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  آبخیزداری هایسازه پشت رسوبات نگاریوقایع

 بر اساس تغییرات عمقی خصوصیات رسوبی

 (زنجان ابدالحسن آبخیز حوزۀ: موردی مطالعۀ)

 استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران ؛*سادات فیض نیا 

 دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ؛صمدی میثم 

 دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران؛ تیمور تیموریان 

 
 چکیده

سوبات یابیسن سوبات یابیسن، هاروش ۀکلی در .گیردمی صورت مختلفی هایروش به ر  یتحقیقات امکانات با و زیاد هایهزینه با ر
ضر تحقیق از هدف. شودمی انجام فراوان سنآبخیز ۀ حوزکه در  حا ست ح شده این ا سوبات بندیدانه نتایج کهابدال زنجان انجام   با ر

شود تطبیق بارندگی آمار شود و داده  سی  ستهب و بندیدانه طریق از آیا که برر صیات آوردن د صو سوب خ  توانمی تغییرات آن و ر

 هایافق در سپس .گردید پروفیل حفر به اقدام هاآن در و انتخاب مالتی - سنگی بند 4 ابتدا تحقیق این در نه؟ یا داد انجام یابیسن

 داده انتقال آزمایشگاه به رسوب هاینمونه. شد انجام بردارینمونه رسوب رنگ و بافت در تغییر به توجه با هاپروفیل از هرکدام مختلف

 آمار دیگر سوی از. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد GRADISTAT افزارنرم با یبنددانه نتایج. گردید انجام رسوبات بندیدانه و شده

ستگاه زنجان بارندگی درازمدت سی ۀادار از( ساله 45 آمار) ای شنا ستفاده با و تهیه زنجان هوا و  یآبکمهای دوره PNPI شاخص از ا

 تایجن چهارگانه تعیین گردید. یهالیپروفهای افقسن تقریبی رسوبات هر یک از  ،هاسازهبا توجه به سال احداث . گردید تعیین پرآبی

سه بارندگی هایداده با بندیدانه سوب هاینمونه و شد مقای سه بافت با ر سبت یآبکمدورۀ  به سیلت بافت و پرآبیدورۀ  به ما  ادهد ن

ستبه نتایج. شد شخیص و منطقه اقلیمی شرایط با بندیدانه نتایج کامل انطباق از حاکی آمدهد ست ت  با یآبکمهای پرآبی و دوره در

 با یآبکمپرآبی و  هایدوره تعیین از حاصتتل نتایج نمونه 13 در موجود، رستتوب نمونه 17 تعداد از کهیطوربه. استتت بندیدانه نتایج

گیر به شرح زیر است: سن رسوبات چهار مخزن رسوب .دارد PNPI شاخص از حاصل نتایج با کامل انطباق رسوبات، بافت از استفاده

و  1390تا  1387های سالبین  3، پروفیل 1390تا  1385های سالبین  2، پروفیل 1390تا  1384های سالبین  1رسوبات پروفیل 

شته  1390تا  1387 یهاسالبین  4پروفیل  سن هر یک از اندشدهنه سوبزائی حوزه هالیپروفدر  هاافق. با توجه به تعیین  ، میزان ر

 آبخیز باالدست سازه در مقاطع زمانی مختلف در دسترس است. 

 .ابدالحسن آبخیزداری، سازۀ رسوب، عمقی، بردارینمونه ،ینگارعیوقا :کلید واژگان

 

 Email: sfeiz@ut.ac.ir + 989126606591: شماره تماس * نویسنده مسئول:

 02/10/1392 :یافتدر یختار

 14/02/1394: یبتصو یختار

 

 953-963ص 
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 مقدمه. 1
ستر عنوانبه خاک صر دو از یکی و تولید ب شک عن یلت

