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وقایعنگاری رسوبات پشت سازههای آبخیزداری
بر اساس تغییرات عمقی خصوصیات رسوبی
(مطالعۀ موردی :حوزۀ آبخیز حسنابدال زنجان)
 سادات فیض نیا*؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 میثم صمدی؛ دانشجوی دکترای آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 تیمور تیموریان؛ دانشجوی دکترای آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
چکیده
سنیابی ر سوبات به روشهای مختلفی صورت میگیرد .در کلیۀ روشها ،سنیابی ر سوبات با هزینههای زیاد و با امکانات تحقیقاتی
فراوان انجام می شود .هدف از تحقیق حا ضر که در حوزۀ آبخیز ح سنابدال زنجان انجام شده این ا ست که نتایج دانهبندی ر سوبات با
آمار بارندگی تطبیق داده شود و برر سی شود که آیا از طریق دانهبندی و بهد ست آوردن خ صو صیات ر سوب و تغییرات آن میتوان
سنیابی انجام داد یا نه؟ در این تحقیق ابتدا  4بند سنگی  -مالتی انتخاب و در آنها اقدام به حفر پروفیل گردید .سپس در افقهای
مختلف هرکدام از پروفیلها با توجه به تغییر در بافت و رنگ رسوب نمونهبرداری انجام شد .نمونههای رسوب به آزمایشگاه انتقال داده
شده و دانهبندی رسوبات انجام گردید .نتایج دانهبندی با نرمافزار  GRADISTATمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از سوی دیگر آمار
درازمدت بارندگی ای ستگاه زنجان (آمار  45ساله) از ادارۀ هوا شنا سی زنجان تهیه و با ا ستفاده از شاخص  PNPIدورههای کمآبی و
پرآبی تعیین گردید .با توجه به سال احداث سازهها ،سن تقریبی رسوبات هر یک از افقهای پروفیلهای چهارگانه تعیین گردید .نتایج
دانهبندی با دادههای بارندگی مقای سه شد و نمونههای ر سوب با بافت ما سه به دورۀ پرآبی و بافت سیلت به دورۀ کمآبی ن سبت داده
شد .نتایج بهد ستآمده حاکی از انطباق کامل نتایج دانهبندی با شرایط اقلیمی منطقه و ت شخیص در ست دورههای پرآبی و کمآبی با
نتایج دانهبندی استتت .بهطوریکه از تعداد  17نمونه رستتوب موجود ،در  13نمونه نتایج حاصتتل از تعیین دورههای پرآبی و کمآبی با
استفاده از بافت رسوبات ،انطباق کامل با نتایج حاصل از شاخص  PNPIدارد .سن رسوبات چهار مخزن رسوبگیر به شرح زیر است:
رسوبات پروفیل  1بین سالهای  1384تا  ،1390پروفیل  2بین سالهای  1385تا  ،1390پروفیل  3بین سالهای  1387تا  1390و
پروفیل  4بین سالهای  1387تا  1390نه شته شدهاند .با توجه به تعیین سن هر یک از افقها در پروفیلها ،میزان ر سوبزائی حوزه
آبخیز باالدست سازه در مقاطع زمانی مختلف در دسترس است.

کلید واژگان:

وقایعنگاری ،نمونهبرداری عمقی ،رسوب ،سازۀ آبخیزداری ،حسنابدال.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989126606591 :

