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بررسی تأثیرخصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارنها بر میزان و اشکال فرسایش آنها
مطالعۀ موردی :حوضۀ عون ابن علی (سرخاب تبریز)


سعید پورحیدری؛ دانشجوی دکتری ،گروه جنگل ،مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.



حسن احمدی*؛ استاد گروه جنگل ،مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.



ابوالفضل معینی؛ استادیار گروه جنگل ،مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقیقات ،تهران ،ایران.



سادات فیضنیا؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.



محمد جعفری؛ استاد گروه جنگل ،مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

چکیده
مارنها به دلیل ترکیبات فیزیکی و شیمیایی و عدم استقرار پوشش گیاهی در بستر آنها و در نتیجه مواد آلی کم از حساسترین سازندها به
فرسایش محسوب میشوند ،بهطوریکه که با جدا شدن ذرات خاک و حمل آن به مناطق پایین دست منجر به ایجاد اشکال مختلف فرسایش
میگردد .منطقۀ مورد مطالعه به دلیل خ صو صیات فیزیکی و شیمیایی مارنها موجب ایجاد انواع ا شکال فر سای شی در حو ضه گردیده که به
دنبال آن جریانات گل آلود حاصللل از فرسللایش پ یری و رسللوبزایی آنها مناطق شللیری پایین دسللت را تحت تیریر ارار میدهد .در این
تحقیق تعداد  35نمونۀ خاک از واحدهای کاری جیت مشخص شدن ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و همچنین بررسی میزان تلفات خاک با
اسللتفاده از دسللتشاه شللبیه سللاز باران به همراه  5نمونه از واحدهای مارنی شللاخص منطقه برای انجام آزمایشهای کانیشللناسللی تییه و به
آزمایششاه انتقال داده شد .جیت بررسی فرسایش پ یری مواد منفصل از روش  Kدر معادلۀ جیانی فرسایش استفاده شد ،که طبق این روش
بیشترین مقدار  kمربوط به اشکال بدلند با ضریب  70درصد و کمترین آن مربوط به فرسایش سطحی و بارانی با ضریب  25درصد میباشد.
همچنین با توجه به اینکه تعداد  4واحد کاری دارای مواد مت صل بودند جیت برر سی فر سایش پ یری آنها نیز از روش سلبی ا ستفاده شد،
بهطوریکه که بر اساس آن متوسط امتیاز واحدهای کاری دارای این نوع مواد برابر  27 /24و همشی حساس نسبت به فرسایش میباشند و
بر ا ساس نتایج تجزیۀ آماری  SPSSاز نظر توزیع فراوانی نوع فر سایش ،بی شترین نوع فر سایش مربوط به فر سایش سطحی و بارانی با 17/6
درصد است ،همچنین میزان هدایت الکتریکی ،نسبت ج ب سدیم ،درصد سدیم تبادلی و کلر با فرسایش لغزشی و پتاسیم با فرسایش بدلند
رابطۀ مسللتقیم دارد و با کربن آلی رابطۀ معکوس دارد ،در وااع کربن آلی نیز با پوشللش گیاهی رابطۀ مسللتقیمی دارد ،بهطوریکه مواد آلی
باعث افزایش پو شش گیاهی و پو شش گیاهی نیز منجر به آب شویی سدیم و پتا سیم و در نتیجه بر میزان هدایت الکتریکی و ن سبت ج ب
سدیم تیریر مستقیم دارد.

