
 
 

 



 

 اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاه تعهدنامه

  

هايِ ناشی از انجام  تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشد می دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

  

 گرایش مهندسی منابع طبیعیرشته  ارشد کارشناسیمقطع  آموخته دانش ابراهیم عسگري حسنکلواینجانب 

 9433494104دانشجویی  به شماره محقق اردبیلیدانشگاه  کشاورزي و منابع طبیعی دانشکده آبخیزداري

پذیري و پایداري  تعیین اثرات فرسایشتحصیلی خود تحت عنوان  نامه از پایان 27/10/1396که در تاریخ 

 شیران اردبیل شناسی در حوزه آبخیز قره تلف زمینرواناب و رسوب در سازندهاي مخ تولیدها بر  خاکدانه

  :شوم که ام، متعهد می دفاع نموده

  

عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر        گونه مدرك تحصـیلی یـا بـه    نامه را قبالً براي دریافت هیچ این پایان) 1

  .ام ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده دانشگاه

 .گیرم ي تحصیلی خود را بر عهده می نامه مسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان )2

  .باشد نامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می این پایان) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا      در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

نتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     رعایت اصل اما

  .ام نموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و    چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

  .و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمي معاونت پژوهشی  نامه را داشته باشم، از حوزه پایان

هـا و انـواع    ها، سـمینارها، گردهمـایی   ها، کنفرانس نامه در همایش ي مستخرج از این پایان ي مقاله در صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی،     (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن  ) 7
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  73 :اتصفح تعداد                 27/10/1396 :دفاع تاریخ                         کشاورزي و منابع طبیعی دانشکده

  :چکیده

ها، تفاوت در  ر سنگهاي موجود در ساختا دلیل اختالف در کانی شوند به که روي سنگ بسترهاي متفاوت تشکیل می هایی خاك     

 هايهمین ترتیب نوع سازند به. رواناب و رسوب دارندتولید ها تاثیر متفاوتی بر روي  شناسی آن کانی و مشخصات فیزیکی، شیمیایی

شناسی نیز بر اساس تفاوت در بافت، ترکیب، مقاومت و حساسیت در برابر فرسایش و تولید رسوب متفاوتی دارند و  زمین

هاي فیزیکی و شیمیایی  شناسی و ویژگی نواع واحدهاي سنگی و رسوبی مبتنی بر خصوصیات کمی و کیفی سنگپذیري ا فرسایش

هاي مختلفی براي بررسی میزان فرسایش، رسوب و رواناب تولیدي در سازندهاي مختلف وجود دارد و  روش .باشد ها می آن

شناسی حوزه آبخیز و بررسی مقاومت واحدهاي  هاي سنگ ویژگی. باشد ساز باران می استفاده از دستگاه شبیه ،ترین روش متداول

با توجه به اهمیت این . سنگی نسبت به فرسایش در مطالعات فرسایش و رسوب و حفاظت خاك از اهمیت زیادي برخوردار است

سوب در سازندهاي ها بر روي تولید رواناب و ر و پایداري خاکدانه پذیري فرسایشاثرات موضوع، در تحقیق حاضر به بررسی 

  .ساز باران پرداخته شد شیران با استفاده از دستگاه شبیه شناسی حوزه آبخیز قره زمین

برداري رواناب و رسوب با استفاده  فیق سازندهاي با ضریب مقاومت در برابر فرسایش مشابه اقدام به نمونهاین پژوهش پس از تلدر 

 پذیري نموده، سپس مقدار رواناب و رسوب و پارامترهاي مربوط به عامل فرسایشه نمون 45به تعداد ساز و خاك  از دستگاه باران

گرم بر لیتر،  26/4تا  0لیتر، رسوب  04/15تا  0ها در دامنه  یر رواناب در نمونهتغییرات مقاد .در آزمایشگاه تعیین گردید )K(خاك 

 t ha h ha-1تا  12/0نیز بین ) K(پذیري  و مقدار عامل فرسایشد درص 28/5تا  91/1ماده آلی  دقیقه، 14تا  0تانه شروع رواناب آس
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شروع رواناب و  پذیري، میزان رواناب، آستانه شناسی از نظر فرسایش براي مقایسه سازندهاي زمین. باشد می 25/0 

شناسی این حوزه آبخیز از نظر  نطرفه استفاده گردید که نتایج نشان داد بین سازندهاي زمی مقدار رسوب از آنالیز واریانس یک

 05/0داري مشاهده نشد اما از نظر آستانه شروع رواناب این سازندها در سطح  پذیري، مقدار رواناب و رسوب اختالف معنی فرسایش

ربوط به ترین مقدار این عامل م پذیري در سطح حوزه نشان داد که بیش نتایج تغییرات عامل فرسایش .داري بودند تفاوت معنیداراي 

هاي باالدست یا جنوبی و جنوب شرقی این  بخش هايسازندبه ترین مقدار آن نیز مربوط  میانی و مرکزي و کم سازندهاي بخش

ترین مقدار و  محوزه آبخیز ک) بخش جنوبی(باالدست سازندهاي یر آستانه شروع رواناب در تغییرات در متغاین . باشد حوزه آبخیز می

و از بخش باالدست حوزه آبخیز به سمت  ترین مقدار را دارد دست یا شمالی بیش هاي پایین بخشسی شنا سازندهاي زمیندر 

باالدست حوزه سازندهاي مقدار رواناب نیز در . یابد افزایش میشناسی  در سازندهاي زمیندست آستانه شروع رواناب  هاي پایین بخش

تر ولی  مقدار رسوب در باالدست حوزه آبخیز مقدار کم. باشد مین مقدار تری دست کم هاي پایین بخشسازندهاي در ترین مقدار و  بیش

ترین مقدار را دارد یعنی از بخش باالدست به سمت خروجی حوزه آبخیز بر مقدار  دست حوزه آبخیز بیش در بخش خروجی و پایین

  .شود سازندها افزوده می دررسوب تولیدي 

  شیران قرهحوزه شناسی،  ساز، سازند زمین ، بارانKخاکدانه، فاکتور پایداري  پذیري، فرسایش :هاواژه کلید
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  مقدمه و بیان مسئله - 1-1

 فرسایش، توسعه کاهشتالش براي  تا است شده موجب طبیعی منابع به نیاز افزایش و جمعیت افزونروز رشد

 در تولید. گردد مطرح اخیر هاي دهه طی ضروري امري عنوان به زیست محیط و طبیعی منابع پایدار مدیریت و کشاورزي

از  بیش امروزه که طوري به. است نیازمند بستر حیات عنوان به خاك و مایه حیات عنوان بهآب  اصلی ماده دو زمین به سطح

جهان،  امروز مشکالت ترین مهم از طرفی یکی از ).2000، 1ردراج(آید  می دست به خاك از جهان غذایی مواد ددرص 97

) رواناب(سطحی  جریان وسیله به و شده جدا هم از خاك ذرات آن طی که است اي پدیده فرسایش. باشد می خاك فرسایش

 خاك فرسایش، اثر بر کلی طور به). 2005، 3؛ مورگان2003و همکاران،  2آنگیما(شوند  منتقل میبه مناطق دیگر یا باد 