Email: sfeiz@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
خاک بهعنوان ب ستر تولید و یکی از دو عن صر ت شکیل
دهندۀ اکوستتیستتتم خشتتکی یعنی آب و خاک ،از عوامل
مهم در ا ستمرار حیات در کرۀ زمین ا ست ] .[7فر سایش
خاک هرچند یک پدیدۀ طبیعی حتمی قلمداد میشتتتود،
ولی تشدید آن بر اثر عوامل مصنوعی مانند اعمال نادرست
انستتتان در بهرهبرداری از طبی عت ،مو جب بروز خطرات
جدی و ایجاد ناب سامانیهایی در زندگی ب شر می شود .در
دید ژئومورفولوژی ،در درازمدت ،وجود فرستتایش خاک نه
تنها م ضر نی ست ،بلکه باعث ت شکیل و تو سعۀ د شتها و
ارا ضی منا سب برای ک شت و زرع می شود ولی در مقیاس
زمانی کوتاهتر ،فرستتتایش باعث از دستتتت رفتن خاک و
کاهش تولید ارا ضی می شود .بنابراین برای ان سان که نیاز
به تولید غذا از خاک دارد آسیب رسان است ] .[5فرسایش
خاک یکی از خطرات جدی و معضتتتالت انستتتان متمدن
امروزی به شمار میرود ،همچنانکه در بسیاری از مناطق
جهان و همچنین ایران فرستتایش یکی از معضتتالت عمده
است .مسائل فرسایش خاک و تولید رسوب در کشورهای
در حال تو سعه به علت نرخ باالی ر شد جمعیت ،ف شار بر
زمینهای ح ساس به فر سایش و محدود بودن منابع آب،
حادتر ا ست .در اثر بروز فر سایش ،تأثیرات منفی در توازن
و تجمع انرژی در خاک به وجود میآید ،بنابراین وجود یا
نابودی گیاهان در بیوستتتفر اتفاقی نبوده بلکه حاصتتتل
تغییرات پیچیدۀ انرژی در محیط خاک و اتمسفر است .در
واقع فرستتایش تشتتدیدی خاک به دلیل تأثیرات آن روی
اقتصاد و محیط زیست ،بهعنوان یک مشکل جهانی مطرح
استتت ] .[29فرستتایش به فرآیندی گفته میشتتود که طی
آن ذرات خاک از بستتتر اصتتلی خود جدا شتتده و به کمک
یک عامل انتقالدهنده به مکانی دیگر حمل میشتتتود
] .[23ر سوب شامل موادی ا ست که در نتیجۀ فر سایش
ایجاد شتتده ،مقداری حمل یافته ،ممکن استتت مقداری از
آن در تلههای رستتوبی موجود در ستتط حوزۀ آبخیز مثل
مخروطافکنهها ،پادگانهها و دشتتتهای ستتیالبی نهشتتته
شده و باالخره به یک ای ستگاه اندازهگیری ر سوب بر سد

] .[7تفکیک میزان مواد فرستتتایشیافته و میزان رستتتوب
ایجاد شده در م سائل آبخیزداری مهم ا ست .ر سوب شامل
مواد حا صل از فر سایش ا ست که به آبراهۀ دارای ای ستگاه
هیدرومتری منتهی میشتتتود و آنچه در باالدستتتت این
منطقه وجود دارد مواد حا صل از فر سایش ا ست ] .[7به
دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ،در ب سیاری از
نقاط ایران ،خشک سالی یک تهدید حتمی و اجتنابناپذیر
است ] .[25ایران سرزمینی نسبتاً خشک است بهطوریکه
اگر میانگین بارندگی ستتتاالنه در ستتتط کرۀ زمین را که
حدود  860میلیمتر تخمین زده میشتتتود ،با متوستتتط
بارندگی ستتتاالنۀ ایران که تقریباً رقمی معادل  240میلی
متر استتت مقایستته کنیم مالحظه خواهد شتتد که مقدار
بارندگی در ایران حتی کمتر از یک سوم متو سط بارندگی
در سط دنیا ست .عالوه بر این زمان ریزش نزوالت جوی
و محل ریزش آن با نیازهای ک شاورزی و مرتعی و جنگلی
که مصرفکنندۀ اصلی آب هستند مطابقت ندارد .از چهل
بالی طبیعی که در ک شورهای در حال تو سعه وجود دارد
 31مورد آن در ایران اتفاق افتاده است که خشکسالی به
دلیل گستردگی و تبعات کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی،
اجتماعی و زیستتتتمحیطی ،از مهمترین آنها محستتتوب
میشتود .خشتکستالی بر خالف ستایر بالیا به آرامی آغاز
می شود ،پیشروی کرده و موجب نابودی منابع می شود .از
نظر آقای پالمر خشکسالی عبارت است از :کاهش رطوبت
مستمر و غیرطبیعی ،واژۀ مستمر به استمرار حالت کمبود
و واژۀ غیرطبیعی به انحراف شتتاخص مورد نظر از شتترایط
طبیعی یا میانگین اطالق میشتتتود ،به صتتتورت دیگر و
سادهتر خ شک سالی را میتوان دورههایی دان ست که در
آن مقدار بارش نسبت به میانگین درازمدت آن کمتر باشد
].[22
سنیابی ر سوبات به روشهای مختلفی انجام میگیرد
که بهطور خالصه ذکر میگردد:
 -1روش رادیوکربن ].[8] ،[21] ،[11
 -2روش لومینستتتانس ]،[24] ،[2] ،[27] ،[6] ،[9
].[10] ،[15] ،[31

955

وقایعنگاری رسوبات پشت سازههای آبخیزداری...

