Journal of Watershed Engineering and Management

نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

Volume 7, Issue 4, 2016, Pages 543-551

جلد  ،7شماره  ،4934 ،4صفحات 334-349

قابلیت رسوبدهي واحدهاي زمینشناسي حوزه آبخیز قرهكهريز
2

نادرقلي ابراهیمي* 1و علياكبر داوديراد

 4استادیار ،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و  2مربي ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي مرکزی
تاریخ دریافت4939/42/22 :

تاریخ پذیرش4934/53/94 :

چكیده
بهمنظور بررسي و مقایسه تاثیر واحدهای زمینشناسي در میزان رسوبدهي حوزه آبخیز قرهکهریز شهرستان اراک ابتدا
با تلفیق نقشههای پایه شامل تیپ اراضي ،زمینشناسي ،شیب و پوشش گیااهي ،نقشاه واحادهای کااری تعیاین شاد.
سپس از طریق مدل  MUSLEمیزان رسوبدهي سیالبي در هر یك از واحدهای همگن برآورد شد .در راساتای اهادا
تحقیق واحدهایي که از نظر مساحت گسترش زیادی در منطقه داشات و همچناین ،از نظار کااربری اراضاي ،شایب و
پوشش گیاهي تقریبا یکسان بوده و تنها تفاوت آنها مربوط به جنس سازندهای زمینشناسي بود ،انتخاب شدند .نتاایج
تحقیق نشان ميدهد ،بیشترین رسوبدهي را ترکیبي از واحدهای مارني و آهکي منطقه به خود اختصاا داده اسات.
میانگین رسوبدهي در زمان سیالبهای منفرد در این واحد حدود  49/94تن در هکتار برآورد ميشود .کمترین میزان
رسوبدهي مربوط به واحد  JSاست که متشکل از ماسهسنگهای ژوراسیك بوده که میزان رسوبدهاي آن در حادود
 5/25تن در هکتار برآورد ميشود.
واژههاي كلیدي :سازندهای زمینشناسي ،فرسایشپذیری ،ماسهسنگ،
مقدمه
فرایند تولید رسوب ،حمل و رسوبگذاری در
رودخانهها بخشي از سیکل هیدرولوژی محسوب
ميشود ،بهطوری که ممکن است ،قانون طبیعي
حرکت رسوب ،پراکنش مکاني و زماني و روند آن
تحت تاثیر تغییرات جهاني اقلیم قرار گیرد .مقدار
تولید رسوب ،چگونگي و زمان رسوبدهي ،اندازه و
ترکیب دانههای رسوبي ،انتقال آن در بین شبکهها از
ویژگيهای مهم رژیم رسوبدهي حوزههای آبخیز به
شمار مي رود ،زیرا که در تغییر در هر یك از عوامل
مذکور باعث تغییر عملکرد آبخیزها ميشود (،Reid
 .)4339ارزیابي منابع رسوب برای تشخیص نوع
منشاء ،حجم و زمان ورود رسوب به داخل مخزن
___________________________
* مسئول مکاتباتn.ebrahimi@areo.ir :