 نظر از ویژه به خاك فیزیکی شرایط و شوند می دسترس خارج از تدریج به گیاه نیاز سطحی و عناصر غذایی مورد خیز حاصل

  ).1385رفاهی، (گردد  می نامناسب نفوذپذیري

 خاك کشوري هر منابع ترینمهم از بوده و یکی خاك جایگاه مناسبی جهت رشد و نمو گیاه و ایجاد پوشش گیاهی

موجب  )مل بیولوژیک، جنس سنگ بسترعوا(صورت داخلی  حاصل تاثیرهاي متقابل مجموعه عواملی است که به بوده که

چه این سرمایه ارزشمند حفظ  و چنان) 1386احمدي و همکاران، (شوند  تقویت یا کاهش تاثیر یکدیگر در ایجاد فرسایش می

تخریب خاك ناشی از فرسایش آبی . دنبال خواهد داشت ش خاك و تخریب منابع طبیعی را بهکمبود مواد غذایی، فرسای نگردد

عاملی که وجود . یک مشکل جدي در کاهش کیفیت خاك محسوب شده که بشر براي تأمین غذاي خود به آن وابسته است

همین جهت است که مبارزه با  به. کند عمل میها  بین بردن آنکند فرسایش است که همواره براي از  آب و خاك را تهدید می

تري  با توجه به روند رشد جمعیت و نیاز به مواد غذایی باید توجه بیش. فرسایش در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است

ی جهانی و یکی از خاك یک مسئله محیطرفت و هدرفرسایش . عمل آید داري بهینه از این موهبت الهی بهبر به حفظ و بهره

و سبب کاهش محصول و برهم زدن  ي خاك و کیفیت آب کاستهخیز حاصلمعضالت انسان متمدن امروزي است که از 

و احتمال ایجاد سیل را  گردد ها می هاي آبیاري و رودخانه ، کانالها زایی سبب انسداد آبراهه با رسوب شود و امنیت غذایی می

. کند ها را کم می و در نتیجه عمر آن دادهها را کاهش  آن  کردن مخازن سدها، ظرفیت ذخیره چنین با پر هم .دهد افزایش می

در  .سازد این تأسیسات بنا شده است لطمه وارد می فرسایش به این ترتیب، به برنامه توسعه کشاورزي منطقه که بر پایه

مقصودي و (. باشد فرسایش خاك، امري ضروري مییکی از فرآیندهاي اصلی  عنوان بهنتیجه بررسی میزان رواناب تولیدي 

و همکاران،  1؛ ویلدهابر2010و همکاران،  6؛ اویانگ2008و همکاران،  5؛ شریدان2008و همکاران،  4ژو؛ 1388، یمانی

                                                
1- Gerrard 
2- Angima 
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4- Zhou 
5- Sheridan 
6- Ouyang 
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ها  مدت وجود فرسایش خاك نه تنها مضر نیست، بلکه باعث تشکیل و توسعه دشتز دیدگاه ژئومورفولوژي و در درازا). 2011

تر، فرسایش باعث از بین رفتن خاك و کاهش تولید  ولی در مقیاس زمانی کوتاه. گردد اراضی مناسب براي کشت و زرع می و

). 1390اسمعلی و عبداللهی، (رسان است  ذا از خاك دارد، فرسایش خاك آسیببنابراین براي انسان که نیاز به تولید غ. شود می

تواند آن را  هاي انسان می توان آن را کامال از بین برد ولی فعالیت اپذیر بوده و نمیطور کلی فرسایش یک پدیده اجتناب ن هب

هاي اخیر  د داشته، ولی در دهههر چند فرسایش خاك در طول تاریخ وجو). 1385رفاهی، (تشدید نموده و یا کاهش دهد 

طور کلی باید اظهار داشت که نوع  به ).1382آبادي و همکاران،  شکل(دلیل کاربري نامناسب اراضی شدت یافته است  به

و در اثر ) 2007و همکاران،  2مولینا( دارندرابطه نزدیکی با یکدیگر  خاك برداري از زمین و کاربري اراضی و فرسایش بهره

شوند که این  رت نامناسب و نامعقول استفاده میصو تر اراضی به قابلیت و تناسب کاربري زمین، بیش مسئلهعدم توجه به 

هنگامی  ).1391نژاد و همکاران،  نجفی(دهد  هاي آبخیز را افزایش می حوزهدر و تولید رسوب  خاك ستفاده نادرست، فرسایشا

و در صورتی که سطح  شدهتر از شدت بارندگی باشد، بخشی از بارندگی در سطح خاك جمع  که شدت نفوذ آب در خاك کم

تولید رواناب فرآیند مهمی است که با هدررفت ). 1993، 3لروسو(آورد  جود میو ، رواناب را بهدار باشد، بخشی از آن خاك شیب

شریدان و همکاران، (باشد  در هدررفت عناصر غذایی مرتبط می خاك و اثرات محیطی عملیات کشاورزي به سبب دخالت آن

2008 .(  

ولید محصوالت کشاورزي آوري ت هاي اخیر رشد جمعیت، مهاجرت روستائیان به شهرها و سطح پایین فن در دهه

وسیله  فرسایش خاك به). 1384شهري و صادقی،  کهنه عاقلی(را فراهم آورده است  هاي فرسایش و تخریب منابع خاك زمینه

و  4بوخیر(گیر است  خشک است و اثرات منفی آن چشم مرطوب مدیترانه و نیمه ک مشکل عمده تخریب در نواحی نیمهآب ی

سطح کشور داراي درصد از  90اك در کشور ما از این جهت حائز اهمیت است که در حدود فرسایش خ). 2008همکاران، 

باشد در چنین شرایطی نبود  خشک بوده و بارندگی در این مناطق از پراکنش زمانی مناسب برخوردار نمی اقلیم خشک و نیمه

احمدي و محمدي، ( شود میخاك در سال  يمقدار زیاداز بین رفتن شش گیاهی همراه با افزایش رواناب موجب یا کمبود پو

شناسی، شیب و  پذیري مواد زمین پتانسیل فرسایش یک حوزه آبخیز نتیجه تاثیر متقابل عامل فرسایندگی، فرسایش ).1389

). 1390نژاد و همکاران،  عبدي(کاربري اراضی است بر این اساس، رواناب یکی از عوامل مهم در بحث فرسایش آبی است 

 و است ثابت و کم عموماً کوچک هاى آبخیز حوزه مقیاس در گیاهى پوشش و خیزى لرزه مانند اقلیم، محیطى املعو تغییر

نیا و احزن،  فیض( باشد متغیر نیز کوچک هاى در حوزه حتى تواند می مواد، شناسى سنگ هاي ویژگی است که صورتى در این

1386.(  

در  مواد این کردن انباشته و آن مواد نقل و حمل شدن، برداشته زمین، سطح از قسمتی شدن فرسوده اعمال مجموعه

 نام فرآیند یک عنوان به فرسایش از ژئومورفولوژي شود در می نامیده فرسایش علم ژئومورفولوژي اصطالح در ،مکان دیگر
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 کارهاي از یکی اینبنابر است، زمین سطح هاي ناهمواري و اشکال بررسی علم ژئومورفولوژي). 1384 شایان،(شود  می برده