کلید واژگان :اشکال فرسایشی ،خصوصیات فیزیکی ،خصوصیات شیمیایی ،فرسایش ،مارن.
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 .1مقدمه
مارنها به عنوان بخش عمدهای از رسوبات ریزدانه تلقی
می شوند که دارای رفتار فر سای شی متفاوتی بر ح سب نوع
ترکیبات کانیشللناسللی و ویژگیهای فیزیکی و شللیمیایی
بسته به شرایط االیمی و توپوگرافی منطقه میباشند که به
دنبال آن اشلللکال مختلف مرومرفولومیکی در سلللط زمین
ظاهر میش لود .یکی از عوامل تیریرگ ار بر فرسللایشپ یری
حوزههای آبخیز نوع سازندهای موجود در حو ضه میبا شد.
سلللازندهای ریزدانه همچون مارن و رس به دلیل سلللاختار
خود تراکم کافی و الزم را جیت مقاومت در مقابل عوامل
آب و هوایی را نداشته و در صورتی که سایر شرایط مساعد
باشد ،تخریب و فرسایش مییابند ] ،[1ل ا مدیریت رسوبات
ریزدانه بهخ صوص مارنها که موجب انبا شتشی ر سوب در
مخازن سدها ،شبکههای آبیاری ،گل آلودگی و ر سوبزایی
و منجر به وارد نمودن خسارات جدی به تیسیسات صنعتی،
شلیری و سلکونت گاههای انسلانی در حوضلههای شلیری
میگردند ،همچنین باعث کاهش عمر مفید سللدها ،کاهش
نفوذپ یری و در نتیجه پایین افتادن سللط سللفرههای آب
زیرزمینی ،باالبردن هزینههای ت صفیۀ آب شرب ،ته ن شین
شدن کلوریدهای ر سی بر سط خاک و افزایش هزینههای
پیش پاالیی میشلللو ند ] ،[2از اهم یت ویژهای برخوردار
می باشلللد .از آنجایی که خاک بسلللتر کلیۀ فعالیت های
ک شاورزی و منابع طبیعی و همچنین سایر پدیدههای یك
سلرزمین محسلوب میشلود ،ل ا با این نشرش منابع خاک
دارای اولویت اولیتر میبا شد ،زیرا که تیریر آن بر کیفیت و
حتی کمیت منابع آب غیراابل اغماض میباشد.
نتایج و اهداف پرومههای منابع آب ک شاورزی ،معموالً
در چارچوب بخش خاص خود محصلللور هسلللت ند ،در
حللالیکلله نتللایج پرومههللای بررسلللی رسلللوبزایی و
فرسللللایش پ یری همز مان نه تن یا در بخش های آب،
کشللاورزی و منابع طبیعی اررات خود را نشللان میدهند،
بلکه اررات اجتماعی ،فرهنشی و ااتصادی آنها هم در خود
حوزۀ آبخیز و هم در پایین دسللت و حوضللههای اطراف
ظاهر میگردد ،بهخصلللوص اگر این مناطق با آبخیزهای
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شیری همجوار باشند این اررات جدیتر خواهد بود.
از گ ل شلللتلله تللا کنون مطللالعللات زیللادی بر روی
فرسایشپ یری مارنها صورت گرفته است ،بهطوریکه بر
اسلللاس این م طال عات عواملی چون هدا یت الکتریکی و
ن سبت ج ب سدیم ،ارتباط زیادی با ا شکال فر سای شی
بدلندها دارند ] .[4همچنین درصد سدیم تبادلی و نسبت
ج ب سدیم شاخص میمی در شناسایی اشکال فرسایش
خندای میباشللد ] .[9نتایج تحقیقات نشللان میدهد که
کمبود مواد آلی بهعنوان یکی از عوامل میم در اشلللکال
فرسلللایش بدلند محسلللوب میگردد ،زیرا این مواد تیریر
ز یادی در اصلللبا با فت خاک دارد ] .[7همچنین در
مطالعهای دیشر اسلللتفاده از نوارهای پوشلللش گیاهی به
ضخامت  5و  10متر بر روی اراضی حساس و آسیبپ یر
به ترتیب منجر به  58تا  74درصللد کاهش تولید رسللوب
در منطقه گردید ] .[12پو شش گیاهی به عنوان شاخ صی
از نرخ فر سایش در نظر گرفته می شود ] .[5یکی از عوامل
تیریر گ ار بر میزان مواد آلی پو شش گیاهی میبا شد ،زیرا
پوشش گیاهی باعث افزایش کربن آلی و در نتیجه افزایش
نفوذ آب و آب شویی سدیم میگردد ] .[3البته مواد معدنی
مان ند میکرو سلللیلی ها نیز وجود دارد که میتوا ند بر
میزان فر سایش مؤرر با شد و تا حدود زیادی آن را کاهش
دهد ] .[8طبق بررسیهای صورت گرفته از عوامل مؤرر بر
اشللکال بدلند ،خصللوصللیلت فیزیکی سللن ها میتواند
بهعنوان عوا مل مؤرر بر آن محسلللوب گردد ،بهطورکلی
لیتولومی فللاکتور میم در توزیع بللدلنللدهللا و تنوع
مورفولومیکی آن ها می باشللللد ] .[11بر اسللللاس ن تایج
تحقیقات انجام شللده بر روی اشللکال مختلف فرسللایشللی
بدلندها بهعنوان میمترین منبع تولید رسلللوب در حوزهها
در هر رویداد شناخته میشوند ] .[6همچنین نتایج حاصل
از مدل سللله بعدی اسلللتفاده از لیزر اسلللکن ( )TLSدر
مق یاس های ز مانی مختلف به بررسلللی الشو های تغییر
توپوگرافی در بدلندهای مناطق نیمه مرطوب نتایج بررسی
آنها الشوی فر سای شی وا ضحی را برای بی شتر بدلندها در
مقیاس زمانی سللاالنه ( 6سللانتیمتر در سللال) نشللان داد.
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جیت ،ناهمواری سللط و شللیب نیز به عنوان عوامل مؤرر
بر تغییرات توپوگرافی مورد بررسلللی ارار گر فت و ن تایج

به شناسایی مناطق حساس با اشکال مشخص و تیریر هر
یك از خصوصیات فوق بر روی این مناطق میباشد.

نشلللان داد که گرچه تغییرات توپوگرافی میتواند ت حت
تیریر فرآیندهای انقباض و انب ساط هم با شد ،اما ناهمواری
سلللط تیریر زیادی در کنترل فرایندهای مرومورفولومیکی
بدلندها دارد .همچنین نتایج این برر سی ن شان داد که در

 .2روش شناسی

بازه های زمانی طوالنی مدت ممکن اسلللت ارر جیت بر
تغییر توپوگرافی ح ف شود و شیب اهمیت بی شتری پیدا
کند ] .[13یکی از اشکال میم دیشر فرسایش پدیدۀ زمین
لغزش میبا شد که بر ا ساس برر سیهای صورت گرفته از
عوامل تیریر گ ار بر روی پدیدۀ لغزش اغلب در ت یپ های
 gy1و  gy2مربوط به نوع رس که شلللا مل :مو نت مری
لون یت ،ایل یت و کلر یت و نیز وجود گچ و آ هك و ن مك
است ،میباشد ] .[1همچنین سه متغیر یون سدیم ،نسبت
ج ب سلللدیم و درصلللد رس بهعنوان عوا مل مؤرر در
فرسللایش و ایجاد اشللکال لغزشللی میتوان نام برد ].[10
عواملی دیشر نظیر ارتفاع ،تراکم شلللبکۀ زهکشلللی ،میزان
پسلللتی و بلندی و شلللیب از عوامل میم در فرسلللایش
محسللوب میگردد ،شللناسللایی این عوامل میتواند برای
زمانیکه امکان اندازهگیری مسللتقیم سللرعت فرسللایش
وجود ندارد ،مفید باشد ].[14
بنابراین با توجه به اهمیت موضللوع ،شللناسللایی انواع
ت شکیبت زمین شنا سی و ترکیبات آنها و د ستیابی به
راه حل های اصلللولی و منطقی جیت کنترل سلللازندهای
ح ساس بهخ صوص واحدهای مارنی امری ضروری به نظر
میرسللد .در منطقۀ مورد مطالعه بهدلیل نوع سللازندهای
زمین شنا سی و درجات مختلف ح سا سیتپ یری آنها به
فرسللایش و رسللوبزایی باالی واحدهای مارنی ،بسللته به
خصلللوصلللیات فیزیکی و شلللیمیایی موجب ایجاد انواع
رخ سارههای فر سای شی در حو ضه گردیده که به دنبال آن
جریانات گل آلود حا صل از فر سایش پ یری و ر سوبزایی
این رخسارهها به صورت بار معلق و بار بستر ،مناطق پایین
دسللت را تحت تیریر ارار میدهد ،ل ا بررسللی ارتباط بین
خ صو صیات شیمیایی و فیزیکی با ا شکال فر سایش منجر