 عوامل از خاک، و آب یعنی خشتتکی اکوستتیستتتم دهندۀ

ستمرار در مهم ست زمین کرۀ در حیات ا سایش. ]7[ ا  فر

 شتتتود،می قلمداد حتمی طبیعی پدیدۀ یک هرچند خاک

 نادرست اعمال مانند مصنوعی عوامل اثر بر آن تشدید ولی

عت، از برداریبهره در انستتتان جب طبی  خطرات بروز مو

سامانی ایجاد و جدی شر زندگی در هاییناب  در. شودمی ب

 نه خاک فرستتایش وجود ،درازمدت ، دریژئومورفولوژ دید

ضر تنها ست، م شکیل باعث بلکه نی سعۀ و ت شت تو  و هاد

ضی سب ارا  مقیاس در ولی شودمی زرع و کشت برای منا

 و خاک رفتن دستتتت از باعث فرستتتایش تر،کوتاه زمانی

ضی تولید کاهش سان برای بنابراین. شودمی ارا  یازن که ان

 فرسایش. ]5[ است رسان آسیب دارد خاک از غذا تولید به

 متمدن انستتتان معضتتتالت و جدی خطرات از یکی خاک

 مناطق از بسیاری در کههمچنان ،رودمی شمار به امروزی

 عمده معضتتالت از یکی فرستتایش ایران چنینهم و جهان

مسائل فرسایش خاک و تولید رسوب در کشورهای  .است

شار بر  شد جمعیت، ف سعه به علت نرخ باالی ر در حال تو

سایش و محدود بودن منابع آب، زمین ساس به فر های ح

ست سایش، بروز اثر در .حادتر ا  ازنتو در منفی تأثیرات فر

 یا وجود بنابراین ،آیدمی وجود به خاک در انرژی تجمع و

 حاصتتتل بلکه نبوده اتفاقی بیوستتتفر در گیاهان نابودی

 در .است اتمسفر و خاک محیط در انرژی پیچیدۀ تغییرات

 روی آن تأثیرات دلیل به خاک تشتتدیدی فرستتایش واقع

 حمطر جهانی مشکل یک عنوانبه زیست، محیط و اقتصاد

 طی که شتتودمی گفته فرآیندی به فرستتایش. ]29[ استتت

 کمک به و شتتده جدا خود اصتتلی بستتتر از خاک ذرات آن

د شتتتومی حمل دیگر مکانی به دهندهانتقال عامل یک

سوب. ]23[ ست موادی شامل ر سایش نتیجۀ در که ا  فر

 از مقداری استتت ممکن یافته، حمل مقداری شتتده، ایجاد

 مثل آبخیز حوزۀ ستتط  در موجود رستتوبی هایتله در آن

 نهشتتته ستتیالبی هایدشتتت و هاپادگانه ،هاافکنهمخروط

ستگاه یک به باالخره و شده سوب گیریاندازه ای س ر  دبر

 رستتتوب میزان و یافتهفرستتتایش مواد میزان تفکیک. ]7[

ست مهم آبخیزداریدر مسائل  ایجادشده شامل. ا  رسوب 

ست که فرسایش از حاصل مواد ستگاه دارای آبراهۀبه  ا  ای

 این باالدستتتت در آنچه وشتتتود می منتهی هیدرومتری

صل مواد دارد وجود منطقه سایش از حا ست فر  به. ]7[ ا

سیاری در اقلیمی، شرایط و جغرافیایی موقعیت دلیل  از ب

 ریناپذاجتناب و حتمی تهدید یک یسالخشک ایران، نقاط

 کهیطوربه است خشک نسبتاً سرزمینی ایران. ]25[ است

 هک را زمین کرۀ ستتتط  در ستتتاالنه بارندگی میانگین اگر

 متوستتتط با شتتتود،می زده تخمین مترمیلی 860 حدود

میلی 240 معادل رقمی تقریباً که ایران ستتتاالنۀ بارندگی

 مقدار که شتتد خواهد مالحظه کنیم مقایستته استتت متر

سط سومیک از کمتر حتی ایران در بارندگی  یبارندگ متو

ست سط  در  جوی نزوالت ریزش زمان این بر عالوه .دنیا

شاورزی نیازهای با آن ریزش محل و  جنگلی و مرتعی و ک

 چهل از. ندارد مطابقت هستند آب اصلیکنندۀ مصرف که

شورهای در که طبیعی بالی سعه حال در ک  دارد وجود تو

 هب یسالخشک که است افتاده اتفاق ایران در آن مورد 31

 ادی،اقتص بلندمدت و مدتکوتاه تبعات و گستردگی دلیل

 محستتتوب هاآن ترینمهم از ،یطیمحستتتتیز و اجتماعی

 آغاز آرامی به بالیا ستایر خالف بر یستالخشتک. شتودمی

 از. شودمی منابع نابودی موجب و کرده پیشروی شود،می

 رطوبت کاهش: از است عبارت یسالخشک پالمر آقای نظر

 ودکمب حالت استمرار به مستمر واژۀ غیرطبیعی، و مستمر

 شتترایط از نظر مورد شتتاخص انحراف به غیرطبیعی واژۀ و

 و دیگر صتتتورت به شتتتود،می اطالق میانگین ای طبیعی

شک ترساده ست هاییدوره توانمی را یسالخ  در که دان

 اشدب کمتر آن مدتدراز میانگین به نسبت بارش مقدار آن

]22[. 

