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چكیده
در مناطق واجد خاکهای با فرسایشپذیری زیاد که فاقد پوشش گیاهي بوده و یا میزان پوششش گیشاهي نشا یز اسشت،
سرشت ذاتي سنگ مادر ،نقش بهسزایي در تولید رواناب و هدررفت خاک بر عهده دارد .این تحقیق ،با هدف بررسي اثشر
نوع لیتولوژی و مواد مادری بر هدررفت خاک با استفاده از دستگاه شبیهساز باران در حوزه آبخیز سد سشنگرد واقشع در
استان خراسان رضوی انجام شد .برای انجام این پشژوهش ،ابتشدا  00واحشد همگشن اواحشدهای کشاری بشر مبنشای نشوع
لیتولوژی شامل مارن و کنگلومرا و رخسارههای فرسایشي شامل سطحي-شیاری ،شیاری و شیاری-آبراههای در کاربری
مرتعي و در شیب مشابه ا 21درصد انتخاب شد 99 .آزمایش در شدت بارش  91میليمتشر در سشاعت و بشه مشدت 91
دقیقه با شبیهساز باران بر روی واحدهای کاری ،انجام شد .مقدار رسوب هر یک از آزمایشها اندازهگیری شد .بهمنظشور
بررسي عوامل موثر در تلفات خاک و فرسایشپذیری ،نمونهبرداری از خاک در لایه صفر تا  06سانتيمتری نیز از مجشاور
پلاتهای مورد آزمایش برداشته شد .تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از نرمافزار  SPSS 22انجام شد .نتشایﺞ نششان داد
که لیتولوژیهای مورد بررسي از نظر فرسایش و رسوبدهي با یكدیگر تفاوت معنيدار دارند .دو واحد کاری شامل مشارن
حاوی املاح فراوان واجد فرسایش شیاری-آبراههای ا Eem-RGو کنگلومرا واجد فرسایش سشطحي-ششیاری اPlc-SR
بهترتیب با رسوبدهي  211/3و  46/0گرم در متر مربع دارای بیشترین و کمترین مقدار رسشوبدهي ميباششند .برخشي از
ویژگي های خاک مانند درصد سیلت ،رطوبت اولیه خاک ،شوری ،اسیدیته و نسبت جذب سشدی بشا میشزان فرسشایش و
رسوبدهي خاک دارای همبستگي مستقی و عوامل درصد پوشش گیاهي و درصد سشنگریزه موجشود در سشطا خشاک و
همچنین ،درصد ماسه ،کربن آلي و درصد آهک فعال خاک با میزان فرسایش و تولید رسوب ،همبستگي معكوس نششان
ميدهند.
واژههای كلیدی :تلفات خاک ،شبیهساز باران ،فرسایشپذیری ،کنگلومرا ،مارن
مقدمه
سالانه حدود  1/6تشا یشک درصشد از حجش مخشزن
سدها از طریشق تلشهانشدازی رسشوبات کاسشته ميششود
ا . 2111 ،WSDسیلتي شدن مخزن سشدها از جملشه
___________________________
* مسئول مكاتباتlashkaripour@um.ac.ir :

مشكلاتي است که بهدلیل رسوبدهي نسبتاً زیاد حوضه
بالادست برخي از سدها گزارش شده اسشت .بشهعنشوان
مثال ،سالانه بخشش قابشلتشوجهي از مخشزن سشدهایي
ماننششد سششد اسششوان م ششر ا Abu-zeidو ،El-shibini
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 0331و سششد تششری جششور ششین ا Huو همكششاران،
 2113از رسوب انباشته ميشود.
فرسایش خاک ،بهعنوان یک مشكل جشدی زیسشت
محیطي شناخته شده ا Ekwueو همكاران 2113 ،که
ظرفیت نگهداری آب را در اثر ایجشاد روانشاب و کشاهش
ماده آلي خاک ،ک ميکند .رواناب فرایند مهمي اسشت
که غالباً با هدررفت عناصر غذایي همراه اسشت اPerez-
 Latorreو همكاران . 2101 ،بنابراین ،بررسشي روانشاب
بهعنوان یكي از فرایندهای اصلي فرسایش خاک ،امشری
اجتنابناپذیر است .از طرفي ،بهدلیشل محشدودیتهشای
مالي و زماني ،ششرای سشخت فیزیكشي آبخیزهشا و نیشز
نوسانات غیرقابل پیشبیني اقلیمي ،جمعآوری اطلاعات
مربوط به جنبههای مختلف فرایندهای هدررفت خاک
در پهنههای طبیعشي دششوار اسشت ا Barthesو ،Roos
 . 2112از اینرو ،شبیهساز باران بشهعنشوان ابشزاری در
پژوهشهای هدررفت خاک ،بهطور وسیع مورد استفاده
قرار گرفته است .دستگاههای شبیهسشاز بشاران امكشان
اندازهگیریهای متعدد در اراضي مختلشف را بشهمنظشور
تعیشین عوامشل مشثثر بشر روانشاب و فرسشایش فشراه
مينمایند که از دادههای بهدست آمشده از آن ميتشوان
برای اهداف مختلف استفاده نمود .با وجود الشهشای
موجود ،استفاده ار دستگاههای شبیهساز باران بهدلیشل
برتریهای متعدد در پشژوهشهشای هشدررفت خشاک و
تولید رسوب در جهان رایﺞ ميباشد ا. 2111 ،Seeger
بدلندها ،عليرغ گسترش انشدک در یشک حوضشه،
ميتوانند بخش قابل توجهي از رسوبدهي حشوزه را بشه
خششود اخت ششان دهنششد ا Garcia-Ruizو همكششاران،
2109؛  Lopez-Tarazonو همكششاران . 2109 ،میششزان
فرسایش در بدلندها بسیار زیاد است کشه گشاهي از 01
کیلششوگرم در مترمربششع در سششال نیششز بیشششتر مششيشششود
ا Gallartو همكشششششششاران2100 ،؛  Nadal-Romeroو
همكاران . 2109 ،بررسي  Benitoو همكاران ا، 0339
نشان داد کشه میشزان فرسشایش سشالانه خشاک ارتبشاط
نزدیكي را با ویژگيهای فیزیكي-شیمیایي خشاک دارد.
تحقیقششات در اسششاانیا بششر روی خاکهششای حاصششل از
فرسایش هار نوع مواد مشادری نششان داد کشه خشاک
حاصل از تشكیلات مارني رسوب زیادی داشته و سریعاً
رواناب تولید ميکند ،در صشورتيکشه میشزان روانشاب و
رسششوب ماسششهسششنگ نششا یز اسششت ا. 0333 ،Cerda

