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چکیده-1

آبریزحوزه هایدرنآازناشیرسوبوشناسیزمینسازندهایفرسایشوهوازدگیعوامل(water

catchment)،رسوبیحوضه هایورودخانه هارسوبیتغذیهوتأمیناصلیمنبعواقعبه
(sedimentary basins)یرزطریقازرودخانهرسوبیتغذیهبینتعادلیعموما طبیعی،بطور.است

یاوطبیعیدالیلبهچنانچه.می باشدبرقراررودخانه هاریخت شناسیوهندسیخصوصیاتوحوضه ها
اینبهنسبتحوضهورودخانهشود،تغییردستخوشحوضه،ورودخانهرسوبیتغذیهانسانی،دخالت های

حوضهیا(catchment)حوزه بهورودیرسوبکاهشیاافزایشبامتناسبودادهنشانواکنشتغییر،
(Basin)،،تمطالعادراستضروریروایناز.شدخواهدتغییردچارآنپروفیلوپالنوریختارشکل

جاماحمیزانبرآوردبهنسبت،سدسازیمطالعاتورودخانهساماندهیعمرانی،پروژه هایدرخصوصاپایه
ارتباطایندرتا،ذیردپصورتالزمهایبررسیهارودخانه،هاحوضهسدها،مخازنبهورودیرسوبی
.گردداتخاذمربوطهراهکارهایومهندسیتدابیر



 وزارت نیرو

 سدهای بزرگ ایران کمیتهملی 

 کمیته تخصصی سدهای خاکی

درواقعمطالعهموردمنطقهزمایشیآطرحدر،راستاهمیندر
ناسیشزمینهایسازندشناساییبهنسبت،خوزستاناستانشمال
یوهشپژهاییافتهبهتوجهباواقدامطرحجوانبوباالدستمنطقه
وذیریپفرسایشمیزانابتدا،سازندهایژلیتولونوعخصوصاحاصله
راهکارهایئهاربهنسبتسپسوگردیدهتعییننهاآزاییرسوب
وفرسایشعواملاحتمالیمخربتاثیراتکاهشجهتمناسب
دازانتلههایسازه،شیبکاهش،بندیتراسجملهاززاییرسوب
.استشدهطریقئهاراویشنهادپنآنظایرورسوب



ی،  سازندهای زمین شناسی،  رسوب ،  لوژلیتو: کلمات کلیدی
فرسایش

 Evaluating the rate of erodability and the sediment moving into the dams’ reservoirs according to the type of the lithology 
of geological formations 

 Abdolreza Alijani*,

 *Ph.D of sedimentology and engineering geology, researcher and reviewer and senior consultant of Danesh Khak Beton
Company- arz.alijani@yahoo.com

 -Abstract
 Weathering and erosion of geological formations and the sediment produced by them in water catchments are actually the main

source of sedimentary feed and supply of rivers and sedimentary basins. Naturally, there is a balance between the sedimentary
feed of the river through sub-basins and morphological and geometrical features. In case the feed of the sedimentary river and
basin are disturbed by human and natural factors, both the river and basin react to this change. Thus, its geometry, morphology
and profile will be changed based on the decrease or increase of the sediment entering to the basin. River and basin react to this
change. Its geometry, morphology, plan and profile will be changed in accordance with the increase or decrease of the sediment
entering into the basin. Hence, it is essential to scrutinize river organization in dam construction studies, estimate the sediment
volumes entering into the dams’ reservoirs, calculate the amount of sediment caused by erodability and sedimentation of
upstream water basins and the consequences of projects and evaluate the amount of the produced sedimentary load in order to
conclude suitable related alternatives and engineering measures. Consequently, in the case study area situated in the north of
Khuzestan province, the geological formations of the area in the upstream and the effects of the project were identified. The
findings of the research specifically the lithology type of the formations, initially the amount of erodability and their
sedimentation were determined. Finally, suitable alternatives have been suggested to reduce the probable destructive effects of
erosion and sedimentation factors like terracing, decreasing the slope, trapped sedimentary structures, etc.