 فرآیند. است گردیده مختلف نقاط در ژئومورفولوژیکی اشکال و ها لندفرم ایجاد به منجر که بوده فرآیندهایی مطالعه آن

است  گرفته صورت یخچال باد، آب، توسط که شده متعددي هاي گیري لندفرم هاي طوالنی منجر به شکل زمان در فرسایش

 ).1390شایان و زارع، (

 اختالف و ها سنگ ساختار در موجود هاي کانی دلیل اختالف به متفاوت بسترهاي سنگ روي شده تشکیل هاي خاك

بنابراین تاثیر متفاوتی هم بر  ،هستند متفاوتی بندي رده و شناسی کانی فیزیکی، شیمیایی، مشخصات داراي ها آن مقاومت

 واحدهاي مقاومت شناسی حوزه آبخیز و بررسی ي سنگها ویژگی). 1990، 1برادي(رواناب و رسوب خواهند داشت روي 

 فرسایش میزان. است زیادي برخوردار اهمیت رسوب و حفاظت خاك از و فرسایش مطالعات در به فرسایش نسبت سنگی

 هاي ویژگی تعیین کننده پارامترهاي یکی از رسوبی، هاي حوزه جابجایی به طریق عوامل از حمل رسوبات و سنگی واحدهاي

، 4سوئی و لیئو؛ 2009و همکاران،  3برآون؛ 2004، 2زجون(رسوبی است  هاي توده مجددجایی  جابه یا و ورفولوژیکیژئوم

 تولید توان شیب، و فرسایش نوع سنگی، ترکیب نوع بسته به حوزه آبخیز، در مختلف شناختی ریخت زمین واحدهاي). 2009

 کاري واحدهاي دهی خاك تلفات میزان آیند و در می شمار ه آبخیز بهحوز در خاك تلفات منشأ دارند که متفاوتی خاك تلفات

شناسی بر اساس  نوع سازند زمین). 1390ربیعی و همکاران،  ؛ شیخ1389نژاد و همکاران،  عبدي(کنند  می مهمی را ایفا نقش

هاي آبخیزداري  اري از طرحدر بسی. متفاوتی دارند رسوب تفاوت بافت، ترکیب و مقاومت حساسیت در برابر فرسایش و تولید

مواد . هاي مختلف حوزه آبخیز در مقابل فرسایش مشخص شود گیري شدت فرسایش نیاز است تا مقاومت سنگ براي اندازه

دهنده سطح زمین ممکن است از نظر سنی از مواد ماقبل کواترنر و یا مواد کواترنري باشند، مواد ماقبل کواترنر عمدتا  تشکیل

هستند، اما به مقدار کم شامل واحدهاي نسبتاً ) ها و خاکسترهاي آتشفشانی مارن(ا یا سازندهاي پیوسته ه متشکل از سنگ

هاي عمده توپوگرافی سطح زمین  قسمت. شوند نیز می) سازندهاي قرمز باالیی و پایینی و سازند هزار دره: مانند(ناپیوسته 

شناسی هستند که در نزدیکی سطح  ترین مواد زمین مواد کواترنر معمولتحت تاثیر مورفودینامیک دوره کواترنر تکوین یافته و 

شوند و متشکل از خاك یا مواد ناپیوسته برجا و نهشته، رسوب یا مواد ناپیوسته انتقالی و نابرجا  زمین یا بر روي آن یافت می

فرسایش  ها از نظر و این نهشته هاي کواترنر پوشیده شده است هاي داخلی از نهشته سر، دشت و حوزه مناطق دشت. هستند

ها و  رفتار سنگ. اند تر سازندهاي قدیمی به حالت تعادل رسیده باشند زیرا بیش قبل دوره کواترنر میهاي ما تر از نهشته حساس

هاي کواترنر در مقابل هوازدگی و فرسایش بستگی به عواملی مانند عوامل مربوط به سرشت سنگ و عوامل مربوط به  نهشته

وضعیت پوشش گیاهی، عامل عوامل متعدد دیگري نیز مانند ژئومورفولوژي، نوع اقلیم، . ط خارجی دربرگیرنده سنگ داردمحی

نیا و  ؛ فیض1387نیا و همکاران،  ؛ فیض1382اقبال،  نیا و زارع خوش فیض(در فرسایش سازندهاي مختلف موثرند انسانی 

ي بررسی میزان فرسایش، رسوب و رواناب تولیدي در سازندهاي مختلف هاي مختلفی برا طور معمول روش به). 1388احزن، 

                                                
1- Brady 
2- Jones 
3- Brown 
4- Sui and Liu 



 

5 

 

ساز است که خصوصیات فیزیکی باران در آن قابل  ترین روش با کاربرد وسیع استفاده از دستگاه باران وجود دارد ولی متداول

 چنین در صنوعی است همسازهاي م سرعت، کارائی و امکان تکرارپذیري از دیگر مزایاي استفاده از باران. اعمال است

 کمبود چنین هم و محیطی شرایط تفاوت علت به. دارد نیز کاربرد فیزیکی با مبناي هاي مدل واسنجی و پارامترسازي

برآورد  که این باشد، حال می بر هزینه و گیر وقت نیز سازي مشابه امکانات از استفاده سازندها و وسعت و آماري اطالعات

 تعمیم و استفاده قابل و بوده مفید هزینه و زمان کاهش در زیادي حد تا انتقالی توابع با خصوصیات این اساس بر هایی مدل

  ).2012، 2؛ آنترونیکا و توري2000و همکاران،  1الچ(باشد  می

بارندگی، پوشش  هاي ویژگی به وابسته زیادي حد تا گرفته و شکل بارندگی از پس زمانی مدت شدن سپري با رواناب

 کاهش باران، درصد پوشش گیاهی پایین، درصد باالي خاك لخت و تر بیش شدت. شیب است و مواد مادري ن،سطح زمی

 انتقال و کنش براي تري بیش ادامه نیروي در و شده رواناب حجم افزایش موجب خاك هاي سطحی الیه آبگیري ظرفیت

 بررسی مورد مقیاس به زیادي حد تا شروع رواناب زمان بر مؤثر هاي عامل بندي اولویت هرچند. شود می آماده خاك ذرات

بارندگی، مواد مادري و  هاي ویژگی گفت توان می مجموع در اولویت و از نظر صرف اما .)2004، 3کامرات(است  وابسته

 زمان بر مؤثر هاي عامل ترین مهم از جمله ها مقیاس تمامی در شیب و گیاهی پوشش سطح خاك، پوشش خاك، شرایط

 و رواناب شروع زمان از آگاهی. )1393درویشان و همکاران،  ؛ خالدي1383شریفی و همکاران، (هستند  انابرو تشکیل

. است ضروري رواناب مقدار کاهش و وقوع تأخیر در براي ایجاد مدیریتی کار راه ارائه براي آن بر هاي مؤثر عامل شناخت

 که باشد می رواناب گیرى شکل و طبیعى تغذیه ظرفیت عییندر ت مهمى نمایه رواناب شروع تا اولیه رطوبت جذب ظرفیت