112/

بررسششيهای  Cantonو همكشششاران ا ، 2110بشششر روی
نهشتههای گلسنگ و ماسهسنگ سخت نششده نششان
داد که خ وصیات خشاک سشطحي یكشي از مهمتشرین
عواملي است که تعیینکننده میزان فرسشایش خشاک و
تولید رواناب است Cerda .ا ، 2112با بررسشي میشزان
فرسایش خاکهای مارني ،رسي و ماسشهای در منشاطق
بدلندی شرق اساانیا نتیجشه گرفشت کشه ویژگشيهشای
سنگ مادری و میزان رطوبت خاک از پارامترهای مه
کنتشششرلکننشششده فرسشششایش خشششاک اسشششت .بررسشششي
فرسایشپذیری و تلفات خاک با اسشتفاده از ششبیهسشاز
باران موید آن است که درصد ماسه خیلي ریشز ،ماسشه
ریز ،بافت خاک و نسبت سدی تبادلي و تفاوت در نشوع
مششواد مششادری ،مهمتششرین پارامترهششای خششاک در
فرسششایشپذیری ميباشششد ا Haregeweynو همكششاران،
2119؛  Duikerو همكشششششششششاران2110 ،؛  Rienksو
همكاران. 2111 ،
 Calvo-Casesو همكاران ا ، 2119در تحقیقي در
جنوب شرقي اساانیا نتیجه گرفتند که عوامشل میشزان
پوشش گیاهي و سنگدانههای سطا خاک ،میزان مواد
آلي خاک و مقدار شیب دامنشه و رخنمشون واحشدهای
سنگي از جمله مهمترین عشواملي هسشتند کشه میشزان
فرسشششایش خشششاک را کنتشششرل ميکننشششد .بررسشششي
فرسایشپذیری مارنهای حوضه کو ک در فرانسشه بشا
استفاده از مدل بارش-رواناب-فرسایش ،نششان داد کشه
در مارنهای فاقشد پوششش گیشاهي ،میشزان فرسشایش
بسیار زیاد و سالانه بیش از  011تشن در هكتشار اسشت
ا Mathysو همكششششاران Fernandez . 2119 ،و Vega
ا 2111با بررسشي میشزان فرسشایش و رسشوب اراضشي
بدلندی بشدون پوششش گیشاهي اسشاانیا بشا اسشتفاده از
شبیهساز بشاران نتیجشه گرفتنشد کشه میشزان روانشاب و
رسوب با میزان رطوبت اولیه خاک ارتباط مثبشت و بشا
مواد آلي خاک ارتباط منفي دارد .بررسيهای Vahabi
و  Nikkamiا 2118در زمینه برخي از عوامل موثر بر
فرسایش خاک با استفاده از شبیهساز بشاران نششان داد
که ضریب همبستگي بین نشر رسشوبدهي بشا پوششش
گیاهي منفي است .ارزیابي و تحلیل بررسيهایي را که
محققین مختلف با استفاده از بشارانسشاز م شنوعي بشر
روی بدلندهای مدیترانهای در ششرق اسشاانیا و جنشوب
شرق فرانسه صورت گرفته بود ،نشان داد که نر نفشوذ
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ک تا متوس و ضرایب بالای رواناب از ویژگيهای بارز
این بدلندها بوده و میزان رسوبدهي بدلنشدها حشداکثر
برابر با  84/8گرم در لیتر اسشت ا Matinez-Murilloو
همكاران . 2109 ،بررسشيهای  Shahrivarو همكشاران
ا 2102موید آن است که افزایش مقادیر  ECو SAR
اراضي بدلندی ،موجشب تششدید فرسشایش و گسشترش
بدلندها ميششود .تحقیقشات  Moreno-de las Herasو
 Galartا 2101نشان داد کشه لیتولوژیهشای مشارني و
سنگهای رسي بهدلیشل فرسشایشپشذیری بالشایي کشه
دارند ،مكان گسترش بخش اعظش بدلنشدها در ششمال
شرقي اساانیا ميباشند.
جنس سازندهاى موجود در منطقه ،یكي از عوامل
موثر در رسوبزایى حوزههاى آبخیز است .بهطورى که
سازندهاى حساس به فرسایش در مقایسه با سازندهاى
سخت و محك داراى پتانسیل رسوبدهي بیشتری
هستند ا . 0336 ،Feizniaتغییر عوامل محیطى مانند
اقلی  ،لرزهخیزى و پوشش گیاهى در مقیاس حوزههاى
آبخیز کو ک عموماً ک و ثابت است و این در صورتى
است که خ وصیات سنگشناسى ذاتى مواد ،مىتواند
حتى در حوضههاى کو ک نیز متغیر باشد ا Feizniaو
 Feiznia . 2119 ،Khosheghbalو همكاران ا، 2118
با انجام تحقیقي بر روی رسوبزایي سازندهای
زمینشناسي در حوزه آبخیز گرگان به این نتیجه
رسیدند که میزان فرسایش ویژه واحدهای کاری مورد
بررسي از یک تا بیش از  611تن در کیلومتر مربع در
سال متغیر است که این موضوع عمدتاً با حساسیت
سازندها نسبت به فرسایش و همچنین ،نوع کاربری
مرتب است Hassanzadeh Nofouti .و همكاران
ا ، 2118با بررسي تاثیر ویژگيهای فیزیكي و
شیمیایي مارنها بر رسوبدهي آنها نتیجه گرفتند که
میزان  Ec ،SARو  Kنقش به سزایي در
فرسایشپذیری مارنها دارند Hosseini .و همكاران
ا ، 2113با بررسي فرسایشپذیری نهشتههای ریزدانه
نئوژن نتیجه گرفتند که متغیرهای شیمیایي مانند
 SARو  pHاز عوامل موثر در میزان تولید تلفات خاک
ميباشند .بررسيهای  Sheykh Rabieeو همكاران
ا ، 2100نشان داد که ضریب رواناب و میزان تولید
تلفات خاک در ماسهسنگ ،آهک و دلومیت ،شیل و
آبرفت بهترتیب بیشترین تا کمترین میزان را دارند.