 Key words: Lithology, geological formations, sediment, erosion



مقدمه-2

وفرسایشبینیپیشبرایایگستردهتالشهایبازدیراز،نآازحفاظتلزوموخاکاهمیتبهنظر
وسیشنازمین.یژموفولوژئو.خاکعلوممتخصصینتوسطجهانمختلفنقاطدررسوبتولیدوردآبر

.استگرفتهصورتخاکحفاظتمحققینوشناسیسنگ

عواملاز(خاکوبآ)هاخشکیاکوسیستمدهندهتشکیلعنصردوازیکیوتولیدبسترعنوانبهخاک
محسوبخاکبیماریوفتآیکعنوانبهخاکفرسایشاستزمینکرهدرزیستاستمراردرمهم

.گرددمینآرفتپستوزوالسسپوشیمیاییوفیزیکیتخریبسببعملاینکهگردیده

و(لیتولوژی)شناسیسنگعواملنهاآدرکهرسوبوفرسایشوردآبرهایروشوهامدلجملهاز
بهوانتمیشده،قلمداداصلیعواملازیکیعنوانبهفرسایشبهشناسیزمینسازندهایحساسیت

,MPSIACنظیرفرسایشمحاسبههایمدل EPMاشارههیدروفیزیکیویژمرفولوژئوروشهایو
.نمود



تاسشدهمشخصوهشگرانپژاینتحقیقاتازحاصلهاییافتهاساسبر
تنوعدارایکهبخیزیآهایحوزهدرتوانمیشناسیرسوبروشازکه

.نموداستفادهرسوباتیابیمنشابرایهستندشناسیسنگ

سهمورسوبوردآبربهاقداممیتوانشناسیرسوبروشازاستفادهبا
.نموداقدامنآتولیددرمختلفسنگیواحدهایمشارکت



نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در شمال استان خوزستان:1تصویر 





(Methodology)تحقیق روش -3
شاملتحقیقیژمتدولو،منطقهسطحدرنآازحاصلرسوبمیزانوذیریپفرسایشتعیینمنظوربه:

ازندهاسایندهندهتشکیلیژلیتولونوعدقیقتعیینسپسوطرحمنطقهشناسیزمینسازندهایشناسایی

ساختوبافتتعیین(Texture and Structure)سازندهایژلیتولوجنسونوعبهتوجهباسنگیواحدهای

فرسایشووازدگیهفاکتورهایتاثیرمیزانمنظورتعیینبهواحدهامکانیکیوفیزیکی،شیمیاییخصوصیاتشناسایی

(نآنظایروبرفتآ،مارنو،گچاستونسیلت،مارلستونسنگ،ماسه،هکآسنگ)واحدهاجنسونوعتعیین

خاکیاسنگساختوبافتسازندههایکانیوعناصرواگرایییاهمگراییشناسایی

بندیسهکالجهت(فرسایش)ارتباطایندرگذارتاثیرعمدهعاملازحاصلزاییرسوبورسوبتولیدمیزانتعیین

ویژلیتولونوعتفکیکبهمنطقهبندیامتیازو(زیادخیلیتاکمخیلیاز)فرسایشمیزانبندیکالسهشناساییبا
ذیریپفرسایشلتانسیپبهنسبتشدهاصالحپسیاکروشبهحاصلهنتایجتحلیلوتجزیهوشناسیزمینسازندنوع

.استگردیدهاقداممنطقهزاییرسوبو

پژوهشایندراستفادهموردروشازحاصلنتایجبهتوجهبا(Modified PSIAC)،بندیکالسهنظرازطرحمنطقه
.استشدهواقع«متوسط»ردهدرزاییرسوبوذیریپفرسایشتانسیلپ



تصحیح شده PSIACبرآورد تجربی رسوبات به روش -4

 با عامل از مهم ترین عوامل مؤثر در فرسایش حدود حداقل و حداکثر امتیازاتی توصیه گردیده که9در این روش برای
.جمع امتیازات و تعیین امتیاز کل میزان پتانسیل فرسایش حوزه آبریز به این روش قابل برآورد خواهد بود

 در جدول  عوامل نه گانه، حدود ضرائب و فاکتورهای مؤثر و مهم برای تشخیص حدود امتیاز مربوط به هر یک از
.عوامل ارائه گردیده است

 الزم به توضیح می باشد که در روش پسیاک اصالح شده(Modified PSIAC) برای تعیین دقیق تر امتیاز مربوط به
اخت هر یک از عوامل روابطی پیشنهاد گردیده که در این مطالعات تا حد امکان از فرمول های تجربی فوق به همراه شن

