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اثر ویژگیهای واحدهای زمینشناسی و شیب
بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیهساز باران
(مطالعه موردی :حوضه صنوبر ،تربتحیدریه)
 پریسا فرضی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشگاه تربتحیدریه ،ایران.

*
 مریم آذرخشی ؛ استادیار دانشگاه تربتحیدریه ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،ایران.

 علی رسولزاده؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ،ایران.
 مهدی بشیری؛ استادیار دانشگاه تربتحیدریه ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،ایران.

چکیده
ویژگیهای سنگهای تشکیل دهنده سطح زمین نقش بسیار مهمی بر تغییرات طبیعت از جملت فراینتد فرستایش و جابجتایی ذرات
خاک دارد .این تحقیق با هدف بررسی اثر اصلی و متقابل واحدهای زمینشناسی و شیب بر تولیتد روانتا و رستو در حتوزه آبخیت
صنوبر با استفاده از شبی ساز باران صورت گرف  .بدین منظور نقش زمینشناسی منطق در محیط نرماف ار  Arc GIS 10تهی شده و
س واحد زمین شناسی غالب منطق ب ترتیب توف سب  ،ماس سنگ ،مارن ( ،)Etآهک اوربیتتولیندار ( )Klو کنگلتومرا -ماست ستنگ
( )Ngcsشناسایی شد ،همچنین ب منظور بررسی اثر شیب ،نقش شیب حوزه در س طبق  01-01 ،1-01و بیشتر از  01درصتد تهیت
شد .سپس با استفاده از دستگاه شبی ساز باران اقدام ب ایجاد بارش با شدت  1/9میلیمتر بر دقیق شد ک مربتو بت دوره بازگشت
 01سال اس  .نتایج تج ی واریانس نشان داد بین واحدهای زمینشناسی مختلف از نظر تولید روانا  ،رسو و غلظ رسو تفتاوت
شیبهای مختلف در تولید روانا و رسو اختتفف

معنیداری در سطح  5درصد وجود دارد .در مورد طبقات شیب مشخص شد بین
معنیدار وجود دارد ،اما در مورد غلظ رسو تفاوت معنیدار نشد .نتایج مربو ب اثر متقابل واحدهای زمین-شناسی و شیب ازنظتر
معنیدار شد ،اما در مورد وزن رسو و غلظ رسو اثر متقابل معنی دار نبود .بت طتورکلی

حجم روانا در سطح اطمینان  95درصد
زمینشناسی و شیب منطق بر فرایند فرسایش خاک اثرگذار هستند و همچنین اثرپذیری متغیر روانا

مشخص گردید نوع واحدهای
بیشتر از رسو اس .

واژگان کلیدی:

* نویسنده مسئول:

رسو  ،روانا  ،واحد زمینشناسی ،شیب ،شبی ساز باران.