سوبات یابیسن  دگیرمی انجام مختلفی هایروش به ر

 :گرددمی ذکر خالصه طورهب که

 .]8[ ،]21[ ،]11[ رادیوکربن روش -1

، ]24[ ،]2[ ،]27[ ،]6[ ،]9[ لومینستتتانس روش -2

]31[، ]15[ ،]10[. 
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 .]12[ ،]20[ ،]3[ 210 سرب ایزوتوپ روش -3

 .]13[ پالئومغناطیس روش -4

 .]30[ رادیومتری روش -5

 .]19[ ،]17[، ]32[ چشمی روش -6

 هایروش به یابیستتتن مانند ترکیبی هایروش -7

یو نس راد ینستتتتا یق ]4[ ،]14[ لوم ف ل بن ت یوکر  و راد

 هایایزوتوپ و لومینستتتانس تلفیق ]61[ لومینستتتانس

pb210 ، Cs137،Am241 ]1[، ]81[. 

 با رستتتوبات یابیستتتن ذکرشتتتده، هایروش کلیۀ در

 مانجا فراوان تحقیقاتی امکانات نیچنهم و زیاد هایهزینه

 یابیسن جهت سریع و هزینهکم روشی اگر حال. گیردمی

 صتحت و اطمینان درصتد و باشتد داشتته وجود رستوبات

شته باالیی شد دا سبی جایگزین تواندمی با وشر برای منا

 روشتتی حاضتتر مطالعۀ در. باشتتد پیچیده و پرهزینه های

سوبات، یابیسن جهت نوین صیات از گیریبهره با ر  خصو

 است. شده ارائه هواشناسی هایداده نیچنهم و رسوب

 

 یشناسروش. 2

 مورد مطالعه ۀمنطقموقعیت . 1.2
هکتار در  6919ابدال با مستتاحت حستتنآبخیز  ۀحوز

جنوب شتترقی شتتهر زنجان واقع شتتده استتت. مختصتتات 

یایی   26 ، 38 ،36تا  32 ، 27 ،36 حوضتتتهجغراف

طول  13 ، 28 ،48تا  24 ،25 ،48عرض شتتتمالی و 

 حوضتتتۀ در موجود مستتتکونی مناطق از شتتترقی استتتت.

 لهسه ،تپهقره ،ابدالحسن روستاهای به توانمی مطالعاتی

ضی و شاره آبادقا شترین و ترینکم. کرد ا  وجودم ارتفاع بی

 دریا ستتتط  از متر 2522 و 1717 ترتیب به حوضتتته در

 ت زنجان اصلی جادۀ طریق از حوضه به دسترسی راه. است

 جادۀ طریق از مزبور، جادۀ 6 کیلومتر در که بوده تهران

 حداقل،. شتتودمی منتهی ابدال حستتن روستتتای به فرعی،

 ،157 ترتیب به حوضتته ستتاالنۀ بارش حداکثر و متوستتط

 مورد منطقۀ اقلیم. [26] استتت مترمیلی 3/415 و 5/357

ستم در مطالعه شکنیمه دومارتن بندیطبقه سی  دسر خ

ست شان را مطالعه مورد منطقۀ کلی موقعیت 1 شکل. ا  ن

 .دهدمی

 
 مطالعه مورد ۀمنطق کلی موقعیت .1 شکل

عه این در تحقیق روش. 2.2 طال تدا م فاده با اب  هاینقشتتتته از استتتت
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ناستتتنیزم 100000:1  و توپوگرافی 50000:1 و یشتتت