.و ارزیابی از خصوصیات کیفی هر یک از عوامل نه گانه استفاده گردیده است

زمین شناسی سطحی، خاک، آب و هوا، جریان های سطحی : موارد اصلی مؤثر در فرسایش در این روش عبارتند از
و باالخره ، پوشش گیاهی، نحوة استفاده از زمین، فرسایش اراضی مرتفع و بلند(پستی و بلندی)، ناهمواری (رواناب ها)

.فرسایش رودخانه ای و حمل رسوب

در . در این جدول  امتیازات در نظر گرفته شده برای هر عامل و روش یا علت تخمین میزان کمی آن درج گردیده است
:ادامه توضیحاتی دربارة هر یک از عوامل نامبرده ارائه می گردد



امتیاز هر یک از عوامل نه گانه در شرایط گوناگون(: 1)جدول 
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امتیاز هر یک از عوامل نه گانه در شرایط گوناگون(: 1)ادامه جدول 
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امتیاز هر یک از عوامل نه گانه در شرایط گوناگون(: 1)ادامه جدول 
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برآورد امتیازات مربوط به عوامل فرسایش به روش (: 2)جدول 
PSIAC در حوزه آبریز مورد مطالعه(Km25 /323 =مساحت حوزه)

توضيحاتامتيازعامل فرسايشرديف
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سنگيتختهقطعاتدارايومتوسطبافت5

تا10)هواوآب3

0)

4/8P22/0=X

2بازگشتدورهباساعته6بارندگيميزان

(mm)سال

42=P1

4/8=422/0=X

10)(روانابها)سطحيجريانهاي4

(0تا

2/3QP10+R006/0=X

(mm)ساالنهسيالبيروانابارتفاع

247=R

2بازگشتدورهباسيلحداكثرويژهدبي

(m3/see/km2)سال

167/0=QP

2/3=167/010+247006/0=X

20)(بلنديوپستي)ناهمواري5

(0تا

5/13S33/0=X

(%)حوزهمتوسطشيب

41=S

5/13=4133/0=X

(گياهيپوشش)زمينپوششوضعيت6

(-10تا+ 10)

7Pb2/0=X

پوششفاقدوسختاراضيدرصد

35=Pb

7=352/0-20=X

اراضيازاستفادهنحوه7

(-10تا+ 10)

5B2/0-20=X

وزراعياراضي)گياهيپوششتاجدرصد

(مرتع

75=b

5=752/0-20=X

بلندومرتفعاراضيفرسايش8

(0تا25)

25حدوددرفرسايشمختلفانواعوجود10

متوسطفرسايشـاراضيسطحازدرصد

فرسايشرودخانهايوحملرسوب9

(0تا25)

فرسايشبامتوسطتواتروعمقباجريان8

متناوببطوربسترياكناره

5/64: جمع امتياز 



حجممیانگینزیررابطهتوسطکهگردیدهبرآورد64.5معادلحوزهامتیازاتکلجمعشدهاختیارمقادیراساسبر
.بودخواهدتخمینقابلحوزهدرفرسایشساالنه

QS=38.77 exp (0.0358 R)

آندرکهRوامتیازاتجمعQSمی باشدمربعکیلومتربرسالدرمترمکعبحسببرحوزهفرسایشمیزان.

برسالدرمکعبمتر390معادلآبریزحوزهفرسایشمیزانرسوببهمربوطامتیازجمعاساسبرترتیباینبه
میزانمکعبمتربرتن1/3معادلرسوبیموادمخصوصوزنمتوسطنمودنمنظورباوبرآوردمربعکیلومتر
.استبودهتخمینقابلمربعکیلومتربر(سالدرتن507معادل)سالدرتن500بربالغآبریزحوزهفرسایش

کالسهنظرازطرحمنطقه،(سالدرتن500حدود)فرسایشازحاصلرسوبوزنوحجممیزانبهتوجهبابراینبنا
.داردقرارمتوسطردهدرزاییرسوبوفرسایشبندی



4-هایافته
میواقعخوزستاناستانشرقیشمالدرنظرموردوهشیپژ-زمایشیآطرحمنطقه

.باشد

دزفولوارهخلیجگسترهازطرحمنطقهاین(DE= Dezful Embayment)اثر
.شودمیدادهنسبتواالچینکوهزاییبهآناصلیساختارکهگرفتهچشمگیریبسیار

ساختاریزوندرنظرموردمحدودهومنطقهشناسی،زمینشرایطوموقعیتنظراز
.داردقرارآنازمتأثرساختارهایسایروخوردهچینزاگرسرسوبی