 -3روش ایزوتوپ سرب .[12] ،[20] ،[3] 210
 -4روش پالئومغناطیس ].[13
 -5روش رادیومتری ].[30
 -6روش چشمی ].[19] ،[17] ،[32
 -7روش های ترکیبی مانند ستتتن یابی به روش های
راد یو لو م ینستتتتا نس ] [4] ،[14ت ل ف یق راد یو کر بن و
لومینستتتانس ] [16تلفیق لومینستتتانس و ایزوتوپ های
.[18] ،[1] 241Am،137Cs ، 210pb
در کلیۀ روشهای ذکرشتتتده ،ستتتنیابی رستتتوبات با
هزینههای زیاد و همچنین امکانات تحقیقاتی فراوان انجام
میگیرد .حال اگر روشی کمهزینه و سریع جهت سنیابی
رستوبات وجود داشتته باشتد و درصتد اطمینان و صتحت
باالیی دا شته با شد میتواند جایگزین منا سبی برای روش
های پرهزینه و پیچیده باشتتد .در مطالعۀ حاضتتر روشتتی
نوین جهت سنیابی ر سوبات ،با بهرهگیری از خ صو صیات
رسوب و همچنین دادههای هواشناسی ارائه شده است.

 .1.2موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
حوزۀ آبخیز حستتنابدال با مستتاحت  6919هکتار در
جنوب شتترقی شتتهر زنجان واقع شتتده استتت .مختصتتات
جغراف یایی حوضتتته  36 ،27  ،32تا 36 ،38  ،26
عرض شتتتمالی و  48 ،25 ،24تا  48 ،28  ،13طول
شتتترقی استتتت .از مناطق مستتتکونی موجود در حوضتتتۀ
مطالعاتی میتوان به روستاهای حسنابدال ،قرهتپه ،سهله
و قا ضیآباد ا شاره کرد .کمترین و بی شترین ارتفاع موجود
در حوضتتته به ترتیب  1717و  2522متر از ستتتط دریا
است .راه دسترسی به حوضه از طریق جادۀ اصلی زنجان ت
تهران بوده که در کیلومتر  6جادۀ مزبور ،از طریق جادۀ
فرعی ،به روستتتای حستتن ابدال منتهی میشتتود .حداقل،
متوستتط و حداکثر بارش ستتاالنۀ حوضتته به ترتیب ،157
 357/5و  415/3میلیمتر استتت [ .]26اقلیم منطقۀ مورد
مطالعه در سی ستم طبقهبندی دومارتن نیمهخ شک سرد
ا ست .شکل  1موقعیت کلی منطقۀ مورد مطالعه را ن شان
میدهد.

 .2روششناسی

شکل  .1موقعیت کلی منطقۀ مورد مطالعه

 .2.2روش تحقیق

در این م طال عه اب تدا با استتتت فاده از نقشتتتته های
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 1:100000زمینشتتت ناستتتی و  1:50000توپوگرافی و
عکس های هوایی با مقیاس  ،1:40000مناطق مناستتتب
جهت حفر پروفیل و نمونهبرداری عمقی در روی رستتوبات
پشت بندهای رسوبگیر سنگی  -مالتی انتخاب شدند .با
مراجعات مکرر به منطقه و پر سش از کار شنا سان معاونت
آبخیزداری ادارۀ کل منابع طبیعی استتتتان زنجان ،از 12

داد .نک تۀ دیگری که در نظر گرف ته شتتتتد این بود که
سازههایی باید انتخاب می شد که تا نزدیکی سرریز پر از
رسوبات شده باشند و کامالً پر نباشند تا ذهنیتی در مورد
خروج احتمالی رسوبات وجود نداشته باشد .با وصف کلی
این شرایط باید سازههایی انتخاب می شد که در باالدست
بوده تا بتوان بهخوبی مرز حوضه را بست و کارهای تجزیه