 مناستتتب مناطق ،1:40000وایی با مقیاس ه هایعکس

در روی رستتوبات  عمقی بردارینمونه و پروفیل حفر جهت

 با. دشدن انتخابمالتی  - سنگی ریگرسوبپشت بندهای 

سش و منطقه به مکرر مراجعات سان از پر شنا  معاونت کار

 12، از زنجان استتتتان طبیعی منابع کل ادارۀ آبخیزداری

نمونه و پروفیل حفر جهت نهایی نقطۀ 4 ریگرستتتوببند 

 یک از بایستتتتی نقاط این. شتتتدند انتخاب عمقی برداری

 حتماً اینکه جمله از بودندمی مندبهره خاص شرایط سری

 تا نباشتتد گابیون و بوده مالتی - ستتنگی ریگرستتوببند 

 پشت رسوب و باشد نداده عبور خود از را حاصله رسوبات

سوب نمایانگر یخوببه سد ضۀ تولیدی ر ست حو  رد باالد

 انتخاب هاییستازه نیچنهم .]28[ باشتد ستال چند طول

 شده رسوب از پر جیتدربه و سال چند طول در که شدند

شند ض  شکل به را یابیسن بتوان تا با  نجاما درستی و وا

تۀ. داد ته نظر در که دیگری نک  که بود این شتتتتد گرف

 از رپ سرریز نزدیکی تا که شدمی انتخاب باید هاییسازه

 مورد رد ذهنیتی تا نباشند پر کامالً و باشند شده رسوبات

 کلی وصف با. باشد نداشته وجود رسوبات احتمالی خروج

 باالدست در که شدمی انتخاب هاییسازه باید شرایط این

 هتجزی کارهای و بست را مرز حوضه یخوببه بتوان تا بوده

 ۀمراجع با، اوصاف این ذکر با. داد انجام ترآسان را تحلیل و

 تصتتتاویر ،هوایی هایعکس با آن تطبیق و منطقه به مکرر

Google Earth، زهکشی،شبکۀ و  یشناسنیزمی هانقشه 

سوب سدهای عمق کهییازآنجا. شد انتخاب نقطه 4  ریگر

سنگ میو  بود مختلف سیدن به  ست حفر پروفیل تا ر بای

ای ههایی با عمقپروفیل جهیدرنتکرد، میبستر ادامه پیدا 

 نشتتان 1 جدول در هاپروفیل اطالعات مختلف حفر شتتد.

 .است شده داده

 منطقه در حفرشده هایپروفیل اطالعات .1جدول

 آماری هایسال تعداد مالتی - سنگی سازۀ احداث سال (هکتار) باالدست حوضۀ مساحت پروفیل

1 82/275 1384 6 

2 35/125 1385 5 

3 35/33 1387 3 
4 60/44 1387 3 

 

یل نه مختلف هایعمق ازها، پس از حفر پروف نمو

های رستتوبی از الیهمعیار تفکیک . گرفت صتتورت برداری

سوبات و  ندازۀ ا درتغییر  نیچنهمیکدیگر تغییر در رنگ ر

 گ،رن در تغییری هر جا گریدعبارتبههای رسوبی بود. دانه

 بردارینمونه ،شود مشاهده هادانه( اندازه) بافت یا و ساخت

 آزمایشگاه به هانمونه برداری،نمونهپس از انجام  شد. انجام

 در. گردیدند آماده بندیدانه انجام برای و شتتد داده انتقال

 روش به هم هانمونه از درصتتتد 10 ابتدا بندیدانه مرحلۀ

 بندیدانه تر بندیالک روش به هم و خشتتتک بندی الک

سه موردنتایج  و شدند در نتایج دو  چون. گرفت قرار مقای

 مشتتاهده شتتد،( درصتتد 10 از ترشیب) زیاد اختالفروش 

 گردید. استتتفاده تر بندیالک روش از هانمونه ستتایر برای

نه در که استتتت ذکر به الزم نددا مامی ،یب نه ت  از هانمو

با قطر  یهاالک) شتتتدند داده عبور استتتتاندارد هایالک

 600 ،متریلیم 17/1 ،متریلیم 8/1 ،متریلمی 4ستتتوراخ 

 62 میکرون، 75 میکرون، 150 میکرون، 300 میکرون،

 62 ریزتر از رستتتوباتمیزان  کهنیا به توجه با(. میکرون

این ذرات بتته روش  بود، درصتتتتد 30 از بیش میکرون

 اعداد بندی شتتتدند.دانهشتتتناستتتی رستتتوب هیدرومتری

مدهدستتتتبه لک از آ تایج و هاا یدرومتری ن  کمک به ه

یه مورد  Gradistat افزارنرم یل و تجز ته قرار تحل  و گرف

. آمد دستتته ب اطالعاتی نظیر نام رستتوب و بافت رستتوب

مامی برای یل ت به عمق  رستتتوب گلو هاپروف جه  با تو

 .شد رسمهای مختلف پروفیلها در افقهرکدام از 
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شی به عمقی بردارینمونه و هاپروفیل حفر  رذک که رو