واحدهای همگنMUSLE ،

اهمیت دارد و در این راستا عوامل متعددی مورد توجه
قرار گیرد که شامل مشخص نمودن انواع مختلف منابع
(اعم از نقطهای و غیرنقطهای) ،محل نسبي ،حجم بار
ناشي از منابع ،نحوه اشغال (رواناب ،حرکت تودهای)
روند عبور رسوب از بین مخازن آب ،زمان و میزان
رسوب وارده به آنها (مثل مدت و تناوب ورود رسوب)
است.
ارزیابي بار رسوبي با استفاده از اطالعات موجود
رفتارسنجي ،تفسیر عکسهای هوایي ،محاسبات ساده
و روشهای تجربي و مدلهای کامپیوتری انجام
ميشود .انتخاب روش مناسب بار رسوبي بستگي به
پیچیدگي مسائل ،موجودیت منابع ،محدودیت زمان،
در دسترس بودن دادههای رفتارسنجي و اهدا
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مدیریتي مورد نظر ميباشد .نکته دیگری که در
ارزیابي منابع رسوب مورد توجه قرار ميگیرد ،تجزیه و
تحلیلهای بیالن رسوب در یك آبخیز ميباشد که
باعث مشخص شدن منابع رسوب در یك آبخیز و
میزان تولید رسوب و نرخ تحویل رسوب از هر منبع
ميشود.
تعیین بیالن رسوب به خصو در وضعیتهای
نامتعادل که بار معلق رودخانه نميتواند نرخ فرسایش
باالدست را نشان دهد ،اهمیت به خصوصي دارد.
معموالً تعیین بیالن رسوب یا از طریق مدلهای
منفردی که نرخ فرسایش را برای انواع مختلف منابع
محاسبه ميکند ،انجام شده و یا با استفاده از ترکیب
روشهای مختلف منشایابي رسوبات انجام ميشود .در
فرایند ارزیابي منابع تولید رسوب بایستي به این سوال
کلیدی پاسخ داد که چه منبعي (اعم از منابع داخل
رودخانهای ،دامنه و اراضي باالدست و غیره) نقش
اساسي در تولید رسوب دارد .در طي سالیان متمادی
محققین مختلف روابط متعددی بین میزان رسوب و
مشخصههای حوزه آبخیز اعم از اقلیم ،زمینشناسي،
کاربری اراضي ،هیدرولوژی و غیره ارائه دادهاند ( De
 Boerو  Shin ،4332 ،Grosbو همکاران،2552 ،
 Parkو  Kumar ،2549 ،Leeو همکاران.)2543 ،
یکي از روشهای طبقهبندی سنگها از نظر
حساسیت به فرسایش طبقهبندی مقاومت توده سنگ
ميباشد .این روش برای بررسي مقاومت توده سنگ در
مقابل عوامل اقلیمي ارائه شد و مورفولوژی بسیاری از
شیبهای سنگي در محیطهای مختلف را توصیف
ميکند .در این روش عوامل مختلفي مثل مقاومت
سنگ بکر با استفاده از میزان واجهش چکش اشمیت،
هوازدگي ،فاصله درزهها ،جهت یافتگي درزهها ،عرض
درزهها ،ممتد بودن درزهها ،جریان آب زیرزمیني در
نظر گرفته ميشود ( Sahebdelو همکاران.)2549 ،
 Feizniaو همکاران ( )4332با استفاده از روش
تغییریافته  USLEکه در آن پارامتر  Kبا توجه به
خصوصیات زمینشناسي ارزیابي و برآورد ميشود ،را
در حوزه آبخیز چنداب ورامین مورد بررسي قرار دادند.
 )4373( Andersonبیان ميدارند که برآوردهایي از
رسوب و رسوبگذاری که مبتني بر آنالیزهای
چندمتغیره باشند ،اعتبار کمي و کیفي دارند .این
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محققین میزان رسوبگذاری  44مخزن در کالیفرنیای
شمالي را به ویژگيهایي از قبیل مقدار بارندگي،
فراواني بارش بر و باران ،محل و استانداردهای
جادسازی ،آتشسوزی جنگل ،زمینشناسي،
فیزیوگرافي ،کالسهای مختلف لغزش در آبخیزها،
محدوده گسلهای زمینشناسي و محتوای رس
خاکهای حوزه آبخیز ربط داده و مدل رگرسیوني
نهایي با واریانس توضیح داده شده  5/42و اشتباه
معیار  5/494واحد لگاریتمي بهدست آوردهاند.
 Arabkhedriو  )4333( Zargarدر مطالعااه خااود
در الباارز شاامالي و تحلیاال منطقااهای رسااوب روابااط
چندگانه باین میازان رساوب معلاق ساالیانه آبخیاز و
ویژگيهایي از قبیل آبادهي ،اقلایم ،پوشاش گیااهي و
فیزیااوگرافي بااه روش رگرساایون چنااد متغیااره مااورد