Email: Maryam.azarakhshi@yahoo.com
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 .1مقدمه
تخریتتب ختتاک ناشتتی از فرستتایش آبتتی یتتک مشتتکل
اساس تی در کتتاهش کیفی ت ختتاک ،زمتتین و منتتابع آبتتی
محسو شده ک بشر جه معاش بیش از هر چی ی بت
آن وابست اس ] .[8بنابراین مطالع فرستایش و ارزیتابی
رسو دهی از ال امات پروژه های آبخی داری است  .برنامت
توستع ستتازمان ملتل ] [05فرستتایش ختاک در ایتتران را
ن دیک ب  21تن در هکتار تخمین زده اس ک نسب ب
ده سال قبل از آن  01تن در هکتار اف ایشیافت اس  .در
طرح های مطالعات فرسایش و حفاظ خاک ویژگتی هتای
سنگشناسی حوزه آبخی از اهمی قابلتوجهی برختوردار
اس  .در مناطقی مثل ایران ک اغلب دارای ناهمواریهای
جوان اس  ،ویژگی های خاک عمدتاً تابعی از ویژگتی هتای
سنگ و سازند منطق اس ] .[5رفتار سنگ هتا در مقابتل
هوازدگی و فرسایش بستگی بت عوامتل چنتدی دارد کت
بعضی از عوامل مربو ب سرش سنگ و برخی مربو ب
محیط خارجی آن اس  .حساستی ستنگهتا (بت عنتوان
بستر تولید خاک) بت فرستایش ،نقتش مهمتی در تولیتد
رسو حوزه آبخی دارد و در بسیاری موارد تولیتد بختش
اعظتتم رستتو از بختتش کتتوچکی از حتتوزه کتت دارای
سنگهای حساستری ب فرسایش اس صورت میگیترد
] .[5در صورت یکسان بودن سایر شرایط ،شیبهتای تنتد
فرسایش بیشتری ایجتاد متیکنتد ،شتیب باعت افت ایش
سرع آ های سطحی می شود و همچنین باع لغ ش و
ری ش میشود؛ همچنین با اف ایش شیب ،پایتداری ختاک
کاهش مییابد ،ب عبارت دیگر نیروی انتقال ذرات ب طترف
پتتایین افتت ایش متتییابتتد ] .[00از طرفتتی ،بتت دلیتتل
محدودی هتای متالی و زمتانی ،شترایط ستخ فی یکتی
آبخی ها و نی نوسانات غیرقابلپتیشبینتی اقلیمتی ماننتد
خشک سالی های درازمدت ،جمعآوری اطفعات مربو بت
جنب های مختلف فرآیندهای هدر رف خاک در پهن های
طبیعی دشوار اس ] ،[0ازاینرو ،شبی سازی و مدلسازی
فی یکی در شرایط تح کنترل یکی از بهترین گ ین های