 .1.2معرفی حوضۀ مورد مطالعه
حو ضۀ مورد مطالعه در شمال شرق شیر تبریز و در
دامنههای رشللته کوه عون ابن علی (سللرخاب تبریز) و در
داخللل حوزۀ آبخیز م ل کور و در محللدودۀ جغرافیللاری
˝ 38° 7´ 27. 885شمالی و ˝ 38° 1´ 38. 267جنوبی و
˝ 52° 27´ 53. 482شرای و˝ 52° 13´ 33. 043غربی
و بر روی بخشلی از گسلل معروف تبریز ارار گرفته اسلت
( شکل  .)1متوسط بارش ساالنه حدود  365/4میلیمتر و
حداکثر آن  553/8میلی متر و حدا ال  220/6میلیمتر
میباشللد .متوسللط بارش ماهانۀ ایسللتشاه معادل 24/63
میلیمتر بوده کلله حللداکثر آن در مللاههللای فروردین و
اردیبیشللت با  67/5میلیمتر و حداال در تیر و مرداد ماه
با  7/1میلیمتر بارش ربت شده ا ست .مقدار متو سط نم
نسبی ساالنه  60درصد و متوسط روزهای یخبندان حوضه
 99روز درسال میباشد .مطابق منحنی آمبروترمیك دورۀ
خشللك در منطقه از اواسللط اردیبیشللت (اوایل ماه می)
شروع و تا اواخر میرماه (اوا سط ماه اکتبر) ادامه مییابد و
بقیه ماههای سال دورۀ مرطوب است.

 .2.2لیتولوژی و ویژگیهای زمینساختی منطقه
سازندهای حوضۀ موردنظر در سه مقطع زمانی تشکیل
شللده اسللت که به ترتیب سللنی از ادیم به جدید عبارت
است از( :شکل)2
M2mg

رسوبات شیلی مارنی به رن خاکستری و ارمز یا زرد
با میان الیههای ما سه سنشی نازک الیه ،برروی واحدهای
کنشلومراری و سن آهکی جای میگیرد.
M4sm

این واحد تناوبی از ماسه سن ارمزرن  ،شیل و مارن
اسلللت و در برخی از موارد الیههای میکروکنشلومراری نیز
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در آن دیده میشلود .آرار جورشلدگی دانهها و چینهبندی
در ابعاد بزرگ در رسوبات ماسه سنشی این واحد به چشم

میخورد.

شکل .1نقشۀ موقعیت جغرافیایی حوضۀ عون ابن علی (سرخاب تبریز)

M5

این رسلللوبات که بخش باالیی میوسلللن را تشلللکیل
میدهند ،تناوبی از مارن ،ما سه سن و کنشلومرا به رن
ارمز ا ست .الیههای کنشلومرا و ما سه سن از متو سط تا
ضخیم ه ستند و در ا سمت شمالی حو ضۀ مورد مطالعه
مساحت کمی را در بر میگیرد.
PIQc

یك سری ر سوبات سیببی ا ست ،که بهطور افقی بر
روی واحدهای کینتر از خود آرمیده است و شامل تناوبی
از کنشلومرا با اجزای آتشللفشللانی ،ماسلله ،توف و بومی
میباشللد .این واحد در اسللمت جنوب شللیر تبریز و در
بخش میانی و شمالی منطقۀ مورد برر سی گ سترش دارد.
اجزای سلللاز ندۀ کنشلومرا درهم اسلللت و با اطر چ ند
سانتیمتر تا  80سانتیمتر در کنار هم جای گرفتهاند.
Qt2

رسلللوبات آبرفتی جوان که در محل های پسلللتتری
نسبت به رسوبات  Qt1تشکیل شدهاند ،بیشتر رسی است

و اجزاری کو چك از سللل ن های دیشر نیز ،در م یان این
ر سوبات به چ شم میخورد .این ر سوبات به دلیل دا شتن
کیفیت مناسلللب و مواعیت بیتر ،مناطق کشلللاورزی را
تشکیل میدهند.
Pldt

این واحد شللامل یك سللری رسللوبات جوان با تناوبی از
فرشسللن  ،گلسللن (مادسللتون) ،توف ،توف ماسللهای و
الیههای کوارتز دیاتومیت میباشللد .آرار فسللیلهای ماهی و
ح شرات و دو کفهایها در میان این ر سوبات به فراوانی یافت
میش لود در رسللوبهای این واحد آرار دیاتومیت در اسللمت
جنوب حوضللله جای دارد .این رسلللوبات بیشلللتر به عنوان
الیههای ماهیدار ( )Fish-bedآواره دارد .در برخی نقاط میان
الیههای نازک سلللن آهك آب شلللیرین میان این سلللری
رسوبات یافت میشود .رن عمومی رسوبات در حالت خشك
سفید است ولی در حالت نمدار به رن سبزخاکستری تبدیل
میشود (سازمان زمینشناسی.)1372 ،
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Qal

رسللوبات بسللتر رودخانههای بزرگ جاری در منطقه،
بی شتر از ر سوبات ما سهای ،شنی و الوه سن ت شکیل
شدهاند ،این گونه ر سوبات امروزه نیز در ب ستر رودخانهها
در حال تشکیل است.
Gd

شللامل پبمیوکبم و آمفیبول میباشللد ،گابروها بهصللورت
گرانیت صلللورتی رن بریده شلللدهاند و این گرانیتها به
علت تحمل فشارهای شدید تکتونیکی کامبً خرد شدهاند.
این واحد بهصللورت تودههای کوچکی در اسللمت جنوبی
حوضه مشاهده میگردد.