بررسي قرار داده و مناسبترین مدل رسوبدهي را که
در آن متغیرهااای مساااحت ،شاایب و دبااي بیشااینه
متوسط روزانه با دوره بازگشت دو ساله شرکت دارناد،
پیشااانهاد مااايکنناااد Ghadimi Aroosmahalle .و
 )4334( Aminsobhaniدر حوزه آبخیز دریاچه نماك
رابطااه رگرساایوني بااین مااواد معلااق  24ایسااتگاه
رسوبسنجي و متغیرهای ژئومورفولاوژی ،هیادرلوژی،
اقلیمي و زمینشناسي را بررسي کرده و مدل مربوطاه
را ارائه داده است .از بین  95ویژگاي باهدسات آماده،
هفت عامل شامل طول کال آبراهاه ،درصاد مسااحت
آبرفت ،تراکم آبراهه درجه دو ،تراکم گسل ،حساسایت
به فرسایش سنگها ،درجه حارارت متوساط و ارتفااع
متوسط وزني ،بیشترین ضریب همبستگي را با میازان
رسوب معلق داشتهاند.
 )4334( Hakimkhaniبا در نظر گرفتن پاراکنش
جغرافیااائي  47زیاار حوضااه در حااوزه آبخیااز دریاچااه
ارومیه و آمار طاوالني مادت جریاان و رساوب آنهاا،
رابطه رگرسیوني بین رسوب معلق و ویژگيهای دیگار
حوزه آبخیز برقرار نمودناد ،باهطاوری کاه متغیرهاای
درصد اراضي درصد سنگهای حساس ،بارش متوساط
و دبي متوساط سااالنه ،بایش از  39درصاد تغییارات
تولید رسوب معلق را بیان مي نماید.
در پژوهش  )2553( Davariمنطقه نوژیاان بارای
ارزیابي نتایج حاصل از به کارگیری مدلهاای تجرباي،
به عنوان منطقاه تحقیاق انتخااب شاده و فرساایش و
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رسااوب حوضااه از نظاار کیفااي و کمااي بااا اسااتفاده از
مدلهای  ،MPSIACهیدروفیزیکي و  EPMدر محیط
 GISمورد ارزیابي قرار گرفته است .نتایج ایان تحقیاق
نشانگر این است کاه مقادار رساوب بارآورد شاده باا
استفاده از مدلهای  MPSIACو  EPMنسبت به آماار
رسوب بهترتیب  4/4و  5/2برابار اسات .در حاالي کاه
رسوب برآورد شده باهوسایله مادل هیادروفیزیکي باا
نساابت  4/52در مقایسااه بااا دو ماادل دیگاار از دقاات
بیشتری برخوردار است.
نتیجه بررسيهای انجام شده در مورد اختال های
موجود بیانگر این واقعیات اسات کاه کاالیبره کاردن
مدلهای تجربي از طریق اصالح نارسایيهاای موجاود
در آنها در تطبیق با شرایط خارج از محل ابداع آنهاا
امری ضاروری و گریزناپاذیر اسات Khodabakhshi .و
همکاران ( )2545فرسایش سازندهای سنگي در یکاي
از زیر حوضههای سد زایناه رود باا مسااحتي باال بار
 447/2کیلومتر مربع که در شمال شهرکرد واقع شاده
را مااورد مطالعااه قاارار دادنااد و کااارایي ماادلهااای
زمااینشناسااي ماننااد اناادیس فرسااایش و  EPMرا در
برآورد رسوب مورد ارزیاابي قارار داده ،ساپس میازان
حساسیت به فرسایش آنهاا تعیاین شاد .نتاایج ایان
مطالعااه باار اساااس دادههااای حاصاال از مطالعااات
رسوبشناسي با دادههای بهدست آمده از مادل EPM
و اسااتفاده از تکنیااك  Cross Validationبااا شاااخص
قراردادن نتایج حاصل از بیالن رسوب ساالنه ،مشخص
ميکند که روش اندیس فرسایش به واقعیت نزدیكتار
بوده و این اندیس با توجه به عوامل لیتولاوژی ،شایب،
پوشش گیاهي و در بخشهاای مختلاف حوضاه آبریاز
برای یك واحد سنگي متفاوت است.
عامل زماینشناساي باهصاورتهاای مختلفاي در
معادالت رگرسیوني وارد شده است ،اماا تااکنون روش
استانداردی برای کمي کاردن ایان عامال ارائاه نشاده
است ،باهطاوری کاه  )4373( Andersonگسالهاای
زمااینشناسااي را در رسااوب گااذاری مخااازن مااوثر
تشخیص داده است .متغیرهای زمین شناساي از قبیال
نوع سنگ ،درجه مقاومت آنها و نیز تفکیك سنگهاا
به سخت و نرم و به عباارتي همگان و غیارهمگن نیاز
بهعنوان یك متغیر در رسوبزائاي حاوزههاای آبخیاز
شرکت داشتهاند.