جلد  ،01شماره 0931 ،4

بررسيهای  Abdinejhadو همكاران ا ، 2104بر روی
رسوبدهي واحدهای مختلف مارني نشان داد که اثر
واحدهای مارني ،شیب و اقلی بر مقدار تلفات خاک
کامل ًا معنيدار است Habibzadeh .و همكاران
ا ، 2109با بررسي میزان رواناب و رسوب مارنهای
استان آذربایجان شرقي نتیجه گرفتند که مارنهای
میوسن دارای بیشترین و مارنهای با سن کرتاسه
دارای کمترین میزان رسوبدهي هستند.
بررسي منابع مربوط به این تحقیق نششان داد کشه
عوامل متعددی در تولید رواناب و هدررفت خاک نقشش
دارد .یكي از مهمترین عوامل ،لیتولوژی و مواد مشادری
خاک مشيباششد .در بحشل لیتولوژیهشای حسشاس بشه
فرسایش ،مطالعات غالباً بشر روی نهششتههای بدلنشدی
دانهریز مانند مارنها متمرکز ششده اسشت در حاليکشه
سایر نهشتههای سخت نشده مانند کنگلومراها نیشز بشا
حساسیت بشه فرسشایش بالشایي کشه دارنشد ،ميتواننشد
فرسششایش و رسششوب زیششادی داشششته باشششند .شششناخت
رسوبزایي ایشنگونشه لیتولوژیهشا مشيتوانشد در ارایشه
پیشنهادهای مدیریتي و کمي نمودن تغییرات رواناب و
هدررفت خاک مفید واقع شود .با توجه بشه ایشن مشوارد،
هدف این پژوهش بررسي تغییرات هشدررفت خشاک بشا
تغییر مواد مادری خاک در حشوزه آبخیشز سشد سشنگرد
واقع در استان خراسان رضوی ميباشد.
مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی و مشخصات حوضه مورد
مطالعه :حوزه آبخیز سد سنگرد ،یكي از آبخیزهای
منطقه خشک تا نیمهخشک ایران است که در استان
خراسان رضوی قرار دارد .این حوضه در حد فاصل
شمال غرب بردسكن و جنوب سبزوار ،در طول
جغرافیایي ΄ 61˚ 41تا ΄ 68˚ 90شرقي و عرض
جغرافیایي ΄ 96˚ 23تا ΄ 96˚ 41شمالي با وسعت
 0223کیلومتر مربع و ارتفاع متوس  0811متر از
سطا دریا واقع است اشكل  . 0کاربری عمده آن
مرتع است .واحدهای زمینشناسي حساس به
فرسایش شامل کنگلومرا و مارن در حوضه سد سنگرد
حدود  131کیلومتر مربع ،معادل  61/1درصد مساحت
حوضه را تشكیل ميدهند.
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تهیه نقشه واحدهای كاری :برای انجام این تحقیق،
نقشههای مورد نیاز ،شامل نقشه زمینشناسي ،شیب،
کاربری اراضي و رخسارههای فرسایشي با استفاده از
نرمافزار  ArcGisتهیه شد .برای تهیه نقشه
لیتولوژیهای حساس به فرسایش که شامل نه واحد
لیتولوژیكي فرسایشپذیر ميباشد از نقشه
زمینشناسي  0:261111کاشمر ا Eftekharnejhadو
 ، 0311 ،Behruziت اویر ماهوارهای و پیمایشهای
صحرایي استفاده شد .نقشه رخسارههای فرسایشي
حوضه شامل سه رخساره سطحي-شیاری ،شیاری و
شیاری-آبراههای است .قابل ذکر است که در هفت
واحد لیتولوژیكي فق یكي از انواع رخسارههای
فرسایشي قالب بود و فق در دو واحد لیتولوژیكي و
در هریک دو رخساره فرسایشي از گسترش قابل توجه
برخوردار بود .لذا به این ترتیب در شیب ثابت ا21
درصد و در کاربری اراضي قالب منطقه اکاربری
مرتعي  00 ،واحد کاری تعیین شد .در نهایت با
استفاده از نرمافزار  ،ArcGisنقشههای سنگشناسي،
شیب ،کاربری اراضي و رخسارههای فرسایشي با
یكدیگر تلفیق و نقشه واحدهای کاری برای حوضه
تهیه شد اجدول . 0
انجام بررسیهای میدانی و آزمایشگگاهی :بشرای

114/

تعیین میزان تلفشات خشاک هشر واحشد کشاری ،از یشک
دستگاه شبیهساز باران قابل حمل ،ساخت پژوهششكده
حفاظت خاک و آبخیزداری استفاده شد اشكل  . 2این
دستگاه دارای پلاتي بشه ابعشاد  021×84سشانتيمتشری
است .دستگاه شبیهساز باران از یک تششتک بشه ابعشاد
 0×0متر تشكیل ششده اسشت .جشنس تششتک از نشوع
 Plexiglassبا ضخامت هشت میليمتر در کشف و بدنشه
مشيباششد .فاصشله روزنشههشا در امتشداد طشول و عشرض
شبیهساز باران هشت میليمتر است .بنشابراین مجمشوع
کل روزنهها  013عدد بوده و ارتفاع دیواره تششتک 21
سانتيمتر و قطر روزنهها  1/11میليمتر است .با توجشه
به اینکه ضخامت کف تشتک هشت میليمتر است ،لذا
ميتوان شبیهساز باران را از نوع لولههای باریک در نظر
گرفت بهطوری که قطر لوله  1/11میليمتر و طول آن
هششت میلشيمتشر اسشت .متوسش انشدازه قطشرات 9/1
میليمتر بوده و هر قطره با سرعت  6/96متر در ثانیشه
از یک نازل سقوط ميکند .عوامل مثثر بر شدت بشاران
تولید شده به ارتفاع آب یشا فششار آب روی روزنشههشا و
قطر مفید روزنهها بسشتگي دارد .بشرای ایشنکشه بشارش
قطرات بهصورت یكنواخت بر روی سطا زمشین انجشام
شود ،از یک دستگاه موتور الكتریكي برای حرکت دادن
افقي تشتک شبیهساز باران استفاده شده است.

