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چکیده
فرسایش عامل اصلی هدررفت منابع آب و خاک و بروز خسارتهاي محيط زیستی است .پژوهش حاضر با
هدف بررسی و مقایسهي سازندهاي زمينشناسی از نظر ميزان رواناب ،غلظت رسوب و آستانهي شروع
رواناب در آبخيز قرهشيران استان اردبيل با استفاده از دستگاه شبيهساز باران صورت گرفت .پس از برداشت
تعداد  42نمونه ،نتایج آناليز واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت معنیداري بين سازندهاي مختلف از نظر
ميزان رواناب ،غلظت رسوب وجود ندارد اما از نظر آستانهي شروع رواناب داراي تفاوت معنیداري
( )PValue<0.05هستند .با مقایسهي مقادیر متوسط آستانهي شروع رواناب با استفاده از آزمون دانکن
مشخص شد که بيشترین و کمترین آستانهي شروع رواناب بهترتيب با مقادیر  8/22و  2/98دقيقه مربوط
به سازند ( Qt2پادگانههاي آبرفتی جوان) و ( Qbگدازههاي بازالتی) است .نتایج نشان داد که رابطهي بين
متغيرهاي رواناب و رسوب در سازندهاي مختلف از نوع عکس و کاهشی و رابطهي بين آستانهي شروع
رواناب با مقدار رواناب معکوس با ضریب همبستگی  -0/998است و رابطهي بين آستانهي شروع رواناب با
غلظت رسوب از نوع مستقيم و افزایشی ( )r=0.327در سطح اطمينان  2درصد است .در مجموع میتوان
گفت که در بيشتر مناطق ،سطح سازندهاي قدیمیتر با تحول بيشتر در طول زمان ،توسط رسوبات و
سازندهاي کواترنري پوشيده شده است .همين عامل باعث شده است تا بيشتر سازندها رفتاري مشابه از
خود نشان دهند در حالیکه تفاوت ترکيب و کانیشناسی سازندهاي مختلف به اندازهاي است که سبب
تفاوت در زمان شروع رواناب شده است.
کلمات کلیدی :آستانهي توليد رواناب ،دوره کواترنر ،بارانساز ،غلظت رسوب ،رسوبدهی ،آبخيز قرهشيران
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پتانسيل فرسایش یک حوضهي آبریز نتيجهي تأثير متقابل عامل فرسایندگی،
فرسایشپذیري مواد زمين شناسی ،شيب و کاربري اراضی است بر این اساس ،رواناب یکی
از عوامل مهم در بحث فرسایش آبی است (عبدينژاد و همکاران9 :9910 ،؛ رضاییبنفشه و
عابدي .)2 :9914 ،تغيير عوامل محيطى مانند اقليم ،لرزهخيزى و پوشش گياهى در
مقياس حوضههاى آبخيز کوچک عموماً کم و ثابت است و این در صورتى است که
ویژگیهاي سنگشناسى مواد ،میتواند حتى در حوضههاى کوچک نيز متغير باشد
(حبيبی و همکارن9 :9911 ،؛ عليزاده و همکاران .)2 :9911 ،مواد مادري خاک ،تأثير
زیادي بر ویژگیهاي مؤثر بر فرسایش خاک همچون بافت ،کانیهاي رسی ،ساختمان،
ظرفيت تبادل کاتيونی و تخلخل خاک بهویژه در خاکهاي مناطق خشک و خاکهاي
جوان دارد .خاکهاي متفاوت بهدليل اختالف کانیهاي موجود در ساختار سنگها و
اختالف مقاومت آنها داراي مشخصات فيزیکوشيميایی ،کانیشناسی ،ردهبندي و
حساسيت نسبت به فرسایش متفاوتی هستند .همچنين ویژگیهاي ذاتی کانیهاي تشکيل
دهندهي سنگها ،از عوامل تعيينکننده در فرآیندهاي هوازدگی و فرسایش آنها میباشد
و عوامل ثانویهي محيطی مانند اقليم ،در تعيين نوع ویژگیهاي رسوبات ناشی از هوازدگی
و فرسایش موثرند (فيضنيا6 :9914 ،؛ بوئل و 9همکاران82 :2009 ،؛ قانعفردجهرمی و
همکاران .)2 :9919 ،ميزان فرسایش واحدهاي سنگی و حمل رسوبات از طریق عوامل
جابجایی به حوضههاي رسوبی ،یکی از پارامترهاي تعيينکنندهي ویژگیهاي ژئومورفولوژیکی
و یا جابجایی مجدد تودههاي رسوبی است (برآون و همکاران .)2 :2001 ،2انواع سازندهاي
زمينشناسی بر اساس تفاوت بافت ،ترکيب و مقاومت ،حساسيت در برابر فرسایش و توانایی
توليد رسوب متفاوتی دارند .یکی از عوامل مؤثر در رسوبزایی حوضههاي آبریز ،جنس
سازندهاي موجود در منطقه است ،به گونهاي که سازندهاي حساس به فرسایش در مقایسه
با سازندهاي سخت و مقاوم پتانسيل رسوبدهی بيشتري دارند (جهانبخشی و همکاران،
9- Boul et al.,
2- Brown et al.,
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2 :9911؛ حبيبی و پيروان .)2 :9918 ،در بسياري از طرحهاي آبخيزداري براي اندازهگيري
شدت فرسایش نياز است تا مقاومت سنگهاي مختلف حوضهي آبریز در مقابل فرسایش
مشخص شود .مواد تشکيلدهندهي سطح زمين ممکن است از نظر سن ،از مواد ماقبل
کواترنر که عمدتاً متشکل از سنگها یا سازندهاي پيوسته (مارنها و خاکسترهاي
آتشفشانی) هستند ،اما به مقدار کم شامل واحدهاي نسبتاً ناپيوسته (مانند :سازندهاي قرمز
باالیی و پایينی و سازند هزار دره) نيز میشوند و یا مواد کواترنر باشند ،قسمتهاي عمدهي
توپوگرافی سطح زمين تحت تأثير مورفودیناميک دورهي کواترنر تکوین یافتهاند و از نظر
فرسایش حساستر از نهشتههاي ما قبل دورهي کواترنر هستند زیرا بيشتر سازندهاي
قدیمی به حالت تعادل رسيدهاند (فيضنيا و احزن2 :9988 ،؛ عسگري .)4 :9916 ،یکی از
مشکالت موجود در طرحهاي حفاظت خاک و کنترل فرسایش در بسياري موارد توليد
بخش اعظم رسوب از بخش کوچکی از حوضه که داراي سازندهاي حساستري به فرسایش
است ،صورت میگيرد از این رو شناخت ویژگیهاي موثر در فرسایشپذیري و طبقهبندي
آنها و بررسی حساسيت سازندها و نهشتهها در امر حفاظت خاک و کنترل فرسایش
ضروري است (عسگري و همکاران2 :9911 ،؛ مکی و همکاران .)2 :9912 ،برآورد بار
رسوبی رودخانهها و حوضههاي آبریز نيازمند درک درست تغييرات مکانی و زمانی رسوب
است (حاجی و همکاران .)620 :9918 ،با مشخص کردن الگوهاي تغييرات مکانی فرسایش
خاک ،میتوان اقدام به پهنهبندي درجات شدتهاي مختلف فرسایش کرد ،سپس با اعمال
تصميمگيريهاي مدیریتی و راهکارهاي مؤثر اقتصادي ،باعث جلوگيري و یا کاهش توليد
رواناب و رسوب در سازندهاي زمينشناسی حساس به فرسایش حوضهي آبخيز شد (کاپاس
و همکاران2 :2009 ،9؛ نوحهگر و همکاران .)2 :9916 ،براي ارائه برنامههاي مدیریتی در
حفاظت از خاک و کنترل رسوب ،اطالع از ماهيت ،اهميت نسبی و منشأ ،منابع اصلی
رسوب در حوضههاي آبریز ضروري است (چن و همکاران .)2096 ،2بهطور معمول
روش هاي مختلفی براي بررسی ميزان فرسایش ،رسوب و رواناب توليدي در سازندهاي
9- Coppus et al.,
2- Chen et al.,
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مختلف وجود دارد ولی متداول ترین روش با کاربرد وسيع استفاده از دستگاه بارانساز است
که خصوصيات فيزیکی باران در آن قابل اعمال است .سرعت ،کارائی و امکان تکرارپذیري از
دیگر مزایاي استفاده از بارانسازهاي مصنوعی است همچنين در پارامترسازي و واسنجی
مدلهاي با مبناي فيزیکی نيز کاربرد دارد (باقریانکالت و همکاران2 :9911 ،؛ آنترونيکا و
توري.)9 :2092 ،9
تاکنون تالشهاى بسياري در این زمينه صورت گرفته است که در ادامه به تعدادى از
آنها اشاره میشود .روئيزسينوگا و همکاران )2090( 2در پژوهش خود به این نتيجه
رسيدند که در مناطق تپهي ماهوري اقليم خشک مدیترانهاي با توجه به تغييرات پوشش
سطح زمين و شرایط اقليمی فرآیندهاي هيدرولوژیکی بهطور مکانی و زمانی متغير هستند
و هم چنين بين ميزان رواناب و پوشش قطعات سنگی همبستگی منفی وجود دارد .آکسوي
و همکاران )2091( 9در پژوهشی که به بررسی بارش ،رواناب و رسوب با استفاده از دستگاه
شبيهساز باران و فلوم فرسایش پرداختند یافتههاي آنها نشان داد که شيب عامل مهمی
در انتقال رسوب از فلوم میباشد .در پژوهشی که ژائو و همکاران )2091( 4با استفاده از
دستگاه شبيهساز باران به منظور تعيين اثر شدت بارش و پوشش گياهی بر فرسایش انجام
دادند و یافتههاي آنها نشان داد که پوشش گياهی هدررفت خاک را در پالت کنترل کرده
و بتا حدود  88تا  11درصد کاهش میدهد همچنين شدت بارش با تأثير بر حجم رواناب
در کنترل مقدار هدرفت خاک مؤثر است .نوحهگر و همکاران ( )9912با هدف تعيين سهم
سازندهاي مختلف در فرسایش و رسوب با استفاده از مدل ترکيبی هوگس تحقيقی را در
حوضهي آبریز تنگبستانک شيراز انجام دادند .نتایج نشان داد که بيشترین سهم منابع
توليد رسوب بهترتيب مربوط به سازندهاي آسماري و کواترنر معادل  84/29و  2/91درصد
9- Antronico and Torri
2- RuizSinoga et al.,
9- Aksoy
4- Zhao
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است و سازندهاي پابدهگورپی و بختياري کمترین اهميت نسبی را دارند .ميزان رسوب
سازندهاي زمينشناسی حوضهي آبریز حبلهرود را با استفاده از دستگاه شبيهساز باران
حبيبی و همکاران ( )9911برآورد نمودند که بر اساس نتایج آنها ،مدل پسياک از بين
مدلهاي دیگر مورد استفاده مقدار رسوب حاصل از شبيهساز باران را با دقت باالتري در
سازندهاي این حوضهي آبریز برآورد نموده است .عسگري و همکاران ( )9911با بررسی
تغييرات مکانی رواناب و رسوب و آستانهي شروع رواناب در حوضهي آبریز قرهشيران اردبيل
با استفاده از دستگاه شبيه ساز باران دریافتند که در سازندهاي بخش باالدست و
پایيندست حوضه آبریز بهترتيب رواناب در آستانههاي پایين و باال توليد میشود همچنين
مقدار رواناب در سازندهاي باالدست حوضه زیاد ولی مقدار رسوب کم است .ارزیابی توان
رسوبزایی سازندهاي حوضهي آبریز خانقاه سرخ اروميه توسط عليزاده و همکاران ()9911
با استفاده از شبيهساز باران انجام شد .بر اساس یافتههاي آنها مشخص شد که بيشترین
و کمترین مقدار رسوب بهترتيب مربوط به سازندهاي ( OMLآهکی ریفی) بهدليل دارا بودن
الیه آهک رسی با مقاومت ضعيف و سازند ( CMآميزه تکتونيکی) است.
بررسی ميزان رسوبزایی سازندها منجر به شناسایی سازندهاي حساس به فرسایش،
زمينه اولویت بندي و ارائه راهکار در کنترل فرسایش و رسوب را فراهم میسازد .پيادهسازي
روشهاي عملی مبارزه با فرسایش نيازمند تفکيک مساحت مورد نظر به واحدهاي مدیریتی
است (فيضنيا و همکاران .)2 :9981 ،با توجه به تفاوت رفتار سازندهاي زمينشناسی از
نظر توليد رواناب و رسوب و نيز تغييرات مکانی آن از نظر شدت رسوبدهی ،و نيز از طرفی
استفاده از نتایج حاصل ،در ارزیابی ميزان فرسایش درک الزم بهمنظور اجراي برنامههاي
حفاظت آب و خاک شناسایی اهميت نسبی منابع رسوب و سهم آنها در توليد رسوب
ضروري است .در این راستا ،هدف تحقيق حاضر ارزیابی ميزان توليد رواناب و رسوب و نيز
مقایسهي آستانهي شروع رواناب در سازندهاي مختلف حوضهي آبریز قرهشيران اردبيل با
استفاده از شبيهساز باران است .همچنين در این تحقيق مقادیر مشخصههاي مذکور در
سازندهاي مختلف با همدیگر از نظر آماري مقایسه و ارزیابی خواهند شد.
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 -2مواد و روش
 -منطقهی مورد مطالعه