سازندهایشاملعمدتاًخوزستان،استاندرزوناینانتظارموردلیتولوژینوع:
ازندسهمراهبهگچسارانگچومیشانمارنآغاجاری،سنگماسهبختیاری،کنگلومرای

آنرنظایوگورپی-پابدهنظیرسازندهاسایروجودآن،برعالوهکهاستآسماریآهک
(.دارندبرونزدمنطقهدرنیز



ي
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رسوبات كم( 0)رسوبات متوسط( 5)رسوبات زياد( 10)

(درياييشيل)ـالف

دارانيدریتمارنهايوگچـب

(تكهـتكهشدهخرد)

شيلوسختسنگهاياليهـج

سنگهاماسهـد

ـمتوسطسختيباسنگهاييـالف

دگرگونيسنگهاي

ديدههواياشدهخردسنگهايـب

متوسط

متوسطشكستگيباسنگهاييـج

(آذرين)گرانيتهاـد

نرمآهكيسنگهايـه

كنگلومراـو

ضخيماليههايباآهكسنگـز

وسختتشكيالتـالف

فشرده

دولوميتهاـب

آبرفتيبزرگاليههايـج

ایش رامتر زمین شناسی منطقه طرح ناشی از هوازدگی و فرسپاورد امتیاز آبر(: 3)جدول
(ک اصالح شدهپسیابر اساس روش )



مارنی -لیلوژی شیگورپی با لیتو -هک ، و سازند پابدهآنمایی از سازند آسماری  با لیتو لوژی سنگ (: 3)تصویر 
هک مارنی در شمال استان خوزستانآو 



در گچسنگ های سازند گچساران( چال ها)حفره های بزرگ انحاللی (: 4)تصویر 



در سازند آغاجاریرخساره ماسه سنگی و مارنی : ( 5)تصویر 



(الیه های نسبتاً افقی)نمایی از سازند کنگلومرای بختیاری (: 6)تصویر 



(Discussion)بحث -5

سدمطالعاتدرخصوصاو)تحقیقموردمنطقهدر،زمین شناسیهایبررسیاساسبر
ردیافتهگسترشسنگیهایرخنمونمختلفواحدهایدرصدومیزانابتدا،(سازی
هایالیهجنسوشناسیزمینسازندهاینوعسپسوشدهتهیهطرحمنطقهسطح

.گرددمیمشخصآن

ندهایسازواحدهایازیکهرپتانسیل،(لیتولوژی)الیهجنسوسازندنوعبهتوجهبا
ت هایبرداشوارزیابی هااساسبرفرسایشلحاظبهچهونفوذپذیریلحاظبهچهمذکور

.گردیدخواهدتعیینصحرایی



نگیسهایرخنمونورسوباتازمتشکلهاالیهبرونزد(کارونآبریزحوزهدر)مطالعاتیطرحمنطقهدر
:استبودهزیرشرحبه

0.40=1×%40(1امتیازبا)کمخیلیفرسایشدارای-%40=(سروکوآسماریسازند)آهکسنگ

1.60=8×%20(8امتیازبا)زیادفرسایشدارای-%20=(گورپیوپابدهسازند)مارنوشیل

0.50=5×%10(5امتیازبا)متوسطفرسایشدارای-%10=(آغاجاریسازند)سنگماسه

0.50=10×%5(10امتیازبا)زیادخیلیفرسایشدارای-%5=(کواترنرنهشته های)آبرفتیرسوبات

0.60=3×%20(3امتیازبا)کمفرسایشدارای-%20=(بختیاریسازند)کنگلومرا

0.50=10×%5(10امتیازبا)زیادخیلیفرسایشدارای-%5=(گچسارانسازند)گچ



 به این ترتیب ، در سطح زیر حوزه این طرح  :

 (گچ سازند گچساران)درصد از مساحت حوزه آبریز دارای فرسایش خیلی زیاد 10حدود

  (  پابده و گورپیسازند و مارن شیل )حوزه دارای فرسایش پذیری زیاد درصد 20حدود

  (  آغاجاریسازند ماسه سنگ )حوزه دارای فرسایش پذیری متوسط درصد 10حدود

 (  بختیاریکنگلومرای سازند )پذیری کم  درصد حوزه دارای فرسایش20حدود

 ( آسماری و سروکسازند سنگ آهک )فرسایش پذیری  خیلی کم حوزه دارای درصد از 40حدود

می باشد.