343/

 Sheikhrabieiو همکاااران ( )2544در پژوهشااي بااا
عنوان بررسي رواناب و تلفات خاک در واحدهای کاری
حوزه آبخیز هیو ،مقایسهای در مقیاس شبیهساز بااران
اقدام به بررسي و برآورد میزان فرسایش نمودند .نتایج
بهدست آماده نشاان داد کاه در حاوزه آبخیاز هیاو،
بیشترین میازان تولیاد روانااب ،مرباوط باه آهاك و
دولومیت ،باا فرساایش ساطحي و شایاری ،باا شایب
عمومي بیش از  45درصد و بیشاترین میازان تولیاد
تلفات خاک مربوط به ماسهسنگ ،با فرسایش سطحي
و شیاری ،با شیب عمومي بیش از  45درصد است.
 )2549( Hoseinkhanطااي تحقیقااي بااا عنااوان
ارزیابي خطر فرسایش و پتانسایل رساوبدهاي حاوزه
آبخیز سد شهریار میانه با استفاده از تکنیكهاای GIS
و مدل  EPMبه مطالعاه وضاعیت موجاود ساازندها و
مشاهدات انجاام گرفتاه ،در ایان ساد کاه در معارض
رسااوبگااذاری زیاااد اساات ،پرداخاات .ماادل نهااائي
نشاندهنده این واقعیت است که سه عامل لیتولاوژی،
پوشش زمین و فرسایش آبراههای نقاش اساساي را در
کنترل فرسایش و رسوب ایفا ميکنند.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :منطقه مورد مطالعه با وساعتي
بال بار  23943هکتاار در جناوب شهرساتان اراک و
محدود به حوزه آبخیز مرکازی اساتان (کاویر میقاان)
ميباشد .این منطقه بین عرضهاای ˚ 35΄ 99تاا ˚94
΄ 2شمالي و طولهاای ˚ 93΄ 43تاا ˚ 35΄ 43شارقي
گسترش دارد (شکل  .)4خروجي این حوضه رودخاناه
خشکه رود اراک است که از داخل شهر عباور کارده و
نهایتاً به کاویر میقاان مايریازد .در جادول  4بعضاي
خصوصیات منطقه مورد مطالعه ارائه شده است.
زمینشناسي :مطالعه سنگشناسي بر روی نقشههای
زمینشناسي به مقیاس  4 :235555تهیه شده
بهوسیله سازمان زمینشناسي کشور نشان ميدهد که
در منطقه مورد مطالعه سنگها بهطور عمده مربوط به
دوران سوم زمینشناسي ميباشند .بهطوری که
بیشترین گسترده تحت پوشش سنگهای مربوط به
دوره کرتاسه ( 43/7درصد سطح) ميباشد .شکل  2و
جدول  2گسترش واحدهای زمینشناسي و
سنگشناسي منطقه را نشان ميدهد.
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جدول  -1خصوصیات حوزه آبخیز قرهکهریز
خصوصیات فیزیوگرافي
مساحت(هکتار)
23943/53