جایگ ین ب حسا می آید ] [01و شبی ساز باران ب عنوان
اب اری در پتژوهشهتای هتدر رفت ختاک و فرآینتدهای
مربو ب آن ،ب طور وستیع مورداستتفاده قترار متیگیترد
] .[04پیشتتتین تحقیتتتق درزمینت ت ٔ اثتتتر ویژگت تیهتتتای
زمتینشناستی و توپتتوگرافی بتتر پدیتتده فرستتایش ختتاک،
نشان دهنده اهمیت ایتن دستت متغیرهتا است  .تج یت
مرکب ،مربو ب بررسی اثر ستازند ،شتیب و اثتر متقابتل
ستتازند و شتتیب روی مقتتادیر هتترز آ  ،رستتو و غلظ ت
رسو در سازندهای میشاو آغاجاری نشان داد کت بتین
سازندهای آغاجتاری و میشتان ازنظتر مقتادیر هترز آ و
رسو در سطح  %0اختفف معنتیداری وجتود دارد ،امتا
شیب و اثتر متقابتل شتیب و ستازند بتر روی پارامترهتای
بررسی شده ،اثر معنتی داری در ستطح  %5نداشتت است .
ب عبارت دیگر مارن میشان در مقایس با مارن آغاجتاری از
ضریب هرز آ باالتر و حساسی بیشتتری بت فرستایش
برخوردار اس ] .[9ب منظتور تعیتین برختی خصوصتیات
اثرگتتذار در فرستتایش و رستتو ستتازندهای حتتوزه آبخیت
خضرآباد ی د و اولوی بندی آنها با استفاده از بتارانستاز،
تحقیقی انجام شتد .نتتایج نشتان داد از بتین خصوصتیات
فی یکی سازندها درصد سنگری ه سطحی بیشترین تأثیر را
در می ان تولیتد روانتا و ایجتاد فرستایش دارد و از بتین
خصوصیات شتیمیایی میت ان  Naو  SARبتاال بیشتترین
حساسی سازندها را برای تولید روانتا و رستو ایجتاد
میکند ] .[7اهمی واحدهای سنگشناستی در مطالعتات
فرستتایش و رستتو در حتتوزه آبخی ت زارم رود در استتتان
مازندران بررسی شد .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد
سازندهای با سنگشناسی آهکی و مارنی نقش مهمتی در
ایجاد رسو و فرسایش در حتوزه دارنتد ] .[00پژوهشتی
ب منظور بررسی اثر شیب بر هدر رف خاک با استتفاده از
شبی ساز باران انجام شد .با توج بت موقعیت منطقت 2 ،
قطع زمین ،با شیب  01درصد و  01درصد انتختا شتد.
نتایج نشان داد ،می ان هدر رفت ختاک در ایتن دوطبقت
شیب ازنظر آماری کامفً متفاوت بوده و بیشتترین میت ان
هدر رف خاک درشیب  01درصد است ] .[0بت منظتور
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بررسی اثرات شیب و خصوصیات خاک بر روانتا و هتدر
رف خاک با استفاده از شبی ستاز بتاران در حتوزه آبخیت
چهل چای استان گلستان ،در هر واحتد اراضتی 0 ،طبقت
شیب  01-01 ،1-01و بیش تر از  01درصد تعیتین شتد.
نتایج نشان داد ک بین حجم روانا و شتیب ،همبستتگی
کمی وجود دارد و در سطح  1/15معنیدار نمیباشتد .امتا
بتتین مقتتادیر ختتاک هدررفت ت و شتتیب ،در ستتطح 1/10
اختتتفف معنتتیداری وجتتود دارد ] .[08تغییتترات مقتتدار
تلفات اولی بارندگی با در نظتر گترفتن تتأثیر متغیرهتای
شیب ،تراکم پوشش گیاهی ،باف خاک و رطوب خاک با
استفاده از شبی ساز باران در حوزه آبخی طالقتان بررستی
شد .بر اساس نتایج مشخص شد ک درصد شیب کمتترین
درج اهمی رابین متغیرهای دیگر دارا میباشند ].[07
در مناطق نیم خشک مدیتران ای اسپانیا نحوهی تولیتد
و عوامل مؤثر بر روانا در حوزههتای کوچتک ،از دو گتروه
خاک با عکسالعملهای هیدرولوژیکی متفاوت بررسی شتد.
بر این اساس خاکهای ری باف با نفوذپتذیری کتم و متواد
آلی کم ،ضریب روانا باالتر و آستان شروع روانا کمتتری
از خاکهای درش باف با نفوذپذیری بیشتتر و متواد آلتی
متوسط دارند ] .[07در شمال اتیوپی بررسی تولید رسو و
ارزیتتابی و متتدلستتازی نیمتت کمتتی آن نشتتان داد کتت
تغییرپذیری رسو زایی ب طور عمده ب تفاوت در لیتولوژی،
پوشش زمین و فعالی های انسانی مربو بتوده است ].[9
بررستتی نفتتوذ ،روانتتا و هتتدر رفت ختتاک ،بتتا استتتفاده از
شبی ساز باران در  5شیب مختلف و دو شدت بتارش  24و
 91میلیمتر در ساع نشان داد ک هدر رف خاک بیشتر
از روانا تح تأثیر شیب اس ] .[2با استفاده از شبی ساز
باران ،رابط زاوی شیب و سل سطح خاک بر روانا و هتدر
رف خاک در مناطق تپ ماهوری ففت لسی چتین بررستی
شد .نتایج بیانگر آن بود ک با اف ایش شیب 21-01 ،درج ،
روانا و هدر رف خاک اف ایش و با شکستتن ستل ستطح
خاک ،تولید روانا و هدر رف خاک کاهش متییابتد ].[4
تأثیر درج شیب در ویژگتی هتای ستطح ختاک و نفتوذ در
دامن های شیبدار در شمال الئوس بررسی شد .نتایج نشان