 حوضتتۀ و پروفیل حفر نقاط 2 شتتکل گردید، انجام شتتد

 هایپروفیل تکمیلی مشخصات 2 جدول و هاآن باالدست

 و پروفیل هر به مربوط هایافق تعداد شتتتامل حفرشتتتده

 .دهدمی نشان را افق هر سط 

 
 هاآنباالدست  ۀحوضها و پروفیلمحل حفر  ۀنقش .2شکل

 

 

 در منطقه حفرشدههای پروفیلمشخصات تکمیلی  .2جدول 

 (cmعمق افق ) شمارۀ افق (cmعمق پروفیل ) پروفیل

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1396زمستان ، 4، شماره 70منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

958 

1 150 

1 20 

2 35 

3 20 

4 30 

5 30 

6 15 

2 150 

1 20 

2 30 

3 20 

4 20 

5 60 

3 150 

1 40 

2 30 

3 80 

4 250 

1 50 

2 30 

3 170 

 

 از( ساله 45 آمار) بارندگی درازمدت آمار دیگر سوی از

 هتهی یآبکمپرآبی و  بررسی جهت زنجان هواشناسی ادارۀ

ند هاییروش از. گردید  و PNPI 1 ، RAI، NITCHE مان

Z-SCORE (SPI)، شدند. تعیین یآبکمهای پرآبی و دوره 

 اعداد بین اختالف یکی: داشتت وجود مشتکل دو اینجا در

 اینکه دیگری و بود شتتده ذکر هایروش از آمده دستتتهب

 بیان هایآبکمها و پرآبی برای طبقه چندین هاروش اکثر

بایستتتی از روشتتی استتتفاده  اینجا در آنکه حال اندکرده

پرآبی و  مختلف هایستتال برای طبقه 3 فقط کهشتتد می

 تدرشدانهزیرا هدف این بود که رسوبات  کند ارائه یآبکم

سالیبه  سوبات تر شکبه  زدانهیرها و ر سبت  هایسالخ ن

داده شود، لذا نیازی نبود که شاخص مورد استفاده طبقات 

 رد جستجو و مرور بائه نماید. ارا ار یآبکمپرآبی و مختلف 

سید کلی نتیجۀ یک به منابع شد و ر ستفاده هم آنه   زا ا

 خوبی به را مختلف هایستتتال که بود PNPI شتتتاخص

( PNPIشتتتاخص درصتتتد از نرمال بارندگی ). کرد تفکیک

ساده سنجهیکی از  شکهای ترین  در یک مکان  یسالخ

بارش میزان استتت. مفهوم استتاستتی این شتتاخص تقستتیم 

مورد نیاز  عاملو تنها استتتت بارش نرمال میزان واقعی بر 

 .استبارش میزان آن محاسبۀ جهت 
 

 نتایج. 3
بندی رستتوبات دانهنتایج حاصتتل از  ۀخالصتت 3جدول 

 دهد.میهای چهارگانه را نشان پروفیلهای مختلف در افق

ستفاده نتایج 4 جدول  تعیین جهت PNPI شاخص از ا

  دهد.می نشان را یآبکمهای پرآبی و دوره

 راحفرشده  هایپروفیل به مربوط رسوب لوگ 3شکل

 .دهدمی نشان

 
1 Percent of Normal Precipitation Index  
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 بندی رسوباتدانهاطالعات  ۀخالص .3جدول