 مربوط به ردیف زمین شناسی سطحی امتیاز بر اساس جدول:

 10معادلبا پتانسیل فرسایش خیلی زیاد امتیازرسوبات برای

 5معادل امتیازمتوسط با پتانسیل فرسایش رسوبات برای

معادل صفر امتیاز کم رسوبات با پتانسیل فرسایش برای

لحاظ میگردد.

 ین بطورمیانگ، قابل مالحظه است نیز مربوط به جداول به این ترتیب همانطور که در ستون توضیحات ردیف:

 زیادخیلی رسوب زایی با قابلیت لیتولوژی برای 10امتیاز با اختصاص

 زیادرسوب زاییلیتولوژی با قابلیت برای 8امتیاز

  متوسطرسوب زاییلیتولوژی با قابلیت برای 5امتیاز

 کم رسوب زاییلیتولوژی با قابلیت برای 3امتیاز

 خیلی کم رسوب زاییلیتولوژی با قابلیت برای 1امتیاز

 به برآورد جمع امتیاز مربوط به زمین شناسی برای حوزه آبریز منطقه آزمایشی طرح گردید که در ردیفاقدام
.  استشده آن ارائه جدول مربوطه محاسبات توضیحات 



 به این ترتیب بر اساس محاسبات صورت گرفته:

 منطقه طرح مورد نظر، مطابق روش پارامتر زمین شناسی امتیاز مربوط به جمعPSIAC 
. برآورد گردیده است 4.1معادل اصالح شده ، 

 یل نظر کالسه بندی پتانسمنطقه طرح از ، جدول بندی مندرج در توجه به امتیاز با
.  قرار خواهد گرفت« رده متوسط»فرسایش زایی و ایجاد رسوب در 



نها در سطح منطقه طرحآخصوصیات کلی واحدهای سنگی سازندهای زمین شناسی  و میزان درصد گسترش :( 4)جدول 

عالمت اختصاری نام سازند
(گسترش)%

برونزد در منطقه یژليتولو
طرح

ضخامت 
(متر)سازند

گی مهميژو

800√شيلومارنKpb/kGp(20%)پيگور-بدهپا
(تجمعی)

-یریبسيارکمپذنفوذ
فرسایششدید

هککرمرنگوآسنگOma (40%)سماریآ
مارندربخشباالیی

قسمتهاییکارستی400√
استبخشباالیی

یریخيلیکمپذنفوذ

یرپذانحالل-یرپذنفوذنا>100√گچسنگMg(5%)گچساران

کمیریخيلیپذنفوذ~100-مقدارکم-مارنMm (0%)ميشان

ماسه-سيلتسنگMaj(10%)غاجاریآ
سنگوکنگلومرا

شفرسای-یریکمپذنفوذ>1000√
یرپذ

دیوارهساز>350√کنگلومراOm/CB(20%)بختياری

یرترینواحدپذنفوذبسيارمتفاوت√شنوماسهوسيلتQs(5%)برفتآ



وگچیسجنازلحمصاوموادآن،سستییاسختیومنطقهشناسیزمینسازندهایلیتولوژینوعبهتوجهبا
بدلیل،سیسیلیوآهکیجنسازلحمصاوموادوکنندمیرسوبایجادبیشتربودن،ترسستبدلیل،مارنی

.نمایندمیرسوبکمترودیرتربیشترسختی
درخصوصاًومنطقهشناسیزمینسازندهایرویبرهوازدگیوفرسایشعواملاثردرطرحمنطقهدر

متسبهوجداهاالیهاینازمختلفقطعاتسنگی،هایالیهلیتولوژینوعبرحسبوآبریزحوزهباالدست
.اندگردیدهحملرودخانهمسیردردستپایین

باورمربهکهبودهدارزاویهصورتبهریزدانهتادانهدرشتهایشنوسنگقلوهسنگ،تختهحددرقطعات
.اندآمدهدرمدورومدورنیمهدار،زاویهنیمهدار،زاویهحالتبهمسیرطولدرانتقالوحملادامه

وآغاجاریسنگماسهآسماری،آهکسنگیسازندهایازعمدتاًدانهدرشتآبرفتیرسوباتمنشأسر
.استبختیاریکنگلومرای

