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Article Type: Research article 
Land use/cover change at the geological marl formations, especially the 

conversion of forest and rangeland areas to rain-fed lands and subsequent 

improper tillage practice has led to severe soil erosion and sedimentation, 

soil moisture lost, dust-blown, global warming, and water pollution. The 

current study aims to prepare the spatial distribution of marl formation in 

Kermanshah province in Iran and to assess dominant land-use, plant cover, 

slope, and erosion features using satellite image (SPOT 2000) and field 

survey. The field data have been analyzed through ArcGIS software. The 

results of this study reveal that there are eight major marls formations in 

Kermanshah province including Amiran, Aghajari, Gachsaran, Gurpi, 

Talezangh, Kashkan, Pabdeh, and Mishan occupying about 24.21% of 

province areas. Among these formations, three formations including 

Amiran, Kashkan, and Aghajari are the most vulnerable to degradation due 

to topographic conditions, high solubility, and improper land-use practices. 

The sensitive facies of Amiran and Kashkan Formations are more 

prominent in the forest and rain-fed areas with hill slope conditions. In 

these areas, deforestation, illegal charcoal extraction, improper agricultural 

and non-agricultural activities resulted in the dissolution of sensitive 

layered and consequently landslide incidents. Thus during each effective 

rainfall occurrence, there is severe erosion and siltation deliver fresh 

sediment in lower drainage systems affecting road, brigs, and farmlands. In 

gentle slope, this process causes head-cut and gully development. Aghajari 

formation, which covers a wide range of winter pastures in Kermanshah 

province, has a high potential of dissolution due to its mineralogical and 

soil properties increasing soil erosion and sediment yield. It is concluded 

that severe land use/cover change at marl formation of Zagros areas are the 

factors sensitive to soil erosion, sedimentation and flood hazard as well as 

the solution of serous crises such water deficiency and desertification.  
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 ها در استان کرمانشاهپراکنش سازندهای مارنی، کاربری اراضی و فرسایش غالب آن

 4، علی مرادپور7مجید احمدی مالوردی، 9، محمد قیطوری7، حمیدرضا پیروان*9تیمسیب حشم
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 چکیده  مشخّصات مقاله

رسوب، هدررفت رطوبتت   یش،فرسا یدزاگرس منجر به تشد ةمنطق یمارن یسازندها یكاربر ییرتغ پژوهشی نوع مقاله:

 نوشتتار پتیش رو  منابع آب شده است. هتد  از   یو آلودگ ینزم یشگرما یزگردها،ر یداک، تشدخ

هتا در استتان   غالتب آن  یشو فرستا  یاراض یكاربر ییشناسا ی،مارن یپراكنش سازندها ةنقش یةته

 یهتا  و نقشته  یتدانی م هتای  یبتا استتفاده از بررست    یمتارن  یپراكنش سازندها ة. نقشبودكرمانشاه 

 یراز ستازندها بتا استتفاده از ت تاو     یت  در هر یشستس  اشتکاف فرستا    شتد   یته ته شناسی ینزم

 یا متاهواره  یربا استفاده از ت او یاراض یا كاربرمشخّص شد، امّ یدانیم یاسسات و بررس یا ماهواره

مستاحت   یبترتبه یپژوهش نشان داد كه در استان كرمانشاه هشت سازند مارن یج. نتاشدمشخّص 

هستند كته رخنمتون    یشانتله زنگ، كشکان، پابده و م ی،گچساران، گورپ ی،غاجارآ یران،شامل ام

كشتکان و   یتران، نشان داد كته سته ستازند ام    یجنتا ینهمچن  مساحت استان است %79/74ها آن

 پتییرترین  یبآست  ی،كتاربر  ییتر بته انحتالف و تغ   یتاست حسّ ی،توپتوگراف  یطشترا  دلیلبه یآغاجار

دو ستازند   دار یبش زارهاییمو د یمرتع ی،انحالف در مناطق جنگل دةیهستند. پد یمارن یسازندها

و  یریگ زغاف یب،شخم در جهت ش ی،كاربر ییرتر بوده و در مناطق دچار تغ افو كشکان فعّ یرانام

  شتده استت   لغتزش  ینو زمت  یاریشت  ین شتیاری، بت  یشفرسا یدموجب تشد اسب،نامن یساز جاده

باالكنتد در   یلانحالف منجر به تشتک  یندفرا یبش در نقاط كمنشان داد كه  ها یبررس ینا ینهمچن

 ةمساحت منطقت  یشترین. بشود یها مآن یها ابعاد كاناف یشهمراه افزاها به خندق یفرع یها شاخه

گسترش دارد كته در نقتاط    یسازند آغاجار یرو یریگرمس یكشاورز مانةو ازجمله سا یرینق رش

و  یخنتدق  یشانحتالف، فرستا   هتای  یتده آن پد یتاهی شش گپو یدشد یبو تخر یكاربر ییردچار تغ

 یطشترا  یتل دل زاگترس بته   ةمنطقت  یمتارن  یستازندها  یكلّت  طتور هبتود. بت   شده یدتشد ییزا رسوب

نسبت بته انحتالف و انتواع     یماهور غالب  یتوپوگراف همراه به یلترس و س یادمقدار ز شناسی، یكان

 یتب تخر ی،و مرتعت  یجنگلت  یها عرصه یربركا ییراس هستند كه با تغحسّ لغزش ینو زم یشفرسا

 .شود یم یدتشد یبو شخم در جهت ش یاهیپوشش گ

 تاریخچة مقاله:
 9711 آذر 73 دریافت

 9711 اسفند 99 پییرش

 9711 اسفند 99دسترسی آنالین 
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 مهمقدّ

بخش قابتل  به فرسایش و تخریب هستند.  شناسی سازندهای زمین ترین اسها حسّهای حاصل از آن نهشته و ها مارن
 زاگرس از سازندهای مارنی تشتکیل یافتته استت. كتاربری غالتب ایتن ستازندها        ماهوری منطقة ههی از اراضی تسّتوجّ

آن  درپتی و  زاردیتم  بته  مرتعتی  و هتای جنگلتی   عرصه تبدیل ویژه كاربری به تغییرجنگل و مرتع است. با این وجود، 

 فرستایش  لغترش،  های سطحی ایتن ستازندها را نستبت بته زمتین      و الیه های عمرانی، خاک الیتو فعّ نامناسب شخم
(. 7193و همکتاران،   9)حشتمتی ده استت  رپییر كت  آسیبخاک  آلی كربن انتشار تشدید رطوبت و هدررفت خندقی،

و شتوری ختاک نیتز شتده استت )قبتادی و        آب كیفیتت  های دارای سدهای بزرگ موجب تغییر این روند در حوضه
هتا  تبخیتری آن  دارند كته در نتوع  نقش اصلی زایی  بیابان سازندهای مارنی در پدیدةبر این،  افزون(. 9717همکاران، 

 (.9713شدیدتر است )واعظی و فرومدی، 

بیرونتتی  مکتتانیکی( و و فیزیکتتی شناستتی،درونتتی )كتتانی اتمشخّ تت پیرامتتون دمتعتتدّ هتتایپتتژوهش نتتتایج 
بتا درجتات متفتاوت     هاآن هتوجّ قابل اسیتحسّ بیانگر ها، توپوگرافی( مارن شرایطو  گیاهی پوشش پییری، )فرسایش
زاگترس موجتب    منطقتة  گیتاهی  پوشش افی وتوپوگر وهوایی،ع اقلیمی، آبشرایط متنوّ. است و فرسایش به تخریب

هتای هتر ستازند     رخستاره  دقیتق  به همین دلیتل، بررستی  . های مختلفی داشته باشندرخسارهشده كه این سازندها 
بنتدی   یتت واول  استاس آن بته  ی ضروری است تا بتتوان بر حسب نوع كاربری و شکل غالب فرسایش در مقیاس محلّبر

پتییر   هتای آمتاس   كتانی د. اک و كنترف سیل و رستوب مبتادرت كتر   له حفاظت خجمه و كنترلی ازاقدامات پیشگیران
هتای   ویژگتی  نظتر ها نیز ازهمین دلیل خاک حاصل از آن است و بهزاگرس  منطقةشاخص مشترک سازندهای مارنی 

از آن ورمیکولیتت دو كتانی    پت  (. استمکتیت و  7118و همکتاران،   7ناپایدار هستتند )كاستم    فیزیکی و مکانیکی
در تولیتد   وهستتند  این منطقه های مختلف  شناسی سازندهای مارنی عرصه پییر هستند كه ساختار غالب كانی سآما

 (. در استمکتیت فاصتلة  9717همکتاران،  )پرویزی و  دارندنقش كلیدی پییری  خاک ریزدانه با پتانسیل زیاد فرسایش

، 7هاستت )بورچتادت  لغتزش و تشتکیل خنتدقی آن    مةعنوان مقدّف بهای عامل اصلی سله، ترک و انحال زیاد بین الیه
 (.7119، 4لوتنگر و سراتو  9161
بتارز   ری این سازندها زیاد است كه نمونةهای تبخی نیز در كانیجمله نم  شناسی، امالح مختلف از افزون بر كانی 

یابتد. چنتین    می ت افزایششدّ پییری به تخریب به آن دو سازند گچساران و آغاجاری است. در چنین مناطقی آسیب
ابع آب زیادی به منت  هایتكه درصورت مدیریت نامناسب خساردلیل برخورداری از گنبدهای نمکی است  شرایطی به

غربی، جنوب و مركز زاگرس گنبدهای نمکی جنوب  (. نواحی9113، 3ند )مایل و پوزماكن زیست تحمیل می و محیط
د گتوند در استان خوزستان( گنبدهای نمکتی برونتزد یافتته و بته     جا )مانند احداث سهصورت استفاده نابدارند كه در