ارتفاع ()m
بیشینه

کمینه

شیب
() %

9544

4395

44/77

تراکم آبراهه
()km.m-2

ضریب شکل گراویلیوس

4/97

4/33

خصوصیات اقلیمي و هیدرولوژی
میانگین بارندگي
()mm

میانگین ساالنه دمای
روزانه
()C

کمینه مطلق دما
روزانه
()C

944

44/33

-94/4

بیشینه مطلق
دما روزانه
()C

میانگین دبي دو ساله
رودخانه خروجي
()m3.S-1

حجم آبدهي
ساالنه
()milionm3

94

3/59

43/34

تیپهای اراضي
تیپ کوهها
()ha

تیپ تپهها
()ha

تیپ فالتها وتراسهای فوقاني
()ha

تیپ واریزههای بادبزني
()ha

43444/4

2543/3

9322/54

4233

مزارع آبي و باغها
()ha

دیمزارها
()ha

مراتع طبیعي
()ha

رخنمون سنگي
()ha

9247/3

444/4

42235/7

4553/74

کاربری اراضي

شكل  -1موقعیت حوزه آبخیز قرهکهریز در استان مرکزی

كاربري اراضي در حوزه آبخیز قرهكهريز :بر اساس
نقشه کاربری اراضي منطقه ماورد مطالعاه (شاکل ،)9
 44/3درصد از سطح منطقه به زراعت آباي و باغاداری
که عمدتاً بهصورت تراسبندی شده در درهها ،حواشاي

رودخانه فصلي و پایین دست قناوات گساترش دارناد،
اختصا دارد .زراعت دیم در ساطحي معاادل 95/53
درصد و عمدتاً به روی اراضي شیبدار یاا تاراسهاای
طبیعي کوهستاني و تپههاا پراکناده مايباشاد .مراتاع
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منطقه نیز با تنوع نسبتاً خوب  33/9درصاد منطقاه را
پوشانده و مابقي اراضي یعني  9/42درصد عاری از هار

347/

گونه پوشش ميباشد (جدول .)9

شكل  -2نقشه سنگشناسي حوضه قرهکهریز
جدول  -2گسترش واحدهای زمینشناسي و سنگشناسي در منطقه پژوهش
دوران زمینشناسي

عالمت اختصاری

نوع سنگ

سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
رگههای نفوذی

Qa1

آبرفت رودخانهای
تراسهای آبرفتي جوان
تراسهای آبرفتي قدیمي
شیل آهکي کرتاسه فوقاني
سنگ آهك اربیتولیندار کرتاسه میاني
مارن و سنگ آهك
ماسهسنگ و کنگلومرا
شیل و ماسهسنگ
دیوریت و گابرودیوریت

جمع

Qt2
Qt1
Ku
Km1
Kmml
Km1
s
D

مساحت
هکتار

درصد

22/3
3433/4
9779/5
3243/3
9234/2
4272/3
427/3
2434/3
75/5

5/29
43/39
42/44
43/92
44/24
44/33
5/37
24/57
5/24

23943

%455

جلد  ،7شماره 4934 ،4
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شكل  -3نقشه کاربری اراضي حوضه قرهکهریز
جدول  -3درصد پراکنش پوشش گیاهي منطقه مورد پژوهش
مزارع آبي

دیمزارها

مراتع طبیعي

رخنمون سنگي

جمع

مساحت ()ha

9247/3

4444/4

42235/7

4553/74

23943/54

درصد

44/43

95/53

33/9

9/42

455

بهمنظور بررسي و مقایسه تاثیر واحدهای
زمینشناسي در میزان رسوبدهي حوزه آبخیز
قرهکهریز ،ابتدا با تلفیق نقشههای پایه شامل تیپ
اراضي ،زمینشناسي ،شیب و پوشش گیاهي ،نقشه
واحدهای کاری تهیه شد .سپس از طریق
مدل  Williams( MUSLEو  )4372 ،Berndtمیزان
رسوبدهي سیالبي در هر یك از واحدهای همگن
برآورد و با معیار اولیه حداقل مساحت ( 42/3هکتار)
به تعداد  224پليگون واحد انتخاب شد .بهمنظور