حوضهي آبریز قره شيران در جنوب غرب اردبيل و جنوب شهر نير واقع است .خروجی این
حوضهي آبریز در شمال آن قرار داشته و با شهر نير در حدود  9کيلومتر فاصله دارد .از نظر
موقعيت جغرافيایی ،حوضهي آبریز در بين طولهاي " 41° 26´ 92تا "48° 04´ 29
شرقی و عرضهاي جغرافيایی " 91° 22´ 94تا " 98° 00´ 00شمالی واقع شده است.
مساحت تقریبی این حوضهي آبریز  92294هکتار است .این منطقه در یک ناحيهي
کوهستانی -جلگهاي واقع شده است و بر اساس طبقهبندي اقليمی دومارتن ،داراي اقليم
خشک و نيمهخشک است (عسگري .)24 :9916 ،منطقه داراي تابستان خنک و زمستانی
سرد و طوالنی است .دماي متوسط منطقهي مورد مطالعه  1درجه سانتیگراد و بارش
متوسط ساالنه بر اساس آمار هواشناسی ایستگاه نير  929ميلیمتر است .در شکل (،)9
موقعيت منطقهي مورد مطالعه و سازندهاي زمينشناسی حوضهي آبریز قرهشيران و
راهنماي این نقشهي زمينشناسی و ضریب مقاومت سازندها و سنگها نسبت به فرسایش
و توليد رسوب در جدول ( )9ارائه شده است.