 (.7197و همکاران،  8ن یری) ندك وارد می هاییتی آبیاری و مح والت كشاورزی خسارها خاک، آب و شبکه
هتای   گیتاهی كتافی در عرصته   ساالنه موجب پیتدایش پوشتش    كافیجمله بارش گرچه شرایط مناسب اقلیمی از 

هتای   الیتت دلیتل فعّ  تغییتر كتاربری گستترده بته    ا ده است، امّت شاین منطقه سازندهای مارنی  جنگلی و مرتعی سطح

نظیتر و ارزشتمند    تخریب و حتی  ایتن پوشتش بتی    به  منجرگاز و معدن(  ، شبکة رویة كشاورزی و عمرانی )جاده بی
كتاهش شتدید   بر  افزوناین روند موجب شده كه  .ر نیستبرای آن مت وّفانه دورنمای امیدبخشی سّأشده است و مت
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 ،كتربن آلتی   ذخیترة جمله ظرفیت نگهداری رطوبت، ازخاک و حیاتی مهم های  شاخص، ع پوشش گیاهیو تنوّتراكم 
 (.9717)پرویزی و همکاران، ساخته است  روهروبی را نیز با آسیب جدّو پایداری عناصر غیایی 

هتای   عرصته تخریب و حی  پوشش گیاهی است. ر آمیزت مخاطره اثر تغییر كاربری اراضی مارنیآسیب به خاک بر 

 شتود   مستقیم قطرات باران به آن می برخوردخاک لخت و منجر به افزایش سطح ارنی جنگلی و مرتعی سازندهای م
و  9یابتد )نالتل   ت كتاهش متی  شتدّ  خاک بته پایداری ها و  پیوند بین خاكدانهآلی،  كاهش شدید مادةدلیل  همچنین به
 توستعة كته   استت انحتالف   پدیتدة وقتوع  ایجاد درز و شکا  ستطحی و   ،رونداین  ترین نتیجة(. مهم7114همکاران، 
)برناتت    دشتو  متی لغتزش   خنتدقی و زمتین   فرستایش یا گسترش  موجب پیدایش هحاصل هایو عمقی حفرهجانبی 

اد روانتاب  به تمركز زیه نفوذپییری خاک منجر دلیل كاهش قابل توجّ در چنین شرایطی به (.7196، 7جکیل و پوسن

نیتز  ب هتای مخترّ   وقتوع ستیل   ،آلودگی آب بر گل افزونات ریز خاک را با خود حمل كرده و راحتی ذرّ د كه بهشو می
چنتین منتاطقی استت    شتخم در جهتت شتیب    واقع بازتابی از تخریتب پوشتش گیتاهی و    درمحتمل خواهد بود كه 

گستترده در نقتاط مختلتف جهتان،      هتای شپتژوه استاس  ر(. ب9713واعظی و فرومدی،   7116همکاران،  و 7)كارلن
كته در  د شتو  های سله، ترک و انحالف می یدهرخداد پدموجب آلی خاک  ادودلیل كاهش م ها به پاشیدن خاكدانه ازهم

(. ایتن رونتد در اراضتی بتا     7193و همکتاران،   4)پرویتزی استت  حی  پوشش گیاهی و دلیل كاهش  بهاراضی مارنی 

عمتل بتار رستوبی    درجریان سیالبی است كه با بر فرسایش، حمل خاک  افزونبوده و شدیدتر ماهوری  توپوگرافی تسه
(. با تداوم تخریتب،  7111و همکاران،  3)سکوتی كند دست حمل می ق به مناطق پایینشکل بار معلّهی را بهقابل توجّ
نمایتان  ایند را انتدازی تیتره و ناخوشت    و چشتم ی شده دگرگونخوش  دستچنین مناطقی های زیبا و طبیعی  رخساره
 (.7116، 8)بالنکو و الفسازند  می
های ریزگرد، فرسایش بادی و گرمایش زمین را نیتز نبایتد از نظتر دور     گر وقوع پدیدهدیمحیطی  پیامدهای زیست 

زاگترس از رس و ستیلت تشتکیل شتده      خاک حاصل از سازندهای مارنی منطقتة  %61معموف حدود طور بهداشت. 
سادگی براثر شتخم   حاصل تخریب جنگل و مرتع( بهدار )زارهای شیبكه در دیم (7197، است )حشمتی و همکاران

روانتاب جتاری در شتیارهای شتخم وارد منتابع آب       ای آن از راهآلی و مازاد كودهتای شتیمیایی محتتو    همراه مادةبه
افتزایش   دلیتل زیان بته دگی آب)آسیب به زن 3شدن غنی افزون بر آلودگی منابع آب، موجب پدیدةدست شده كه  پایین

مراتتب   اس بته فرستایش بته   هتای متارنی و حسّت    ماهوری با ختاک  هد. این امر در نواحی تسّشو نیترات و فسفر آب( می

 (.7116شدیدتر است )كارلن و همکاران، 
همتراه حتی  پوشتش     بته تغییر كاربری و تخریب سازندهای مارنی فانه سّه به نتایج منابع مورد بررسی، متأبا توجّ 

 هتای خستارت  وقتوع ستیل و دامنتة   چنان گسترده است كه عامتل اصتلی   زاگرس  ةمنطقرویه در  گیاهی و شخم بی
هتای ایتالم،    استان در 9711تا  9716های  ساف های بهارة ویژه سیل ، بهسالیان اخیر آنمحیطی  جانی، مالی و زیست
هتا را   حریم رودخانته هری و تغییر كاربری د، هرچند نباید سیستم نامناسب زهکشی شقلمداد كرلرستان و خوزستان 

 نظر دور داشت.نیز نباید از
ها در مقیتاس  های آن ، كاربری اراضی و فرسایش غالب رخسارهسازندهای مارنیات مشخّ شناسایی ، بر این مبنا 
هتای   حتوزه آبتی   هتای خشکستالی، ریزگترد و كتم     اساس كنترف فرسایش، رسوب و سیل و نیز مدیریت پدیدهی محلّ

                                                                                                                                               
1- Nael 
2- Bernatek-Jakiel & Poesen 
3- Karlen 
4- Parvizi 
5- Sokouti 
6- Blanco & Lal 
7- Eutrophication 



 37-47( 9711) 73 / جغرافیا و پایداری محیطحشمتی و همکاران 45
 

 

همراه شناسایی برختی  ها بهپراكنش آن نوشتار پیش رو شناسایی سازندهای مارنی و تهیة نقشة. هد  از آبخیز است
 ةحتوز  مهتمّ  عنتوان سرشتاخة   استان كرمانشاه )به فرسایش در ی ازجمله كاربری و اشکاف عمدةمحلّ های مهمّ ویژگی

 انجام یافت. 9716تا  9718 های كرخه( بود كه در ساف

 مورد بررسی طقةی منفمعرّ
 73° 93′تتا   77° 78′جغرافیتایی   اتمخت ّت  بتا  ایران غرب در كه است كرمانشاه استانحاضر  پژوهش اجرای محلّ

 بته  از جنوب كردستان استان به شماف از استان . این(9)شکل  دارد طوف شرقی قرار 46° 71′تا  43° 74′شمالی و 

 هتای  داده یكلّت  طتور هبت  .است مرز هم كشورعراق با غرب از و همدان های ناستا به شرق از ایالم و لرستان هایاستان
شتمالی و   زیرپهنتة  دو را بته  تتوان آن  شناسی است كه می ع سازندهای زمینكرمانشاه بیانگر تنوّ منطقة شناسی زمین
 ازهم جدا شده است. صحنه - گسل مروارید با هاآن بین مرز كه كرد تقسیم جداجنوبی 
ر از ثّبیشتتر متتأ   استت كته   ستنقر  آهکی ولکانیکی مجموعة مزوزولی  و های شامل دگرگونه گسلبخش شمالی  
كه بیشتتر مستاحت    گفتهل گرفته است. بخش جنوبی گسل پیشو دگرگونی شک گیاری رسوب زمانهای هم الیتفعّ

گت    حتاوی  و سازندهای ندندار نمکی هستند كه گنبدهای ل از سازندهای رسوبی و مارنیبر دارد، متشکّرا در استان

 هتای  خاک تشکیل ت موجبق رشیرین رخنمون دارد. این وضعیّ و غرب گیالن فاصل حدّ محدودی از نیز در بخش
 شترایط  كه است غالب سازندهای مارنی استان كرمانشاه شده گیاهی پوشش عرویش متنوّ برای مستعد و خیزحاصل
 عتنتوّ  مهتمّ  و كلیتدی  هتای  گاه ذخیره از استان یکی این دلیل ینهم به و دهكر كم  روند این به نیز مناسب اقلیمی
 (.9719و جلیلیان،  پیکانی است )نعمتی كشور 9زیستی

ستبب  بته  انتد و جنتوب شترقی تشتکیل داده    - شماف غربتی  های زاگرس با روندكوهبخش بیشتر استان را رشته
زاده و همکتاران،  )ابتراهیم  دارد مراتتع  و جنگتل  از یدهپوش هایهدرّ كافی، و موقعبه بارندگی و اقلیمی خاصّ تموقعیّ
تتر در نوستان استت و میتانگین     ممیلتی  311تا بتیش از   731(. میزان بارندگی در مناطق مختلف استان بین 9717
های مرتفتع  گراد در كوهستاندرجة سانتی 3ترین نواحی غربی تا حدود درجه در گرم 77دما در این استان از  ساالنة
 هتای كشتاورزی،  زمتین هوایی، وستعت  وع آبیت این استان را باید در تنوّ(. اهم9717ّر است )كرم و همکاران، متغیّ

تتوان  ی متی بنتدی كلّت  (. در یت  تقستیم  9764)ذوالفقاری،  خیزی خاک و آب كافی دانستجنگلی و مرتعی، حاصل
هتای  د، شهرستتان وهستتانی تقستیم كتر   مسیری و معتتدف ك ای گرنظر اقلیمی به دو بخش مجزّاستان كرمانشاه را از