 از شناختى آب در کاربردهاى مؤلفه این برآورد چنین، هم. است شده شناخته رواناب آستانه یا و بارش اولیه تلفات عنوان به

 با منطقه هر در4 شروع رواناب آستانه تعیین پس از. )1391پرهمت و همکاران، (باشد  مى نیاز مورد سیالب جمله برآورد

 عملیات و صحیح برآورد با و کار گرفت به را مناسب تمهیدات توان می مهندسی عملیات بیولوژیک و هاي روش از استفاده

چنین آستانه شروع رواناب  هم. )1394ابراهیمی و همکاران، (کرد  جلوگیري سیالب به رواناب تبدیل از و مهندسی مدیریتی

مقدار آستانه زمانی اتفاق . شود ها مربوط می هاي مختلف است که به بافت آن خاك ت آب خاكدهنده میزان نگهداش نشان

تر از مقدار آستانه  بنابراین هنگامی که بارندگی کم .افتد که برخی از مشخصات خاك مثل عمق خاك اشباع از آب شود می

 آستانه تعیین با .شود بارندگی به رواناب تبدیل می ی ازافتد در حالی که باالتر از این مقدار بخش است هیچ روانابی اتفاق نمی

 رواناب در آغاز سبب که را بارشی مقدار تر کم هزینه و تر دقت بیش و سرعت با توان می باران ساز شبیه توسط رواناب شروع

کاهش  ها، سیالب حجم کاهش براي توان می رواناب شروع از آستانه آگاهی از پس. زد تخمین شود، می مختلف شرایط

شریفی و (نمود  ریزي برنامه نزوالت از بهتر استفاده و تشدید شونده فرسایش کنترل فرسایش، و سیل خسارات هزینه

  . )1383همکاران، 

                                                
1- Loch 
2- Antronica and Torri 
3- Cammeraat 
4- Runoff Threshold 
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  پذیري خاك فرسایش - 1-2

هاي  این شاخص به ویژگی. کند میزان تاثیرپذیري خاك را نسبت به عوامل فرسایش بیان می 1پذیري خاك فرسایش

رفت خاك به طور کلی عبارت است از مقدار هدر حساسیت طبیعی آن نسبت به عوامل فرسایش بستگی داشته و به خاك و

یرهاي متغ. شود گیري می اندازه) درصد 9متر و شیب متوسط  1/22پالتی با طول (در پالت استاندارد که  EI30یک واحد  يازا

پذیري خاك،  فرسایش. باشند ر الیه سطحی، نفوذپذیري میساختمان د ، ماده آلی، اندازه و ثباتخاك بافت ،مهم دخیل در آن

کند  خصوصیتی پویاست که با زمان، رطوبت خاك، شخم، فعالیت حیوانات و فاکتورهاي شیمیایی و زیستی تغییر می

  ).1387 همکاران، و زاده حسینعلی(

 ذرات خواص توسط آن از بخشی که دهفرساین نیروهاي تحمل در خاك و رسوبسنگ،  توانایی یعنی پذیري فرسایش

 مختلف عوامل توسط حفاظت وسیله هب آن از قسمتی و مخصوص وزن و اندازه شکل، چسبندگی، نظیر مواد ساختمانی

 فرسایش به خاك ذاتی حساسیت بیانگر خاك پذیري فرسایش) 2002( 2ویه تعریف اساس بر). 1380، راهی( شود می کنترل

 نشان را رواناب نیروي وسیله به ها آن انتقال و باران قطرات جنبشی انرژي اثر بر خاك تذرا شدن جدا سهولت و است

 ریز، شن خیلی درصد و سیلت درصد مجموع شن، درصد شامل خاك ویژگی پنج تأثیر تحت خاك پذیري فرسایش .دهد می

 هاي مدل در مهم عوامل از پذیري فرسایش ).1978 ،3اسمیت و ویشمایر(است  كخا نفوذپذیري و ساختمان آلی، ماده درصد

. شود تعیین باشد، می گیري اندازه قابل آسانی به که خاك از هایی ویژگی روي از آن مقدار است الزم و بودهفرسایش 

 و خاکدانه پایداري خاك، بندي دانه ذرات، پراکنش بر که هستند استوار هایی ویژگی بر عمدتاً پذیري فرسایش هاي شاخص

 و سیلت نسبت فرسایش، نسبت پراکنش، نسبت). 1962، 4کوناوي و استریکلینگ( گذارند می اثر آب جریان سیلهو به انتقال

 ترین رایج از خشک هاي خاکدانه و آب در پایدار هاي خاکدانه درصد خاك، سطح هاي خاکدانه نسبت رس، به شن

 ).2000، 5برایان(هستند  پذیري فرسایش هاي شاخص

 شناسی و سنگ کیفی و بر خصوصیات کمی مبتنی رسوبی و واحدهاي سنگی انواع نسبی سیتحسا و پذیري فرسایش

شکستگی،  طبقات، میزان مقاوم، ضخامت هاي الیه تناوب و بندي ها، الیه آن شیمیایی و مکانیکی فیزیکی، هاي ویژگی

، 1374نیا،  فیض(باشد  می شیفرسای اشکال طبقات و عمومی هاي مورفولوژي و شاخص خوردگی شکاف و چین و توسعه درز

هاي  بافت، کانی چون همهاي موثر بر فرسایش خاك  مواد مادري خاك، تاثیر زیادي بر ویژگی .)1391زازاده و همکاران، میر

 هاي خاك. هاي جوان دارد هاي مناطق خشک و خاك ویژه در خاك رسی، ساختمان، ظرفیت تبادل کاتیونی و تخلخل خاك به

 فیزیکوشیمیایی، مشخصات داراي ها آن مقاومت اختالف و ها سنگ ساختار در موجود هاي کانی اختالف دلیل به متفاوت

دهنده  تشکیل هاي کانی ذاتی هاي چنین ویژگی هم. هستند متفاوتیو حساسیت نسبت به فرسایش  بندي رده، شناسی کانی

                                                
1- Soil Erodibility 
2- Viehe 
3- Wischmeier and Esmith 
4- Conaway and Strickling 
5- Bryan 
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 در اقلیم، مانند محیطی ثانویه باشد و عوامل ا میه آن فرسایش و هوازدگی فرآیندهاي در تعیین کننده عوامل از ها، سنگ

؛ 1391فرد جهرمی و همکاران،  قانع ؛1374نیا،  فیض(د موثرن فرسایش و هوازدگی از ناشی رسوبات هاي ویژگی نوع تعیین

 تولید موارد بسیاري در کنترل فرسایش و خاك حفاظت هاي طرح در موجود مشکالت یکی از ).2003و همکاران،  1بوئل

 رو این ازگیرد،  می صورت است فرسایش به تري حساس سازندهاي داراي که حوزه از کوچکی بخش از رسوب اعظم بخش

 خاك امر حفاظت در ها نهشته حساسیت سازندها و بررسی و ها آن بندي طبقه و پذیري فرسایش در موثر هاي ویژگی شناخت