 بافت نام رسوب افق فیلپرو
میانگین 
 )میکرون(

( 𝐷50میانه )
 )میکرون(

 کشیدگی چولگی شدگیجور نما )میکرون(

11 

1 
سیلت خیلی ریزدانه با 

 گراول ریز
 بسیار ضعیف 00/3 39/25 7/1368 گل گراولی

شدیداً به سمت 
 درشتدانهذرات 

 بسیار پهن

2 
ماسه درشت با سیلت 
خیلی ریز و گراول 

 ریز

ماسه گلی 
 گراولی

 بسیار ضعیف 0/890 6/684 7/1611
به سمت ذرات 

 زیردانه
 کشیده

3 
سیلت خیلی ریز با 
ماسه ریز و کمی 

 گراول ریز

ای گل ماسه
 کمی گراولی

 بسیار ضعیف 00/3 22/11 4/114
شدیداً به سمت 

 درشتدانهذرات 
 بسیار پهن

4 
سیلت خیلی ریز با 
کمی گراول خیلی 

 ریز

گل کمی 
 گراولی

 ضعیف 00/3 561/3 29/27
شدیداً به سمت 

 درشتدانهذرات 
 متوسط

5 
سیلت خیلی ریز با 
ماسه خیلی ریز و 
 کمی گراول ریز

ای گل ماسه
 کمی گراولی

 بسیار ضعیف 00/3 29/15 6/103
به سمت ذرات 

 درشتدانه
 بسیار پهن

6 
دانه با ماسه درشت

ت ریز و گراول لسی
 ریز

ماسه گلی 
 گراولی

 پهن متقارن بسیار ضعیف 0/890 0/232 7/1280

22 

1 
ماسه درشت با سیلت 

 و گراول خیلی ریز
ماسه گلی 

 گراولی
 بسیار ضعیف 00/3 4/103 9/551

به سمت ذرات 
 زیردانه

 بسیار پهن

2 
ماسه درشت با سیلت 

 و گراول خیلی ریز
ماسه گلی 

 گراولی
7/1694 6/609 6000 

شدیداً 
 ضعیف

شدیداً به سمت 
 زیردانهذرات 

 پهن

3 
سیلت خیلی ریز با 
ماسه ریز و کمی 

 گراول ریز

ای گل ماسه
 کمی گراولی

 بسیار ضعیف 00/3 24/22 0/183
به سمت ذرات 

 دانهدرشت
 بسیار پهن

4 
ماسه ریز با سیلت 
خیلی ریز و کمی 
 گراول خیلی ریز

ماسه گلی 
 کمی گراولی

 بسیار ضعیف 00/3 63/87 2/285
به سمت ذرات 

 زیردانه
 بسیار پهن

5 
سیلت خیلی ریز با 
ماسه ریز و کمی 

 گراول ریز

ای گل ماسه
 کمی گراولی

 بسیار ضعیف 00/3 495/8 31/83
شدیداً به سمت 

 درشتدانهذرات 
 بسیار پهن

33 

1 
سیلت خیلی ریز با 

 گراول خیلی ریز
 بسیار ضعیف 00/3 29/27 1/589 گل گراولی

به سمت ذرات 
 درشتدانه

 بسیار پهن

2 
سیلت خیلی ریز با 

 گراول ریز
 00/3 16/29 3/1139 گل گراولی

شدیداً 
 ضعیف

شدیداً به سمت 
 درشتدانهذرات 

 بسیار پهن

3 
سیلت خیلی ریز با 

 ریزگراول 
 بسیار ضعیف 00/3 58/26 7/825 گل گراولی

شدیداً به سمت 
 درشتدانهذرات 

 پهن

44 

1 
ماسه خیلی ریز با 
سیلت خیلی ریز و 

 کمی گراول ریز

ماسه گلی 
 کمی گراولی

 بسیار ضعیف 5/112 5/108 0/279
به سمت ذرات 

 زیردانه
 بسیار کشیده

2 
ماسه ریز با سیلت 
خیلی ریز و گراول 

 ریز

گلی  ماسه
 گراولی

 بسیار ضعیف 0/225 3/190 9/641
به سمت ذرات 

 زیردانه
 بسیار کشیده

 بسیار پهنبه سمت ذرات  بسیار ضعیف 00/3 35/39 55/48 ایگل ماسهسیلت خیلی ریز با  3
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 زیردانه ماسه خیلی ریز
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 یآبکمهای پرآبی و دوره تعیین جهت PNPI شاخص نتایج .4 جدول

 یآبکمپرآبی و  نظر از سال نوع PNPI شاخص مقادیر (متریلیمساالنه ) بارندگی سال

 پرآبی 35/123 5/373 1384

 یآبکم 36/68 8/207 1385

 پرآبی 06/118 5/367 1386
 یآبکم 30/50 3/152 1387

 پرآبی 24/117 365 1388

 یآبکم 98/76 1/233 1389

 پرآبی 84/120 9/365 1390

 

 

 سیلت: Si      ماسه: Sa:  شکل راهنمای

 حفرشده هایپروفیل به مربوط رسوب لوگ .3 شکل

  