شکل ( )1موقعیت حوضهی آبریز قرهشیران ،محل نقاط نمونهبرداری شده و سازندهای زمینشناسی در
استان اردبیل
Fig (1) Location of the Gharehshiran watershed, The sampling points and geological formations
in Ardabil province
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جدول ( )1راهنمای نقشهی زمینشناسی حوضهی آبریز قرهشیران اردبیل و ضریب مقاومت سازندها و
سنگها به فرسایش و تولید رسوب
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Tab (1) Legend for the geological map of Gharehshiran watershed, Ardabil and the coefficient of
resistance of formations and rocks to erosion and sediment production
ضریب مقاومت به
سن
واحدهای تلفیق
فرسایش (فیضنیا،
خصوصیات سنگ شناسی
عالمت
شده
)1334

Qv

اليوین بازالت ،پيروکسن آندزیت

90

Mpt

توف کریستالين ،توف شيشهاي ،ليتيک
توف ،توف پونسی و خاکستر آتشفشانی
سفيد رنگ با ترکيب ریوداسيتی ،الهار با
قطعات تراکيتی و داسيتی

Mlh

2/2

Mtr

گدازه داسيتی و تراکيتی با توف
کریستالين و شيشهاي ،تراکيت با بافت
پورفيري درشت بلور

Mpr, Mpe, Mdt,
Ngbr2 Mr,
Ngrd Nga2,

99

اليگوميوسن

کواترنر

Qb

گدازههاي بازالتی

90

OMs

ماسهسنگ خاکستري روشن ،مارن،
کنگلومرا ،مارن قرمز ژیپسدار و نمکدار

Ngms, O1

9

ائوسن

هولوسن

Qt1

پادگانههاي آبرفتی قدیمی

4

Ert2

ریوليت و توف ریوليتی زرد رنگ با بين
الیهايهاي توف آهکی ،ماسه سنگ و
ميکروکنگلومرا

Od

92

پليوستوسن

Qt2

پادگانههاي آبرفتی جوان

4

سنوزوئيک

پليوميوسن
ترسير
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 -روش تحقیق

با توجه به تنوع زیاد سازندهاي زمينشناسی در منطقهي مورد مطالعه ،از طریق تلفيق
سازندهاي با ضریب مقاومت در برابر فرسایش یکسان میتوان آنها را در طبقات کمتر
کالسهبندي نمود این کار با روش فيضنيا ( )9914صورت گرفت که با انجام این تلفيق،
تعداد سازندهاي این حوضه کاهش یافته و در  8گروه قرار گرفتند .در جدول ( )2خصوصيات
سازندهاي زمينشناسی حوضهي آبریز قرهشيران ارائه شده است.
جدول ( )2خصوصیات سازندهای زمینشناسی حوضهی آبریز قرهشیران (سازمان زمینشناسی کشور )1991
Tab (2) Characteristics of geological formations of Gharehshiran watershed (Geological Survey
)of Iran, 1995