داد ،در دامن ت هتتای تنتتد ،میکروتوپتتوگرافیهتتا تمایتتل دارد
ب صورت میکروتراسهای قبلی دربیایند و فرستایشپتذیری
کمتری نسب ب زبریهای موجدار ک در دامن های مفیم
شکلگرفت  ،دارند ].[02
بررسی مطالعات گذشت نشان میدهد ک خصوصتیات
فی یکی و شیمیایی سازندها و همچنتین شتیب حتوزه در
ایجاد رسو و روانا تأثیر معنیدار داشت و ب کار بتردن
دستگاههتای شتبی ستاز بتاران در ایتن نتوع بررستیهتا و
شبی سازی بارندگی میتواند تا حد زیادی مفید باشد.
حوزه آبخی صنوبر واقع در شهرستتان تربت حیدریت
ازلحاظ اقتصتادی ،اکولتوژیکی و تولیتد آ دارای اهمیت
ویژهای برای شهرستان بوده ،کت در ستالهتای اخیتر بت
دلیل بهره برداری نامناسب با فرسایش شدید مواج شتده
اس  .لذا در این تحقیق سعی شده ب بررسی عوامل متؤثر
بر ایجاد فرسایش در واحدهای زمینشناسی اصتلی حتوزه
پرداخت شود.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقهی مورد مطالعه
محدودهی مطالعاتی بخشتی از حتوزه آبخیت صتنوبر،
واقع در شمال غر شهرستتان تربت حیدریت در استتان
خراسان رضوی اس  .حوزه آبخی صنوبر با وسع 20/77
کیلومترمربتتتع و محتتتیط  08/909کیلتتتومتر در طتتتول
جغرافیتتایی " 59˚9´57تتتا " 59˚8´08شتترقی و عتتر
جغرافیتتایی " 05˚25´54تتتا " 05˚25´59شتتمالی قتترار
دارد (شکل  .)0ارتفاع متوسط این حوزه آبخی  2157متر
از سطح دریا اس  ،میانگین درج حرارت ستاالن در ایتن
منطق  00/0درج سانتیگراد اس و میتانگین بارنتدگی
ساالن  ،با توج ب آمار ایستگاه بارانسنجی صنوبر کت در
خود منطق موردمطالع واقع شده 002 ،میلیمتتر است .
منطق مطالعاتی ترب حیدری ب طور کامل منطبق بر زون
ایران مرک ی اس  .بتا استتفاده از اقلتیم نمتای دومتارتن
منطق موردمطالع دارای اقلیم نیم خشک اس .

441

مرتع و آبخی داری ،مجل منابع طبیعی ایران ،دوره  ،99شماره  ،2تابستان 0095

شکل  .1موقعیت منطقه موردمطالعه در استان و نقاط اندازهگیری

 .2.2روش تحقیق
در این مطالع با توج ب اهداف پتژوهش ،بت منظتور
بررسی اثر واحدهای زمینشناسی روی فرستایش و تولیتد
رسو  ،نقش زمین شناستی منطقت بتا استتفاده از نقشت
زمین شناسی  0:251111سازمان زمینشناسی کشتور ،در
محیط نرماف ار  Arc GIS 10تهی شده و س واحد غالتب
منطق ب ترتیب تتوف ستب  ،ماست ستنگ ،متارن (،)Et0
آهتتک اوربیتتتولین دار ( )Kl2و کنگلتتومرا -ماستت ستتنگ
( )Ngcs0شناسایی شد (شکل  -2الف) همچنین ب منظتور
بررسی اثر شیب ،نقش شیب حوزه موردمطالع با استفاده
از نقشتت توپتتتوگرافی  0:51111در ستت طبقتت ،1-01
 01-01و بیشتر از  01درصتد تهیت شتد (شتکل .) -2
برای تعیین محلهای نمونت بترداری ،نقشت واحتد کتاری
برای حوزه موردمطالع  ،با تلفیق نقش های زمینشناسی و
شیب در محیط نرماف ار  ،Arc GIS 10بت دست آمتده و
 08نقطت بت طتتور تصتتادفی متتنظم انتختتا شتتد .جهت
نمون برداری ،با توج ب اینک س نوع واحد زمینشناسی،
1