شكل  -1موقعیت حوضه مورد بررسي
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در این پژوهش ،آن دسته از تداومهایي که از نظشر
تولید رواناب و ایجشاد رسشوب مهش هسشتند و معمولشاً
کاربرد بیشتری دارند ،مشورد اسشتفاده قشرار گرفشت .بشا
توجه به این که شدت بارنشدگي  91دقیقشهای در دوره
بازگشت  01سال برای حوضه  91میليمتر در سشاعت
است ا ، 2101 ،N.R.A.R.K.لذا ،در این بررسي در هشر
یششک از  00واحششد کششاری ،در شششدت  91میلششيمتششر در
ساعت به مدت  91دقیقه و سه بار آزمایش با شبیهساز
باران در محل انجشام ششد .نهایتشاً  99نمونشه رسشوب و
رواناب به آزمایششگاه منتقشل و پشس از تعیشین حجش
رواناب و وزن رسوب ،میزان رسوبدهي در هر آزمشایش
تعیین شد ا Cantonو همكاران. 2110 ،
درصد پوششش گیشاهي و خشردهسشنگ موجشود در
سطا هر پلات تعیین شد .در هر واحد کاری ،مقاومشت
خاک سطحي با استفاده از یک دستگاه مقاومشتسشنﺞ
قابل حمل در  01نقطه انشدازهگیشری ششد ا Pardiniو
همكاران . 0331 ،مقاوتسنﺞ مشورد اسشتفاده سشاخت
کشور هلند ميباشد که توان اندازهگیری مقاومت پشنﺞ
میليمتر از سشطا خشاک را دارد .از خشاک مجشاور هشر
آزمایش ،از عمق صفر تا  06سشانتيمتشر نمونشه خشاک
برداشته شد .درصشد رطوبشت اولیشه ،وزن مخ شون و
بافت هر نمونه در آزمایشگاه تعیین ششد .بشرای تعیشین
درصد رطوبت اولیه خاک ،وزن مشخ شي از خشاک در
کوره الكتریكي در دمشای  016درجشه خششک ششد .از
میزان تفاوت بین وزن خاک اولیه با وزن خاک خشک،
درصد رطوبت اولیه خاک محاسبه شد .از نمونهها گشل
اشباع تهیه ششد .سشاس خ وصشیات ششیمیایي آنهشا
شامل اسیدیته ،هشدایت الكتریكشي ،کشربن آلشي طبشق

جلد  ،01شماره 0931 ،4

روش والكلي-بلک ا Duikerو همكاران ، 2110 ،میزان
آنیونها و کشاتیونهشا از روش مشوهر ،درصشد کربنشات
کلسی با استفاده از روش کلسيمتری و نسبت جشذب
سششدی بششا اسششتفاده از روشهششای اسششتاندارد ا،Page
 0332اندازهگیری شد.
تحلیل آماری اطلاعات :مقایسشه دادههشا و تجزیشه و
تحلیل اطلاعات اندازهگیری شده ،با استفاده از نرمافزار
 SPSS 22صورت گرفت .ابتدا ،نرمال بشودن دادههشا بشا
استفاده از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف در سطا پنﺞ
درصد مورد آزمون قشرار گرفشت .در تجزیشه واریشانس و
مقایسه میانگینها در سطا پنﺞ درصد از روش دانكشن
استفاده شد .بهمنظور شناخت ارتباط بین خ وصشیات
فیزیكوشیمیایي خاک با میشزان رسشوبدهي واحشدهای
کششاری مششورد بررسششي ،از روش همبسششتگي پیرسششون
استفاده شد ا Vahabiو  . 2118 ،Mahdianدر انتها با
استفاده از تحلیل رگرسیون ندمتغیره و بهرهگیری از
متغیرهای موثر در میزان فرسایش و رسوب ،اقشدام بشه
توسعه مدلهای خطي جهت بشرآورد هشدررفت خشاک
شد .در بهرهگیری از رگرسشیون نشد متغیشره از روش
 Stepwiseاستفاده ششد .میشزان رسشوب هشر آزمشایش
بششهعنششوان متغیششر وابسششته و پارامترهششای فیزیكششي و
شششیمیایي خششاک اشششامل مقاومششت مكششانیكي خششاک
سششطحي ،درصششد ماسششه ،سششیلت ،رس ،میششزان هششدایت
الكتریكي ،اسیدیته ،درصد کربنات کلسی  ،درصد ماده
آلي ،وزن مخ ون ظشاهری خشاک ،درصشد سشنگریزه
سطحي و پوشش گیاهي ،درصد رطوبت اولیه خشاک و
نسبت جذب سدی بهعنشوان متغیشر مسشتقل در نظشر
گرفته شد و نهایتاً بهترین مدل تعیین شد.

شكل  -2ت ویری از دستگاه شبیهساز باران مورد استفاده بر روی لیتولوژی مارني از سازند مارن قرمر ائوسن ا Eomدر حوضه مورد بررسي
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نتایج و بحث

شكل داده است.

بررسششيهای زمینشناسششي منطقششه نش شان داد کششه
لیتولوژیهشششای مشششارني و کنگلشششومرایي ،واحشششدهای
زمینشناسي حساس به فرسایش ميباشند .در منطقشه
نه واحد مارني و کنگلومرایي فرسایشپذیر با وسشعت و
مناطق پراکنش متفاوت ،وجود دارد اششكل  9کشه در
ادامه مورد بحل قرار گرفته است.
كنگلومرای نئوژن ( :)PLCاین واحد ،جدیدترین واحد
سنگي منطقه است که عمدتاً در قسمتهای غشرب تشا
شمال غرب حوضه بر روی لیتولشوژیهشای قشدیميتشر
واقع شده و بهصشورت تاشهماهورهشای کش ارتفشاعي در
سطا حوضه گسترش زیادی دارد.
مارن ژیپسدار ( :)Eoeاین واحد از مارنهای ژیاسدار
تشكیل شده و بهصشورت مورفولشوژی تاشهمشاهوری در
شمال شرق حوضه گسترش دارد.
مارن قرمز ( :)Eomمارنهای قرمز ،تاهماهورهای ک
ارتفاعي را در شرق حوضه به خود اخت ان داده است.
كنگلومرا و مارن قرمز ( :)Eocاین واحد از کنگلومرا و
مارن قرمز تشكیل شده و بهدلیل فرسایشپذیری
کمتر ،بخش اعظ ارتفاعات شمال و شرق حوضه را

سنگهای تیپ فلیش ( :)Eftواحد فلیش با رنگ
خاکستری روشن ،بهصورت تاهماهورهای ک ارتفاع در
اغلب قسمتهای حوضه پراکنش دارد .تیپ فلیش از
مارن ،ماسهسنگ ،کنگلومرا و توف سبز رنگ تشكیل
شده است.
كنگلومرا با میان لایههای مارن ( :)Ecmدر قسمتهای
جنوب غرب حوضه ،این واحد بهصورت تاههای پستي
دیده ميشود که در امتداد شمال شرق-جنوب غرب
گسترش یافته است.
سنگهای تبخیری با مارن سبز ( :)Eemاین واحد از
سنگهای تبخیری و بهویژه گچ و مارنهای سبز رنگ
تشكیل شده و از گسترش اندکي در قسمتهای
شمالي حوضه برخوردار است.
مارن سبز ( :)Etمارنهای سبز با میان لایههایي از
آهک در جنوب غرب منطقه گسترش نسبتاً کمي
داشته و بهصورت تاههای مرتفع دیده ميشوند.
كنگلومرای كرمان ( :)Pgkواحد کنگلومرای کرمان ،در
جنوب حوضه بهصورت تاه مرتفعي و با گسترش
شمال شرق-جنوب غرب دیده ميشود.

