديده يخ بندان و ذوب برف فعال مى  شود. حاصل اين پديده وجود 
واريزه  هاى فراوان بر سطح اين دامنه  ها خواهد بود. اما در مناطقى از حوضه 
كه دامنه  ها را سازند هاى سست پوشانيده است، اثر جويبارهاى ذوب برف 
به صورت شيارهاى متعدد ظاهر مى  شوند كه اين امر در قسمت هاى غربى 
حوضه به خوبى مشاهده مى  شود. همچنين با توجه به دماى بيشتر هوا، تراكم 
درختان  ولى  است؛  كمتر  حوضه  قسمت  اين  در  درختان  و  گياهى  پوشش 

بلوط قطورى را در اين دامنه  ها مشاهده مى  كنيم.
دامنه  هاى رو به مغرب و شمال غربى حوضه نسبتًا سرد و مرطوب و از 
بارندگى هاى بيشترى نسبت به قسمتهاى شرقى برخوردار است. در نتيجه 
پوشش گياهى و درختى آن، متراكم  تر ولى از نظر قطر نازكتر از دامنه  هاى شرقى 
اين  در  آب  نفوذ  ميزان  برفى  پوشش  تدريجى  ذوب  با  همچنين  مى  باشند. 
قسمت ها افزايش يافته و بنابراين امكان تجزيه سنگها فراهم مى  شود؛ چنانچه 
در همين شرايط، سازند هاى سطحى نسبتًا ضخيم وسست باشند، حركات 

يكپارچه به صورت لغزش مشكل ايجاد خواهد كرد(نقشه 2).
 

نتيجه  گيرى
ميزان بارندگى ساليانه همراه بارش برف هاى سنگين و ذوب تدريجى 
برفها كه گاهى تا اواسط بهار نيز ادامه دارد، به همراه جهت شيب دامنه، تغييرات 
با  نامتقارن  دره  هاى  ايجاد  سبب  و  آورده  اند  پديد  ويژه  اى  مورفولوژيكى 
مناطق  دامنه  هاى  شيب  در  جوّى  نزوالت  است.  شده  پرشيب  آبراهه  هاى 
مرتفع موجب فرسايش ورقه  اى سطح شيب ها شده و ذرات رس  و سيلت را 
كه بوسيله ضربات باران در محل خود سست مى  شوند، به راحتى شسته و 
توسط جريان آب حمل مى  نمايد. علت عمده  اى كه دره  هاى پهن با ديواره  هاى 
كم  شيب و نسبتاً هموار در اين حوضه ديده مى  شود، بارندگى هاى زياد و آب 
و هواى نسبتًا مرطوب است. اثرات فرسايش آبهاى هرز در دامنه كوه ها و 
تپه  ها بصورت شيارها و آبراهه  هاى متعدد مشاهده مى  شود. در مناطق مرتفع 
كمترى  شدت  با  بستر  حفر  و  فرسايش  آب،  اوليه  انرژى  بودن  كم  بدليل 
صورت مى  گيرد و گاهى قطعات تقريبًا بزرگى به كمك شيب تند به پايين 
دست حمل شده  اند. لذا شكل بستر كامًال نامنظم و نامتقارن و بسيار باريك 
برخوردارند.  كمى  بسيار  تراكم  از  شيب  تر  كم  مناطق  آبراهه  هاى  مى  باشد. 