هتای  بخش گرمسیری استان و بخش ی نوار مرزی عراق جزءطور كلّشهر و بهرشیرین، سرپل ذهاب، سومار و نفتق 
انی استتان را نیتز شتامل    های كوهستهای مرتفع و بخشتری از نواحی دشتمركزی و شرقی استان كه بخش بزرگ

 ند.هستبخش معتدف استان  جوانرود جزءآباد غرب، كنگاور، پاوه و اه، اسالمهای كرمانشجمله شهرستانمی شود از

 ها مواد و روش
هتا، ابتتدا   منظور تهیة نقشة سازندهای متارنی، شناستایی كتاربری اراضتی و فرستایش غالتب آن      در پژوهش حاضر به

ی مقتدّماتی از ستازندهای   آوری شد و ارزیتاب استان كرمانشاه جمع 9:911111و  9:731111شناسی های زمین نقشه
بعد اشتکاف فرستایش در ستازندهای متارنی بتا       عمل آمد. در مرحلةگفته بههای پیشمارنی استان با استفاده از نقشه
اسسات شناسایی شدند و كاربری اراضی غالب ایتن ستازندها نیتز بتا استتفاده از ت تاویر        ایاستفاده از ت اویر ماهواره

ها و انواع فرسایش طتی بازدیتد میتدانی    سنجی، مرز رخسارهراج شد. سرانجام برای صحّتاستخ 6ای لندست ماهواره
 شود.طور مف ّل توضیح داده میدرادامه مراحل انجام كار به ( كنترف شد.7)با دستگاه جی.پی.اِس.

                                                                                                                                               
1- Biodiversity 
2- Global Positioning System (GPS) 
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 کرمانشاه استان جغرافیایی تموقعیّ .1شکل 

 های مورد نیاز گردآوری نقشه

 هتای قتدیمی )مقیتاس    نقشته  كرمانشتاه كته شتامل    استتان  شناستی  هتای زمتین   ش، ابتدا نقشهژوهپمنظور انجام به

وستیلة  بته  9:911111شناسی های زمیننقشه .ند( بودند، گردآوری شد9:911111های جدید ) ( و نقشه9:731111

شتیت   79قالتب  انتد كته در    شدهیه تهشناسی و اكتشافات معدنی ایران های عامل نفت ایران و سازمان زمینشركت

ها شتامل قتروه، ستنندج، تیزنیتزه، پتاوه، تویستركان، ستنقر، كركستار         دهند. این نقشهكرمانشاه را پوشش می استان

، كرنتد، سترپل ذهتاب،    آبتاد غترب  استالم راهان(، كامیاران، باینگان، ق رشیرین، نهاونتد، هرستین، كرمانشتاه،    )میان

شناستی،  نهتای زمتی  بتر نقشته   نوشتتار پتیش رو افتزون   (. در 7کل سومار هستند )شو  كوهدشت، نفت، پلنگه، ایالم

گیتاهی و فرستایش    شناستی، پوشتش  شناسی، ختاک زمین مطالعات با مرتبط قةهای متفرّ ن و نقشهمدوّ هایگزارش

 .دشهای سازندهای مارنی استفاده شناسایی ویژگی منظوربهها شد و از آنخاک نیز گردآوری 

 
 1:111111شناسی ای زمینه. راهنمای نقشه2شکل 
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 مارنی سازندهای ماتیمقدّ ارزیابی
 هتا، از یت   آن میدانی لیةاوّ كنترف و ها نقشه روی مارنی سازندهای ماتیمقدّ ارزیابی و بررسی منظوربهدر این مرحله 
 تموقعیّت  و سازندها یات كلّمشخّ  بنابراین شناسی بهره گرفته شد  زداری و خاکشناسی، آبخی  ی زمینگروه تخ ّ

ها مورد بازدید میتدانی قترار   ویژه مرز آن های سازندهای مارنی به د و رخسارهش بررسی كرمانشاه استان در هاآن غالب
آرک  )متدف گترمین( ثبتت و بته محتیط      جی.پتی.اِس. ها بتا  ات آنی مرز سازندها، مخت ّگرفت. ضمن تفکی  محلّ

 انتقاف داده شد. 9جی.آی.اِس.

 غالب سازندها تعیین اشکال فرسایش
شیاری، شیاری، خندقی و لغزشی بتود. بترای    شامل فرسایش بینحاضر اشکاف غالب فرسایشی مورد نظر در پژوهش 

ای استسات   ت اویر ماهواره استفاده شد. 7111 7اسسات ای شناسایی و تفکی  اشکاف غالب فرسایش از ت اویر ماهواره

تهیه شدند. این ت تاویر از تعتداد زیتادی ت تویر      4دانلودر افزار مپ نرم با استفاده از 7مپ مورد استفاده از سایت بینگ
كته اشتکاف فرستایش ستطحی،      طتوری هبرابر قابل دانلود هستند، ب نمایی بیست با درجة بزرگتشکیل شده كه  3ریز

 هستند. های درختی قابل مشاهده پایه شخم و ت  شیاری، خندقی و لغزشی و نیز جهت

 یاستخراج کاربری اراض
 بترای بتود.  شده( های ساختهو تأسیسات عمرانی )زمینهای غالب شامل جنگل، مرتع، كشاورزی )دیم و آبی(  كاربری

8ستنجندة  ) 7193ستاف   6ای لندست ت ویر ماهواره سهاراضی، تعداد  كاربری نقشة تهیة
OLI)    از ستایت ستازمان

در ایتن   داد.استان كرمانشاه را پوشش متی  ند كه كلّدریافت شد. ت اویر دریافتی بدون ابر بود 3زمین شناسی آمریکا
خطاهتای   پتردازش پتیش  مرحلتة  در بنتابراین   شودهای گیرنده ت حیح میایستگاه وسیلةبهخطای هندسی ت اویر، 

 بانتد  بتا  فیتوژن  متل ع گفتته پتیش بترای ت تاویر   . دشت ت تحیح   ختام  ت تاویر  روی موجتود رادیومتری و اتمسفری 
بنتدی  در مرحلتة پتردازش از روش طبقته    د.كن ارتقا پیدا متر پانزده به ت اویر مکانی قدرت تا شد انجام پانکروماتی 

 ة، بتا الگتوریتم بیشتین   1ارثهای تعلیمی روی گوگلاز تعیین نمونه پ ای استفاده شد و ت اویر ماهواره 6شدهنظارت
 9716در ستاف   و تاسیسأت عمرانیزی چهار طبقه كاربری اراضی جنگل، مرتع، كشاور 99انویافزار در نرم 91مشابهت
هتا محاستبه   مساحت كاربری وارد وآرک جی.آی.اِس.  شده به محیطبندیسرانجام ت ویر طبقهشد.  استخراج 9716
ضتریب   بتا كار گرفته شده  های بهبندیی برای طبقهت كلّسنجی ضریب كاپا و دقّنتایج حاصل از اعتبارهمچنین  شد 

بستیارنزدی    13/18ی ت كلّت اخص دقّت دست آمد كه به شت هب 19/1 ر این سافاضی دكاربری اربندی كاپا برای طبقه

 (.9)جدوف  است

 شدههای استخراجی برای کاربرت کلّشاخص اعتبارسنجی ضریب کاپا و شاخص دقّ .1جدول 

 یت کلّدقّ ضریب کاپا تصاویر
 19/1 13/18 (OLIسنجندة ) 7193

                                                                                                                                               
1- Arc GIS 
2- Satellite Pour Observation Terre (SPOT) 
3- https://docs.microsoft.com/en-us/bingmaps 
4- Map downloader 
5- Tile 
6- Operational Land Imager (OLI) 
7- https://earthexplorer.usgs.gov 
8- Supervised Classification 
9- Google Earth 
10- Maximum Likelihood 
11- ENVI 5.3 
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 ها کنترل دقیق میدانی مرز رخساره
ها بتا  های كاربری و فرسایشی غالب(، مرز آن تعیین كاربری اراضی و اشکاف غالب فرسایش هر سازند )رخساره از پ 

 بترای . بود پژوهش مراحل ترینمهم از یکی مرحله این قرار گرفت. د میدانیمجدّ مورد كنترف جی.پی.اِس.استفاده از 

 هتای  گستل  مرحلته  ایتن  مبنتای . دشت  مشتخّص  نقشه روی تداخل دارای مشکوک و مرزهای ابتدا آن، مطلوب انجام
 شتکل  بنتدی،  الیته  همچتون  ستازند  هتر  اخت اصی اتمشخّ و  ها دامنه دگرشیب و شیب هم توضعیّ ها، یاف ی،محلّ
ستس    بتود   شتکا   و درز توضتعیّ  و هتا  كنار جاده های بریدگی فرسایش، رنگ، ها، رخساره ظاهری سیمای و غالب

آرک  افتزار نترم  ثبتت و بته محتیط    (9.س یتو.تی.ام مقیتا  آن )در اتمخت ّت  براستاس  ندساز هر مرز شدةثبت تغییرات
 غالتب  كتاربری  كاربری اراضتی،  پوشانی آن با الیةسازند و هم هر مرز تعیین از ادامه پ جی.آی.اِس. انتقاف یافت. در

یتات كتاربری و   لو جزد شت  مشتخّص  گیتاهی و بررستی میتدانی(    العاتی )پوشتش اطّ هایالیه از استفاده با هر سازند
ی و مواردی از ایتن قبیتل   های كشاورزی محلّ الیتی تشدید آن، نوع فعّجمله عوامل محلّاز رخساره فرسایش غالب هر
 .شد مشخّصد، طی بازدید میدانی شون تخریب می كه منجر به تشدید