  .)1385 نفوتی، زاده حسن؛ 1382، اقبال نیا و زارع خوش فیض(است  ضروري فرسایش کنترل و

 برخوردار قابل توجهی اهمیت از مطالعه مورد منطقه شناسی هاي سنگ ویژگی خاك، حفاظت و فرسایش مطالعات در

 جنس آبخیز، هاى حوزه زایى رسوب در موثر عوامل ازیکی  و بوده متفاوت فرسایش در مقابل مختلف هاي سنگ رفتار. است

 محکم و سخت هاىدسازن با مقایسه در فرسایش به حساس سازندهاى که طورى هب. باشد یم قهمنط در موجود سازندهاى

 وجود ساختمانی نظیر ماهیت دلیل به مارنی هاي نهشته. هستند ترى بیش دهى رسوب پتانسیل داراىو  رسوب تولید مستعد

 از ها نهشته سایر به نسبت) نمک یدریت وان ژیپس، کلسیم، کربنات(شیمیایی  مواد و) کم رس و باال سیلت(تخریبی  ذرات

 آبخیز هاي حوزه رسوب تولید و فرسایش ترین میزان بیشدر مناطق خشک  که طوري به. برخوردارند پذیري باالتري فرسایش

 سیتحسا دلیل بهاند  تشکیل شده آندزیت و گرانیت مانند مقاوم هاي سنگها و  کانیاما سازندهایی که از . نمایند می را تولید

  ).1391؛ میرزازاده و همکاران، 1374نیا،  فیض(کنند  می تولید تري کم رسوب فرسایش، به کم

  

  خاك پذیري فرسایش در مؤثر عوامل - 1-3

میرزازاده و ؛ 1382حسنلو، (پذیري خاك موثر هستند عبارتند از  عواملی که در فرسایشخصوصیات خاك و برخی از 

 ):1391همکاران، 

تر خواهد بود  تر باشد میزان رواناب و در نتیجه فرسایش خاك کم ت و مقدار نفوذ آب در خاك بیشهر چه سرع: نفوذ

  .باشد هاي جلوگیري از فرسایش خاك افزایش نفوذپذیري می بنابراین یکی از روش

تري آب باران  تر باشد مقدار بیش هر چه ظرفیت کل آب خاکی بیش): ظرفیت ذخیره آب خاك(آب خاك  ظرفیت کل

  .کند مقدار این ظرفیت بر حسب بافت خاك تغییر می. تر خواهد بود کند و در نتیجه مقدار آبدوي و فرسایش کم جذب می

تر  تر باشد، مقدار آبدوي و در نتیجه فرسایش کم هر چه ظرفیت نگهداري آب خاکی بیش: ظرفیت نگهداري آب خاك

درصد و در  18هاي با بافت متوسط حدود  در خاك ،صددر 9هاي شنی حدود  میزان این ظرفیت در خاك. خواهد بود

  .درصد است 36هاي رسی حدود  خاك

بین مقدار سیلت یک خاك و . شود بافت خاك به مقدار نسبی ذرات شن، سیلت و رس در خاك گفته می :خاك بافت

یابد زیرا  یري آن افزایش میپذ تر باشد فرسایش هر چه مقدار سیلت خاك بیش. پذیري آن ارتباط نزدیکی وجود دارد فرسایش

که مواد شنی سبب  دلیل این چنین به قال خیلی درشت بوده و همذرات مواد شنی از نظر انت. سیلت قدرت چسبندگی ندارد

                                                
1- Boul 
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مواد رسی به این دلیل در . یابد ها کاهش می گردند لذا آبدوي و در نتیجه فرسایش در این خاك پذیري خاك می افزایش نفوذ

 .ها خاصیت چسبندگی دارد اند که ذرات آن آبی مقاوم برابر فرسایش

هر چه کلوئیدهاي . پذیري خاك موثرند دلیل تاثیر بر نفوذپذیري در فرسایش نوع کلوئیدهاي خاك به: خاك کلوئیدهاي

بدوي ت که آبه این دلیل اس. شود تر کاسته می ها بیش تر متورم شوند از قطر خلل و فرج آن خاك در اثر جذب رطوبت بیش

هاي حاوي کلوئیدهاي  البته خاك. تر خواهد بود پذیر بیش هاي آماس رسی مرکب از رس هاي کامالً حاصل در خاك

 را میزان آبدوي نتیجه درسازند  نیز با جذب آب میزان آبدوي را کاهش داده و فرسایش را محدود می) آبدوست(هیدروفیلی 

 .سازند می محدود را فرسایش و داده کاهش

 درصد 2از  ها آن در آلی کربن که هایی خاكترین تاثیر را دارد  ها، هوموس بیش بین مواد موجود در خاك: آلی مواد

 .دآین می شمار بهپذیر  فرسایش باشد تر کم

 قدرت و جنبشی نتیجه انرژي در و شود می جاري پایین طرف به تري سرعت بیش با آب تند، هاي شیب در: شیب

 .شود یم تر بیش آن فرسایندگی

ساختمان پراکنده و : شود ساختمان خاك از نظر مقاومت در برابر عوامل فرساینده به دو نوع تقسیم می: ساختمان خاك

هایی که  در ساختمان پراکنده پیوندي بین ذرات خاك وجود ندارد و ذرات از هم جدا هستند بنابراین خاك. ساختمان تجمعی

هم  شوند ولی در ساختمان تجمعی ذرات خاك به ضربات باران به سرعت پراکنده میداراي این نوع ساختمان هستند در اثر 

 درهاي رسی  نوع کانی. کنند هایی که داراي این نوع ساختمان هستند در برابر ضربات باران مقاومت می اند و خاك پیوسته

 در موجود رس هاي کانی نوع به ها پایداري خاکدانه زیرا موثر است خاك پذیري فرسایش در نتیجه در و ثبات ساختمانی

 .دارد خاك بستگی

 پوشش اثر. کند می خاك جلوگیري اي توده فرسایش از و شده خاك تثبیت اسکلت باعث گیاهان ریشه: گیاهی پوشش

 .دارد گیاه بستگی رشد مرحله و تراکم ارتفاع، نوع، به کاهش فرسایش در گیاهی

 در ساختمانتشکیل باعث  زیرا د،نشو می مارنی هاي پهنه در پایداري افزایش سبب سیمان یک عنوان به: گچ و آهک

  .شود می رواناب کاهش و افزایش نفوذپذیري نتیجه در و خاك

  

  خاك آلی ماده -1- 1-3

و  ریشه از حاصل مواد و خاك جانداران هاي بافت و سلول جانوري، و گیاهی بقایاي شامل خاك لیآ ماده

 در وزنی درصد 50 از بیش تا) صحراها در( درصد 1/0 بین خاك آلی ماده ها، خاك تر بیش در. است خاك هاي میکروب

تاثیر غیر قابل انکاري در خواص فیزیکی خاك داشته  خاك آلی ماده). 1984 ،1ربارب(د باش می) ها هیستوسول( آلی هاي خاك

 فرآیندهاي کنش برهم حاصل که تاس خاك کیفیت و سالمت دهنده نشان بوده و خاك کیفیت مهم هاي شاخص از یکیو 