شكل  -3نقشه پراکنش واحدهای مارني و کنگلومرایي در حوضه مورد بررسي

بررسشششيها نششششان داد کشششه در مقایسشششه بشششین
لیتولوژیهشای حسشاس بشه فرسشایش ،لیتولشوژیهشای

مارني بیشترین میزان فرسایش و رسوبدهي را داشته و
نهشششتههای کنگلششومرایي کمتششرین میششزان فرسششایش و
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تولید رسوب را دارند و واحشدهای متششكل از مشارن و
کنگلومرا حالت حدواس را نشان ميدهند اششكل . 4
در مقایسه بین رخسشارههای فرسایششي نیشز رخسشاره
شششیاری-آبراهششهای و سششطحي-شششیاری بششهترتیششب بششا

جلد  ،01شماره 0931 ،4

میششانگین رسششوبدهي  221و  81گششرم در متششر مربششع،
بیشترین و کمترین فرسایش و رسشوبدهي را در واحشد
سطا نشان ميدهند اشكل . 6

شكل  -4نمودار مقایسه میانگین تولید رسوب در سنگهای مختلف حوضه

شكل  -5نمودار مقایسه میانگین رسوب تولیدی در تیپهای مختلف فرسایشي حوضه

در شششكل  ،1واحششدهای کششاری مششورد بررسششي و در
جدول  0میانگین نتایﺞ مربوط به آزمایشات انجام شده
با اسشتفاده از دسشتگاه ششبیهسشاز بشاران بشر روی ایشن
واحدها ،ارائه ششده اسشت .در جشدول  2نیشز میشانگین
برخششي از ویژگششيهششای فیزیكششي و شششیمیایي خششاک
واحششدهای کششاری مششورد بررسششي ارائششه شششده اسششت.
همانطور که جدول  0نشان ميدهد ،بیشترین میشزان
تولید تلفات خاک در واحد کاری  Eem-RGامارنهای
حاوی املاح فراوان واجد فرسایش ششیاری-آبراهشهای ،
به میزان  211/83گرم در متر مربع و کمتشرین میشزان

تولید تلفات خاک در واحد کشاری  ،Plc-SRبشه میشزان
 46/09گشرم در متشر مربشع ،بشا جشنس کنگلشومرا و بششا
فرسایش سطحي-شیاری اتفاق افتاده است .با توجه به
میزان سطا هشر واحشد کشاری و میشانگین وزن تلفشات
خاک بهدست آمده در واحد سطا امتر مربع بهوسیله
آزمایشهای انجام شده با شبیهساز باران ،میزان تولیشد
تلفات خاک در حوضشه مشورد بررسشي در نتیجشه یشک
بارش بشه ششدت  91میليمتشر در سشاعت در طشي 91
دقیقششه ،از سششطا لیتولوژیهششای فرسششایشپذیر حششدود
 19381تن برآورد ميشود.
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شكل  -6نقشه واحدهای کاری مورد بررسي
جدول  -1مشخ ات واحدهای کاری مورد بررسي و میزان رسوبدهي این واحدها با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران
مساحت
اکیلومتر مربع

مساحت
ادرصد

رسوب
اگرم در متر مربع

وزن رسوب
اتن

061/61
1/84
00/39
41/04
36/14
229/61
012/10
92/00

22/10
1/02
0/10
1/11
09/14
92/11
04/14
4/10

46/09
241/19
019/91
221/33
13/18
016/14
011/34
80/12

1000/02
218/94
0341/43
01133/66
1616/09
29416/38
01491/20
2110/34

0/26

211/83

2218/21

2/12
1/68

011/14
19/01

0418/62
264/11

نوع سنگ مادر

فرسایش غالب

واحد کاری

کنگلومرای نئوژن
مارن ژیاسدار
مارن قرمز
مارن قرمز
کنگلومرا و مارن قرمر
سنگهای تیپ فلیش
سنگهای تیپ فلیش
کنگلومرا با میان لایه مارن
سنگهای تبخیری با مارن
سبز
مارن سبز
کنگلومرای کرمان

سطحي-شیاری
شیاری-آبراههای
شیاری
شیاری-آبراههای
سطحي-شیاری
سطحي-شیاری
شیاری-آبراههای
سطحي-شیاری

Plc-SR

Ecm- SR

شیاری-آبراههای

Eem-RG

8/19

سطحي-شیاری
سطحي-شیاری

Et-SR

04/18
4/12

Eoe-RG
Eom-R
Eom-RG
Eoc- SR
Eft- SR
Eft-RG

Pgk-SR

وزن کل تلفات خاک تولید شده در حوضه اتن از واحدهای حساس به فرسایش ادر نتیجه یک بار بارش با شدت  91میلي
متر در ساعت و به مدت  91دقیقه در سطا حوضه

تفاوت در بافت خاک واحدهای کاری ،از دلایل
مه وجود تفاوت در میزان فرسایش و رسوبدهي آنها
است .تحلیل فیزیكي خاک واحدهای کاری نشان داد
که واحدهای مارني عمدتا دارای بافت سیلتي لوم تا
لوم و واحدهای کنگلومرایي دارای بافت لومي
ميباشند اجدول  . 9بالاتر بودن درصد سیلت و کمتر
بودن درصد ماسه در واحدهای مارني در مقایسه با
واحدهای کنگلومرایي ،حساسیت آنها را نسبت به

19381/66

فرسایش افزایش داده است .در این رابطه  Richterو
 Negendankا ، 0311معتقدند خاکهایي که در بافت
خود دارای  41تا  11درصد سیلت باشند ،دارای
قابلیت فرسایشپذیری بالایي هستند .را که در این
نوع خاکها ،هر دو جزء فرایند فرسایش اجدا شدن و
انتقال معمولاً با سهولت بیشتر صورت ميگیرد ،لذا،
ميتوان نتیجه گرفت خاکهای مارني که دارای درصد
بالای سیلت هستند ،بهدلیل سبندگي اندک ذرات

جلد  ،01شماره 0931 ،4
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انتقال بوده و ذرات ریز رس بهعلت سبندگي بین
ذرات ،نسبت به جدا شدن مقاوم ميباشند .این
نتیجهگیری ،مورد تایید محققین دیگر مانند Canga
ا 0333و  Abdinejhadا 2104نیز ميباشد.