انجام مقایسه رسوبدهي ،واحدهای زمینشناسي که
از نظر مساحت گسترش زیادی در منطقه داشتند،
انتخاب و سپس تعداد پليگونهایي که در هر واحد
زمینشناسي قرار گرفت انتخاب شدند .بهطوری که
سعي شد ،کمینه بهمنظور گرفتن نتایج بهتر
همگنسازی پليگونها از نظر شیب ،کاربری اراضي و
تیپ اراضي رعایت شود .الزم به ذکر است که در
برآورد بار رسوبي پليگونها به روش MUSLE
کمیت بعضي از پارامترهای مدل در سطح حوضه

قابلیت رسوبدهي واحدهای زمینشناسي حوزه آبخیز قرهکهریز

برآورد شد و سپس برای پليگونهای موجود در هر
حوضه بهصورت درصد وزني مساحت محاسبه شد .در
واقع واحدهایي که برای مقایسه انتخاب شدند ،از یك
طر دارای گسترش مساحت قابل توجهي در منطقه
بوده و از طر دیگر تقریبا کاربری اراضي ،درصد
پوشش گیاهي و شیب یکساني داشتند و فقط از نظر
زمینشناسي با هم دیگر تفاوت داشتند .از این رو
تفاوت رسوبدهي این واحدها ميتواند مربوط به

343/

تفاوت جنس سازند و زمینشناسي باشد .خصوصیات
رسوبدهي واحدهای انتخاب شده ،در جدول  4آورده
شده است .با استفاده از آزمون آماری  LSDیا کمینه
تفاوت معنيدار که بهعنوان یکي از پرکاربردترین
آزمونها در مقایسه میانگینها مطرح است ،ابتدا در
سطح  33درصد تحلیل تجزیه واریانس انجام گرفت.
همچنین ،مقایسه میانگینها به روش مذکور انجام
شده که نتایج آن در جداول  3و  2آورده شده است.

جدول  -4خصوصیات زمینشناسي و رسوبدهي واحدهای انتخاب شده
واحد

زمینشناسي

4
2
9
4
3

Ku

متوسط رسوبدهي به روش MUSLE

()t.ha-1
2/29
5/35
4/54
49/94
5/2

Qt2
Qt1
Kmml
Js

نتايج و بحث
جدول  3تجزیه واریانس رساوب دهاي واحادهای
مختلف زمینشناسي را نشان ميدهد .بر اساس نتاایج
تفاوت رسوبدهي در داخل گروههای انتخاب شده ،در
سطح  33درصد زیاد بوده بهطوری کاه فقاط در مادل
نوع خطي تفاوت معنيدار ميباشد .ایان باه آن معناي
است که در این محل تفاوت بین رسوبدهي واحدهای
زمااین شناسااي انتخاااب شااده در سااطح  33درصااد
معنيدار ميباشاد .از ایان رو باا توجاه باه ایان مادل

ميتوان آزمون آماری  LSDبا کمینه تفااوت معنايدار
فیشر را انجام داد .در این راستا بیشترین رساوبدهاي
مربوط به واحد زمینشناسي  kmm1بوده که ترکیباي از
واحدهای مارني و آهکي در منطقه ميباشاد .میاانگین
رسااوبدهااي در ایاان واحااد در حاادود  49/94تاان در
هکتار برآورد ميشود .کمترین میزان رساوبدهاي باه
واحاااد  JSتعلاااق دارد .ایااان واحاااد متشاااکل از
ماسهسنگهای ژوراسیك است که میزان رساوبدهاي
آن در حدود  5/25تن در هکتار برآورد ميشود.

جدول  -5تجزیه واریانس رسوبدهي واحدهای مختلف زمینشناسي ANOVA

متغیر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

بین گروهها
داخل گروهها
کل

274/3
293/2
344/2

4
42
42

27/33
43/37
-

همچنین ،برآورد رسوبدهي ،آبرفتهای قدیمي
کواترنر ) (Qt1منطقه ،تولید رسوبي در حد  4/54تن
در هکتار دارند که در مقایسه با آبرفتهای
جوان ) (Qt2با مقدار  5/3تن در هکتار ،حد باالیي
دارد .آهك کرتاسه منطقه در حدود  2/29تن در
هکتار رسوبدهي دارد که در مقایسه با واحدهای
دیگر به استثنای واحد  Kmmlرسوبدهي بیشتری