گابرو و دارای بافت دانهای ا ست و کانیهای ا صلی آن

شکل .2نقشۀ واحدهای زمینشناسی حوضۀ عون ابن علی (سرخاب تبریز)

 .3.2مراحل اجرای پژوهش
در این تحقیق ابتدا تمامینقشههای پایه و سپ نقشۀ
واحدهای کاری را با اسللتفاده از ویژگیهای شللیب ،ارتفاع،
کاربری ،سازندهای زمین شنا سی و پو شش گیاهی منطقه
توسللط نرمافزار  Arc GISتییه گردید (اشللکال  3و  ،)4در
ادامه از مارنهای میم و شللاخص منطقه در هر واحد کاری
به تعداد  35نمونه در محل انواع فرسلللایش همراه با ربت
مشللخصللات مربوط به درصللد شللیب ،جیت شللیب ،ارتفاع،
میزان پوشلللش گیللاهی ،و مواعیللت جغرافیللایی آنهللا
نمونهبرداری گردید و در هر واحد کاری با ا ستفاده از شبیه

سللاز باران ،رواناب و رسللوب جمعآوری گردید (شللکل،1
جدول ،1تصلللویر ،)1سلللپ نمو نه ها به آز مایشللل شاه
زمین شنا سی انتقال و بر روی آنها آنالیزهای شیمیایی و
فیزیکی و همچنین بر روی ت عداد  5نمو نه از مارن های
شاخص منطقه آنالیز  XRDصورت میگیرد ،بدین صورت
که نمونهها در محفظهای ارار گرفته اسلللت ،این محفظه بر
روی صلللفحه دواری در مقابل اشلللعۀ  xمعموالً  20تا 60
درجه میگردد و اشللعۀ  xبه آن برخورد نموده و بعضللی از
آن ها منعک و در دسلللتشاه جمع کنندۀ اشلللعه  xجمع
میشللود سللپ روی اسللتوانهای که کاغ بر روی آن ارار
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دارد با همان سرعتی که نمونهها میچرخد یکسری دیاگرام
ا شعۀ  xربت میگردد که با ا ستفاده از آن پیك منحنی هر
کانی همراه با مساحت زیر هر منحنی مشخص میگردد.

همچنین هر یللك از پللارامترهللای روش سللللبی در
واحدهای کاری دارای مواد متصلل سلنشی که تعداد آنها
به  4واحد میرسد مورد بررسی ارار گرفت.

شکل .3نقشۀ اشکال فرسایش حوضۀ عون ابن علی (سرخاب تبریز)

شکل .4نقشۀ واحدهای کاری حوضۀ عون ابن علی (سرخاب تبریز)
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جدول .1مشخصات هریک از واحدهای کاری
کاریری اراضی

رخساره فرسایشی

مشخصات زمینشناسی

واحدکاری

پارک

سطحی و بارانی

M4sm

1-1

پارک

سطحی و بارانی

Qt2- M4sm

2-1

تسطی

سطحی و بارانی

M2mg

1-2

مرتع

سطحی -شیاری -آبراههای

M2mg

2-2

مرتع

شیاری

M2mg-M5sc

3-2

مرتع

سولیفولوکسیون

M2mg

1-3-2

مرتع

تختانك

M2mg

2-3-2

مرتع

سطحی و بارانی

M4sm--M5sc-PIQc

4-2

تسطی

سطحی

M2mg

5-2

تسطی

سطحی

M2mg- PIQc-PIdt-gb

6-2

مرتع

سولیفولوکسیون

M2mg

7-2

مرتع

سولیفولوکسیون

M2mg

8-2

مرتع

تختانك -آبراههای -سولیفولوکسیون

M2mg- M4sm

1-3

مرتع

تختانك

M2mg

1-1-3

مرتع

سولیفولوکسیون

M2mg

2-3

مرتع

سولیفولوکسیون

M2mg

3-3

مرتع

جریان سولیفولوکسیون

M2mg

1-4

مرتع

تختانك

M2mg

1-5

تسطی

سطحی و بارانی

M2mg- M4sm

1-6

مرتع

تختانك

M2mg

1-1-6

مرتع

واریزهای -سطحی

M4sm

1-7

مرتع

واریزهای -سطحی

M4sm

2-7

مرتع

واریزهای -سطحی

M4sm

3-7

دیم زار

خندای -سطحی

M4sm

4-7

تسطی  -پارک

سطحی و بارانی

M4sm

1-8

مرتع

بدلند

M4sm

2-8

مرتع -نیال کاری

سطحی -بارانی -شیاری

M4sm

3-8

مرتع

بین الیهای

M4sm

4-8

مرتع

شیاری

M4sm

1-4-8

مرتع

آبراههای -شیاری

M4sm

1-9

مرتع

بدلند

M4sm

2-9

مرتع

سطحی و بارانی -شیاری -آبراههای

M4sm-Qt2

3-9

مرتع

لغزشی

M4sm

1-3-9

پارک -زراعت آبی

بارانی

PIdt

1-10

مسکونی

-

-

11
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شکل  .5دستگاه شبیهساز باران ( )kampHorstبرای اندازهگیری میزان رسوب ،رواناب و نفوذ پذیری در هر یک از واحدهای کاری