سیلت ،خاکدانههای این خاکها در اثر مرطوب شدن
به سهولت شكسته شده و ذرات سیلت جدا و منتقل
ميشود .در نتیجه ،رسوبدهي افزایش ميیابد ،در
حاليکه ذرات ماسه بهدلیل اندازه بزرگتر ،مقاوم به

جدول  -2میانگین برخي از ویژگيهای فیزیكي و شیمیایي خاک واحدهای کاری مورد بررسي

واحد
کاری

اسیدیته

شوری
ادسي
زیمنس
بر متر

نسبت
جذب
سدی

رطوبت
اولیه
خاک
ادرصد

آهک
فعال
ادرصد

ماده
آلي
ادرصد

وزن
مخ ون
اگرم بر
سانتيمتر
مكعب

مقاومت
خاک
سطحي
اکیلوگرم بر
سانتيمتر
مكعب

پوشش
گیاهي
ادرصد

خردهسنگ
ادرصد

1/81
1/31
1/81
8/19
1/19
1/11
8/11
1/89
8/11
1/31
1/81

0/42
2/63
0/29
2/43
0/24
1/83
2/21
1/89
1/11
2/03
0/19

4/16
1/01
2/64
1/11
2/82
2/16
9/21
0/84
02/11
4/41
2/34

1/94
1/36
3/68
6/34
6/68
6/24
1/60
6/61
1/11
6/31
1/44

21/01
04/11
01/81
04/61
08/89
03/01
01/41
08/91
09/21
08/49
06/91

1/91
1/01
1/21
1/18
1/03
1/92
1/20
1/24
1/02
1/13
1/21

0/91
0/92
0/21
0/91
0/96
0/28
0/94
0/91
0/90
0/96
0/93

9/01
1/11
0/11
1/13
2/61
0/91
0/08
2/06
1/12
0/19
9/14

09/9
1/1
4/9
0/9
00/1
6/1
4/4
01/1
1/1
6/9
09

21/11
8/91
00/11
6/10
21/11
21/11
09/91
01/91
1/11
04/91
24/11

Plc-SR
Eoe-RG
Eom-R
Eom-RG
Eoc- SR
Eft- SR
Eft-RG
Ecm- SR
Eem-RG
Et-SR
Pgk-SR

جدول  -3طبقهبندی بافت واحدهای مارني و کنگلومرایي مورد بررسي
واحد کاری

درصد ماسه

درصد سیلت

درصد رس

بافت خاک

Plc-SR

49
92
98
90
44
49
99
46
28
91
40

41
62
42
41
98
93
44
91
64
44
41

01
01
21
22
08
08
29
08
08
21
03

Loam

Eoe-RG
Eom-R
Eom-RG
Eoc- SR
Eft- SR
Eft-RG
Ecm- SR
Eem-RG
Et-SR
Pgk-SR

نتایﺞ تحلیل واریانس مربوط به بررسي تشاثیر نشوع
واحد کشاری بشر میشزان فرسشایش و تولیشد رسشوب بشا
استفاده از روش آزمون  Fاجدول  4نشان ميدهد که
نوع واحد کاری بشر میشزان رسشوبدهي تاثیرگشذار بشوده
است و بهعبارت دیگشر ،میشانگین رسشوبدهي در انشواع

Silty Loam
Loam
Loam
Loam
Loam
Loam
Loam
Silty Loam
Clay Loam
Loam

مختلف لیتولوژیها با ه از نظر آماری تفاوت معنيدار
دارند ا. P<1/10
نتایﺞ تحلیل ارتباط بین میشزان فرسشایش خشاک و
تولید رسوب با ویژگيهای فیزیكي و شیمیایي خاک با
استفاده از رگرسیون ندمتغیره در جدول  6ارائه شده
است .نتایﺞ نشان داد که در رابطه رگرسشیوني حاصشل،

بررسي تاثیر نوع لیتولوژی بر میزان فرسایش و رسوبدهي خاک در حوزه آبخیز سد سنگرد

درصد سشنگریزه و پوششش گیشاهي موجشود در سشطا
خاک بهطور معكوس و درصد سیلت بشهطشور مسشتقی

181/

بهترتیب بیشترین تاثیر در تغییرات میشزان رسشوبدهي
واحدهای کاری را دارند.

جدول  -4نتایﺞ تحلیل واریانس برای بررسي اثر نوع واحد کاری بر میزان فرسایش و تولید رسوب
منابع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

نسبت F

P

ضریب ثابت

141691/192

01

141691/192

141/101

**>1/1110

نوع واحد کاری

084194/921

01

08419/492

08/618

**>1/1110

خطا

20139/014

22

کل

841916/021

99

** معنيدار در سطا یک درصد

جدول  -5رابطه رگرسیوني بین رسوب تولیدی و ویژگيهای فیزیكي و شیمیایي خاک

ضریب بتای
استاندارد

خطای استاندارد
برآورد

مجذور R

*-1/932
** -1/419

29/20

1/30

*** 1/248

مدل

Sediment Yield 103.33 6.34Grass cover  4.22
 Rock Fragment  3.24Silt 

* ** ،و *** بهترتیب ضریب بتای استاندارد برای ا ، Grasscoverا Rock Fragmentو ا Siltميباشد.

نتایﺞ مربوط به استفاده از روش بررسي همبستگي
پیرسون بهمنظشور ششناخت ارتبشاط بشین خ وصشیات
فیزیكوشیمیایي خاک با میشزان رسشوبدهي واحشدهای
کاری ،در جدول  1ارائه شده است .همانگونه که ایشن
جدول نشان ميدهد ،رسوبدهي لیتولوژیهای حساس
به فرسایش با درصد سیلت ،همبستگي مثبشت و قابشل
ملاحظه نشان دارند Richter .و  Negendankا، 0311
 Rienksو همكششششاران ا Duiker ، 2111و همكششششاران
ا Nikolaus ، 2110و همكاران ا De Santis ، 2114و
همكاران ا 2101و  Puliceو همكشاران ا ، 2102نیشز
در مطالعات خود به درصد بالای سیلت بهعنوان عامشل
مه در فرسایش خاک اشاره کشردهانشد .ضشمناً درصشد
بالای ماسه در خاک و درصد سنگریزه در سطا خشاک
ارتباط معكوس با میزان تولید رسوب دارد کشه از ایشن
نظششر بششا بررسششيهای  Merzoukو  Blakeا 0330و
 Wangو همكششاران ا ، 2102مطابقششت دارد .پوشششش
گیاهي موجشود بشر روی لیتولوژیهشای فرسشایشپذیر،
همبستگي منفي و بالایي را با تولید رسوب نششان داد.
نتیجه این بررسي با نتایﺞ بررسيهای محققیني ماننشد