 Green tuff, Sand Stone, Marl
 Orbitolina Limestone
3
Conglomerate, Sand stone
2

س طبق شیب و شدت بارنتدگی در یتک دوره بازگشت
انتخا شده بود ،در هتر واحتد کتاری  9نمونت (در شتش
تکرار) برداش شد ک درمجموع  54نمون ب دس آمتد.
سپس با استفاده از شبی ساز باران(شکل ،)0اقدام ب ایجاد
بارش و اندازه گیری حجم روانا و رسو تولیدی در ست
تکرار شد .ازآنجاک اقدامات آبخی داری معموالً بتر استاس
بارشهای با دوره بازگش  01سال انجام میگیرد ،شتدت
بارش ایجاد شده  1/9میلیمتتر در دقیقت (بارش بتا دوره
بازگشتت  01ستتال) استت  .ایتتن شتتدت بتتارش از روی
منحنتتیهتتای شتتدت-متتدت-فراوانتتی بتتارش منطقتت
ب دس آمده اس ).
دستگاه شبی ساز باران مورداستتفاده در ایتن تحقیتق،
شتتبی ستتاز بتتاران صتتحرایی شتترک  ،Eijkelkampبتتا
مشخصات کرت  1/19مترمربعتی ( 01ستانتیمتتر در 01
سانتیمتر) ،ارتفاع بارش  411میلتیمتتری ،قطتر قطترات
 5/9میلتیمتتر و انترژی جنبشتی  4ژول بتر مترمربتع در
میلیمتر بوده ک ب راحتی قابلحمل اس .
مدت زمان هر رخداد بتارش بتا توجت بت محتدودی
ظرفی مخت ن بتاران ستاز ،ثابت و  01دقیقت از شتروع
شبی سازی باران در نظر گرفت شد ] .[8ب منظتور حتذف
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اثر رطوب پیشین خاک ،زمان انتدازهگیتری صتحرایی بتا
توج ب مستاعد بتودن شترایط آ و هتوایی و در حالت

خشتتکی کامتتل ختتاک منطقت (حتتداقل پتتنج روز پتتس از
آخرین بارش) و در خردادماه  0090صورت گرف .

(الف)

(ب)

شکل  .2نقشه واحدهای زمینشناسی (الف) و شیب (ب) و نقاط نمونهبرداری شده حوزه صنوبر
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شکل  .3دستگاه شبیهساز باران مورداستفاده و نحوه استقرار آن در عرصه

پس از هتر رختداد بتارش ،حجتم روانتا تولیتدی بتا
اندازهگیری مستقیم توستط استتوان متدرج تعیتین شتد.
رسو تولیدی نی پس از انتقال ب آزمایشگاه ،بتا عبتور از
کاغذ صافی واتمن  ،42بت متدت  24ستاع در دستتگاه
آون و در دمای  015درج سانتیگتراد ،خشتک و ستپس
توزین شد ] 09و  .[08همچنتین ،از تقستیم میت ان هتدر
رف خاک بر حجم روانا  ،غلظ رسو برحسب گرم در
لیتر محاسب شد .پس از جمع آوری و ثب داده هتا ،بترای
نرمالسازی دادههتا بتا توجت بت اینکت دادههتای اصتلی
پارامترهتای انتدازهگیتری شتده ،از توزیتع نرمتال تبعیت
نمتیکردنتد ،از روشهتای تبتدیل دادههتا استتفاده شتده

طتتوری ک ت دادههتتای روانتتا و تولیتتد رستتو بتتا روش
جذرگیری و دادههتای غلظت رستو بتا روش معکتوس
کردن ،نرمال شدند .سپس مجدداً نرمال بتودن دادههتا بتا
استتتفاده از آزمتتون کولمتتوگروف -استتمیرنوف 0در ستتطح
اطمینان  5درصد بررسی شد .در ادام تحلیتل آمتاری بتر

روی دادهها ،بررسی اثرات اصلی و متقابل بین متغیرهتای
مختلف بر روی مقادیر حجتم روانتا  ،رستو تولیتدی و
غلظ رسو ب روش آنتالی واریتانس یتک طرفت انجتام
گرف  .با توج بت اهتداف تحقیتق و دادههتای موجتود و
همچنین برای تشخیص تفاوت بین گروهها ،آزمون حداقل
تفاوت معنیداری )LSD2( 0انتخا شده و بترای اجترای
تحلیلهتا ،از نترمافت ار  SPSSنستخ  22استتفاده شتد.
نمون بترداری تصتادفی از عمتق 25-1ستانتیمتری ختاک
دس نخورده ،در هر واحد کاری انجام شتد .بترای تعیتین
باف خاک از روش هیدرومتری بتایکوس 0استتفاده شتد.
دان بندی ذرات با استفاده از روش سری التک و نترمافت ار
 GRADISTATنسخ  8تعیین شد.