با توجه به اینکه هدف ا صلی در این طرا شنا سایی
متغیرهایی اسلت که تیریر میمی بر نوع فرسلایش ،مقدار
فرسایش و رسوب در مارنها را دارد ،ل ا دو تیپ اصلی از
متغیرهللا مورد توجلله و انللدازهگیری ارار گرفتنللد ،یکی
متغیرهایی که خود شاخ صی از شدت و میزان فر سایش
هسللتند که در تجزیه و تحلیل عمدتًا بهعنوان متغیرهای
وابسللته درنظر گرفته میشللوند و در این طرا  3مورد از

دسللته یا تیپ دوم از متغیرها که اندازهگیری گردید
آنهایی هستند که در نوع و شدت فرسایش مارنها مؤرر
میبا شند و این متغیرها خود به سه د سته به شرا ذیل
تقسیم میشوند:
 -1متغیرهای شلللیمیایی :که شلللامل  ،PHهدایت
الکتریکی ،آهك ،کربن آلی ،یون سدیم ،یون منیزیم ،یون
کلسلللیم ،مجموع کاتیونها ،یون بی کربنات ،یون کلرید،

آنها مورد اندازهگیری ارار گرفت ،که شامل میزان تلفات
خاک بر اساس دستشاه شبیه ساز باران و ضریب فرسایش
پ یری  kو فرسللایش پ یری مواد سللنشی با اسللتفاده از
روش سلبی برای هریك از واحدهای کاری میباشد.

مجموع آنیون ها ،نسلللبت ج ب سلللدیم ،ظرفیت تبادل
کاتیونی و مقدار گچ میشلللود و در این طرا همه این
متغیرها اندازهگیری گردید.
 -2متغیرهای فیزیکی و مکانیکی :اندازهگیری این نوع

بر ا ساس نتایج حا صل از آزمایش د ستشاه شبیه ساز
باران میزان تلفات خاک برای هر واحد کاری و همچنین
در سللط یك هکتار از هر واحد بر اسللاس (شللکل 6و )7
محاسلللبه گردید .جیت بررسلللی حسلللاسلللیتپ یری به
فرسلللایش  kدر معادلۀ جیانی فرسلللایش برای تیپهای
م شخص خاک منطقه پ از م شخص شدن پارامترهای
آن بر اساس نموگراف  kضریب فرسایشپ یری در هریك
از واحدهای کاری مشلللخص گردید (شلللکل  )8و جیت
برر سی فر سایشپ یری مواد سنشی هر یك از پارامترهای
روش سلبی بررسی گردید (جدول 2و .)3

متغیرها در منطقۀ مورد مطالعه هم بر روی بخش س ست
خاکی و مواد منفصللل و هم برروی بخش سللنشی و مواد
متصل مورد توجه ارار گرفت ،بر روی بخش سست خاکی
متغیرهای در صد رس ،در صد الی ،در صد ما سه ،در صد
ماسلله خیلی ریز ،وزن مخصللوص حقیقی ،حد روانی ،حد
خمیری و بافت اندازهگیری گردید.
 -3متغیرهای کانی شنا سی شامل ت شخیص کانیهای
ر سی و وراه ای ،کانی کربناتی ،کانی سیلی و فلد سپات
با استفاده آزمایش  XRDمیباشد.
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میزان رسوب (تن) در هر واحد کاری
30
25

20

میزان رسوب

15
10
5
0

9-3-1
9-3
9-2
9-1
8-4-1
8-4
8-3
8-2
8-1
7-4
7-3
7-2
7-1
6-1-1
6-1
5-1
4-1
3-3
3-2
3-1-1
3-1
2-8
2-7
2-6
2-5
2-4
2-3-2
2-3-1
2-3
2-2
2-1
1-2
1-1
11
10-1

واحدهای کاری

شکل .6میزان رسوب تولید شده در هر واحدکاری بر اساس نتایج شبیهسازی باران

میزان رسوب(تن درهکتار) در هر واحد کاری
0.25
0.2

میزان رسوب

0.15
0.1

0.05
0

9-3-1
9-3
9-2
9-1
8-4-1
8-4
8-3
8-2
8-1
7-4
7-3
7-2
7-1
6-1-1
6-1
5-1
4-1
3-3
3-2
3-1-1
3-1
2-8
2-7
2-6
2-5
2-4
2-3-2
2-3-1
2-3
2-2
2-1
1-2
1-1
11
10-1

واحدهای کاری
شکل .7میزان رسوب تولید شده در سطح یک هکتار از هر واحدکاری بر اساس نتایج شبیهسازی باران

جدول .2امتیازات هر یک از پارامترهای روش سلبی
پارامتر
هوازدگی

فاصله بین
درزهها

جیت
یافتشی

فاصله بین درزهها
درزهها

ممتد یا پر و خالی
بودن درزهها

جریان آب از
دامنه

8-4-1

6/68

5

4

8

3

2

-

8-4

6/29

5

3

7

4

2

-

8-3

6/05

4

4

7

3

1

-

7-3

5/96

5

4

8

3

2

-

چکش اشمیت
واحد کاری

* با توجه به اینکه در پارامتر ( 7جریان آب از دامنه) متناسب با شرایط منطقه نمیباشد ل ا این پارامتر ح

ف گردید.
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جدول .3نتایج حاصل از روش سلبی به شرح جدول زیر برای هریک از واحدهای کاری
وضعیت مقاومت سن