 Leeو  Skogerboeا Cerda ، 0386ا، 0333
 Reguesو همكشششاران ا Canton ، 2111و همكشششاران
ا Mathys ، 2110و همكششاران ا Fernandez ، 2119و
 Vegaا 2111و  Vahabiو  Nikkamiا، 2118
ه خواني دارد .میشزان مشاده آلشي موجشود در خشاک از
عوامل دیگری است که با رسوبدهي همبستگي منفشي
امشششا پشششاییني را نششششان داد .همبسشششتگي منفشششي
فرسایشپذیری با ماده آلي ،بهوسیله محققین مختلشف
و از جملششششه  Martzا Duiker ، 0332و همكششششاران
ا 2110و  Fernandezو  Vegaا ، 2111تاییششد شششده
است .افشزایش مشاده آلشي در خشاک مشانع از فروپاششي
خاکدانهها ميشود ،بهطوری که در یک خاک معین بشا
افزایش قابل توجه مواد آلي ،نر فروپاششي خاکدانشهها
ميتواند تا به یک سوم کاهش یابد ا. 0330 ،Ekwe
در این بررسي ،میزان کربنات کلسی فعال با
رسوبدهي لیتولوژیهای فرسایشپذیر دارای
همبستگي منفي پاییني است اجدول  1که ميتوان
نتیجه گرفت با افزایش مقدار کربنات کلسی فعال
خاک ،پایداری خاک افزایش یافته و از شدت فرسایش
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و رسوبدهي خاک کاسته ميشود .بررسيهای
و  Imesonا ، 0333تاییدی بر این نتایﺞ است.
مقاومت خاک سطحي نیز با رسوبدهي لیتولوژیهای
مورد بررسي ،همبستگي منفي نشان داد .این
نتیجهگیری با نتایﺞ  Nearingو  Bradfordا، 0386
 Brunoriو همكاران ا Barthes ، 0383و Roos
ا 2112و  Nadal-Romeroو همكاران ا2111
مطابقت و با نتایﺞ  Schjonningا ، 0334مبني بر
عدم وجود رابطه بین مقاومت خاک با هدرفت خاک
مغایرت دارد Schjonning .ا ، 0334علت نبود ارتباط
را بهدلیل شرای اندازهگیری گزارش کرده است.
میزان رطوبت اولیه خاک نیز از عوامل دیگری
است که در این بررسي با میزان فرسایش و رسوبدهي
خاک همبستگي مثبت اما پاییني را نشان داد اجدول
 Fernandez . 1و  Vegaا Jordan ، 2111و همكاران
ا Vahabi ، 2118و  Nikkamiا Defersha ، 2118و
 Melesseا 2102و  Martinez-Murilloو همكاران
ا 2109به همبستگي مثبت رطوبت اولیه خاک با
Bouma

جلد  ،01شماره 0931 ،4

هدررفت خاک اشاره کردهاند .تاثیر مثبت رطوبت اولیه
خاک در میزان هدر رفت خاک به این دلیل است که
با افزایش میزان رطوبت قبلي خاک ،حج رواناب
افزایش یافته و هدررفت خاک افزایش ميیابد.
میزان رسشوب تولیشدی بشا ششوری ،نسشبت جشذب
سدی و اسیدیته خاک همبستگي مثبت نشان داد کشه
با تحقیقات انجام شده بهوسیله  De Santisو همكشاران
ا 2101مطابقششت دارد .در ایششن مششورد Merzouk ،و
 Blakeا 0330و  Rienksو همكشششاران ا ، 2111نیشششز
نتیجششه گرفتنششد ،رسششوب تولیششدی بششا شششوری خششاک
همبستگي مثبت دارد .نسبت بالشای جشذب سشدی در
مارنها ميتواند مهمترین شاخص پراکندگي خاکهای
مشششارني باششششد Hassanzade Nofouti .و همكشششاران
ا ، 2118نیششز در تحقیقششات خششود بششر روی مششارنهششای
ایوانكي نتیجه گرفتند که برخي ویژگيهای فیزیكشي و
شیمیایي مارنها مانند میزان ششوری و نسشبت جشذب
سدی از عوامل اصلي فرسایشپذیری مارنها به ششمار
ميروند.

جدول  -6نتایﺞ حاصل از روش همبستگي پیرسون در تعیین همبستگي رسوبدهي واحدهای کاری با ویژگيهای خاک
ویژگيهای
خاک

مقاومت
فیزیكي
خاک

ماسه

سیلت

پوشش
رس خردهسنگ
گیاهي

رطوبت
اولیه
خاک

کربن
آلي

آهک

نسبت جذب
اسیدیته
شوری
سدی

رسوبدهي **1/661** 1/121** 1/683** -1/440* -1/493* 1/491* -1/313** -1/836** 1/110 1/114** -1/111** -1/886
* و ** بهترتیب همبستگي در سطا احتمال پنﺞ و یک درصد

تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها در سطا پشنﺞ
درصششد بششه روش دانكششن نشششان داد کششه رسششوبدهي
واحششدهای کششاری از نظششر آمششاری بششا یكششدیگر تفششاوت
معنيدار داشته و بر اساس تفاوت در میزان فرسایش و
تولید رسوب ،در سه گشروه قشرار ميگیرنشد اششكل . 1
واحد کاری  Eem-RGبا میشانگین رسشوبدهي 211/83
گرم در متر مربع دارای بیشترین میزان رسوبدهي بوده
و در گششروه  aقششرار گرفتششه و واحششد کششاری  Plc-SRبششا
میششانگین رسششوبدهي  46/09گششرم در متششر مربششع بششا
کمترین میزان رسوبدهي ،در گروه  cواقع ششده اسشت.
سایر موارد به شرح زیر است:
بین واحشد کشاری  Eem-RGکشه بیششترین مقشدار
رسوبدهي را نشان ميدهد با واحدهای کاری Eoe-RG
و  ،Eom-RGاز نظر تولید رسوب اختلشاف معنشيداری