 نتایج
 ی سازندهای مارنیات کلّمشخّص

 بته  و بتوده  دریا رویپ  و رویپیش چرخة از رثّناسی است كه متأش چینه ردیف مهمّ چهاردهشامل  استان كرمانشاه
ات مشخّ ت زاگرس دارای  منطقة این سازندها در. دارند فرسایش به حسّاس مارنی سازندهای هاغالب آن همین دلیل

 هتای  ایتن ستازندها آهت     تترین  (. قدیمی7جدوف شناسی هستند ) گیاهی و كانی پوشش ع اقلیمی، توپوگرافی،متنوّ
مارنی كته  ه است. سازندهای شرق استان نیز فاقد سازندهای مارنی قابل توجّبیستون است  همچنین شماف و شماف 

جملته شتیب و   شناستی و توپتوگرافی از   ستنگ  ظلحتا ن زیادی دارند بته شرقی استان رخنمودر مركز، غرب و جنوب 
گیرند و  می دارند و از سازندهای مارنی منشأ عیها( شرایط متنوّ های آبرفتی و دشت های حاصله )واریزه، پادگانه نهشه

 د.شو ید میشخم و آبیاری نامناسب تشد هستند كه با خندقی و های تونلی انحالف و فرسایش به همین دلیل مستعدّ

در  هعمتد طتور  بته متارنی   سازندهای نفت، و شركت شناسی زمین سازمان جدید های نقشه لیةاساس بررسی اوّبر 

 دارنتد كته   كرند و هرسین پراكنش ق رشیرین، ذهاب،  سرپل غرب، پاوه، آباد های كرمانشاه، اسالم شهرستان محدودة

 و گچتی  تركیبتات  دارایتبخیتری )  هتای  متارن  : التف: قترار داد  گروه دو ها را درتوان آن می شیمیایی تركیب لحاظاز

گستترش   غربگیالن  از بخشی و هرش نفت سومار، ق رشیرین، منطقة فارس هستند و در گروه به كه مربوط نمکی(

كه در نواحی مركزی، جنتوبی و  ل از رس، سیلت و آه ( آهکی )بخش اصلی آن متشکّ - رسی های مارن دارند و ب:

ایتن ستازندها    انحتالف  میتزان  و فرستایش  چهترة  ژلومورفولوژی، شرق استان پراكنش بیشتری دارند. شرایطجنوب 

 (.7جدوف هاست )از آنبرداری  بازتابی از مدیریت جاری بهره

 شناسی و مساحت رخنمون سازندهای مارنی چینه

 زنتگ، تلته  گورپی، گچساران، آغاجاری، شامل امیران، كرمانشاه براساس نتایج پژوهش حاضر، سازندهای مارنی استان

% مستاحت استتان   79/74هتزار هکتتار )   817هتا بتالب بتر    آن رخنمتون  میشان است كته مستاحت   و پابده كشکان،

دهتد و جزلیتات    نقشة پراكنش این ستازندها را پت  از كنتترف میتدانی نشتان متی       7. شکل دست آمدمانشاه( بهكر

 جدیتد( شتامل   بته  سازندها )از قتدیم  این های ویژگی تریندرج شده است. مهمجدوف مساحت هر سازند نیز در این 

 زیر است: شرحبه كرمانشاه استان درها آن شناسی و گسترشچینه

                                                                                                                                               
1- UTM 
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 استان کرمانشاه شناسی در پهنةهای چینهترین ردیفمهم .2جدول 

 جنس سازند سن دوران

 
ولی
وز
مز

 

 آه  های بیستون )كرمانشاه(آه  فوقانی ةكرتاس -تریاس

 شیل-آه  سازند آهکی سروک فوقانی كرتاسة

 های آهکیمارن و شیل سازند گورپی فوقانی كرتاسة

 
ولی
وز
سن

 

 و شیل سنگمارن، ماسه رانسازند امی پالئوسن تحتانی

 شیل - مارن سازند پابده الوسن - پالئوسن

 شیل - آه  زنگسازند تله الوسن تحتانی - پالئوسن

 سنگماسه سازند كشکان الوسن فوقانی - الوسن تحتانی

 دولومیت آهکی شهبازان سازند الوسن فوقانی - الوسن میانی

 دولومیت سازند آهکی آسماری میوسن-الیگوسن

 مارن، آه  سازند گچساران )فارس تحتانی( میوسن میانی - میوسن تحتانی

 مارن، آه  سازند میشان )فارس میانی( میوسن فوقانی

 مارن، آه  فارس باالیی() یآغاجارسازند  پلیوسن-میوسن فوقانی

 آه  سازند قم میوسن میانی

 راكنگلوم سازند بختیاری پلیوسن - میوسن فوقانی

آن   رخنمتون  شود كه بیشترین ( را شامل می%3/7) كرمانشاه مساحت استان از هکتار هزار 13 حدود سازند گورپی:

داالهتو   و غترب  حسن(، گیالنامام  ذهاب، ق رشیرین )چمپل مناطق ثالث، سر یعنی ،استان غرب و غربشماف  در

ه نشتان  شد های انجام پژوهش تان لرستان است.سمت اسشرق شهرستان كرمانشاه به جنوب و غرب)گهواره(، جنوب 

)زارعتی   استت همتراه   دما ناگهانی كاهش مرحله با دو مرطوب و گرم هوایودهد كه تشکیل سازند گورپی در آبمی

 ستازند  بتا  آن بتاالیی  مترز  و شتیب  هتم  صورتبه ایالم سازند با گورپی سازند زیرین (. مرز9711سهامیه و همکاران، 

 هتای  شتیل  متارن،  است كه شتامل تنتاوبی از   متر 911 حدود گورپی ضخامت سازند. است ناپیوسته صورتبه امیران

بختش آهکتی    دو دارای ستازند  ایتن . استت  رستی  نازک های آه  سنگ از هایی الیه آبی با میان به مایل خاكستری

( و پیریتت  پراكنتده  های دانه راههمبه بودار آلی مارن و موادّ های الیه میان همراه با ق رشیرین م حسن در منطقة )اما

 تتر از  ضتعیف  بنتدی  الیته  ستازند  ایتن  شتیلی  های بخش در(. 9737)مطیعی،  تر( است من وری )ی  بخش كوچ 

 آهکی است. های بخش

 دلیتل  همتین  بته  و استت  گونته  كنگلومرای فیلتیش  و آه سنگ، سنگ  ماسه شیل، متر 639 شامل سازند امیران:

هتزار   987شود. مساحت رخنمون سازند امیران در استتان كرمانشتاه حتدود     می نامیده نیز امیران های فیلیش گاهی

 و ایتالم  هتای  ستمت استتان  بته  شترق جنتوب   – غربدست آمد كه با روندی شماف همساحت استان( ب %8/8هکتار )

 نتام  همتین  به ای نقطه در(، 9183) 9جیمز و وایندوسیلة به سازند امیران برش نمونة .(7)جدوف  لرستان امتداد دارد

ستازند   و بتاالیی ایتن   زیترین  مترز . دش انتخاب د،شو  می قطع رودخانه با آن تاقدی  كه كشکان رودخانة نزدیکی در

 برختی  در و زنتگ  تله بیستون( است. در غرب استان مرز باالیی سازند )سنگ آه  و سازند كرمانشاه ترتیب گورپی به

ستازند امیتران    رستوبی  ( تتوالی 7197و همکتاران )  ن تیری  پتژوهش یج اساس نتااست. بر كشکان مناطق نیز سازند

تتر استت و بته همتین      ژر  نتواحی  بته  هاآن سرازیرشدن و ها افیولیت و رادیوالریت تخریب از آن گرفتنمنشأ بیانگر

ستنگ   شتیل و ماسته   و شش رخسارة آن شتامل  را دارد خوب شدگیبا حفظ ها فسیل اثر از گوناگونی دلیل مجموعة

 سنگ ریز است. شیل، كنگلومرا و ماسه الیة سنگ با میان بز زیتونی، ماسهرق، شیل سمتو

                                                                                                                                               
1- James & Wynd 
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 در استتان  گتورپی  ستازند  نزدیت   در زیترین(  الیگوستن  - فوقتانی  )پالئوستن  پابده سازند نمونة برش سازند پابده:

 شتناختی  سنگ ازنظر. تاس ترتیب سازندهای گورپی و آسماری پایینی و باالیی آن به است. مرز گرفتهقرار  خوزستان

 یعنتی منتاطق   ،غترب   هزار هکتار از جنتوب  7/74 رخنمون این سازند .است آهکی و ارغوانی های مارن شامل تناوب

 بر دارد.را در غرب وگیالن ق رشیرین ذهاب،سرپل 

دهای بته ستازن  نستبت  مارن استت. ایتن ستازند     و شیل از هایی الیه درون های آهکی با شامل ردیف زنگ: سازند تله

استت و در برختی نقتاط بته      رمتغیّ سازند این تر است. ستبرای مقاوم كمابیشجوار خود )سازند امیران و كشکان(  هم

در  زنتگ تلته  ستازند  رخنمتون  استت.  بتاال  در كشتکان  سازند و زیر در امیران با سازند این بریرسد. هم می متر 731

 شترق جنتوب   – غترب شتماف   رونتدی  بتا    كته استان( استاز سطح  %37/9) هکتار هزار 47 استان كرمانشاه حدود

اس به فرسایش ایتن  های حسّ براساس بررسی دقیق میدانی، رخنمون لرستان امتداد دارد. و های ایالم سمت استان به

 ماهیدشت است. هایی از حاشیة سیاخور( و بخش سمتبه ماهوری گهواره تسه غرب )منطقة آباد سازند درشماف اسالم

استت.   آن نیتز ستازند كشتکان    بتاالیی  دارد و مترز  قرار امیران روی سازند مستقیم طورهب سازند این ن:سازندکشکا