ردیف عالمت سازند
9

Qv

2

Qt2

9

Qt1

4

Qb

2

Mtr

6

OMs

1

Od

8

O1

1

Ngms

90

Ng2br

99

Mr

92

Mpt

99

Mlh

94

Mdt

92

Ert2

خصوصیات سازند

اليوین بازالت ،پيروکسن آندزیت
پادگانههاي آبرفتی جوان و پهنههاي آبرفتی
پادگانههاي قدیمی و مرتفع
گدازه بازالتی
تراکيت
مارنهاي قرمز ژیپسدار و نمک دار همراه با تناوبهایی از مارنهاي ماسهاي و
ماسه سنگ با رنگ روشن (سازند سرخ زیرین)
سيل با ترکيب داسيتی (سازند سرخ زیرین)
ماسه سنگ به رنگ خاکستري روشن ،مارن و کنگلومرا
تناوب مارنهاي خاکستري و قرمز ژیپسدار با ماسه سنگهاي خاکستري و درون
الیهايهاي ميکروکنگلومرایی
گدازههاي برشی ،برشهاي ولکانيکی عمدتا با قطعات تراکی بازالت و آندزیت
گدازههاي ریوليتی و داسيتی به رنگ صورتی
توف کریستالين ،توف شيشهاي ،ليتيک توف ،توف پونسی و خاکستر آتشفشانی
سفيد رنگ با ترکيب ریوداسيتی
الهار با قطعات تراکيتی و داسيتی
گدازه داسيتی و تراکيتی با بخشهاي توف کریستالين و توف شيشهاي
ریوليت و توف ریوليتی زرد رنگ با بين الیهايهاي توف آهکی ،ماسه سنگ و
ميکروکنگلومرا

تاثير سازندهاي مختلف زمينشناسی حوضهي آبریز قرهشيران اردبيل بر توليد...
ابراهيم عسگري و همکاران
96

Mpe

91

Mpr

98

Nga2

91

Ngrd

پرليت
تراکيت با بافت پورفيري درشت بلور
آندزي بازالت ،تراکی بازالت ،پيروکسن آندزیت بازالت تراکيت
گنبدهاي آتشفشانی با ترکيب ریوليتی تا ریوداسيتی و گاهی تراکی آندزیت

در پژوهش حاضر با توجه به این موضوع که نقاط نمونهبرداري در سراسر حوضهي آبریز
باید از پراکنش مناسبی برخوردار باشند ،بهمنظور بررسی گسترش سازندهاي زمينشناسی
حوضهي آبریز قرهشيران با توجه به نقشههاي  9:900000زمينشناسی (تهيه شده توسط
سازمان زمينشناسی کشور) ،پس از تهيهي نقشهي زمينشناسی این حوضهي آبریز در
محيط نرمافزار  ArcGISو تعيين و مشخص نمودن مرز سازندهاي مختلف زمينشناسی،
محلهاي نمونهبرداري با توجه به اهميت توزیع نقاط نمونهبرداري در سراسر حوضهي
آبریز ،مکان نمونه ها با در نظر گرفتن مسير دسترسی به نقاط و نيز نمونهبرداري از
سازندهاي مختلف تعيين ،سپس با توجه به اهداف پژوهش حاضر ،براي انجام آزمایش
صحرایی ،با استفاده از منحنیهاي شدت-مدت ،فراوانی در دورهي بازگشتهاي مختلف و
در زمانهاي مختلف ساعتی شدت بارش مورد نظر تعيين و شبيهسازي بارش با استفاده از
یک دستگاه شبيهساز باران به ابعاد ( )900×900سانتیمتر و ارتفاع یک متر و نازل متشکل
از تعدادي قطرهچکانهاي قابل تنظيم رزوهاي براي تمام نمونهها به مدت  92دقيقه اجرا و
تعداد  42نمونه از محل هاي مورد نظر با ثابت درنظر گرفتن عواملی مانند اقليم ،خاک،
شيب و پوشش گياهی برداشت شد .نمونهبرداريها در فصل خرداد و در شرایطی صورت
گرفته است که قبل از نمونهبرداري بارش باران اتفاق نيفتاده باشد تا شرایط رطوبتی در
نمونهبرداريها یکسان در نظر گرفته شود .در شکل ( )2تصاویري از اجراي عمليات
صحرایی (برداشت نمونههاي رواناب و رسوب) پژوهش حاضر ارائه شده است.
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شکل ( )2تصاویری از نحوهی برداشت نمونههای رواناب و رسوب در عرصه با استفاده از شبیهساز باران
Fig (2) Images of field runoff and sediment sampling using rain simulator

از نظر تئوري استفاده از دستگاههاي بارانساز نهتنها موجب صرفهجویی در وقت و
هزینه میشود بلکه میتوان ميزان رواناب و رسوب را به همراه تمامی فرآیندهاي دخيل در
فرسایش و توليد رسوب پایش نمود .اما باید توجه داشت که استفاده از بارانسازها خود با
محدویتهایی نيز همراه است بهطوري که دستگاههاي بارانساز هرگز نمیتوانند شرایط
طبيعی را بهطور کامل ایجاد کنند .اما به رغم چالشهاي موجود ،استفاده از بارانسازها
بهدليل مزایاي فوق براي پژوهش در زمينه جنبههاي فرسایش و توليد رسوب در سطح
جهان رایج است (دایکر و همکاران6 :2009 ،9؛ حسينی و همکاران4 :9988 ،؛ سانگوسا و
همکاران .)9 :2090 ،2نمونههاي رواناب و غلظت رسوب جمعآوري و در ظروف جداگانه
شمارهگذاري و به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از اندازهگيري مقدار کل نمونهها و پس از
تهنشينی رسوبات ،آب روي رسوبات تخليه شد و رسوبات باقیمانده در دستگاه آون به
مدت  24ساعت در دماي  902درجه سانتیگراد نگهداري و پس از خشک شدن توزین
شده و غلظت رسوب براي هر آزمایش با توجه به واحد مورد نظر تعيين شد .همچنين در
هر نمونه پس از استقرار دستگاه بارانساز آستانهي شروع رواناب با استفاده از زمانسنج
ثبت شد .براي بررسی نرماليته دادهها از آزمون کولموگروف-اسميرنوف در سطح معنیداري
 12درصد استفاده شد و با توجه به اینکه دادههاي آستانهي شروع رواناب و ميزان رواناب
9- Duiker et al.,
2- Sanguesa et al.,
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در این سطح معنیداري از توزیع نرمال برخوردار بودند ولی در دادههاي مربوط به غلظت
رسوب با توزیع غيرنرمال با استفاده از روش تبدیل لگاریتمی نرمالسازي شده و سپس
همگنی دادهها با استفاده از نمودار جعبهاي 9بررسی و دادههاي پرت در هر یک از
پارامترهاي مورد بررسی حذف و براي اطمينان از نرمال بودن دادهها مجدداً آزمون نرماليته
بر روي دادهها انجام گرفت سپس براي مقایسهي سازندهاي زمينشناسی از نظر ميزان
رواناب ،آستانهي شروع رواناب و غلظت رسوب ،از آناليز واریانس یکطرفه در نرمافزار
 SPSSاستفاده شد و در ادامه در صورت وجود اثر معنیدار ،ميانگينها با آزمون دانکن
مورد مقایسه قرار گرفتند .در ادامه ،همبستگی بين متغيرهاي مورد مطالعه در سازندهاي
مختلف زمينشناسی با استفاده از تحليل همبستگی پيرسون در نرمافزار  SPSSمورد
ارزیابی قرار گرفت.
 -3بحث و نتایج