در سطا پنﺞ درصد مششاهده نميششود ،امشا بشا سشایر
واحدهای کاری اختلاف معنيداری وجشود دارد .واحشد
کاری  Plc-SRکه دارای کمترین مقدار تولیشد رسشوب
است با واحشدهای کشاری ،Ecm-SR ،Eft-SR ،Eoc-Sr
 Et-SRو  Pgk-Srاز نظر رسوبدهي اختلاف معنشيداری
در سطا پنﺞ درصد ندارد ،اما با سایر واحدهای کشاری،
اختلاف معنيدار نشان ميدهد.
با توجه به نتیجه تحلیل تجزیه واریانس و مقایسشه
میانگینها بشه روش دانكشن کشه نششان داد ،واحشدهای
کاری با توجه به میزان رسوبدهي ،در سشه گشروه قشرار
ميگیرند ،ميتوان نتیجه گرفت که ایشن سشه گشروه از
نظر میزان فرسشایش و رسشوبدهي بشا یكشدیگر تفشاوت
معنششيدار دارنششد کششه متششاثر از ویژگششيهششای فیزیكششي و
شیمیایي ذاتي نوع سنگ مشادری مشيباششد Bryan .و
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 Campbellا Nadal-Romero ، 0381و همكششششاران و
 Moreno-des Herasو  Gallartا 2101نیشششششز در
تحقیقات خود نتیجه گرفتند ،لیتولوژیهای دانهریشز و
یا سخت نشده از قبیل مارنها ،رسسنگها و برخي از
شیلها ،بشهدلیشل فرسشایش و رسشوبدهي زیشاد ،مكشان
گسشششترش بدلنشششدها مشششيباششششند .در ایشششن رابطشششه
 Haregeweynو همكاران ا ، 2119تغییرپذیری تلفات

خششاک را عمششدتاً وابسششته بششه تفششاوت در زمینشناسششي،
پوشش زمین و فعالیتهشای انسشاني دانسشته و Cerda
ا 2112معتقد است که در مناطق واجد خاکهای بشا
فرسایشپذیری زیاد که فاقد پوشش گیاهي بشوده و یشا
میزان پوشش گیاهي نا یز است ،سرشت ذاتي سشنگ
مادر ،نقش به سزایي در تولید رواناب و هدررفت خاک
بر عهده دارد.

a

a

a
b
c
c

c
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b
c
c

c

شكل  -7نتایﺞ مقایسه میانگین رسوبدهي واحدهای کاری با استفاده از آزمون دانكن

نتیجهگیری
این بررسي نشان داد که واحشدهای زمشینشناسشي
مششارني و کنگلششومرایي فرسششایشپششذیر ،حششدود 131
کیلومتر مربع ،معادل  61/1درصشد از مسشاحت حشوزه
آبخیز سد سنگرد سبزوار را تشكیل ميدهند.
یكي از دلایشل مهش در تفشاوت میشزان فرسشایش و
تولید رسوب در واحدهای کاری مشورد بررسشي ،وجشود
تفاوت در بافت این واحدها ميباشد .واحشدهای مشارني
عمدتا دارای بافت سیلتي لوم تا لوم بوده و در مقایسشه
بششا واحششدهای کنگلششومرایي کششه دارای بافششت لششومي
ميباشند ،در اجزای بافت خود دارای درصشد بیششتری
سیلت و مقدار کمتری ماسه هستند.
بشششهدلیشششل سشششبندگي انشششدک ذرات سشششیلت،
خاکدانههای خاکهای مارني در اثر مرطوب ششدن بشه
سهولت شكسشته ششده و ذرات سشیلت جشدا و منتقشل
ميشود .در حاليکه ذرات ماسه بهدلیل اندازه بزرگتر،
مقششاوم بششه انتقششال بششوده و ذرات ریششز رس بششهعلششت
سبندگي بشین ذرات ،نسشبت بشه جشدا ششدن مقشاوم

ميباشند .در نتیجه ،رسشوبدهي خشاکهشای مشارني در
مقایسه با خاکهای با منشاء کنگلشومرایي ،بشه مراتشب
بیشتر است.
نتایﺞ تحلیلي کشه بشا اسشتفاده از روش همبسشتگي
پیرسون و رگرسیون ند متغیره انجام شد ،نششان داد
که درصد سیلت ،رطوبت اولیه خاک ،شوری ،اسشیدیته
و نسششبت جششذب سششدی خششاک بششا میششزان فرسششایش و
رسششوبدهي خششاک دارای همبسششتگي مثبششت و عوامششل
درصد پوششش گیشاهي و درصشد سشنگریزه موجشود در
سطا خاک و همچنشین ،درصشد ماسشه ،کشربن آلشي و
درصد آهک فعال خشاک بشا میشزان فرسشایش و تولیشد
رسوب ،همبستگي منفي نشان ميدهند.
تجزیششه واریششانس و مقایسششه میانگینهششا بششه روش
دانكن نیز نشان داد که واحدهای کشاری بشا توجشه بشه
میزان رسوبدهي ،در سه گروه قرار ميگیرند ،بهطشوری
که واحدهای مارني بیشترین میشزان تولیشد رسشوب را
داشششته و واحششدهای کنگلششومرایي کمتششرین میششزان
فرسششایش و رسششوب را دارا هسششتند .ب شر ایششن اسششاس،

0931 ،4  شماره،01 جلد

که متاثر از ویژگيهای فیزیكي و شیمیایي ذاتشي نشوع
.سنگ مادری ميباشد
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ميتوان نتیجه گرفت که این سه گشروه از نظشر میشزان
فرسایش و رسوبدهي با یكدیگر تفاوت معنيدار دارنشد
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Abstract
On areas with highly eroded soils, where vegetation is absent or negligible, runoff
generation and erosion processes can greatly be affected by the nature of parent
material. This research was carried out to investigate the effects of lithology and soil
parent material on erosion and soil loss, using rainfall simulator in Sangerd Drainage
Basin which is located in Khorasan Razavi Province. To do this research, 11
homogeneous soil units (map units) with the same slope (20%), land use (rangeland),
different lithology (marls and conglomerate) and erosion facies (sheet-rill, rill and rillgully) were selected. A rainfall simulator producing 36 mm h-1 rainfall intensity and 30
minute duration was used at 33 locations over soil erosion plots. The amount of
sediments was measured. In order to investigate factors affecting on soil erosion and
sediment yield, soil was sampled from 0-15 cm depth of plot adjacent areas. For
statistical analysis, SPSS 22 was used. Results showed that soil erosion and sediment
yield have meaningful differences in different lithologies. Eem-RG and Plc-SR soil
units with 260.9 and 45.1 gr m-2 have the most and the least sediment yield,
respectively. It was found that the sediment yield had positive correlation with some soil
properties such as silt, Ec, pH, SAR and antecedent soil moisture and negative
correlation with sand, OC, NPV, vegetation and rock fragment cover.
Keywords: Conglomerate, Marl, Rainfall simulator, Soil erodibility, Soil loss
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