 بهبود را خاك نفوذپذیري و تخلخل وضعیت سازي، خاکدانه شرایط بهبود با آلی ماده. است زیستی و شیمیایی فیزیکی،

                                                
1- Barber 
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 اشدب می طرفه دو رابطه اینو  دارد خاك ساختمان بامستقیم  همبستگی آلی ماده کهداده است  نشان مطالعات. بخشد می

 ریز دسترسی از فیزیکی طرز به و شده محبوس ها خاکدانه درون آلی نبکر خاك، ساختمان تشکیل با سو، یک از زیرا

 سوي از و یاید می کاهش آلی نبکر اکسیداسیون و بیولوژیکی تجزیه نتیجه، در و شده محافظت هوا اکسیژن و جانداران

 نیز خاك ساختمان آن تبع به که یابد می افزایش ها خاکدانه پایداري خاك، ذرات و آلی کربن میان پیوستگی واسطه به دیگر

بر  مدیریتی عملیات تأثیر ارزیابی براي خاك کیفیت مهم معرف یک خاك، آلی کربن تغییرات رو، این از. شود می پایدارتر

 از عاطال بنابراین،). 2004 همکاران، و 3سیکس؛ 2004 همکاران، و 2كاتاپ؛ 1995 ،1پاپندیک و کندي( باشد روي زمین می

 و 4هو( است ضروري و سودمند موضوعی اراضی، پایدار مدیریت کارهاي راه توسعه راستاي در خاك آلی ماده تغییرات الگوي

 کودهاي زراعی، هاي فعالیت از حاصل گیاهی بقایاي شامل و دارد زیادي تنوع ایران در آلی مواد منابع). 2007 همکاران،

 بقایاي و کمپوست ها، آن بازیافت از پس شهري هاي زباله از حاصل مواد، )سبز کودهاي( پوششی گیاهان مرغی، و دامی

 ).1386 سماوات،( باشد می مشابه موارد سایر نیز و خوراکی قارچ تولید هاي صنعت و کشت ضایعات گیاهی،

  

  خاك بافت -2- 1-3

 دنتوان یسازنده خاك بوده و م يذرات، واحدها نیا. باشد میدر نمونه خاك  لتیبافت خاك، نسبت ذرات شن، رس و س

با  میخاك رابطه مستق ییایمیو ش یکیزیمهم ف يها العمل از عکس ياریخاك داشته باشند و بس يها یژگیبر و يادیز ياثرها

ها بسته به  رس. ردیگ یها در آن صورت م العمل عکس گونه نیاست که ا یسطح زانیکننده م نییتع ،بافت زیرابافت آن دارند 

ذرات شن . برخوردار باشند ییباال یکیزیو ف ییایمیش يها تیاز فعال تواند یبوده و م ییباال ژهیسطح و يها، دارا نآ تیماه

با  يها خاك). 1389 تبار، یحانیو ر يشابورین(تر فعال هستند  کم یکیزیو ف ییایمیبوده و از نظر ش نییپا ژهیسطح و يدارا

تر و  منافذ تنگ يدارا تر، شیدرصد رس ب يدارا يها تر و خاك فراخ يتر، منافذ درشت یذرات يدرصد شن، دارا يباال ریمقاد

 نیدر ا اهیرطوبت قابل استفاده گ. است ادیزنیز ها  آن یندگچسب و بودهتر  بیش رس يدارا نیسنگ يها خاك. باشند یم زتریر

 یمرطوب باق یها مدت طوالن خاك نیا، الذ. دشوارتر است زیآن ن یبوده و زهکش تر شیب گرید يها خاك هیها، از کل خاك

حفظ آب و مواد  دررا  یشن يها خاك تیقابل ،یافزودن مواد آل. باشد یچندان مؤثر نم اهیهوا در عملکرد گ یمانده و بروز خشک

نوع بافت خاك در . بخشد یبهبود م ،یبهتر و مقاومت در برابر فشردگ یزهکش يرا برا نیسنگ يها خاك تیو قابل ییغذا

 تیقدرت تحمل، قابل ،یو زهکش يرینفوذپذ زانیم ،يخیز حاصل زانیم ،اهانیرشد گمیزان رطوبت، آب و  ينگهدار تیرفظ

و  یخرمال؛ 1385 ،يجعفر(دارد  ییسزا هب ریتأث ییآبشو دهیدر پد نیچن و هم شیشکاف خوردن و سله بستن و استعداد فرسا

  ).1388 ،یشمس

                                                
1- Kennedy and Papendick 
2- Pathak 
3- Six 
4- Hu 
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 از تعیین آن و) 2001و همکاران،  2ساسکیج(است  خاك فیزیکی مهم هاي ویژگی از یکی )PSD١( ذرات اندازه توزیع

 تولید و رشد گیاه براي باشد، می فرسایش فرآیندهاي و رطوبت و تغییرات دما تخلخل، با نزدیک ارتباط در که نظر این

 ذرات توزیع خاك شامل در ذرات زهاندا توزیع نوع دو کلی طور به). 2007و همکاران،  3دیاززوریتا(است  اهمیت حائز محصول

SPSD( ثانویه ذرات توزیع و )PPSD٤( اولیه
و  6؛ شیرازي2001اسکیج و همکاران، (است  تفکیک قابل یکدیگر از) 5

 قرارگیري هم کنار از. دهد می نشان شن را و سیلت رس، اولیه ذرات نسبی فراوانی اولیه، اندازه ذرات توزیع). 2001همکاران، 

 تشکیل در ی کهعوامل. اند یافته توزیع متفاوتی، اي هاي اندازه کالس در که شود می تشکیل ثانویه ذرات ذرات اولیه، آوري هم و

خاکدانه  ).2003، 7وباگو( گردند می تقسیم خاك ترکیبات و عوامل فیزیکی بیولوژیکی، عوامل دسته سه به موثرند ها خاکدانه

 و فیزیکی ارزیابی وضعیت در مهمی معیار آن پایداري و اندازه که خاك بوده اساسی اجزاي از یکی ساختمان، واحد عنوان به

 همراه به شن و سیلت رس، ذرات اولیه آوري هم اثر بر که هستند اي ثانویه ذرات ها خاکدانه .شود می محسوب پذیري فرسایش

 هاي خاکدانه آوري هم اثر بر چنین هم ).2005، 8برونیک و الل(شوند  می تشکیل دهنده اتصال سایر عوامل و آلی مواد

ایجاد  و مختلف اندازه با هاي خاکدانه تشکیل باعث سازي خاکدانه فرآیند بنابراین،. شوند می ایجاد تر بزرگ تر، ذرات کوچک

 فاوتیمت رفتار و اند شده تشکیل مختلفی هاي مکانیسم وسیله به ساختاري واحدهاي این. شود می خاك ذرات اندازه از توزیعی

  ).2003و همکاران،  9اآمزکت(دارند  کار و کشت عملیات دیگر و آبیاري باد، قبیل باران، از خارجی هاي تنش مقابل در

  

  خاك پذیري فرسایشفاکتور  - 1-4

 تاثیر دهنده نشان است و رگبارها فرسایندگی قدرت به پاسخ خاك بلندمدت متوسط ،)K( 10اكخ پذیري فرسایشفاکتور 