یمارنوشیلیهایالیهحملوفرسایشازحاصلرسوسیلتحددرریزدانهآبرفتیرسوباتمنشأسر
.باشدمیآغاجاریسازندمارنیسیلتیوگورپیوپابدهسازند

حددر)تانغلرسوبیبارهمو(سیلتی-رسیریزدانه)معلقرسوبیبارصورتبههمآبرفتیرسوباتمجموعدر
.استگردیدهنشستتهمسیردر(سنگقلوهوشن

شکستگیادایجوتکتونیکیعواملتأثیرخصوصاًوسنگیسازندهایدرهوازدگیپدیدهوفرسایشعواملاثردر
وهکدامنهپایدررسوباتتجمعسببلغزشزمینپدیدههموارههاگسلهوهادرزهنظیرسنگیهایالیهدر
.اندشدهنشستتهوحملارتفاعاتدستپایینسمتبهکهگردیدهواریزهصورتبهها



حمل و ته نشست رسوبات با توجه به قطر و جنس ذرات-فلوچارت روابط فرسایش:  ( 7)تصویر



وعنبهتوجهبادارند،رخنمونبیشترمطالعهموردمنطقهدرکهسازندهاییازکل،در
خواهدمتفاوتآنهارسوبزاییورسوبایجاد،پذیریفرسایشوالیهجنس،لیتولوژی

:اندبودهترتیباینبهجدیدبهقدیمازوسنینظرازهاسازنداین.بود

-کم،نفوذپذیریخاصیتعلیرغمکهبودهمارنوشیلجنسازگورپی-پابدهسازند
بهشنقرسوبزاییورسوبایجاددرلذاوداشتهشدیدیپذیریفرسایشپتانسیل

.داردسزایی

لذاوتهداشکمخیلیپذیریفرسایشپتانسیلکهآهکسنگجنسازآسماریسازند
.داردکمیبسیارنقشرسوبزاییورسوبایجاددر

درلذاوهداشتزیادیخیلیپذیریفرسایشپتانسیلکهگچجنسازگچسارانسازند
.داردباالییبسیارنقشرسوبزاییورسوبایجاد

داشتهطیمتوسنسبتاپذیریفرسایشپتانسیلکهسنگماسهجنسازآغاجاریسازند
.داردسازندهاسایربهنسبتواسطیحدنقشرسوبزاییورسوبایجاددرلذاو



رسوبزایی نقش داشته و لذا در ایجاد رسوب وپایینی که پتانسیل فرسایش پذیری کنگلومرای سازند بختیاری از جنس
.کمی دارد 

، دارای رسوبات آبرفتی از جنس درشت دانه شن و ماسه ای و ریز دانه سیلت و رسی که به دلیل ناپیوسته بودن
.دارد لذا در ایجاد رسوب و رسوبزایی نقش به سزاییخیلی زیاد بوده و پتانسیل فرسایش پذیری 



جمع بندی و نتیجه گیری-6

کترمشاسهمنمودنمشخصمنظوربهشناسیبسورهایروشیگیرربکاازحاصلنتایجبهتوجهبا
چنینمیتوانواحدهایژلیتولویاشناسیسنگیحدهاواتعیینقالبدرشناسیمینزیندهازسا

:کهنمودبندیجمع

وحملرمهاایبردیبررکایهارهکارائهاراوبسورلکنتربخیزداریآهایطرحازفهدکهاردیمودر
الکانای،هخیرذیسدهازنمخابهواردهتسوبارکاهشوتسوبارنباشتاازیجلوگیروبسورانتقال

نوعتعیینبامرتبطشناسیرسوبهایروشازاستفاده،باشدمشابهمواردو-هانهخارود،برسانیآیها
،نآنظایروEPMوMPSIACنظیرهاروشسایربامقایسهدرشناسیزمینسازندهاییژلیتولو

.بودخواهدترمناسب

بهاقدامانمیتوکیفیصورتبهرسوبمیزانشدنمشخصبرافزون،رسوبکنترلروشهایازاستفادهبا
درهحاصلرسوبتولیددر(سنگیهایواحد)شناسیزمینسازندهایازیکهرمشارکتسطحتعیین
وامنشبندیپهنهنقشهتهیهبهاقدامتوانمینآبرعالوهونمودهرسوبباالینسیلپتاباهایحوزه
العاتمطانجامبهنیازماکشورزمینهایندرالبته.نمودروشهااینازاستفادهبارسوبتولیدمنابع