 هتای مشتاهده  . براستاس (9737)مطیعتی،   استت  رسیده متر 731 كشکان( به نمونه )رودخانة برش در آن ضخامت

ای را تشتکیل داده و   های رودخانته  انهماهورها و پادگ تسه كشکان دامنة سازند میدانی، در غالب مناطق استان كرمانشاه

ختورده   در زاگرس چتین چنین الگویی  هعمدطور بهدهد كه  باالدست آن )یاف و گردنه( را سازند شهبازان تشکیل می

همتین دلیتل   الب پوشش سطح این سازند است و به غ زارهای حاصل از تخریب جنگل چهرةبا پوشش جنگلی و دیم

شترقی  در جنوب شرقی شهرستان كرمانشاه )یاف جنتوب  زایی دارند.  فرسایش و رسوب زارها نقش كلیدی دراین دیم

 9)رستتمی  دهتد  متی  نشان را باال سمتبه شوندهدرشت توالی مطالعه مورد برش در كشکان آبخیز مرک( سازند حوزة

 (:7 )شکلشرح زیر شناسایی شد های سازند كشکان به ات رخسارهمشخّ در این منطقه . (7191و همکاران، 

(. حالتت  CHسنگ موصو  به عن تر ستاختاری كانتاف )    ماسه( ماتریک ) دانه با زمینة رخسارة كنگلومرا و درشت -

 .(9136، 7)راست استآب  كاهش عمق نسبت به بمورّ بندیبدون چینه قوی جریان وجود داللت بر

متتر موصتو  بته عن تر ستاختاری       تیستان  33ضخامت حتدود   با ایهای ماسهالیه گلی و سیلتی با میان رخسارة -

ع یافتته استت   آبرفتتی و دشتت ستیالبی تجمّت     ة شتکل پادگانت  هتا بته   كه در مجتاورت كانتاف   (CS)های پهن  كروس

 شیب(. زارهای كمابیش كم )دیم

هتای ارغتوانی و ستبز استت كته       ستنگ  های خاكستری، افتق لیمتونتی و ماسته    شامل شیل (Fm)ریز  دانه رخسارة -

هتای   جریان گیاریرسوب  معرّ رخساره گیرد. این می برمطالعه را در مورد ازند كشکان در منطقةدرصد س بیشترین

 .(7113، 7)رایتق است معلّ حاوی بار رسوبی

ستیلتی بتا رنتگ ارغتوانی بتا ضتخامت        ل از موادّمتشکّ (FF)خارج از كاناف دشت سیالبی  ریزدانة رسوبات رخسارة -

 ر.متغیّ

 ارغتوانی  هتای شتیل  از هتایی ای از نتدوف  بتا درون الیته   4شتامل كالکریتت   (OF)و رستی   رسوبات سیلتی رخسارة -

یتا نزدیت  ستطح زمتین       رسوبات سطحی آهکی كه در ختاک  وجود آمده است و معرّبه 3دیاژنز اثرپودرمانند كه بر

                                                                                                                                               
1- Rostami 

2- Rust 

3- Wright 

 شناسی( های قدیمی )در اصطالح رسوب خاک -4
5- diagenic 
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 (.7118، 9)وانی و سودی شودتشکیل می

 بتا  و شتد  گرفته كاربه میوسن سن با دریایی رسوبات از ضخیمی های سکان  توصیف برای فارس: گروه سازندهای

 فتارس فوقتانی )ستازند    و میشان( میانی )سازند گچساران(، فارس زیرین )سازند فارس سازند سه مطالعات به تکمیل

 گتیالن  از و بخشی سومار شهر،نفت ق رشیرین، منطقة این سازندها در(. 9731زاده، درویش) آغاجاری( تفکی  شد

دارنتد.   ستنگین  بافتت  و كتم  و نفوذپتییری  زیاد انحالف قابلیت با خاک تشکیل در اصلی نقش و دارند نرخنمو غرب

 شناستی بتا ریختت   گچساران سازندا سومار( دارد، امّ محدودی )منطقة بسیار در این منطقه گسترش بختیاری سازند

 اده است.هی از این منطقه را پوشش دبخش قابل توجّ فرسایینرم مانند و مالیم، دشت

 غترب  ق رشتیرین و گتیالن   ذهتاب،  سترپل  مناطق شامل استان غرب در عمده طورهب گچساران سازند رخنمون 

ل از مستاحت استتان( استت. ایتن ستازند متشتکّ       %37/7هتزار هکتتار )   17كرمانشتاه   استان است و مساحت آن در

 بته  انیتدریت  و از گت   هتایی  تناوب و نازک سنگماسه و آه  سنگ از هایی الیه درون با قرمز گاهی و سبز های مارن

شناستی ایتن ستازند متفتاوت و      انیغترب ستاختار كت    ق رشیرین تا گیالن در منطقة. است خاكستری تا سفید رنگ

 و ستاختی زمتین  عوامتل  تتأثیر  تحتت  كه دهد می نشان طبیعی قیر هایاست. رخنمون طبیعی قیر و گ  دربرگیرندة

 .(7جدوف است ) هیافت راه باال به زیرین تشکیالت از ها و شکا  درز راه از نفتی موادّ ای،چینه

 كتاربری  نیتز  آن خاک عمیق دارای نقاط همچنین است  ارتفاعكم و رمدوّ ماهوریهتسّ گچساران سازند توپوگرافی 

 دارد. كشاورزی

 كمتتر رخنمتون   میشتان  ستازند  یعنتی  ،فتارس  گروه میانی سازند كرمانشاه منطقة در ویژه به مركزی زاگرس در 

استت.   ای قهتوه  بته  مایتل  آه  خاكستتری  سنگ از هایی الیه درون با دارژیس  خاكستری های مارن داشته و شامل

 بته  نستبت  كته  مساحت استان( استت  %11/1هکتار ) 7431حدود  كرمانشاه استان در سازند این رخنمون مساحت

 ی،كلّت  شتکل  شود،می دیده آغاجاری حاشیة در باریکی نوار با سازند این اینکه به است. نظر كمتر بسیار سازندها سایر

 است. سازند همین شبیه نیز آن كاربری و فرسایش گیاهی، پوشش

هتای محتدودی    بخش و غرب شهر، سومار، گیالن ق رشیرین، نفت مناطق نیز مانند گچساران در آغاجاری سازند 

دست آمد كته نستبت   همساحت استان( ب %11/3کتار )هزار ه 943ذهاب رخنمون دارد. مساحت این سازند از سرپل 

 بتا  متتر  713 تقریبتی  ضتخامت  بته  آغاجتاری  سازند(. 7جدوف دارد ) را گسترش به سایر سازندهای مارنی بیشترین

 آغاجتاری  شهرستتان  در واقتع  بترداری  نمونته  محتلّ  در رنگقرمز تر ضخیم الیة و ای قهوه آهکی سنگماسه از تناوبی

 استت  متارن  و ستنگی ماسته  الیة دو از تناوبی شامل دهندهتشکیل موادّ (. ازنظر9737)مطیعی، است  شده شناسایی

 كته  درحتالی  بیشتری دارد، رخنمون فارس و بندرعباس منطقة سنگی درماسه الیة. است بیشتر مارنی الیة عمق كه

 ستنگی ماسته  هتای  بختش  و داشتته  قرار سنگی ماسه روی بخش شیب هم حالت به 7لهبری بخش نامبه مارنی بخش

 در قمعلّت  اتگتیاری ذرّ  شتود كته بیتانگر رستوب     متی  دیده فرسوده مارنی های بخش بین در برجسته صورتهب اغلب

 (.9113)مایل و پوزما،  است آب جریان بسیارپایین هایسرعت

 کاربری غالب اراضی سازندهای مارنی استان کرمانشاه

نشان داده شده است. با توجّته بته ایتن نقشته،      4ن كرمانشاه در شکل در استا 7193نقشة كاربری غالب اراضی ساف 

%( را دربتر دارد. پت  از آن اراضتی    74/47مساحت بیشترین ستطح استتان )   كیلومتر مربع 91387 اراضی مرتعی با

                                                                                                                                               
1- Wani & Sudi 

2- Lahbari member 
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دهتد كته غالتب اراضتی مرتعتی،       نشتان متی   4و  7شتکل  (. مقایسة 4كشاورزی و سس  اراضی جنگلی است )شکل 

بر این اساس، كتاربری اراضتی    (.4زارهای استان كرمانشاه روی سازندهای مارنی پراكنش دارند )جدوف مجنگلی و دی

 مشخّص شده است. 3غالب هر سازند در جدوف 

 نسبت مساحت پراکنش سازندهای مارنی در استان کرمانشاه .3جدول 

 سازند
 همبری

 ای در استان کرمانشاه ات رخسارهمشخّصترین مهم
 استان کرمانشاهمساحت در 

 % هکتار باالیی زیرین

 11/3 948188 سنگی های ماسه زدگیبا برون سر مارنی دشت بختیاری میشان آغاجاری

 11/1 7431 سر مارنی دشت آغاجاری گچساران میشان

 37/9 17137 های مارنیرماهو هتسّ میشان آسماری چسارانگ

 36/9 71464 های آبرفتی ماهور و پادگانه هتسّ شهبازان امیران زنگ/ تله كشکان

 37/9 47787 های آبرفتی ماهور و پادگانه هتسّ كشکان امیران زنگ تله

 13/1 74713 ماهوری هتسّ آسماری گورپی پابده

 34/8 987164 های آبرفتی ماهور و پادگانه هتسّ بیستون گورپی امیران

 84/7 11177 ماهوری هتسّ امیران ایالم سروک/ گورپی

 79/74 817473 - - - جمع

 
 کرمانشاه استان در مارنی سازندهای پراکنش ةنقش .3شکل 

 2112کرمانشاه در سال  . مساحت انواع کاربری اراضی استان4جدول 

km)مساحت  انواع کاربری اراضی
2

 مساحت )%( (

 84/91 4611 جنگل

 74/47 91387 مرتع

 43/73 6671 كشاورزی

 87/9 418 یتأسیسات عمران

 911 74666 جمع
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 کاربری اراضی استان کرمانشاه ة. نقش4شکل 