شماره واحد کاری

امتیاز روش سلبی

1-4-8

28/68

حساس نسبت به فرسایش

4-8

27/29

حساس نسبت به فرسایش

3-8

25/05

حساس نسبت به فرسایش

3-7

27/96

حساس نسبت به فرسایش

رضیب فرسایش پذیریk

0.8
0.6
0.4
0.2
0

واحد کاری
شکل .8نتایج حساسیت پذیری به فرسایش هر یک از واحدهای کاری

 .3نتایج
برای آزمون فر ضیۀ مقای سۀ خ صو صیات شیمیایی بر
اسللاس نوع فرسللایش از آنالیز واریان یكطرفه اسللتفاده
شده ا ست ،نتایج آنالیز واریان یكطرفه حاکی ا ست که
میزان یون کل سیم ،هدایت الکتریکی ،ظرفیت تبادل یونی،
نسبت ج ب سدیم ،پتاسیم ،کلر و درصد سدیم تبادلی بر
اسللاس نوع فرسللایش تفاوت معنیداری دارند (.)p>0/05
ولی سایر خ صو صیات شیمیایی بر ا ساس نوع فر سایش
تفاوت معنیداری ندارند ( .)p<0/05برای آزمون فرضلللیۀ
مقای سۀ خ صو صیات فیزیکی بر ا ساس نوع فر سایش نیز از
آنالیز واریان یكطرفه اسللتفاده شللده اسللت ،نتایج آنالیز
واریان

یك طرفه حاکی اسللت که میزان ماسلله ،سللیلت،

رس ،وزن مخصللوص ظاهری و حد خمیری بر اسللاس نوع
فرسللایش تفاوت معنیداری دارند ( ،)p>0/05ولی سللایر
خصلللوصلللیات فیزیکی بر اسلللاس نوع فرسلللایش تفاوت
معنیداری ندارند ( ( )p<0/05جدول .)70-4همچنین بر
ا ساس مقای سۀ نتایج حا صل از آزمایش شبیه ساز باران با
بررسللی فرسللایشپ یری با اسللتفاده از روش  kواحدهای
کاری شمارۀ  8-2و 9-2با اشکال فرسایشی بدلند و واحد
کاری  9-1با فرسللایش آبراههای با پوشللش ضللعیف و با
سلللازند  M4smدارای بیشلللترین مقدار رسلللوبدهی و
وا حد های کاری شللل ماره  1-2 ،1-1با سلللاز ند  Qt2و
واحدکاری  10-1با سازند  pldtبا بیشترین درصد پوشش
گیاهی و با فرسایش سطحی دارای کمترین میزان رسوب
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میباشد .جیت بررسی فرسایشپ یری مواد متصل سنشی
از روش سلبی ا ستفاده شد که بر ا ساس این روش امتیاز

باغمیشللله این واریزهها بهصلللورت همجوار تا دیوارههای
مناطق مسکونی جریان یافته است.

عوامل شش گانه با ح ف پارامتر شیش از بین واحدهای
کاری  8-3 ،8-4 ،8-4-1و  7-3که دارای مواد متصلللل
سلللنشی می باشللل ند وا حد  8-4-1و وا حد  7-3دارای
بی شترین امتیاز فر سایش و بر این ا ساس کلیۀ واحدهای

بر اسللاس آنالیز واریان و با مقایسللۀ خصللوصللیات
شیمیایی و فیزیکی با میزان فر سایش نتایج به شرا زیر
بهدست آمد:

م کور دارای سن های ح ساس به فر سایش میبا شد که
این نوع سللن ها بر اسللاس درز و شللکافهای موجود و
هوازدگی و شلللرایط االیمی و ارار گرفتن برروی الیههای
مارنی و همچنین در ارر شکستشیهای ایجاد شده ناشی از
گ سل ا صلی تبریز ،در نیایت موجب س ست شدن ما سه
سن های ارمزرن و هوازده و حساس نسبت به فرسایش
و ایجاد اشللکال فرسللایشللی از نوع واریزهای و به دنبال آن
تیدید مناطق مسللکونی میگردد ،بهطوریکه در شللیرک

 .1.3بررسی تأثیر خصوصیات شیمیایی بر میزان
فرسایش
از رگرسللیون چندگانه همزمان اسللتفاده شللده اسللت.
نتایج تحلیل رگرسللیون نشللان میدهد که ضللریب تعیین
برابر  0/86اسلللت ،یعنی  86درصلللد از تغییرات میزان
فرسلایش توسلط خصلوصلیات شلیمیایی تبیین میشلود
(جدول .)4

جدول  .4جدول همبستگی و آزمون معنیداری رابطۀ خطی برای تأثیر خصوصیات شیمیایی بر میزان فرسایش
ضریب همبستشی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل
شده

خطای معیار برآورد

دوربین-واتسن

مقدار F

سط معنیداری

0/976a

0/954

0/861

0/02203

2/264

10/265

0/000a

سط معنیداری آزمون برابر  0/001ا ست .با توجه به
اینکه سط معنیداری آزمون  Fکمتر از  0/05است نشان
می دهد که بین متغیر مبک و متغیرهای پیشبین رابطۀ
خطی معنیداری وجود دارد (جدول .)5

 .2.3بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکی بر میزان
فرسایش
از رگرسللیون چندگانه همزمان اسللتفاده شللده اسللت.
نتایج تحلیل رگرسللیون نشللان میدهد که ضللریب تعیین
برابر  0/786اسلللت ،یعنی  79درصلللد از تغییرات میزان
فرسللایش توسللط خصللوصللیات فیزیکی تبیین میشللود
(جدول .)6
سللط معنیداری آزمون  Fبرابر  0/002اسللت .با توجه به
اینکه سط معنیداری آزمون کمتر از  0/05ا ست ن شان