برخی از خصوصيات آماري محاسبه شده براي پارامترهاي مورد مطالعه در سازندهاي
مختلف زمينشناسی در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول ( )3برخی از مشخصات آماری متغیرهای مورد مطالعه در سازندهای مختلف زمینشناسی در
حوضهی آبریز قرهشیران اردبیل
Tab (3) Some statistical characteristics of studied variables in different geological formations in
Gharehshiran watershed in Ardabil
مشخصه آماری
متغیر
Ert2
Mtr
OMs
Mpt
Qt1
Qv
Qt2
Qb

(دقیقه)

آستانهی شروع رواناب

(لیتر)

رواناب

میزان

2/98
میانگین
9/12
حداکثر
9
حداقل
انحراف معیار 9/98
ضریب تغییرات 0/28
6/99
میانگین
6/28
حداکثر

8/22
99
6
2/08
0/22
0/81
9/21

9/12
6/66
9/2
2/91
0/28
2/49
2/14

4/12
2/2
4
0/12
0/96
0/12
0/16

9/69
2/12
9/2
9/69
0/42
4/22
1/29

2/12
6/2
0
2/22
0/12
2/66
2/22

9/26
6
9
9/49
0/49
1/99
92/04

6/61
92
2/2
9/21
0/41
9/62
6/12

9- Box Plot

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،22سال ششم ،بهار  ،9911صص 911-209
)Hydrogeomorphology, Vol.6, No.22, Spring 2020, pp (177-203

لیتر)

غلظت رسوب (گرم بر

6/09
حداقل
انحراف معیار 0/28
ضریب تغییرات 0/04
2/66
میانگین
2/18
حداکثر
2/22
حداقل
انحراف معیار 0/92
ضریب تغییرات 0/04

0/91
0/20
0/21
9/06
4/26
2/92
0/81
0/21

9/88
0/49
0/98
2/40
9/16
9/28
9/09
0/49

0/14
0/09
0/09
2/90
2/68
9/29
0/21
0/28

9/21
2/92
0/22
9/64
9/84
9/21
0/22
0/99

0
9/89
0/68
9/82
9/12
0
9/29
0/66

0/02
2/99
0/12
9/29
2/41
0/28
0/19
0/41

0/08
2/98
0/60
9/81
2/1
9/01
0/69
0/92

نمودار ميانگين ميزان رواناب ،غلظت رسوب و آستانهي شروع رواناب در سازندهاي
مختلف زمينشناسی در حوضهي آبریز قرهشيران اردبيل در شکل ( )9ارائه شده است.

ب)

الف)

ج)
شکل ( )3مقایسه (الف) میزان رواناب( ،ب) آستانهي شروع رواناب و (ج) غلظت رسوب در سازندهای
زمینشناسی در حوضهی آبریز قرهشیران

تاثير سازندهاي مختلف زمينشناسی حوضهي آبریز قرهشيران اردبيل بر توليد...
ابراهيم عسگري و همکاران
Fig (3) Comparison of (a) runoff amount, (b) runoff initiation threshold and (c) sediment
concentration in geological formations of Gharehshiran watershed

متوسط ميزان رواناب در بين سازندهاي مختلف ،در سازند  Mtrبيشترین مقدار (1/99
ليتر) و در سازند  Qt2کمترین مقدار ( 0/81ليتر) است .سازند  Qt2داراي بيشترین متوسط
( )8/22و سازند  Qbداراي کمترین آستانهي شروع رواناب ( )2/98دقيقه است و در بين
سازندهاي مختلف از نظر متوسط غلظت رسوب ،سازند  Qt2بيشترین غلظت رسوب
( )9/06و کمترین مقدار آن نيز متعلق به سازند  )9/29( Mtrگرم در ليتر است .در توضيح
این موارد میتوان عنوان کرد که ضریب مقاومت باالي سازندهاي  Qbبا ترکيب
سنگشناسی گدازههاي بازالتی و سازند  Mtrبا خصوصيات سنگشناسی گدازههاي داسيتی
و تراکيتی و سازند  Mptبا خصوصيات ریوليت و توف ریوليتی بهدليل وجود کانیهاي سخت
و مقاوم در ترکيبات این سازندها ،موجب به جریان افتادن سریع رواناب در این سازندها
شده و باعث می شود تا ميزان رواناب نيز در این سازندها باال باشد از طرفی بهدليل همين
ضریب مقاومت باال به فرسایش ،غلظت رسوب توليد و حمل شده در این سازندها پایين
است همچنين بهدليل ماهيت این سازندها که از نظر طبقهبندي بر اساس سختی ،ضریب
سختی باالیی دارند و جز سازندهاي سخت و مقاوم محسوب میشوند ،لذا همين عامل
بههمراه عواملی مانند درجه سيمان شدگی باال و تخلخل و نفوذپذیري کم آنها باعث
میشود تا مقدار بيش تري از بارش نازل شده بر روي این سازندها و در زمان کوتاهتري بر
روي سطح زمين جریان یافته و تبدیل به رواناب میشود و رسوب کمتري نيز با خود حمل
میکنند که این مورد با نتایج تحقيقات فيضنيا ( ،)9914عسگري و همکاران ( )9911و
رستگار و همکاران ( )9919نيز همخوانی دارد .با توجه بهاینکه پادگانههاي آبرفتی (سازند
 )Qt2متشکل از نهشتههاي آبرفتی جوان کواترنري بوده و از نظر سن زمينشناسی ،جز
سازندهاي جوان محسوب میشود و همچنين از نظر ضریب مقاومت به فرسایش ،جز
سازندهاي با مقاومت کم (با ضریب مقاومت به فرسایش  )4بوده و بيشتر بهصورت
پادگانههاي سخت نشده هستند بههمين دليل ميزان نفوذ در این سازند نسبت به سایر
سازندها بيشتر است .همين عامل باعث بيشتر شدن آستانهي شروع رواناب و کم بودن
ميزان رواناب و باال بودن غلظت رسوب (بهدليل پایين بودن درجه سختی) در این سازند
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است ،که با کم ترین مقدار رواناب نيز مقدار قابل توجهی رسوب توليد میکنند که این
نتایج با یافتههاي تحقيقات فيضنيا ( ،)9914هوگس و همکاران ،)2001( 9ثابتقدم و
همکاران ( ،)9984شهرابی ( )9910و فتحیزاد و همکاران ( )9912نيز همخوانی دارد.
براي بررسی رابطه بين مقادیر متوسط رواناب و غلظت رسوب با آستانهي شروع رواناب و
متوسط غلظت رسوب با رواناب اقدام به انجام آزمون همبستگی شد که نتایج در شکل ()4
و جدول ( )4ارائه شده است.