 ثیر تغییر کاربری بر سیمای فرسایش و ژئومورفولوژیک سازندهای مارنیتأ

 و رمتدوّ  تاحتدودی  ارتفتاع، كتم  متاهور هتسّت  شتکل گتورپی بته   ، ستازند نوشتار پتیش رو اساس نتایج بر :سازند گورپی

 گهتواره و  ثتالث،  منطقتة  در ستازند  گیاهی این پوشش رخنمون دارد. %73تا  %93دود ح با شیب غالب خورده چین

 درختتان  و استت  دهكر تبعیت یمحلّ بندیچینه الگوی از درختان ردیف. است تن  های ازنوع جنگل غرب  آباد اسالم
 رطوبتت  افزایش و اماستحک در آبگیر سطحی ةمثاببه نیز سخت الیة و دوانده ریشه شیلی های سست الیه در جنگلی
 برختی  و گتون  هعمتد طتور  بته  و تنت   ختاک  محتدود  عمتق  دلیلبه نیز كف پوشش .(3كند )شکل  می عمل هاآن

 ه استت كته بتا   بر سطح ایتن ستازند قابتل توجّت     موضعی های واریزه همراهبه ریزهسنگ و خاک لخت. گندمیان است
جهتت   و شترایط  به د و بستهشو می شیب روی ریز اتذرّ جاییهجاب موجب سادگی به رواناب كاربری، تغییر و تخریب

 .كند زارها( ایجاد میدر دیم شیاری )غالباً فرسایش همراهبه محدودی های لغزش خوردگی،چین

 
، سازند سازند امیران دچار تخریب و حذف جنگل که آبادغرب اسالم - سیاخور :ب ؛زنگ ، تله: غرب گهوارهالفسازند گورپی  .2شکل 

 : منطقة بوژان کرمانشاهدو  جاصلی فرسایش، رسوب و سیل است؛  ونکان
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پتییرترین ستازند    براساس مشاهدات میدانی، سیمای ژلومورفولوژیت  ستازند امیتران نستبت آستیب      سازند امیران:

اس بته فرستایش ایتن ستازند در منتاطق جنگلتی و       هتای حسّت   رخستاره  نسبت به تغییر كاربری است. بر این مبنتا، 

یتب پوشتش گیتاهی و    دار )حاصل تخریتب جنگتل( رخنمتون بیشتتری دارنتد و در نقتاط بتا تخر       شیب زارهای دیم

یافتتة   تخریب این سازند نقاط تخریب اصلی فرسایش، رسوب و تشدید سیل هستند. وضعیت حادّ خورده، منشأ شخم

 ستتان( استت كته بتا    های ایتالم و لر  استان سمتبه بوژان اه )منطقةكرمانش شهرستان شرقیجنگلی جنوب و جنوب 

گیتری   همراه زغتاف منطقه تغییر كاربری مفرط جنگل به. در این استنمایان  رمدوّ های هتسّ شکلبه زیتونی سبز رنگ

معرض فرسایش شدید قرار گیترد،  در سیلت و رس و ضخیم انحالف قابل سازی نامناسب، موجب شده كه الیةو جاده

دهد و آثتار رستوبات    لغزش رخ میشیاری، شیاری، انحالف و زمین یش بینفرسا 9رثّكه با رخداد هر بارش مؤ طوریهب

 .استها، جاده و كناره رودخانه با رنگ سبز زیتونی قابل مشاهده  ها، پل جدید در آبراهه

شتیب،   موازات شیارهای شخم وارد مزارع كتم پ  از بارش، رسوبات سبزرنگ بهبوژان(  )منطقة 7چنار در روستای 

هتای جتانبی نیتز موجتب تشتکیل       و لغزش شیاری تونلی، های د و فرسایششو های اطرا  می و راهستم زهکشی سی

همتین  ای قابل مشاهده باشد. بته   ر منطقهبدلند شده است. شاید بتوان گفت كه روند تخریب جنگل در كمت رخسارة

رستوب و خستارات روبته    كرخه، نقش كلیدی در رختداد ستیل و    ای باالدست حوزةه عنوان یکی از سرشاخه دلیل به

نتوع  دور از هرهآور و بت  شتکلی حیترت  ر( و خوزستان دارد. این تخریتب بته  دختهای لرستان )پل سترش آن در استانگ

 (.8مدیریت و پایشی ادامه دارد )شکل 

 موجب كنترف فرسایش در این ستازند شتده استت كته شتدّت آن      شیلی و آهکی هایالیه زیاد تناوب سازند پابده:

 دامنته  جهت شتیب  در ها الیه جهت كه مواردی در. دارد خوردهچین های الیه جهت ازجمله محلّی شرایط به بستگی

 پوشتش  با تخریب كه شود می مشاهده دامنه روی عمیق شیاری فرسایش و است شدیدتر سست الیة فرسایش است،

ایتن   منطقته در تثبیتت   این موضوع بیانگر نقش پوشش گیاهی ازجمله درختتان جنگلتی  . است شده تشدید گیاهی

 دارد. این سازند رسوب و فرسایش تشدید در اصلی نقش مناطق این در اراضی كاربری تغییر بنابراین است  سازند

 
 ؛تشکیل تونلب:  ؛تغییر کاربری و حذف پوشش گیاهیالف: شیب:  کم امنةتوالی تخریب سازند آغاجاری از باال تا پایین یک د. 6شکل 

سنگی در  روی و فرسایش الیة مارنی در زیر الیة ماسهپس ی: ؛از بارشپس رسوبات  و: ؛ال و عمیقخندق فعّد:  ؛فرسایش خندقیج: 

 اصلی آبراهة

                                                                                                                                               
 د.شواست كه منجر به ایجاد رواناب  منظور بارشی -9

2- UTM 98: S38 03754715, 695822 
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 شترق  جنتوب  - غترب  شتماف  جهتت  بتا  كته  استت  متاهوری هتسّ سازند این فیزیوگرافی اصلی تیپ زنگ: سازند تله

 درختتان  كته  نقتاطی  در دارد. اراضتی  كتاربری  و گیاهی پوشش ی،محلّ خوردگیچین متفاوتی برحسب هایرخساره

 هتای  بتارش  ازپت    و شتده  اسحسّت  لغزش به نسبت عمقكم خاک با سطحی الیة اند، تن  شده و تضعیف جنگلی

 و آب منتابع  آلتودگی  گل در و هستند قمعلّ بار شکلبه رسوبات اصلی منشأ مواد گونهاین .شود می جدا دامنه از شدید

 دارد. اساسی نقش ها جاده و مزارع به خسارات و خیزی سیل

 ستادگی  بته  و استهوازدگی )تناوب یخبندان و ذوب(  اس بهحسّ كنگلومرا و آهکی سطحی های الیهسازند کشکان: 

افتزون بتر    . در چنتین شترایطی  دشتو  می جاهآن( جاب ریزدانة باد )موادّ یحتّ و جاذبه نیروی دام،د تردّ باران، وسیلةبه

 اراضتی  از وستیعی  بختش  سازند این یكلّ طورهب .داردنیز  غبار و ی گردهای محلّ سیل تشکیل كانونرسوب، پتان منشأ

 كته  دارد دربر را كرمانشاه استان شرقی  جنوب در دیم( واقع اراضی به شدهیا تبدیل جنگلی هعمدطور بهماهوری )هتسّ

 ات آن است.مشخّ ترین زش مهمو لغ شیاری، شیاری، انحالف شدید بین همچون سازند امیران فرسایش

 قشتالقی  مرتتع  ،آن عمدة است و كاربری ارتفاعكم و رمدوّ ماهوریهتسّ گچساران سازند توپوگرافیسازند گچساران: 

 نامناستب  برداشتت  مفترط،  چترای  مجموعتة  دارد. كشاورزی كاربری نیز آن خاک عمیق دارای نقاط همچنین است 

 هستند. سازند این تخریب عوامل از ،زاردیم به ریتغییر كارب و معادن محدودة در خاک

شناستی   دلیل ساختار كانی ق رشیرین روی این سازند كه به منطقة خندقی فرسایش اصلی ةگستر :آغاجاری سازند

شتکل  . خیزی را دارد سیل و زایی رسوب ازجمله آن، از ناشی متعدّد پیامدهای پتانسیل زیاد انحالف و ،شناسیو خاک

 .(3)جدوف  ایش آن خندقی استغالب فرس

 کاربری غالب، اشکال فرسایش، عوامل تخریب سازندهای مارنی و پیامدهای آن در استان کرمانشاه .2جدول 

 سازند
کاربری 

 غالب
 عوامل تخریب

اشکال 
 فرسایش

 *ای حوزه برون ترین پیامدهایمهم

 آغاجاری

 مرتع قشالقی
تغییر كاربری و چرای 

 رویه بی
 افخندقی فعّ

، تشکیل كانون ریزگرد/ (7191)رستمی و همکاران،  زایی بیابان
 (7193و همکاران،  9)شهبازی انتشار كربن خاک