1

Kolmogorov- Smirnov
Least Significant Difference
3
Bouyoucos Hydrometer Method
2
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رسو حاصل از س واحد زمینشناسی شامل توف ستب ،
ماس سنگ و متارن (( )Etواحتد  ،)0آهتک اوربیتتولیندار
(( )Klواحد  )2و کنگلومرا ،ماس سنگ (( )Ngcsواحتد ،)0
س کفس شیب شامل01-01 ،1-01و باالی  01درصد و
نمودار اثر متقابتل متغیرهتای شتیب و زمتینشناستی بت
ترتیتتب در شتتکلهتتای  5 ،4و  9ارائتت شتتده استت  ،در
شکل( )9خطو متقاطع نشاندهنتده وجتود اثتر متقابتل
متغیرها نسب ب هم و خطتو متوازی و بتدون انقطتاع،
نشاندهنده عدم وجود تأثیر متقابل بین متغیرهای شتیب
و زمینشناسی بر روی پارامترهای اندازهگیری شده ،اس .
نتایج آنالی بافت ختاک نشتان داد در 2واحتد کتاری
باف خاک لومی ،در  4واحتد رستی  -شتنی ،در  5واحتد
شنی -لومی و در  7واحد لومی -شنی اس .

 .3نتـایج
در جدول ( )0نتایج بررسی نرمال بودن توزیع دادههتا
ارائ شده اس  .همچنتین جتدول ( )2مشخصتات آمتاری
مربو ب مقادیر حجتم روانتا  ،رستو وغلظت رستو
اندازهگیری شده در مجموع س واحد زمینشناسی و ست
شیب در شدت بتارش  1/9میلتیمتتر در دقیقت را نشتان
میدهد.
برای بررسی تأثیرات اصلی و متقابتل بتین متغیرهتای
مختلف بر روی مقادیر حجتم روانتا  ،رستو تولیتدی و
غلظ رسو آنالی واریانس یک طرف ب کاربرده شتد کت
نتایج آن در جدول ( )0ارائ شده اس .
0
نمودار گروهبندی یا زیرمجموع های همگن مربو ب
مقایس متوسط مقادیر روانا  ،رسو تولیدشده و غلظت

جدول  .1نتایج بررسی نرمال بودن توزیع دادهها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
سطح معنیداری آزمون
روانا

درج آزادی

1/211

54

تولید رسو

غلظ رسو

1/211

1/211

جدول  .2مشخصههای آماری پارامترهای اندازهگیری شده در حوزه موردمطالعه
حجم رواناب (میلیلیتر)

رسوب تولیدی (گرم)

غلظت رسوب (گرم بر لیتر)

میانگین

204/1

9/2

29/4

انحراف معیار

070/4

5/9

29/7

حداقل

1

1

1

حداکثر

940

25/1

022/0

جدول  .3نتایج حاصل از تحلیل اثرات اصلی و متقابل متغیرهای تحقیق بر دادههای حجم رواناب ،رسوب تولیدی و غلظت رسوب
حجم رواناب (میلیلیتر)

منابع تغییر

درجه آزادی

زمینشناسی

2

**

شیب

2

*

زمینشناسی *شیب

4

*

1/127

1/111
1/119

جرم رسوب (گرم)
**
*

1/102

1/111

**

1/107

0

غلظت رسوب (گرم در لیتر)
*

1/110

1/174
1/099

ns
ns

 ** ،nsو * ب ترتیب معنیدار نبودن و معنیدار بودن اثرات در سطح اطمینان 0درصد و  5درصد

Homogeneous Subsets

1
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b

300
ab
a

250

150
100

رواناب (لیتر)