الف)

ب)

ج)
شکل ( )4تغییرات (الف) مقادیر متوسط رواناب با آستانهی شروع رواناب( ،ب) مقادیر متوسط غلظت
رسوب با آستانهی شروع رواناب و (ج) تغییرات متوسط غلظت رسوب با رواناب

9- Hughes et al.,

...تاثير سازندهاي مختلف زمينشناسی حوضهي آبریز قرهشيران اردبيل بر توليد
ابراهيم عسگري و همکاران
Fig (4) Changes of studied variables (a) mean values of runoff production against runoff
initiation threshold, (b) mean sediment concentration against runoff initiation threshold and (c)
average sediment concentration against the runoff
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جدول ( )4جدول ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مورد مطالعه در سازندهای زمینشناسی حوضهی
آبریز قرهشیران
Tab (4) Pearson correlation coefficients of studied variables in geological formations of
Gharehshiran watershed

آستانهی شروع
رواناب (دقیقه)
آستانهی شروع

همبستگی پیرسون

رواناب (دقیقه)

معنیداری

رواناب

همبستگی پیرسون

(لیتر)

معنیداری

غلظت رسوب

همبستگی پیرسون

(گرم برلیتر)

معنیداری

9
*

-0/998
0/098
*0/921
0/099

رواناب

غلظت رسوب

(لیتر)

(گرم برلیتر)

*

-0/998
0/098
9

-0/990
0/406

*

0/921
0/099
-0/990
0/406
9

*معنیداری در سطح  1درصد

با آغاز بارش بسته به شدت و خصوصيات خاک و توپوگرافی مدتی طول خواهد کشيد
تا رواناب تشکيل یافته و ایجاد فرسایش نماید با توجه به شکل (( )4الف) ،رابطهي بين
آستانهي شروع رواناب با مقدار یا حجم رواناب یک رابطهي خطی با روند کاهشی و با
ضریب همبستگی  0/92است بهطوري که با افزایش آستانهي شروع رواناب ،مقدار رواناب
کمتر میشود که دليل آنرا میتوان به فرصت کمتر براي تشکيل بيشتر رواناب نسبت داد
و از طرفی جنس برخی از سازندها این امکان را میدهد تا نفوذ بيشتري اتفاق بيافتد که
این مورد با نتایج تحقيقات عبدينژاد و همکاران ( )9981نيز مطابقت دارد .بهدليل اینکه
برخی از سازندهاي زمينشناسی حوضهي آبریز از رسوبات و نهشتههایی که بهطور کامل
سخت نشدهاند (مانند پادگانههاي آبرفتی جدید و قدیم) هستند بههمين دليل غلظت
رسوب علیرغم اینکه آستانهي شروع رواناب زیاد است افزایش یافته است (شکل ( 4ب)) و
رابطهي بين این دو متغير از نوع خطی و مستقيم است و همين عامل باعث میشود تا در
همان مدت زمان اندک باقیمانده از بارش مقدار قابل توجهی رسوب توليد شود که با
نتيجه تحقيق جهانبخشی ( )9919همخوانی نداشته و از طرفی در برخی از تحقيقات
عوامل دیگري نيز مانند اقليم ،پوشش گياهی و خاک (شریفی و همکاران ،9989 ،نجفيان و
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همکاران ،)9981 ،شيب (رئيسيان ،9984 ،آقابيگیامين و همکاران ،)2094 ،نفوذ
(عبدينژاد و همکاران )9981 ،و  ...را هم در تغييرات آستانهي شروع رواناب مؤثر دانستند
که در تحقيق حاضر شيوه نمونهبرداري به گونهاي بوده است که همه نمونهها در شيبهاي
یکسان و پالتهاي فاقد پوشش گياهی اندازهگيري شده است .در رابطه با شکل ( 4ج)،
باید بيان کرد که بين ميزان یا حجم رواناب و غلظت رسوب رابطهي عکس وجود داشته و
با افزایش مقدار رواناب از ميزان و غلظت رسوب توليدي در سازندها کاسته میشود که با
نتایج تحقيقات فتحیزاد و همکاران ( )9912که در تحقيق آنها ميزان رسوب با افزایش
رواناب بيشتر شده است همخوانی نداشته اما نتایج تحقيق عسگري ( )9916این نتيجه را
تایيد میکنند از طرفی مطابق پژوهش پوئسن و الوي ،)9119( 9مور و سينگر )9110( 2و
چن و همکاران ،)9180( 9در خاکهایی که رواناب زیادي توليد میشود ایجاد الیهي
رواناب بر روي سطح خاک مانع برخورد مستقيم قطرات باران با سطح خاک و کاهش
سرعت جدا شدن ذرات خاک در اثر نيروي قطرات باران و در نتيجه کاهش مواد قابل حمل
بهوسيله رواناب میشود و از طرفی برخی از سازندهاي حوضهي آبریز قرهشيران از مقاومت
بيش تري در برابر قدرت کنش و حمل رسوبات توسط آب برخوردارند .با توجه به نتایج
حاصل از جدول ( ،)4میتوان گفت که بين آستانهي شروع رواناب با ميزان یا حجم رواناب
همبستگی معکوس وجود داشته و این همبستگی در سطح  0/02معنیدار است ()r=-0.318
یعنی با افزایش آستانهي شروع رواناب ،ميزان رواناب کاهش خواهد یافت .همبستگی
مستقيم بين آستانهي شروع رواناب با غلظت رسوب نيز در سطح  0/02معنیدار است
( .) r=0.327همبستگی بين ميزان رواناب با غلظت رسوب از نوع معکوس است اما این
همبستگی معنیدار نيست (.)r=-0.130
نتایج آناليز واریانس یکطرفه در نرمافزار  SPSSنشان داد که پارامترهاي ميزان رواناب
و غلظت رسوب در سازندهاي مختلف زمينشناسی حوضهي آبریز قرهشيران از لحاظ آماري
9- Poesen and Lavee
2- Moore and Singer
9- Chen et al.,
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تفاوت معنیداري ندارند ( )PValue>0/02ولی آستانهي شروع رواناب در سازندهاي مختلف
داراي تفاوت معنیداري است ( )PValue<0/02که خالصه این نتایج در جدول ( )2ارائه شده
است.
جدول ( )1نتایج تجزیه واریانس یکطرفه متغیرهای مورد مطالعه در سازندهای مختلف زمینشناسی در
حوضهی آبریز قرهشیران
Tab (5) The results of one-way ANOVA of the studied variables in different geological
formations in Gharehshiran watershed