 شخم و آبیاری نامناسب كشاورزی
تونلی و خندقی 
 شدید

 زایی رسوب خندقی رویه چرای بی باغ مرتع/ میشان

 گچساران
 مرتع

برداشت  رویه/ چرای بی
 نامناسب معدن گ 

 ندقیخ شیاری/
 زایی و كاهش منابع آب رسوب

 خندقی شدید شخم و آبیاری نامناسب كشاورزی

 كشکان

 جنگل
تغییر كاربری و تخریب 
 مفرط جنگل

 تونلی و لغزش

 آب و انتشار كربن آلی خاک كاهش منابع آلودگی، رسوب، سیل، گل
 (9713، قیطوری)حشمتی و 

 مرتع
تغییر كاربری و چرای 

 مفرط
 تونلی و لغزش

 زاردیم
شخم غیر اصولی )در 
 جهت شیب(

تونلی، شیاری و 
 خندقی

كشاورزی 
 )آبی(

 خندقی خم و آبیاری نامناسبش

 زنگ تله

 مرتع/جنگل
تغییر كاربری و تخریب 
 مفرط جنگل

شیاری و  بین
 شیاری

 سیل، رسوب و انتشار كربن )تخریب جنگل(
 زاردیم

شخم غیر اصولی )در 
 جهت شیب(

 قیخند شیاری/

                                                                                                                                               
1- Shahbazi 
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 . کاربری غالب، اشکال فرسایش، عوامل تخریب سازندهای مارنی و پیامدهای آن در استان کرمانشاه2ادامة جدول 

 سازند
کاربری 

 غالب
 عوامل تخریب

اشکال 
 فرسایش

 *ای حوزه ترین پیامدهای برونمهم

 مرتع پابده
تغییر كاربری و چرای 

 مفرط

لغزش  شیاری/
 محدود

 (7191( )رستمی و همکاران، خریب جنگلرسوب و انتشار كربن )ت

 امیران

 مرتع جنگل/
تغییر كاربری و تخریب 
 مفرط جنگل

 و بدلند تونلی

 آلودگی، انتشار كربن آلی خاک و كاهش منابع آب رسوب، سیل، گل
 زاردیم (7197و همکاران،  ن یری)

شخم غیر اصولی )در 
 جهت شیب(

تونلی و شیاری 
 شدید

 خندقی بیاری نامناسبخم و آش زارعت آب

 گورپی

 مرتع جنگل/
تغییر كاربری و تخریب 

 جنگل
شیاری و  بین

 ةواریز
 رسوب

 زاردیم
شخم غیر اصولی )در 
 جهت شیب(

شیاری و  بین
 شیاری

 یافته و روند فعلی تخریبهای انجامپژوهشبراساس شواهد میدانی، بررسی  *

 بحث
هتای باالدستت و میتانی     الب سازندهای متارنی استتان كرمانشتاه در بختش    نشان داد كه غ پژوهشی نتایج كلّ طورهب

در  هاستازند ایتن  هتای   های میدانی نشتان داد كته غالتب رخستاره     بررسیرخنمون بیشتری دارند.  های آبخیز حوضه

 استت. در ستازند امیتران    ماسته  طمتوسّت  تتا  نتازک  های الیهدرون اب  سنگ ماسه و شیل مارن، شامل استان كرمانشاه

 رستوبی  حتیط بته م   كته  شود می شکسته دست با راحتیبه كه است تنان نرم ازنوع هایی فسیل آثار همراههبالیه درون

 محستنی و  مطالعتات  براساس (.7197و همکاران،  ن یری) شود می داده نسبت ژر  زیردریایی یمخروط های نهشته

 آلتی  ةمتادّ  دارای رنتگ تیره شیلی های الیه شامل رمت 483 ضخامت با غرب گیالن ازند پابده در(، س9717)همکاران 

تخریتب و  بته عوامتل   ت به همین دلیتل نستب     وشده است انباشته تا ژر  ای قاره حاشیة رسوبی محیط در كه است

 اس است.كاربری اراضی حسّ تغییر

 از قطعتات  هتایی  الیته  و میتان  كنگلتومرا  و ستنگ ماسته  با تنتاوبی از آهت ،   قرمزرنگ كشکان مارن جن  سازند 

مشاهدات میدانی همچنین نشان داد كه در نقاط با تخریتب پوشتش گیتاهی و دچتار     . است رادیوالریتی و ولکانیکی

 روی كنگلتومرا  قطعتات  و یافتته  تخریتب  یخبنتدان  براثتر  راحتتی به كنگلومرا سست سیمان لغزش، فرسایش و زمین

ة آلتی،  دار متادّ  زار در این منطقه موجب كاهش معنتی دیمتبدیل جنگل به اند.  داده تشکیل موضعی های واریزه ،دامنه

 (.7114  نالل و همکاران، 9718)حشمتی و همکاران، ده است شمقابل انحالف رطوبت خاک و پایداری آن در

زنتگ   ستازند تلته   هتای  خور، نهشتته  گهواره و سیاه های منطقة آباد غرب ازجمله جنگل ناطقی از شماف اسالممدر  

 آلتی  ةمتادّ  هستتند و كتاهش   خنتدقی  فرستایش  كشاورزی( نیز مستعدّ و كاربری مالیم شیب آبرفتی با های)پادگانه

 (.7197  حشتمتی و همکتاران،   7191و همکتاران،   9قیطوری) كرده است این روند را تشدید نامناسب شخم و خاک

استاس  لغتزش )بر  زپ  ا مانده برجا غالب است و سطح شده، لغزش چهرةتخریب در نقاطی كه پوشش جنگلی كامالً

 ا كرده است:متفاوت زیر را از هم مجزّ دو الیة بافت(، و رنگ

 با بافت سنگین و رنگ قرمز تیره. رسی زیرین الیة -

 (.8)شکل  شن و سیلت اتذرّ و سنگ، آه  ل از ماسهسطحی با رنگ روشن و متشکّ یافتةالیة لغزش -

هتای   ویتژه در استتان   زاگترس، بته   سازندهای متارنی منطقتة  ی سیمای ژلومورفولوژیکپیامدهای ناشی از تخریب  

                                                                                                                                               
1- Gheitury 
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هتای آبخیتز    دست حوزه نآلودگی منابع آب است كه به پایی كرمانشاه، ایالم و لرستان سیل، رسوب، بهسروردگی و گل

قابتل   محیطی غیتر  جانی، مالی و زیست هایتسیل چند ساف اخیر با تحمیل خسار بارز آن شود كه نمونة منتقل می

های زاگترس نیتز شتده     خشکیدگی جنگل . این روند موجب تشدید پدیدة(9713حشمتی و قیطوری، )ن است جبرا

 %61ستطحی غالتب ایتن ستازندها بتیش از       لت خاک و الیةهمچنین رس و سی  (7111سکوتی و همکاران، است )

حتالف، لغتزش و فرستایش    اس بته ان و حسّت  پتییر  ها نیز از نوع آماسكانی غالب آن (.9711كمالی و همکاران، ) است

نقتش   دلیتل  همتین  به و كرده پیدا حجم افزایش% 71 تا آب جیب كه با (7118و همکاران،  9اولیایی) خندقی است

واعظتی و  ) دارنتد  خنتدقی  و تتونلی  هایفرسایش مرحلة لیناوّ عنوانبه واگرایی پدیدة نیز و لغزش خزش، در كلیدی

استاس  رافی و كاربری این سازندهاستت. بر شرایط توپوگ ،دیگر مهمّ ةلئمس (.7119لوتنگر و سراتو،   9717همکاران، 

ربری غالتب جنگتل و مرتتع    با كا %71تا  %93جز آغاجاری( هشیب غالب بیشتر این سازندها )ب نوشتار پیش رونتایج 

امته  اند كه بتا رونتدی تشتدیدی اد    خوش تغییر كاربری گسترده و حی  پوشش گیاهی شدهفانه دستسّاست كه متأ

قیطتوری و  )وری اراضی استت   گری و سوء استفاده از قانون بهره دارد. دلیل اصلی این موضوع عدم نظارت كافی، البی

 (.9711كمالی و همکاران،   7191همکاران، 

 و آهکتی  هتای ستنگ  از هتایی الیهدرون با شیل و چرت سنگ،ماسه مارن، مناطق شامل این در مارنی سازندهای 

، هشتد كته پوشتش گیتاهی تخریتب      شتیب كم نقاط یشترب در. (9736باوندپور و همکاران، )كریمی ندهست كنگلومرا

 و برجستته  بیشاكمت  عوارض شکلبه سنگی ماسه الیة شده است و شدن فرسایش خندقیافانحالف موجب فعّ پدیدة

 .(9768نیا و همکاران، )فیض دارند پراكنش های محدود واریزه تشکیل با فرسوده

 ( كانی غالتب ایتن ستازند استت     7مونتموریلینیت )اسمکتیت(، 9768)نیا و همکاران  فیض نتایج پژوهش براساس 

 هتای  بررستی  (.7193)شتهبازی و همکتاران،   استت   %64مچنین مجموع سیلت و رس خاک و الیتة ستطحی آن   ه

نمتون الیتة متارنی بیشتتر     ا رخرخنمون دارند، امّ آغاجاری سازند مارنی و سنگماسه میدانی نشان داد كه هردو الیة

های بلتوكی محتدود در پتای     های منفردی را تشکیل داده و واریزه هسنگی سطح باالیی تسّ ماسه است. در مواردی الیة

ستنگی   ماسته  طوف زمان است. در مواردی كه الیة هایی بیانگر عمق فرساش در آن شکل گرفته است. چنین رخساره

 های جانبی را سبب شده است. تعریض و لغزش ها وجود دارند، در كف آبراهه و خندق

گرمسیری، چترای  كشاورزی  دلیل اجرای پروژة سامانة بهسیمای ژلومورفولوژی  سازندهای مارنی در این منطقه  

تغییتر كتاربری    .هی شتده استت  ختوش تغییترات قابتل تتوجّ    دستت معادن گ ، برداری از  بهرهمفرط و زودرس دام و 

ه بته جهتت وزش   ه كانون ریزگرد است كه با توجّت طور بالقوّهر فرسایش، رسوب و سیل، بب افزوناین مناطق  گستردة

لرستتان، همتدان و مركتزی را تحتت      های كرمانشاه، هایی از استان تواند بخش باد غالب منطقه )از شرق به غرب(، می

آن است كه بتا حتی  پوشتش    قرار دهد. دلیل این امر درصد زیاد رس و سیلت سازند آغاجاری با مساحت زیاد  ثیرتأ

زایتی   معرض بیابتان این منطقه در(، نشان داد كه 9718حقگو و همکاران )مطالعات دالمی مرتعی تشدید خواهد شد. 