.داشتخواهدبیشتریشیهوپژوکارشناسی



مجموعدرحاصلهنتایجبندیجمعبا:

وگورپیپابده،سازندهایشامل،طرحمنطقهدرمطالعهموردشناسیزمینسازندهای
وآسماریسازندهایوداشتهرارسوبزاییوفرسایشقابلیتبیشترینگچساران

غاجاریآسازندودارندرارسوبزاییوفرسایشقابلیتکمترینبختیاریکنگلومرای
واهیتمنیزکواترنرهایآبرفتالبتهو.داردرارسوبزاییوفرسایشمتوسطحدحالت

.دارندزیادمقداربهرانشستتهوحملپذیری،فرسایشپتانسیل

سوبروپذیریفرسایشپتانسیلبندیردهجدولازحاصلبندیامتیازبهتوجهبا
.گرفتخواهدقرار«متوسطرده»درکالسهایننظرازطرحمنطقه،زایی

اندازتلهایهسازهوجودرسوبزایی–فرسایشکنترلپارامترمناسبترین،میرسدنظربه
نمحاسومعایبهمهلحاظبا،رسوبکنترلهایروشسایربهنسبتکهبودهرسوب

.استترمناسبومؤثرتربسیار،آن



راهکارهای پیشنهادی-7

انی و نماید، در زمان انجام مطالعات پروژه های عمربا توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می
دست بخصوص مطالعات سدسازی به شناسایی دقیق نوع سازندها و واحدهای سنگی باال

ن پرداخته و راهکارهای مقابله با ورود رسوب حاصل از فرسایش ایسدها و حاشیه مخازن 
.خاکی به دریاچه سد اقدام گردد-واحدهای سنگی

وبزایی  مناسب ترین و مهم ترین راهکارها و روش های پیشگیری از فرسایش بیشتر و رس
مخازن سدها، توجه در های آبریز رودخانه ای و بالتبع  رسوب گذاری رسوب آنها حوزه

ه اهم به مطالعات پایه و عمدتاً استفاده از روش های کنترل فرسایش و رسوب می باشد ک
: این راهکارها شامل موارد ذیل است



1ـ نگاه ویژه به مطالعات پایه، خصوصاً مطالعات هیدرولوژی، کلیماتولوژی و زمین
.های عمرانیشناسی منطقه طرح  با لحاظ نمودن منابع مالی مورد نیاز در طرح

2یزان ـ تجزیه و تحلیل دقیق داده های آماری و آنالیز نتایج حاصله جهت برآورد دقیق م
ی دبی آب و دبی رسوب و میزان فرسایش پذیری و رسوبزایی سازندهای زمین شناس
ی و منطقه و جمعبندی نتایج مطالعات پایه حاصله، قبل از آغاز هر گونه عملیات اجرای

.پروژه های عمرانی

3قه و های کنترل فرسایش در منطـ لحاظ نمودن استراتژی مناسب و متناسب با روش
.محدوده مطالعاتی با توجه به اقلیم منطقه

4-انتخاب روش متناسب با نوع خاک، آب و هوا، خصوصیات حوزه و شرایط آبخیزداری
.  منطقه طرح مورد نظر و به حداقل رساندن سطح و زمان تخریب خاک

5ـ  مقاوم سازی شیب های تند ورودی رسوب به مخازن سدها با انجام تمهیدات الزم  .

6- توپوگرافیانجام درختکاری و احداث برم و کاهش شیب

7-ایجاد تراس بندی مناسب و کشت گیاه



8- آنایجاد دیواره های حایل پایدار بوسیله سنگ گابیون و نظایر
9-ویسیلتورسیریزدانهرسوباتمعلقبارترسیبهایحوضچهاحداث

درسنگیقلوهوایماسهوشندانهدرشترسوباتبستربارهمچنین
سدهامخازنوهاحوضچه

10-وطراحینظیررسوبکنترلهایروشازبهینهاستفادهوانتخاب
control)کنترلیهایسازهیااصالحیسدهایاحداث structures

Grade)دهایسبصورتتندتوپوگرافیشیبباهایرودخانهسرشاخهدر
.استمتوالی

فرسایشکنترلپارامترمناسبترین،میرسدنظربه،مجموعدرلذا–
اولویتعنوانبهکهبودهرسوباندازتلههایسازهوجودرسوبزایی

.میباشدرسوبزایی،وفرسایشکنترلجهتپیشنهادی
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