200

50
0
3

1

2
واحد زمین شناسی

(ب)

(الف)

(ج)
شکل  .4نمودارهای (زیرمجموعههای همگن) مقایسهی مقادیر رواناب (الف)،
رسوب (ب) و غلظت رسوب (ج) در سه واحد زمینشناسی موردبررسی

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  .5نمودارهای (زیرمجموعههای همگن) مقایسه ی مقادیر رواناب (الف) ،رسوب (ب) و غلظت رسوب (ج) در سه شیب موردبررسی
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(ب)

(الف)

(ج)
شکل  .6نمودارهای اثر متقابل متغیرهای شیب و زمینشناسی بر روی دادههای رواناب (الف) ،رسوب (ب) و غلظت رسوب (ج)

 .4بحث و نتیجهگیری
با توج ب آنچ در بخش نتایج ارائ شتد (جتدول ،)0
در بین واحدهای مختلف زمینشناستی انتختا شتده در
حوزه صنوبر ازنظر تولید روانا  ،رستو و غلظت رستو
تفاوت معنیداری در سطح خطای  5درصد وجود دارد ک
میتواند مربو ب اختفف بین واحدها از لحاظ لیتولتوژی
و نفوذپذیری باشد این یافت  ،با نتایج کار انجتام شتده در
خوزستان کت بت بررستی دو ستازند آغاجتاری و میشتان
پرداخ شتده بتود ،ازنظتر پارامترهتای روانتا و رستو
تولیدی مطابق دارد] [9، 9ولی در مورد نتیج ب دست

آمده برای غلظ رسو در سطح خطای  5درصد با نتایج
این پژوهشگران مغایرت دارد ] .[9همانطور ک در شکل
( )4نی مشخص اس بیشترین مقدار تولید روانا مربو
ب واحد  Ngcsاس ک متیتوانتد بت دلیتل وجتود الیت
ضخیم کنگلومرایی و سیمانی شدن آن و نفوذپتذیری کتم
این واحتد در مقابتل بتارش و نفتوذ آ باشتد و کمتترین
مقدار روانا تولیدی مربو ب واحد  Klبت علت وجتود
آهک در ترکیب خود و دارا بودن نفوذ باال ،اس  .بیشترین
مقدار تولید رسو و غلظ رسو هم مربو ب واحد Et
اس ک ب دلیل ماهی سنگشناسی آن ها (عمدتاً تتوف
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و مارن) اس  .این واحتد دارای بافت منفصتل و ری دانت
اس ک در جریان روانا  ،رسوبات ب راحتی حمتل شتده
درنتیج فرسایش از سطح خاک باال میرود].[00
در مورد طبقات شیب در نظر گرفتت شتده در تحقیتق
حاضر ،نتایج تج ی واریانس نشان داد ک در مورد روانتا
و رسو تولیدی در شیبهای مختلف در سطح  5درصتد
اختفف معنیدار اس زیرا اف ایش شتیب باعت افت ایش
سرع روانا شتده کت در پتی آن پایتداری خاکدانت هتا
کاهش یافت و قدرت حمل آن باال رفت  ،در نتیجت مقتدار
هدر رف خاک در شیبهای باال بیشتر متیشتود .امتا در
متتورد غلظتت رستتو بتتین طبقتتات مختلتتف اختتتفف
معنیداری مشاهده نشد .ک این یافت ها با نتایج تحقیقتی
ک ب بررسی اثر شیب بر می ان جریان روانا و هدر رف
خاک در اراضی کشاورزی در شهرستان نکتا در دو شتیب
 01و  01درصد پرداخت بودند منطبق اس ] .[0،4،2امتا
با نتایج کار انجام شده در حوزه چهل چای ،در مورد هتدر
رف خاک مغایرت دارد ] ،[08زیرا در این حوزه از شتدت
بارش  2میلیمتر در دقیق استفاده شده ک بتا توجت بت
باال بودن شدت بارش اثتر شتیب در تولیتد روانتا کمتتر
میشود.
نتایج مربو ب اثر متقابل زمینشناسی و شیب از نظر
حجم روانا در سطح خطتای  5درصتد معنتیدار شتد و
نشان داد در هر واحد ک از نظر جنس سنگهای تشتکیل
دهنده و ب طبتع آن مقتدار نفوذپتذیری آنهتا در مقابتل
بارش متفاوت میباشد؛ بتا افت ایش شتیب مقتدار روانتا
جاریشده ،اف ایش مییابد ،امتا در متورد تولیتد رستو و
غلظ رسو اختفف معنیداری نشتان نتداد (شتکل ،)5
ک با نتایج تحقیقی ک بت بررستی ایتن پارامترهتا در دو
ستتازند آغاجتتاری و میشتتان در حتتوزه رامهرم ت  ،علیتترغم
داشتن باف ری تر انجام گرفت هتمختوانی دارد .زیترا بتا
اف ایش شدت بارش و کاهش می ان شتیب میت ان حمتل
مواد از خاک های ری دان مشاب خاک های با باف متوسط
اما روی شیب بیشتر میباشد ].[9
با توج ب نتایج ب دس آمده در این منطق  ،بیشترین