هی كتاهش  طور قابل تتوجّ ههای فرسایش خندقی ب آستانه ،ط به مرتع ضعیفبا تغییر مرتع متوسّ. در این منطقه است

 ةمنطقت  یمتارن  یستازندها  یاهیت و حی  پوشتش گ  یكاربر رییتغ نیبنابرا  (7193شهبازی و همکاران، ) یافته است

كته   دشتو  یم لغزش نیو زم یخندق ،یانحالل یها شیفرسا راهها از آن  یژلومورفولوژ یمایس رییزاگرس منجر به تغ

 باشد. زگردهایو وقوع ر ییزا ابانیب ل،یجمله رسوب، سآن ممکن است به اشکاف مختلف از یامدهایپ
                                                                                                                                               
1- Owliaie 

2- smectite 
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 گیری هنتیج
زنگ، كشتکان، گچستاران، میشتان     نشان داد كه رخنمون هشت سازند گورپی، امیران، پابده، تلهحاضر نتایج پژوهش 

بر دارند. توپتوگرافی ایتن   % مساحت استان كرمانشاه را در73ار نزدی  به هزار هکت 817و آغاجاری با مساحت حدود 

گل و مرتتع استت و بته    ها نیز جناست و كاربری آن %71تا  %93ماهوری با شیب غالب  هجز آغاجاری( تسّهسازندها )ب

با شخم در جهت شیب قرار دارنتد. ستازندهای متارنی تبخیتری      همراه همین دلیل درمعرض تغییر كاربری گستردة

های گچتی نستبت بته عوامتل تخریتب       ن گنبدهای نمکی )در خوزستان( و الیهداشتدلیل به ران()آغاجاری و گچسا

ی طتور كلّت  هبت گترد و غبتار خواهنتد داشتت.      ع پدیتدة وبوده و نقش بیشتری در آلودگی منابع آب و وق پییرتر آسیب

هتای   جملته استتان  ها در منطقة زاگترس از  وده كه ادامة آنه بمساحت سازندهای مارنی در استان كرمانشاه قابل توجّ

و  هتا  جنگتل بتدیل  ت ویتژه  كاربری اراضی بهلرستان، ایالم و خوزستان نیز زیاد است. عامل تخریب این سازندها تغییر 

لغتزش استت.    جمله انحاللتی، شتیاری، خنتدقی و زمتین    های مختلف فرسایش ازشکلزارها است كه بهبه دیمتع امر

بتین رفتته،   اراضی مارنی كاهش زیادی داشتته یتا از   های میدانی، در مناطقی كه پوشش گیاهی اساس نتایج بررسیبر

ستیلت را وارد  رس و  راحتتی رستوبات ریزدانتة    و رواناب بته لغزش شده است  و زمین انحالف موجب فرسایش خندقی

عامتل  آبتی و ستایر پیامتدها استت كته       بر رسوب، تشدید سیل، كتم  افزوناین روند  كند. نتیجة سیستم زهکشی می

اگترس  وستیع ز  پهنتة رونتد فعلتی،    صورت ادامةدر زاگرس است. هایی در منطقة مدیریت چنین بحران ةكنندمحدود

دهتد كته مهتاجرت، بیکتاری و فقتر       بیابانی با كمبود شدید منابع آب و كانون ریزگرد سوق متی  معرض پیامدهایدر

 زند. حاصل از آن ی  ابر چالش را رقم می

 اریزسپاسگ
منتابع طبیعتی استتان     كتلّ  وستیلة ادارة بته ( 74-33-71-113-131933ب م توّ  این پروژة تحقیقاتی )بتا شتمارة  

هتا  وسیله از همکاری آنحفاظت خاک و آبخیزداری قرار گرفت كه بدین شد و به ت ویب پژوهشکدةن میأكرمانشاه ت

 د.شو اری میگزسساس

 منابع
هتای  هتای خشکستالی مبتنتی بتر داده    شتاخص  تطبیقتی  مطالعتة  (.9717زاده، سجاد  بیرافشان، جواد  قربانی، خلیل )ابراهیم

 73، ختاک ونشتریة آب  موردی: استتان كرمانشتاه(.   )مطالعة تحلیل بردار تغییرای و زمینی با استفاده از تکنی  ماهواره
(3 ،)9174-9143. 

بینتی دینامیت  روانتاب و     در پیش WEPPقابلیت زیرمدف دامنة  (.9717، مسیب )حشمتیحمد  م، قیطوری یحیی  ،پرویزی

 .397-319 ،(4) 83، مرتع و آبخیزداری  .خش فرسایش خاک در چند تیپ مرتعی نیمه

 یدگیمقابلته بتا خشتک   (. 9718حشمتی، مسیب  قیطوری، محمد  شیخویسی، متراد  عربختدری، محمتود  حستینی، مجیتد )     

 یطمحت  یامتدهای پ یریتمنظتور متد   آب باران و حفظ رطوبتت ختاک بته    یآورجمع یکردهایزاگرس با رو یها جنگل

 .949-973(، 7) 8، جغرافیا و مخاطرات محیطی. آن یستیز

عوامتل و   یطتی، مح  یستت ز یها بحران یریتمد یلآش ةپاشن ی اراض یكاربر ییرتغ(. 9713یطوری، محمد )حشمتی، مسیب  ق

 .913-61(، 9) 6یامدها. جغرافیا و پایداری محیط، پ

بتا استتفاده از متدف     زایتی  یابانب تیّوضع یبررس(. 9718حقگو، كامران  رستمی، نورالدین  حشمتی، مسیب  فرامرزی، مرزبان )

(، 9) 3. جغرافیتا و پایتداری محتیط،    (یرینشت : دشت گنتدمبان، ق ر یمورد ة)مطالع زایی یابانب یلپتانس یابیرزا یرانیا
79-77. 
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 .نشر دانش. الهور: شناسی ایرانزمین(. 9731زاده، علی )درویش

 .918-11(، 9) 71، تحقیقات جغرافیایی سی ف وف طبیعی در استان كرمانشاه.برر .(9764ذوالفقاری، حسن )

محتیط رستوبی و    (. مطالعتة 9711عظمتی گتودرزی، فتروغ )   زارعی سهامیه، رضتا  یوستفی یگانته، بیتژن  زمانیتان، حستن  م      

 .87-46(، 9) 9، شناسی كاربردی پیشرفتهزمینهای سازند كشکان. سنگشیمی ماسه زمین

رنی آغاجتاری  ندی ستازند متا  (. بررسی فرسایش آبک9768نیا، سادات  حشمتی، مسیب  احمدی، حسن  قدوسی، جماف ) فیض

 .41-77، (9) 71پژوهش سازندگی در منابع طبیعی، ق رشیرین.  در منطقة

و  یمیژلوشت (. 9717حسین  رفیعتی، بهتروز  حیتدری، مجتبتی  موستوی، ستاجدالدین  استفندیاری، موستی )        قبادی، محمد

 .89-46(، 7)7، شناسی كاربردیرسوب. در استان خوزستان یسازند آغاجار یهاسنگخاستگاه ماسه

استتان   یماتی مورفوكل یواحدها یبندطبقه .(9717) یالناز ل،نژاد اصیعقوب مروت  یدس ی،رنجبر، محسن  افتخار یر كرم، ام

 .733-774 ،(71) 99 ،یاجغراف .كرمانشاه

ه: ستری  كرمانشتا  شناستی  ینزمت  ةنقشت (. 9736ابوالفضتل  ستهندی، محمدرضتا )    حستینی، علیرضتا  حتاجی   باوندپور، كریمی
 .كشور معدنی اكتشافات و شناسی ینزم سازمان تهران: .3436: 9:911111

 (.9711، علیرضتا ) نیتا  مقتدم ، محمود  عربخدری ، حسین شهاب آرخازلو، طیبه  زاده م باحالمرضا  غ ،هتابیانورش  زك ،كمالی

ی و كشتاورزی شهرستتان   هتای مرتعت   های پایداری خاک در مناطق بیابتانی )مطالعتة متوردی: عرصته     ارزیابی شاخص

 .916-967(، 9) 37آبخیزداری، مرتع و  (.سمنان

ارزیابی ژلوشیمی آلی ستازند امیتران در بترش    (. 9717محسنی، حسن  طوالبی، مجید  یوسفی یگانه، بیژن  خدابخش، سعید )

 .61-33(، 4) 7، شناسی كاربردیرسوب(. تاقدی  امیران )جنوب باختر لرستان

 .كشور یشناسسازمان زمین . تهران:زاگرس یشناسینهچ (.9737) همایون ،یمطیع

(، 99) 4،  تاكستونومی و بیوسیستتماتی   .كرمانشتاه   استتان   گیاهان دارویی (.9719) نسترن، جلیلیان، م طفی  نعمتی پیکانی
81-36. 

های خاک بتا بافتت    نمونه تغییرات رواناب در ابعاد كرت در(. 9717، محمدحسین )محمدی، حیدر  زاده حسنرضا  ، علیواعظی

 .737-747(، 7) 44ن، خاک ایراوتحقیقات آب .شده سازی مختلف تحت رخدادهای یکسان باران شبیه

ت بتاران در  شتدّ  یرتحت تتأث  یاریش پییری یشو فرسا یانجر یها شاخص ییراتتغ(. 9713رضا  فرومدی، مجید )واعظی، علی

 77-99(، 41)97یران، علوم و مهندسی آبخیزداری ا ةمجلّی. خاک مارن
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