بند رستتتوبگیر  4نقطۀ نهایی جهت حفر پروفیل و نمونه
برداری عمقی انتخاب شتتتدند .این نقاط بایستتتتی از یک
سری شرایط خاص بهرهمند میبودند از جمله اینکه حتماً
بند رستتوبگیر ستتنگی  -مالتی بوده و گابیون نباشتتد تا
رسوبات حاصله را از خود عبور نداده باشد و رسوب پشت
سد بهخوبی نمایانگر ر سوب تولیدی حو ضۀ باالد ست در
طول چند ستال باشتد ] .[28همچنین ستازههایی انتخاب

و تحلیل را آسانتر انجام داد .با ذکر این اوصاف ،با مراجعۀ
مکرر به منطقه و تطبیق آن با عکسهای هوایی ،تصتتتاویر
 ،Google Earthنقشههای زمین شناسی و شبکۀ زهکشی،
 4نقطه انتخاب شد .ازآنجاییکه عمق سدهای ر سوبگیر
مختلف بود و میبای ست حفر پروفیل تا ر سیدن به سنگ
بستر ادامه پیدا میکرد ،درنتیجه پروفیلهایی با عمقهای
مختلف حفر شتتد .اطالعات پروفیلها در جدول  1نشتتان

شدند که در طول چند سال و بهتدریج پر از ر سوب شده
با شند تا بتوان سنیابی را به شکل وا ض و در ستی انجام

داده شده است.

جدول .1اطالعات پروفیلهای حفرشده در منطقه
پروفیل
1
2
3
4

مساحت حوضۀ باالدست (هکتار)
275/82
125/35
33/35
44/60

پس از حفر پروف یل ها ،از عمق های مختلف نمو نه
برداری صتتورت گرفت .معیار تفکیک الیههای رستتوبی از
یکدیگر تغییر در رنگ ر سوبات و همچنین تغییر در اندازۀ
دانههای رسوبی بود .بهعبارتدیگر هر جا تغییری در رنگ،
ساخت و یا بافت (اندازه) دانهها مشاهده شود ،نمونهبرداری
انجام شد .پس از انجام نمونهبرداری ،نمونهها به آزمایشگاه
انتقال داده شتتد و برای انجام دانهبندی آماده گردیدند .در
مرحلۀ دانهبندی ابتدا  10درصتتتد از نمونهها هم به روش
الک بندی خشتتتک و هم به روش الکبندی تر دانهبندی
شدند و نتایج مورد مقای سه قرار گرفت .چون در نتایج دو
روش اختالف زیاد (بیشتر از  10درصتتد) مشتتاهده شتتد،
برای ستتایر نمونهها از روش الکبندی تر استتتفاده گردید.

سال احداث سازۀ سنگی  -مالتی
1384
1385
1387
1387

تعداد سالهای آماری
6
5
3
3

الزم به ذکر استتتت که در دانهبندی ،تمامی نمونه ها از
الک های استتتتاندارد عبور داده شتتتدند (الک های با قطر
ستتتوراخ  4میلیمتر 1/8 ،میلیمتر 1/17 ،میلیمتر600 ،
میکرون 300 ،میکرون 150 ،میکرون 75 ،میکرون62 ،
میکرون) .با توجه به این که میزان رستتتوبات ریزتر از 62
میکرون بیش از  30درصتتتتد بود ،این ذرات بتته روش
هیدرومتری رستتتوبشتتتناستتتی دانهبندی شتتتدند .اعداد
بهدستتتتآ مده از ا لک ها و ن تایج ه یدرومتری به ک مک
نرمافزار  Gradistatمورد تجز یه و تحل یل قرار گرف ته و
اطالعاتی نظیر نام رستتوب و بافت رستتوب به دستتت آمد.
برای ت مامی پروف یل ها لوگ رستتتوب با تو جه به عمق
هرکدام از افقها در پروفیلهای مختلف رسم شد.

957

وقایعنگاری رسوبات پشت سازههای آبخیزداری...