می دهد که بین متغیر مبک و متغیرهای پیشبین رابطۀ
خطی معنیداری وجود دارد (جدول .)7

 .4بحث و نتیجهگیری
بر اسلللاس نتایج روش فرسلللایش پ یری  ،kواحدهای
کاری با فرسلللایش بدلند و تقریبی بدون پوشلللش گیاهی
ضللریب فرسللایش پ یری ( 70 )kدرصللد و واحدهای با
فرسایش سطحی و بارانی و با پوشش مناسبتر با ضریب
فرسلللایش پ یری ( 25 )kدرصلللد تعلق گر فت ،از بین
متغیرهای  ،kدر صد کربن آلی بی شترین تیریر را بر میزان
فرسللایش دارد ،بهطوریکه واحدهای با درصللد پوشللش
گیاهی بیشتر کربن آلی بیشتری را داشته و فرسایش هم
به همان میزان کاهش مییابد .همچنین بر اسلللاس نتایج
تجزیۀ آماری  SPSSاز نظر توزیع فراوانی نوع فرسلللایش،
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بی شترین ا شکال فر سای شی مربوط به فر سایش سطحی و
بارانی با  17/5درصللد میباشللد .طبق نتایج بررسللی تیریر
خصللوصللیات فیزیکی و شللیمیایی بر میزان فرسللایش با
ا ستفاده از رگر سیون چندگانه همزمان ،ن شان میدهد که
خصوصیات شیمیایی با ضریب تعیین برابر  0/86بیشترین
تیریر را بر میزان فرسللایش دارد .جیت بررسللی فرسللایش

زیادی در این نوع سلللن ها گردیده که به دنبال آن به
دل یل شلللرایط االیمی و ای جاد هوازدگی و همچنین ارار
گرفتن برروی الیللههللای مللارنی و از طرفی نیز در ارر
شک ستشیهای ایجاد شده نا شی از گ سل ا صلی تبریز ،در
نیایت موجب س ست شدن ما سه سن های ارمزرن و
هوازده و حسللاس نسللبت به فرسللایش و ایجاد اشللکال

پ یری مواد متصللل سللنشی با اسللتفاده از روش سلللبی،
متوسلللط امت یاز روش م کور برای واحدهای دارای مواد
سللنشی  27/24که همشی حسللاس نسللبت به فرسللایش
می باشلللند که این امر منجر به ایجاد درز و شلللکافهای

فرسلللایش واریزهای و تیدید مناطق مسلللکونی میگردد،
بهطوریکه در شللیرک باغمیشلله این واریزهها بهصللورت
همجوار تا دیوارههای مناطق مسکونی جریان یافته است.

جدول  .5جدول ضرایب رگرسیون برای تأثیر خصوصیات شیمیایی بر میزان فرسایش
ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

-0/323

0/753

0/25

0/981
0/583

B

خطای معیار

مقدار رابت

-0/113

0/349

سدیم اابل تبادل

0/000

0/010

0/012

یون سدیم

0/000

0/000

-0/145

-0/567

منیزیم

-0/008

0/013

-0/137

-0/589

0/569

یون کلسیم

0/003

0/002

0/644

1/593

0/142

کربن آلی

-0/093

0/135

-0/411

-0/692

0/505

آهك

-0/001

0/002

-0/170

-0/726

0/484

اسیدیته

0/032

0/035

0/214

0/928

0/375

0/037

0/045

0/271

0/811

0/436

هدایت الکتریکی یا EC

0/001

0/009

0/131

0/155

0/880

ظرفیت تبادل یونی

-0/006

0/004

-1/031

-1/435

0/182

یون سولفات

-0/002

0/003

-0/210

-0/565

0/585

آلومینیم

0/046

0/033

0/397

-1/379

0/198

گچ

0/001

0/008

0/061

0/155

0/880

نسبت ج ب سدیم

0/003

0/003

0/935

1/121

0/288

آهن

-0/004

0/017

-0/080

-0/234

0/820

پتاسیم

0/000

0/029

0/000

-0/001

0/999

سدیم

0/020

0/049

0/228

0/401

0/697

سیلیسیم

-0/004

0/006

-0/359

-0/666

0/521

کلر

-0/001

0/001

-0/508

-0/747

0/472

درصد سدیم تبادلی

0/003

0/002

0/644

1/031

0/327

م

(بتا)

مقدار t

سط معنیداری

Beta
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جدول  .6جدول همبستگی و آزمون معنیداری رابطۀ خطی برای تأثیر خصوصیات فیزیکی بر میزان فرسایش
ضریب همبستشی
چندگانه
0/942a

ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده
0/786

0/886

خطای معیار برآورد

دوربین-واتسن

مقدار F

سط معنیداری

0/02772

2/468

8/786

0/002a

جدول  .7جدول ضرایب رگرسیون برای تأثیر خصوصیات فیزیکی بر میزان فرسایش
ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده
(بتا)

مقدار t

سط معنیداری

1/485

0/172

-0/840

0/423
0/259

B

خطای معیار

مقدار رابت

5/040

3/394

ماسه خیلی ریز

-0/028

0/034

-1/525

ماسه

-0/041

0/034

-7/069

-1/204

سیلت

-0/034

0/034

-4/346

-1/006

0/341

رس

-0/039

0/034

-5/866

-1/132

0/287

وزن مخصوص ظاهری

-0/415

0/347

-0/263

-1/194

0/263

شاخص خمیری

0/002

0/007

0/100

0/237

0/818

حد خمیری

-0/007

0/005

-0/555

-1/412

0/192

حد روانی

0/001

0/005

0/051

0/095

0/926

Beta

واحدهای مارنی  M4smبا توجه خصوصیات توپوگرافی
آنها با شللیبهای تند ،ارار گرفتن برروی گسللل تبریز و
ارتعاشللات ناشللی آن و همچنین خصللوصللیات فیزیکی و
شیمیایی آن ،یکی از حساسترین واحدها به فرسایش آبی
میبا شد و ا شکال فر سای شی آن بی شتر به صورت سطحی،
شللیاری ،بدلند ،لغزشللی و واریزهای میباشللد و واحدهای
 Pldtبا توجه به توپوگرافی مبیمتر و خ صو صیات فیزیکی
و شیمیایی مقاومت بی شتری ن سبت به فر سایش دارند و
اشلکال فرسلایش بر روی آن بیشلتر بهصلورت سلطحی و
بارانی میباشد.
بر اسللاس نتایج شللبیه سللاز باران واحدهای با اشللکال