متغیر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

PValue

آستانهي شروع رواناب (دقيقه)

999/080

1

98/126

9/914

0/001

ميزان رواناب (ليتر)
غلظت رسوب (گرم بر ليتر)

292/461
8/491

1
1

90/189
9/202

2/928
9/220

0/066
0/989

با توجه به این مورد که بيشتر سازندهایی که اکنون در سطح زمين واقع شدند از نوع
سازندهاي دوران کواترنر هستند که جز جوانترین سازندها نيز محسوب میشوند و از
طرفی خود همين سازندها در بيشتر مواقع حاصل فرسایش سازندهاي قدیمیتر از خود
بوده که به مرور زمان و توسط عوامل مختلفی از نقاط دیگر حمل شده و انباشته شده و
این سازندهاي جوان که متشکل از رسوبات و نهشتههاي آبرفتی جوان هستند را تشکيل
دادهاند و در مواردي که بيرونزدگیهاي سنگی در سطح زمين و اکثرا در باالدست آبخيز
وجود داشته باشد میتوان سازندهاي قدیمیتر را با همان ویژگی و خصوصيات خاص خود
مشاهده نمود ولی در سایر موارد بيشتر سازندهاي حوضهي آبریز را سازندهاي دوران
کواترنر تشکيل میدهند بههمين جهت نيز اختالف معنیداري بين سازندهاي مختلف
حوضهي آبریز از نظر مقدار رواناب و غلظت رسوب مشاهده نشد .این نتایج ،با پژوهشهاي
جوادي و همکاران ( ،)9919عبدينژاد و همکاران ( ،)9910عسگري ( )9916و
کامفورست )9181( 9نيز همخوانی ندارد زیرا نتایج آنها نشان داده بود که ميزان رواناب
در خاک هاي مربوط به تشکيالت مختلف با یکدیگر مشابه نيستند و در مورد معنیدار
نبودن ميزان غلظت رسوب نيز میتوان به نتایج تحقيق جوادي و همکاران ( )9919اشاره
9- Kamphorst
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کرد که با نتایج این تحقيق هم خوانی داشته زیرا در تحقيق ایشان نيز بين دو واحد کاري
در سازند اليکا ،در سطح  0/02اختالف معنی داري مشاهده نشده بود اما با نتایج تحقيق
عسگري ( )9916و کامفورست ( )9181همخوانی ندارد.
همانطور که اشاره شد بين سازندهاي مختلف زمينشناسی حوضه آبریز قرهشيران
اردبيل از نظر آستانهي شروع رواناب اختالف معنیداري در سطح  0/02وجود دارد که این
نتيجه با نتيجه تحقيقات سعيدیان و مرادي ( )9912که در کاربريهاي مختلف سازند
آغاجاري ارتباط معنیداري بين کاربريها از نظر آستانهي شروع رواناب برقرار شد و
همچنين مطابق پژوهش عبدينژاد و همکاران ( )9981همخوانی دارد .بههمين علت براي
بررسی دقيقتر اقدام به محاسبه و مقایسهي مقادیر متوسط آستانهي شروع رواناب در
سازندهاي مختلف زمينشناسی به روش دانکن شد که نتایج آن در شکل ( )2ارائه شده
است.

شکل ( )1مقایسهی متوسط آستانهی شروع رواناب در سازندهای مختلف زمینشناسی آبخیز قرهشیران
بر اساس آزمون دانکن
Fig (5) Comparison of the mean runoff initiation threshold in different geological formations of
Gharehshiran watershed based on Duncan test

بر اساس نتایج بهدست آمده از این بررسی میتوان گفت که بيشترین آستانهي شروع
رواناب مربوط به سازند ( Qt2پادگانههاي آبرفتی جوان) و سازند ( Qbگدازههاي بازالتی)
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کمترین آستانهي شروع رواناب را دارد و بين سازندهاي ( Qvاليوین بازالت پيروکسن
آندزیت)( Mpt ،انواع توفها)( OMs ،ماسهسنگ و کنگلومرا) و ( Mtrتراکيت) اختالف
معنیداري از نظر آستانه شروع رواناب مشاهده نشد.
 -4نتیجهگیری