حفر پروفیلها و نمونهبرداری عمقی به رو شی که ذکر
شتتد انجام گردید ،شتتکل  2نقاط حفر پروفیل و حوضتتۀ
باالد ست آنها و جدول  2م شخ صات تکمیلی پروفیلهای

حفرشتتتده شتتتامل تعداد افقهای مربوط به هر پروفیل و
سط هر افق را نشان میدهد.

شکل .2نقشۀ محل حفر پروفیلها و حوضۀ باالدست آنها

جدول  .2مشخصات تکمیلی پروفیلهای حفرشده در منطقه
پروفیل

عمق پروفیل ()cm

شمارۀ افق

عمق افق ()cm
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1

150

2

150

3

150

4

250

از سوی دیگر آمار درازمدت بارندگی (آمار  45ساله) از
ادارۀ هواشناسی زنجان جهت بررسی پرآبی و کمآبی تهیه
گردید .از روش هایی مانند  NITCHE ،RAI ، 1 PNPIو
 ،)SPI( Z-SCOREدورههای پرآبی و کمآبی تعیین شدند.
در اینجا دو مشتکل وجود داشتت :یکی اختالف بین اعداد
بهدستتت آمده از روشهای ذکر شتتده بود و دیگری اینکه
اکثر روش ها چندین طبقه برای پرآبی ها و کمآبی ها بیان
کردهاند حال آنکه در اینجا بایستتتی از روشتتی استتتفاده
میشتتد که فقط  3طبقه برای ستتالهای مختلف پرآبی و
کمآبی ارائه کند زیرا هدف این بود که رسوبات دانهدرشت
به تر سالیها و ر سوبات ریزدانه به خ شک سالیها ن سبت
داده شود ،لذا نیازی نبود که شاخص مورد استفاده طبقات
مختلف پرآبی و کمآبی را ارائه نماید .با مرور و جستجو در
منابع به یک نتیجۀ کلی ر سیده شد و آن هم ا ستفاده از

Percent of Normal Precipitation Index

1

1

20

2

35

3

20

4
5

30
30

6

15

1

20

2

30

3

20

4
5

20
60

1

40

2

30

3

80

1

50

2
3

30
170

شتتتاخص  PNPIبود که ستتتال های مختلف را به خوبی
تفکیک کرد .شتتتاخص درصتتتد از نرمال بارندگی ()PNPI
یکی از سادهترین سنجههای خ شک سالی در یک مکان
استتت .مفهوم استتاستتی این شتتاخص تقستتیم میزان بارش
واقعی بر میزان بارش نرمال استتتت و تنها عامل مورد نیاز
جهت محاسبۀ آن میزان بارش است.

 .3نتایج
جدول  3خالص تۀ نتایج حاصتتل از دانهبندی رستتوبات
افقهای مختلف در پروفیلهای چهارگانه را نشان میدهد.
جدول  4نتایج استفاده از شاخص  PNPIجهت تعیین
دورههای پرآبی و کمآبی را نشان میدهد.
شکل 3لوگ ر سوب مربوط به پروفیلهای حفر شده را
نشان میدهد.
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جدول .3خالصۀ اطالعات دانهبندی رسوبات
افق

پروفیل
1
2

3
11
4

5

6
1
2
3
22
4

5
1
33

2
3
1

44
2
3

نام رسوب
سیلت خیلی ریزدانه با
گراول ریز
ماسه درشت با سیلت
خیلی ریز و گراول
ریز
سیلت خیلی ریز با
ماسه ریز و کمی
گراول ریز
سیلت خیلی ریز با
کمی گراول خیلی
ریز
سیلت خیلی ریز با
ماسه خیلی ریز و
کمی گراول ریز
ماسه درشتدانه با
سیلت ریز و گراول
ریز
ماسه درشت با سیلت
و گراول خیلی ریز
ماسه درشت با سیلت
و گراول خیلی ریز
سیلت خیلی ریز با
ماسه ریز و کمی
گراول ریز
ماسه ریز با سیلت
خیلی ریز و کمی
گراول خیلی ریز
سیلت خیلی ریز با
ماسه ریز و کمی
گراول ریز
سیلت خیلی ریز با
گراول خیلی ریز
سیلت خیلی ریز با
گراول ریز
سیلت خیلی ریز با
گراول ریز
ماسه خیلی ریز با
سیلت خیلی ریز و
کمی گراول ریز
ماسه ریز با سیلت
خیلی ریز و گراول
ریز
سیلت خیلی ریز با