روانا جاری شده مربو ب واحد کنگلومرا ،ماست ستنگ
( )Ngcsاس  ،ک بخش میانی و بیشترین وسع از حتوزه
را نی پوشش متیدهتد و در شتیبهتای بتاال (بتاالی 01
درصد) قرار میگیرد (شکل -2الف).
بیشترین مقدار هدر رف خاک در واحتد تتوف ستب ،
ماس سنگ و متارن ( )Etو شتیبهتای بتاالی  01درصتد
مشاهده شد و با توج ب اینک  ،پوشش این واحتد بیشتتر
در باالدس ت حتتوزه بتتوده و دارای باف ت لتتومی -شتتنی و
چسبندگی کم بوده در نتیج مقاوم کمی در برابر کنده
شدن هنگام جاری شدن روانا دارد.
با توج ب مطالتب ذکرشتده متیتتوان گفت مطالعت
خصوصیات واحدهای زمینشناسی در حوزههای آبخیت از
اهمی ویژهای برختوردار است  ،همچنتین ،بایتد در نظتر
داش ت ک ت نقتتش شتتیب زمتتین در فرستتایش برحستتب
خصوصیات خاک متفاوت اس  .اثرات شیب در خاکهتای
قابلنفوذ کاهش مییابد زیرا آ پتیش از سترع گترفتن
در داخل خاک نفتوذ متیکنتد ] .[00بتا توجت بت تتأثیر
مستقیم ویژگیهای سنگشناستی در خصوصتیات ختاک
تشکیل شده روی آن و تولید هرز آ و هدر رفت ختاک،
در نظر گرفتن عوامل متؤثر در تخریتب آنهتا و کنتترل و
جلوگیری از ب هم خوردن تعادل آنها میتواند راهگشای
مدیری اراضی در راستای مدیری پایتدار منتابع طبیعتی
باشد .با توج ب نیاز بتاالی منطقت  ،جهت مطالعت روی
عوامل مؤثر در ایجاد فرسایش ،پیشنهاد میشتود مطالعت
مشاب دیگری با در نظر گرفتن جنب های دیگری از عوامل
مؤثر بر روی فرسایش مانند تأثیر پوشش گیاهی ،ستنگ و
سنگری ه و  ...در فصتول دیگتر ستال ،بتا در نظتر گترفتن
خصوصیات فی یکی و شیمیایی خاک تح آزمایش ،انجام
گیرد .در ضمن استفاده از شبی سازهای ب رگ و باقابلیت
بیشتر ک شرایط ایجتاد بتاران آن هتا مشتاب خصوصتیات
بتتارش منطقتت باشتتد متتیتوانتتد راه گشتتایی در جهتت
اندازهگیریهای دقیق تر فرسایش و عوامل مؤثر بتر ایجتاد
آن باشد.
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