تشکيالت مختلف زمينشناسی یک حوضهي آبریز تحت تأثير ضریب مقاومت سازندها و
سنگهاي تشکيلدهندهي آن ها از لحاظ توليد رواناب و رسوب و زمان شروع رواناب
رفتارهاي مختلفی از خود نشان میدهند .در این راستا تحقيق حاضر با هدف ارزیابی و
مقایسهي سازندهاي مختلف زمينشناسی از نظر ميزان یا حجم رواناب ،غلظت رسوب و
آستانهي شروع رواناب با استفاده از دستگاه شبيهساز باران در حوضهي آبریز قرهشيران
اردبيل انجام گرفت .بسياري از سازندهاي زمينشناسی این حوضهي آبریز مربوط به
دورههاي کواترنر و ترشيري هستند .پادگانههاي آبرفتی جوان و پادگانههاي قدیمی و
مرتفع به همراه سازندهاي داراي مارن ،ماسه ،کنگلومرا و رس مربوط به دورهي کواترنر که
بيشتر محصول فرسایش واحدهاي سنگی دورههاي گذشته هستند و واحدهاي سنگی
متشکل از کانی هاي اليوین ،بازالت ،پرليت ،آندزیت و تراکيت مربوط به دوره ترشيري
هستند .از نظر سنگشناسی این حوضه آبریز ،منطقه آتشفشانی است که عمده سنگهاي
سازنده آن گدازههاي تودهاي الیهاي است .گدازههاي سازنده این سنگها در طی یک فاز
آتشفشانی بسيار گسترده در دورهي ميوسن به سطح زمين راه یافتهاند .از نظر
ژئومورفولوژي وضعيت ظاهري حوضهي آبریز ،واحد کوهستان که بخش حواشی حوضهي
آبریز را تشکيل میدهد .حداکثر گسترش و واحد نهشتههاي رودخانهاي در بخش ميانی
حوضهي آبریز حداقل گسترش را از خود نشان میدهد و واحد تپه و دشتهاي ميان
کوهی نيز از مساحت یکسانی برخوردار هستند (نجفیسربند .)9919 ،نتایج نشان داد که
بين سازندهاي مختلف زمين شناسی از نظر توليد رواناب و رسوب اختالف معنیداري وجود
ندارد .در این خصوص باید اشاره شود که سازندهاي موجود بيشتر از نوع سازندهاي مربوط
به دورهي یکواترنر بوده و رفتاري مشابه را از خود نشان میدهند در حالی که تفاوت
ترکيب و کانی شناسی سازندهاي مختلف به صورتی بوده است که توانایی توليد رواناب و
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رسوب با تغييرات باال را نداشته اما با همين تغييرات نيز باعث تفاوت در زمان شروع رواناب
میشود .در این راستا ،شيخربيعی و همکاران ( )2 :9910اشاره کردهاند که واحدهاي زمين
ریختشناختی مختلف در حوضهي آبریز ،بسته به نوع ترکيب سنگی ،نوع فرسایش و
شيب ،توان توليد رسوب متفاوتی دارند .همچنين تأثير عواملی مانند شيب ،پوششگياهی،
دما ،رطوبت را نيز باید در این امر دخيل دانست که در پژوهش حاضر ثابت فرض شدهاند و
سعی شده است تا تأثير این عوامل به حداقل برسد .این در حالی است که حبيبی و پيروان
( )2 :9918به این نتيجه رسيدهاند که عامل شيب از عوامل مهم هدررفت خاک در
واحدهاي کاري میباشد .از نظر آستانهي شروع رواناب بين سازندهاي مختلف ارتباط
معنیداري در سطح  0/02مشاهده شد .مقادیر حداقل ،حداکثر و متوسط آستانهي توليد
رواناب در سازندهاي  Qb ،Qt2بهترتيب  8/22 ،2/98دقيقه بوده است .به عبارتی ،آستانهي
توليد رواناب در گدازه بازالتی بسيار کم و در پادگانههاي قدیمی و مرتفع بيشتر از بقيهي
سازندها بوده است .هم چنين رابطه بين متغيرهاي رواناب و رسوب در سازندهاي مختلف از
نوع معکوس و کاهشی بوده بهدليل این که در مواردي که رواناب توليد شده در سطح خاک
زیاد باشد  ،الیه رواناب ایجاد شده از برخورد مستقيم قطرات باران با سطح خاک جلوگيري
کرده و موجب کاهش سرعت جدا شدن ذرات خاک در اثر نيروي قطرات باران و در نتيجه
کاهش مواد قابل حمل بهوسيله رواناب میشود و رسوب توليدي علیرغم رواناب زیاد ،کمتر
خواهد بود .بين آستانهي شر وع رواناب با مقدار رواناب رابطه از نوع عکس و کاهشی است
در حالیکه رابطهي بين آستانهي شروع رواناب با ميزان غلظت رسوب از نوع مستقيم و
افزایشی است .در این راستا میتوان چنين عنوان کرد که توان نفوذپذیري سازندهاي
حوضهي آبریز به نسبت باال بوده و همين عامل باعث میشود که مدت زمانی که از زمان
شروع بارش تا آستانهي توليد رواناب طول میکشد ،افزایش یابد .از طرفی بهدليل عدم
پيوستگی کامل ذرات خاک و عدم سيمانشدگی مناسب ،پس از اشباع خاک از آب مقدار
رسوبی که با رواناب ایجاد شده در مدت زمان کم توليد و حمل میشود ،مقدار قابل توجهی
خواهد بود .با این حال پيشنهاد میشود براي نتيجهگيري بهتر در این خصوص تأثير عوامل
دیگري که در این تحقيق مورد مطالعه قرار نگرفتند و در فرسایشپذیري سازندها مؤثرند
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نيز مورد مطالعه قرار گرفته و نتيجهگيري جامعتر با توجه به کليه عوامل موثر انجام پذیرد.
در راستاي نتایج تحقيق میتوان پيشنهاد نمود که زمانی توليد رسوب از سطح سازندها
زیاد خواهد بود که همزمان مقادیر غلظت رسوب و نيز عامل حمل (توليد رواناب) باال باشد،
بعبارتی در منطقهي مورد مطالعه ،سازند گدازه داسيتی و تراکيتی با توف کریستالين و
شيشه اي و تراکيت با بافت پورفيري درشت از عوامل اصلی توليد رسوب خواهد بود که
میتواند مبناي اولویتبندي اقدامات حفاظت آب و خاک باشد.
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