 اثر و شناسی خاك کانی خصوصیات و شیمیایی هاي فیزیکی، ویژگی. باشد بر فرسایش خاك می خاك هاي ویژگی خواص

فرسایش  مکانیسم چندین این، بر باشند عالوه متنوع می و دهند بسیار متعدد می قرار تاثیر تحت را K که مقادیر ها آن متقابل

با . باشد خاك بسیار دشوار می هاي ویژگی از کمی باال با تعداد قتد با K تعیین مقادیر نیز وجود دارد بنابراین متفاوت خاك

 پنج این نموگراف شامل. استفاده نمودند خاك پذیري فرسایش نموگراف از این حال در مطالعاتی که انجام شده است اغلب

 05/0- 2( شده اصالح شن درصد ،)متر میلی 002/0- 05/0( شده اصالح سیلت درصد: باشد خاك می مشخصات و پارامتر

                                                
1- Particle Size Distribution 
2- Skaggs 
3- Diaz-Zorita 
4- Primary Particle Size Distribution 
5- Secondary Particle Size Distribution 
6- Shirazi 
7- Mbagwu 
8- Bronick and  Lal  
9- Amezketa 
10- Soil Erodibility Factor (K) 
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هاي طبقات  و گروه نفوذپذیري و ساختمان که طبقات). P( نفوذپذیري و ساختمان طبقات ،)OM( آلی ماده درصد ،)متر میلی

  ).1996و همکاران،  1درنار(شود  می تعیین خاك مطالعات راهنماي کتابچه از

  

  آمار زمین- 1-5

 زمین از استفاده بندي هپهن هاي نقشهه یته و یابی ندرو ،ینیب پیش و اي نقطه هاي هداد تحلیل هاي روش ترینبه از یکی

منظور  گرهاي آماري به اي از علم آمار کاربردي است که قادر به ارائه مجموعه وسیعی از تخمینآمار شاخهزمین. است آمار

. باشدبرداري شده مینمونه برداري نشده با استفاده از اطالعات حاصل از نقاطبرآورد خصوصیت مورد نظر در مکانی که نمونه

). 2008، 2آمیزاحمدي و صدق( باشد میآماري براي کاربر فراهم هاي زمین، امکان تحلیلArcMap افزار نرم با استفاده از

ها آمار علم واریانسزمین وباشد  میهاي آن بر اساس محاسبه واریانس گویی که همه پیش استدرونی  یزمین آمار مدل

تفاوت اصلی این روش با . گردداستفاده می آمارهاي زمینمنظور تخمین متغیرهاي مکانی یک منطقه از روش به امروزه .است

هاي گرفته شده از یک جامعه آماري، مستقل از یکدیگر بوده و وجود یک آمار کالسیک این است که در آمار کالسیک نمونه

آماري، وجود همبستگی مکانی بین مقادیر یک هاي زمیناما روش. ددهگونه اطالعاتی درباره نمونه بعدي نمینمونه هیچ

. دهندآمار بسته به نوع متغیر، دقت متفاوتی را نشان میهاي مختلف زمینروش. نمایندمتغیر در یک ناحیه را بررسی می

عبارتی  هار مکانی هستند و یا بپردازد که داراي ساختآمار به بررسی آن دسته از متغیرهایی میتوان گفت زمینطور کلی می هب

از دیدگاه ). 2004، 3چوکمانی و اورادا(ها یک ارتباط فضایی وجود دارد فاصله و جهت قرار گرفتن آن وبین مقادیر مختلف 

هاي هاي اطراف خود ارتباط فضایی دارد و در واقع بر طبق فرضیهمعین با نمونه ري هر نمونه تا یک حداکثر فاصلهآمازمین

آماري، با در هاي زمینبنابراین روش. تر است تر بیشهاي نزدیکآماري، احتمال میزان تشابه بین مقادیر مربوط به نمونهنزمی

زاده، مهدي( استتري  بیشها و قابلیت استفاده از روابط بین متغیرها، داراي دقت برآورد نظر گرفتن ساختار مکانی داده

1384.( 

  

  گر کریجینگ تخمین -1- 1-5

چه  چنان. کندبرداري ارائه می گیري شده در محل نمونهبرداري از خاك اطالعات مفیدي از خصوصیات اندازهنمونه

بایستی ابزارهاي مناسب جهت تخمین  نیاز باشدبرداري نشده است هایی که نمونهنظر در محل هاي مورداز پدیده یاطالعات

دست  ههاي ببه عبارت دیگر، بر اساس داده). 1385محمدي، (کار گرفته شوند نظر به هاي موردویژگی مورد مطالعه در محل

هاي مختلفی براي تخمین وجود دارد که در یک روش. زدتخمین  راهاي سایر نقاط ویژگی ،هاگیري نمونهآمده از اندازه

هاي کالسیک، روش. دهاي کالسیک تقسیم کرآماري و روشهاي زمینها را به روشتوان آنبندي کلی میتقسیم

ترین شیوه تخمین در آمار کالسیک، استفاده از معمول .کنندهایی هستند که از آمار کالسیک براي تخمین استفاده می روش

                                                
1- Renard 
2- Ahmadi and Sedghamiz 
3- Chokmani and Ouarda 
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این تخمین را اصطالحاً تخمین عام  است، نظرتخمینی از متغیر مورد  عنوان بههاي موجود در منطقه، هاي کل نمونهمیانگین

گیرد، که طی آن  ی موجود در محیط موردنظر صورت میآماري، تخمین بر اساس ساختار فضایهاي زمینشدر رو. گویندمی

نقاط دیگري با مختصات معلوم توان مقدار یک کمیت در نقاطی با مختصات نامعلوم را با استفاده از مقدار همان کمیت در می

 1اریب کریجینگ روشی است که براي تخمین بهینه خطی نا .کریجینگ نام دارد ،آماريگر زمیناین تخمین. آورددست  به

گیرد مورد استفاده قرار میبرداري نشده با استفاده از خواص ساختاري نیم تغییرنما اي در مناطق نمونهمتغیرهاي ناحیه

برآورد هاي آماري تخمین و اصوالً کریجینگ نامی تعمیم یافته براي کل روش). 1385دي، ؛ محم1377پاك،  حسنی(

تخمین اي که یک تابع خطی از مجموعه مشاهدات توزیع شده واقع در همسایگی نقطه عنوان بهاي بوده و متغیرهاي ناحیه

ینی، خطاي است که به ازاء هر تخم اینهاي کریجینگ  ترین ویژگی از مهم). 1385دي، محم(گردد شود شناخته می زده می

 ).1385؛ محمدي، 1377پاك،  حسنی(ود نمتوان محاسبه  مرتبط با آن را نیز می

  

 هاي پژوهش سؤال - 1-6

  :باشد گویی به سواالت زیر می در صدد پاسختحقیق حاضر 

  ؟شناسی حوزه آبخیز مورد مطالعه متفاوت است در سازندهاي مختلف زمین )K(پذیري خاك  آیا عامل فرسایش - 1

  ؟داري وجود دارد معنی ف ارتباطرواناب در سازندهاي مختلآیا بین میزان تولید رسوب و  - 2