بافت

میانگین
(میکرون)

میانه ()𝐷50
(میکرون)

نما (میکرون)

جورشدگی

چولگی

کشیدگی

گل گراولی

1368/7

25/39

3/00

بسیار ضعیف

شدیداً به سمت
ذرات دانهدرشت

بسیار پهن

ماسه گلی
گراولی

1611/7

684/6

890/0

بسیار ضعیف

به سمت ذرات
دانهریز

کشیده

گل ماسهای
کمی گراولی

114/4

11/22

3/00

بسیار ضعیف

شدیداً به سمت
ذرات دانهدرشت

بسیار پهن

گل کمی
گراولی

27/29

3/561

3/00

ضعیف

شدیداً به سمت
ذرات دانهدرشت

متوسط

گل ماسهای
کمی گراولی

103/6

15/29

3/00

بسیار ضعیف

به سمت ذرات
دانهدرشت

بسیار پهن

ماسه گلی
گراولی

1280/7

232/0

890/0

بسیار ضعیف

متقارن

پهن

551/9

103/4

3/00

بسیار ضعیف

1694/7

609/6

6000

شدید ًا
ضعیف

183/0

22/24

3/00

بسیار ضعیف

به سمت ذرات
درشتدانه

ماسه گلی
کمی گراولی

285/2

87/63

3/00

بسیار ضعیف

به سمت ذرات
دانهریز

بسیار پهن

گل ماسهای
کمی گراولی

83/31

8/495

3/00

بسیار ضعیف

شدیداً به سمت
ذرات دانهدرشت

بسیار پهن

گل گراولی

589/1

27/29

3/00

بسیار ضعیف

گل گراولی

1139/3

29/16

3/00

شدید ًا
ضعیف

گل گراولی

825/7

26/58

3/00

بسیار ضعیف

ماسه گلی
کمی گراولی

279/0

108/5

112/5

بسیار ضعیف

ماسه گلی
گراولی
ماسه گلی
گراولی
گل ماسهای
کمی گراولی

به سمت ذرات
دانهریز
شدیداً به سمت
ذرات دانهریز

به سمت ذرات
دانهدرشت
شدیداً به سمت
ذرات دانهدرشت
شدیداً به سمت
ذرات دانهدرشت

بسیار پهن
پهن
بسیار پهن

بسیار پهن
بسیار پهن
پهن

به سمت ذرات
دانهریز

بسیار کشیده

ماسه گلی
گراولی

641/9

190/3

225/0

بسیار ضعیف

به سمت ذرات
دانهریز

بسیار کشیده

گل ماسهای

48/55

39/35

3/00

بسیار ضعیف

به سمت ذرات

بسیار پهن
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ماسه خیلی ریز

دانهریز
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وقایعنگاری رسوبات پشت سازههای آبخیزداری...
جدول  .4نتایج شاخص  PNPIجهت تعیین دورههای پرآبی و کمآبی
سال

بارندگی ساالنه (میلیمتر)

مقادیر شاخص PNPI

نوع سال از نظر پرآبی و کمآبی

1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

373/5
207/8
367/5
152/3
365
233/1
365/9

123/35
68/36
118/06
50/30
117/24
76/98
120/84

پرآبی
کمآبی
پرآبی
کمآبی
پرآبی
کمآبی
پرآبی

راهنمای شکل :Sa :ماسه

 :Siسیلت

شکل  .3لوگ رسوب مربوط به پروفیلهای حفرشده

وقتی ن تایج دا نهب ندی با داده های اقلیمی منط قه
مقای سه شد ،افقهایی که از در صد باالی ما سه ت شکیل
شتتدهاند به ستتالهای پرآبی و افقهایی که دارای نستتبت
باالیی از سیلت ه ستند به سالهای کمآبی ن سبت داده

می شوند .دلیل این امر ریزدانه بودن ر سوبات منطقۀ مورد
مطالعه ا ست .پس از تطبیق دادههای هوا شنا سی و نتایج
حاصتتل از دانهبندی رستتوبات ،وقایعنگاری رستتوبات انجام
شد که نتایج آن در جدول  5قابل مشاهده است.