F
2/92
4/34
-

معنيداری
5/54
5/52
-

دارد .آزمون آماری  LSDنشان ميدهد که تنها بین
رسوبدهي واحد  Kmmlبا سایر واحدها تفاوت
معنيدار وجود دارد و این تفاوت بین واحدهای دیگر
معنيدار نیست (جدول  .)7با توجه به این آزمون
ميتوان گفت که به احتمال  33درصد رسوبدهي
واحد  Kmmlنسبت به واحدهای دیگر بیشتر است ،از
آنجایي که در این مطالعه سعي شد ،سایر عوامل مهم
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و موثر در پليگونها ثابت باشد و عمده تفاوت
پليگونها ،واحدهای زمینشناسي منطقه باشد.
بنابراین تفاوت رسوبدهي واحدها عمدتاً تحت تاثیر
تغییر واحدهای زمینشناسي ميباشد .مقایسه نتیجه
بهدست آمده از این تحقیق با پژوهش Ghadimi
()4334
 Aroosmahalleو Aminsobhani
نشاندهنده تفاوت زیاد نتایج ميباشد .وی بیان

جلد  ،7شماره 4934 ،4

ميکند که در حوزه آبخیز دریاچه نمك رسوبزایي
آبرفتهای کواترنر بیشترین حد را در منطقه دارا
ميباشد ،اما چنانچه گفته شد ،واحدهای مارني
 Kmmlبیشترین رسوبزایي را در حوزه آبخیز
قرهکهریز که زیرحوضهای از حوزه آبخیز دریاچه نمك
است ،دارا ميباشد.

جدول  -6آزمون آماری  LSDدر سطح  33درصد بین رسوبدهي واحدهای مختلف زمینشناسي حوزه آبخیز قرهکهریز
تفاوت میانگین

انحرا معیار

معنيداری

واحد زمینشناسي
Qt2

9/39

2/44

5/24

Qt1

9/74

9/47

5/93

Kmml

-4/43

9/47

5/53

Js

4/34

9/44

5/2

KU

-9/39

2/44

5/24

Qt1

5/24

9/23

5/32

Kmml

-42/52

9/23

5/54

Js

4/52

9/42

5/74

Ku

-9/74

9/47

5/93

Qt2

-5/24

9/23

5/32

Kmml

-42/9

4/47

5/52

Js

5/43

4/54

5/44

Ku

4/43

9/47

5/53

Qt2

42/52

9/23

5/54

Qt1

42/29

4/47

5/52

Js

49/54

4/54

5/54

Ku

-4/34

9/44

5/2

Qt2

-4/52

9/42

5/74

Qt1

-5/43

4/54

5/44

Kmml

49/54

4/54

5/54

Ku

Qt2

Qt1

Kmml

Js

تشكر و قدرداني
این مقاله بخشي از نتایج طرح تحقیقااتي ارزیاابي
نقش مدیریت اراضاي در فرساایش خااک اسات .الزم
است ،از مساعي ارزشمند همکاران این طرح در مرکز

تحقیقات کشاورزی و مناابع طبیعاي اساتان مرکازی،
همچنین ،آقایان مهندس شمساله نیکچاه فراهااني و
دکتر جواد ورواني تشکر و قدرداني شود.
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Abstract
In order to investigate of geological formation effects on sediment yield in Gharah Kahriz
watershed at first by overlaying the base maps such as land type, geology, slope and
vegetation, the unit land map were obtained. The amount of sediment yield calculated
using MUSLE model in each homogen unit. In order to achieve the objectives of the
study, units that was widespread in the region and were almost homogenous in land use,
slope and vegetation and the only difference was the type of geological formation, were
selected. The results show that the maximum amount of sediment yield during flood
events were observed in Kmml unit that contains layers of limestone and marl with average
of 13.34 t.ha-1, and the minimum amount of sediment yield belongs to the Js unit that
compound of Jurassic sandstone with average of 0.20 t.ha-1.
Keywords: Erosion, Geological Unit, Homogen unit, MUSLE, Sandstone
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