و وسلللعت کم این منطقه دارای کمترین میزان رسلللوب
( 0/0174تن) در وا حد های کاری م کور می باشللللد.
همچنین طبق نتایج آزمایش شللبیه سللاز باران نیز از نظر
واحد سللط (هکتار) ،اشللکال فرسللایشللی بدلند با میزان
رسوب  0/2009تن در هکتار و اشکال فرسایش سطحی با
میزان رسلللوب  0/000019تن در هک تار و با اشللل کال
فرسللایش سللطحی و بارانی دارای کمترین میزان رسللوب
میباشد.
برر سیهای متغیرهای فیزیکی تو سط آنالیز واریان و
آنالیز تفکیکی مشخص مینماید از بین متغیرهای فیزیکی
میزان ماسللله با فرسلللایش واریزهای و میزان سلللیلت با

فر سای شی سطحی و بارانی و با سازند  M4smبا توجه به
وسللعت واحد م کور و با کاربری مرتع با پوشللش ضللعیف
دارای بی شترین میزان ر سوب ( 27 /085تن) و واحدهای
کاری با سللازند  Qt2با کاربری پارک و فضللای سللبز که

فر سایش بدلند و فر سایش لغز شی رابطۀ م ستقیم دارد .با
توجه به اینکه فرسللایش واریزهای اکثرأ در مناطقی که به
دلیل وجود درز و شلللکاف های زیاد و هوازدگی منجر به
خرد شدن ما سه سن های ح ساس گردیده که بر ا ساس

به دلیل پو شیده بودن سط خاک و همچنین شیب کمتر

روش سلبی سن های حساس به فرسایش میباشند ،رخ
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آبشویی سدیم و پتاسیم و در نتیجه بر میزان SAR ،EC

میدهند .سیلت نیز به دلیل عدم خا صیت چ سبندگی و
کمبود مواد آلی نسبت به فرسایش بسیار حساس میباشد
بهطوری که اغلب منجر به اشکال فرسایش بدلند و لغزشی
میگردد ،همچنین میزان وزن مخصلللوص ظللاهری بللا
فرسلللایش لغزشلللی و حد خمیری که منجر به حرکت و
جدایی طبقات رس میگردد ،با فر سایش سولیفلوک سیون

تیریر مسلللتقیم دارد که این امر با نظریۀ سلللایر محققین
مطابقت دارد ،بهطوریکه بر اسلللاس این مطالعات کمبود
مواد آلی بهعنوان یکی از عوامل میم در اشلکال فرسلایش
بدلند در نظر گرفته میشلللود ] .[3از عوامل تیریر گ ار بر
میزان مواد آلی پوشش گیاهی میباشد زیرا پوشش گیاهی

و جریان سولیفولوکسیون رابطۀ مستقیم دارد.
متغیرهای نوع کانی نشان میدهد خاکهایی که دارای
رسهایی مانند مونتموریونیت میبا شند با مقدار زیاد ،Na
 k ،ESPو Clخاک دانه ها ناپایدار که در برابر فرسلللایش
بسللیار حسللاس میگردد در این نوع خاکها فرسللایش از
نوع بدلند و شیاری رخ میدهد در این نوع خاکها میزان
روا ناب و رسلللوب افزایش و میزان نفوذ پ یری کاهش

با عث افزایش کربن آلی و در نتی جه افزایش نفوذ آب و
آبشویی سدیم میگردد ] .[3نتایج بهدست آمده در حوضۀ
مورد مطالعه تا حدود زیادی شبیه نتایج مطالعات صورت
گرفته در گ شته ا ست به طوریکه همشی تیکید دا شتند
که کمبود کربن آلی و پوشللش گیاهی از عوامل میم تیریر
گ ار بر فرسایش بدلند میباشد.
با توجه به حسلللاسلللیت منطقه و ارتباط تنشاتن با

مییابد.
برر سیهای متغیرهای شیمیایی تو سط آنالیز واریان
و آنالیز تفکیکی مشخص مینماید که متغیرهای شیمیایی
شلللامل  ESP SAR ،ECو  CLبا فرسلللایش لغزشلللی و
پتاسللیم با فرسللایش بدلند رابطۀ مسللتقیم دارد و با کربن
آلی رابطۀ معکو سی دارد در وااع کربن آلی نیز با پو شش
گیاهی رابطه مسلللتقیمی دارد ،بهطوریکه مواد آلی باعث

حوضۀ شیری پیشنیاد میگردد راهکارهایی جیت کنترل
سللیل ،رسللوب و اشللکال مختلف فرسللایش بهصللورت
بیولومیکی با کشللت گونههای متناسللب با شللرایط منطقه،
مکانیکی با ای جاد کانال های روباز و زهکشلللی جریانات
سطحی ،مدیریتی با ارق دام و جلوگیری از تغییر کاربری
و شللیمیایی بهصللورت تزریق و محلول پاشللی با ترکیبات
شللیمیایی مناسللب جیت بیبود سللاختمان خاک صللورت

افزایش پوشلللش گیاهی و پوشلللش گیاهی نیز منجر به

گیرد.
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