انرژى آب در اين منطقه بسيار بيشتر از مناطق مرتفع و نيمه مرتفع است، زيرا 
دبى لحظه  اى آب بيشتر در آبراهه اصلى جريان دارد و مسافتى كه قطعات 
و ذرات سنگ و خاك طى مى  كنند تا به اين منطقه برسند بسيار زياد بوده و 
به 6/5 كيلومتر مى  رسد (انتهاى خروجى حوضه). مقطع طولى آبراهه  ها در 
اين منطقه نزديك به حالت خطى است. همچنين شيب باالى حوضه كمك 
شايانى به افزايش سرعت آبهاى جارى نموده است كه در صورت افزايش 
اين  در  داشت.  خواهد  بر  در  را  سيل  وقوع  كوتاه  زمان  مدت  در  بارندگى 
منطقه تكتونيك و كوهزايى تأثير بسزايى در ايجاد آبراهه  ها داشته است به 
همين دليل است كه ابتداى نيمرخ طولى اكثر آبراهه  هاى حوضه داراى شيب 
شيب  درجه،  باالى 30  شيب  كه  حوضه  شمالى  قسمتهاى  در  است.  تندى 
غالب را تشكيل داده است؛ در اثر باد، برف موجود به سمت پايين به حركت 
سرازير  دره  ها  به  خود  با  را  كوچك  سنگهاى  و  گياهان  خاك،  و  درمى  آيد 
مى  كند. اين عمل كه فرسايش بهمنى نام دارد، يكى از عوامل مهم فرسايش 
در حوضه محسوب مى  شود. عارضه گيلويى در حوضه يكى از فاكتورهاى 
مهم تجمع برف و در نهايت وقوع بهمن است. ميزان شيب در اين عارضه 
از 40 تا 60 درصد متغير است و بايد از نظر آبخيزدارى اقدامات مورد لزوم 
در آن صورت بگيرد؛ تخريب مكانيكى در اين مناطق شديد بوده و واريزه  ها 
در جهت شيب تا جائى كه نيروى ثقل اجازه مى  دهد به طرف پايين دست 
هيچگونه  شديد  فرسايش  و  تخريب  اثر  بر  و  است  كرده  حركت  دامنه  ها 
خاكى در سطح آن ديده نمى  شود. انسان بعنوان يكى از عوامل تغيير دهنده 
مورفولوژى زمين با احداث جاده  هاي متعدد، تبديل نمودن اراضى جنگلى 
و مرتعى به اراضى كشاورزى، تخريب طبيعت، چراى بى  رويه دام ها، قطع 
اشجار براى مصرف و سوخت و ... مطرح بوده است. بزرگترين عواملى كه 
مورفولوژى  ناگهانى  تغييرات  و  فرسايش  از  توانسته  گذشته  ادوار  طول  در 
بى  رويه  افزايش  با  كه  بوده  اند  مراتع  و  جنگلها  كند،  جلوگيرى  زمين  سطح 
دامنه  ها  برخى  در  رفته  اند.  بين  از   ..  . و  دام  حد  از  بيش  چراى  و  جمعيت 
داخل  به  ديمى  كشتزارهاى  توسعه  و  انسانى  تصرف هاى  و  دخل  دليل  به 
محدوده جنگلها و مراتع طبيعى و انجام عمل شخم در جهت شيب، فرسايش 
خاك شدت بيشترى مى  يابد. در همين حال در دشت هاى آبرفتى كه داراى 
خاك عميق و بافت سنگين هستند، فرسايش بسيار ضعيف و كند است. به 
طور كلى مى  توان گفت كه تحت تأثير عوامل متعدد نظير شيب تند، سستى 
زمين، از بين رفتن پوشش گياهى و شدت بارش؛ عمل فرسايش در نواحى 
كوهستانى و كوهپايه  اى شديد انجام مى  گيرد. در همين حال دامنه  هاى كم 

شيب و دشتها تا حدود زيادى از پيامدهاى فرسايش خاك در امان هستند.

پيشنهادات
براى جلوگيرى از راه افتادن سيالبها و حركات توده  اى و... در شيبهاى   -

تند حوضه اقدام به درختكارى شود؛
جلوگيرى از زير كشت بردن سطوح شيب دار توسط كشاورزان؛  -

ممانعت از شخم زدن دامنه  ها و احداث شبكه آبيارى در امتداد منحنى  هاى   -
ميزان؛

جلوگيرى از شخم زدن در جهت شيب كه موجب ايجاد بريدگى هاى   -
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عمودى در دامنه  ها و فرسايش خاك مى  شود؛
ممانعت از حفر كانال ها در امتداد شيب دامنه  ها كه موجب فرسايش و   -

از دست رفتن خاك مى  شود؛
شناسايى، ثبت و گزارش نواحى مستعد زمين لغزنده و ناپايدارى دامنه  ها   -

 (3) (LHZ)و تهيه نقشه  هاى پهنه  بندى خطر زمين لغزش

نقشه1: طبقه  بندى شيب 
حوضه نچى

 

نقشه2: جهات هشت  گانه شيب 
حوضه نچى
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 پي نوشت
1- Adrets
2- Ubacs
3- Landslide Hazard Zonation

 