  

  هاي پژوهش فرضیه - 1-7

  :هاي زیر مورد ارزیابی قرار گیرند در این تحقیق سعی خواهد شد تا فرضیه

  .باشد شناسی حوزه آبخیز مورد مطالعه متفاوت می در سازندهاي مختلف زمین )K(پذیري خاك  امل فرسایشع - 1

داري  معنی ی حوزه آبخیز مورد مطالعه ارتباطشناس ندهاي مختلف زمینبین میزان تولید رسوب و رواناب در ساز - 2

  .وجود دارد

  

  اهداف پژوهش - 1-8

 :کند عبارتند از اهدافی که پژوهش حاضر دنبال می

  .هشناسی حوزه آبخیز مورد مطالع در سازندهاي مختلف زمین )K(پذیري خاك  تعیین عامل فرسایش  - 1

  .شناسی حوزه آبخیز مورد مطالعه وب و رواناب در سازندهاي مختلف زمینتعیین ارتباط بین میزان تولید رس  - 2

 

  

                                                
1- Best Liner Unbiased Estimator 



 

13 

 

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-8

پذیري سازندها در  شناسی متفاوت است و میزان فرسایش پذیري سازندهاي مختلف زمین که فرسایش باتوجه به این

پذیري جهت  و تعیین عوامل موثر بر شاخص فرسایشگیري  گذارد لذا لزوم توجه به اندازه شکل منطقه تاثیرات بسیاري می

معمول  طور به. باشد ارزیابی فرسایش، میزان رسوب و رواناب تولیدي و عوامل موثر بر آن از اهداف مطالعه حاضر می

 ترین متداول ولی دارد وجود مختلف سازندهاي در رواناب تولیدى و رسوب فرسایش، میزان بررسی براي مختلفی هاي روش

 هاى ویژگى که است مصنوعى ساز باران دستگاه گیري از بهره. رود می کار به وسیع طور به امروزه که فرآیندى ش بررسیرو

ساز مصنوعی،  هاي انجام تحقیق با باران ترین مزیت بزرگ. کرد اعمال ها آن در دلخواه طور به توان را مى باران فیزیکى

براي  دلیل به همین سازها باراناستفاده از . لعه با استفاده از باران طبیعی استتر نسبت به مطا سرعت، کارآیی و کنترل بیش

). 1388حسینی و همکاران، (است  رایج جهان سطح رسوب در تولید و فرسایش مختلف هاى جنبه زمینه در پژوهش

خص کردن الگوهاي تغییرات با مش. باشد فرآیند مهمی در تخریب و فرسایش فزاینده خاك می  فروپاشی یا خرد شدن خاکدانه

نمود، سپس با اعمال هاي مختلف فرسایش بندي درجات شدتتوان اقدام به پهنهمکانی فرسایش خاك، می

تی و راهکارهاي مؤثر اقتصادي، باعث جلوگیري و یا کاهش تولید رواناب و رسوب در سازندهاي یهاي مدیر گیري تصمیم

 روش شناخت الزمه). 2003و همکاران،  2؛ کاپاس1999، 1ایناکس و سولد( شدشناسی حساس به فرسایش حوزه آبخیز  زمین

. است رسوب تولید ها در آن سهم و رسوب منابع نسبی اهمیت شناسایی خاك، حفاظت هاي برنامه اجراي صحیح و مناسب

 اصلی منابعمنشأ  و نسبی اهمیت ماهیت، از اطالع رسوب، کنترل و خاك از حفاظت در مدیریتی هاي برنامه ارائه براي

که مطالعه سطح جاییآناز ). 2016و همکاران،  3؛ چن1392نجفی و صادقی، (است  آبخیز ضروري هاي حوزه در رسوب

صورت نقطه انتخاب و  هایی بهبراي چنین سطوحی، نمونه وسیعی از یک منطقه معموالً مشکل و پرهزینه است، معموالً

بدین منظور با کمک علم آمار و . دهندرا به کل منطقه مطالعاتی تعمیم می هاي آندادهخصوص،  ه از توابع بهسپس با استفاد

نقشه پیوسته از آن تبدیل  اي موجود در منطقه مطالعاتی را بهتوان اطالعات نقطهآمار میتر، از علم زمینصورت تخصصی به

با  ).1390پیوسته و همکاران، (خاك، حائز اهمیت است پذیري براي تعیین وضعیت کیفی  بنابراین برآورد میزان فرسایش. نمود

شیران  شناسی در حوزه آبخیز قره پذیري سازندهاي زمین بررسی فرسایشتوجه به اهمیت این موضوع، در تحقیق حاضر به 
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Abstract: 

Soils formed on different rock base has some different characteristics in terms of runoff and 
sediment production based on the source minerals, structure of rocks, differences in their physical, 
chemical and mineralogical characteristics. In the same way, geological formations have different 
nature based on differences in texture, composition, resistance and sensitivity to erosion and sediment 
production, and the erodibility of various types of rocky and sedimentary units and the quantitative 
and qualitative characteristics of petrography and their physical and chemical properties. Different 
methods exist for measuring the amount of erosion, sediment and runoff produced in different 
formations, and the most common method is the use of a rainfall simulator. 

The characteristics of geologic formations and investigating the resistance of rock units to 
erosion are important in erosion and sediment and soil conservation studies. Considering the 
importance of this issue, in this study, the effects of structural stability and erodibility on runoff and 
sediment production in different geological formations of QarahShiran watershed in Ardabil province 
were studied using a rainfall simulator. In this research, the geologic formations with the same 
resistance coefficient to erosion were combined and then the sampling was done for runoff and 
sediment recording using a rainfall simulator and the soil samples were taken from 45 sampling 
points. Then the amount of runoff and sediment and parameters related to soil erodibility factor (K) 
were determined through laboratory experiments. The variations in runoff values in the samples range 
from 0 to 15.04 liters, sedimentation from 0 to 4.26 grams per liter, runoff threshold of 0 to 14 
minutes, organic matter 1.91 to 5.28 percent, and the amount of erodibility (K) between 0.12 to 0.25 t 
ha h ha-1 MJ-1 

mm-1. For comparison of geological formations in terms of erodibility, runoff, runoff 
threshold and sediment content, the One-way analysis of variance test was used. The results showed 
that there was no significant difference between geological formations of the study area in terms of 
erosion, runoff and sediment, but the differences of runoff threshold of geological formations were 
significant at 0.05 level. The results of the variations in the erodibility factor at the level of the area 
showed that the highest amount of this factor is related to the central and middle part of the study 
area, and the smallest values are related to the upstream or south and southeast parts of the watershed. 
The variations in the runoff threshold variablity had the lowest values in the upstream (southern part) 
of the study area and increases with an increaing trend in the geological formations of the lower 
(northern parts) of the QarahShiran watershed. The runoff values in the upstream formations of the 
field are high and decrease in the lowest parts of the watershed. The amount of sediment in the upper 
reaches of the watershed is lower but in the outlet and downstream of the watershed had the highest 
amount.  

Keywords: Erodibility, Structural Stability, K Factor, Geological Formation, Rainfall Simulator, 
QarahShiran Watershed 
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