962

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،4زمستان 1396
جدول .5نتایج مربوط به تطبیق دادههای هواشناسی و نتایج دانهبندی جهت وقایعنگاری رسوبات

پروفیل

عمق پروفیل
()cm

1

150

2

150

3

150

4

250

سطح افقها

کمآبی/پرآبی

کمآبی/پرآبی

()cm

(بافت رسوب)

(شاخص)PNPI

1

20

کمآبی

کمآبی

 1389تا 1390

2

35

پرآبی

پرآبی

 1388تا 1389

3

20

کمآبی

کمآبی

 1387تا 1388

4

30

کمآبی

پرآبی

 1386تا 1387

5

30

کمآبی

کمآبی

 1385تا 1386

6
1

15
20

پرآبی
پرآبی

پرآبی
کمآبی

 1384تا 1385
 1389تا 1390

2

30

پرآبی

پرآبی

 1388تا 1389

3

20

کمآبی

کمآبی

 1387تا 1388

4

20

پرآبی

پرآبی

 1386تا 1387

5

60

کمآبی

کمآبی

 1385تا 1386

1
2

40
30

کمآبی
کمآبی

کمآبی
پرآبی

 1389تا 1390
 1388تا 1389

3

80

کمآبی

کمآبی

 1387تا 1388

1

50

پرآبی

کمآبی

 1389تا 1390

2

30

پرآبی

پرآبی

 1388تا 1389

3
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کمآبی

کمآبی

 1387تا 1388

شمارۀ افق

 .4بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضتتتر این بود که نتایج دانهبندی
ر سوبات با آمار بارندگی تطبیق داده شود و برر سی شود
که آیا از طریق دانهبندی و بهدستتت آوردن خصتتوصتتیات
رسوب و تغییرات آن میتوان سنیابی انجام داد یا نه .چرا
که روشهای سنیابی رسوبات بسیار گرانقیمت بوده و در
ایران اکثراً این روشها غیر قابل دستترس میباشتند .پس
از تطبیق دادن اطالعات ،نتیجۀ جالبتوجهی بهد ست آمد
و آن انطباق کامل نتایج دانهبندی با شرایط اقلیمی منطقه
و ت شخیص در ست دورههای پرآبی و کمآبی با ا ستفاده از
نتایج دانهبندی است .همانطوری که در جدول  5مالحظه
میشتتود از تعداد  17نمونه رستتوب موجود ،در  13نمونه
نتایج حا صل از تعیین دورههای پرآبی و کمآبی با ا ستفاده
از بافت ر سوبات ،انطباق کامل با نتایج حا صل از شاخص
 PNPIدارد .بنابراین با توجه به سال احداث سازهها ،سن

سن رسوبات

تتتتقتتتریتتتبتتتی رستتتتتتوبتتتات هتتتر یتتتک از
افق های پروفیل های چهارگانه تعیین گردید .توجه به این
نکته ضتتتروری استتتت که در دوره های پرآبی رستتتوبات
درشتتتتتری انتقال می یابد .پس از این روش میتوان در
این منطقه جهت تعیین ستن رستوبات بهره جستت .البته
ذکر این نکته ضروری ا ست که ر سوبات با بافت در شتتر
یعنی ماستته که در این تحقیق به دورههای پرآبی نستتبت
داده شتتد ،احتمال دارد در مواقع ستتیالبی نیز انتقال یافته
باشتتد و بهعبارتی مربوط به وقایع ستتیالبی باشتتد .بنابراین
پیشتتنهاد میشتتود در مطالعات آتی این نکته مد نظر قرار
گیرد چرا که با داشتن سیالب میتوان سنیابی را با دقت
بستتتیار باالیی ان جام داد .ستتتن رستتتوبات چهار مخزن
رستتوبگیر به شتترح زیر استتت :رستتوبات پروفیل  1بین
سالهای  1384تا  ،1390پروفیل  2بین سالهای 1385
تا  ،1390پروف یل  3بین ستتتال های  1387تا  1390و
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رستتوبزائی حوزۀ آبخیز باالدستتت ستتازه در مقاطع زمانی
.مختلف در دسترس است

 با. نهشته شدهاند1390  تا1387  بین سالهای4 پروفیل
 میزان،توجه به تعیین ستتن هر یک از افقها در پروفیلها
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