تایج وقتی نه ن ندیدا قه اقلیمی هایداده با ب  منط

سه صد از که هاییافق شد، مقای سه باالی در شکیل ما  ت

 نستتبت دارای که هاییافق و پرآبی هایستتال به اندشتتده

ستند سیلت از باالیی سبت یآبکم هایسال به ه اده د ن

 دمور منطقۀرسوبات  بودن زدانهیر امر این دلیل. شوندمی

ست مطالعه سی ایهداده تطبیق از پس .ا شنا  نتایج و هوا

 انجام رستتوبات ینگارعیوقا ،رستتوبات بندیدانه از حاصتتل

 .است مشاهده قابل  5 جدول در آن نتایج که شد
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 رسوبات ینگارعیوقا جهت بندیدانه نتایج و هواشناسی ایهداده تطبیق به مربوط نتایج  .5جدول

 پروفیل
 پروفیل عمق

(cm) 
 افق شمارۀ

 هاافق سطح

(cm) 

 پرآبی/یآبکم

 (رسوب بافت)

 پرآبی/یآبکم

 (PNPIشاخص)
 رسوبات سن

1 150 

 1390 تا 1389 یآبکم یآبکم 20 1

 1389 تا 1388 پرآبی پرآبی 35 2

 1388 تا 1387 یآبکم یآبکم 20 3

 1387 تا 1386 پرآبی یآبکم 30 4

 1386 تا 1385 یآبکم یآبکم 30 5

 1385 تا 1384 پرآبی پرآبی 15 6

2 150 

 1390 تا 1389 یآبکم پرآبی 20 1

 1389 تا 1388 پرآبی پرآبی 30 2

 1388 تا 1387 یآبکم یآبکم 20 3

 1387 تا 1386 پرآبی پرآبی 20 4

 1386 تا 1385 یآبکم یآبکم 60 5

3 150 

 1390 تا 1389 یآبکم یآبکم 40 1

 1389 تا 1388 پرآبی یآبکم 30 2

 1388 تا 1387 یآبکم یآبکم 80 3

4 250 

 1390 تا 1389 یآبکم پرآبی 50 1

 1389 تا 1388 پرآبی پرآبی 30 2

 1388 تا 1387 یآبکم یآبکم 170 3

 

 گیرینتیجه و بحث. 4
تایج حاضتتتر این بود که تحقیق از هدف نه ن ندیدا  ب

سوبات شود تطبیق بارندگی آمار با ر شود و داده  سی   برر

 خصتتوصتتیات آوردن دستتتهب و بندیدانه طریق از آیا که

 راچ .نه یا داد انجام یابیسن توانمی تغییرات آن و رسوب

 در و بوده قیمتگران بسیار رسوبات یابیسن هایروش که

 پسباشتند. می دستترس قابل غیرها روشاین  اکثراً ایران

ستهب یتوجهجالبۀ نتیجاطالعات،  دادن تطبیق از د آم د

 نطقهم اقلیمی شرایط با بندیدانه نتایج کامل انطباق آن و

شخیص و ست ت ستفاده از  با یآبکمهای پرآبی و دوره در ا

 مالحظه 5 جدول در که یطورهمان. است بندیدانه نتایج

 نمونه 13 در موجود، رستتوب نمونه 17 تعداد از شتتودمی

ست با یآبکمهای پرآبی و دوره تعیین از حاصل نتایج  فادها

سوبات، بافت از صل نتایج با کامل انطباق ر  شاخص از حا

PNPI سال احداث  .دارد سن  ،هاسازهبنابراین با توجه به 

 تتتتقتتتریتتتبتتتی رستتتتتتوبتتتات هتتتر یتتتک از 

 نای به توجه های چهارگانه تعیین گردید.پروفیلهای افق

 رستتتوبات های پرآبیدوره در که استتتت ضتتتروری نکته

 در توانمی روش این از پس. ابدیمی انتقال تریدرشتتتت

 البته .جستت بهره رستوبات ستن تعیین جهت منطقه این

سوبات با بافت  ست که ر ضروری ا  تردرشتذکر این نکته 

های پرآبی نستتبت دورهکه در این تحقیق به یعنی ماستته 

احتمال دارد در مواقع ستتیالبی نیز انتقال یافته  داده شتتد،

عبارتی مربوط به وقایع ستتیالبی باشتتد. بنابراین بهباشتتد و 

ار قر در مطالعات آتی این نکته مد نظر شتتودمیپیشتتنهاد 

یابی را با دقت سن توانیمگیرد چرا که با داشتن سیالب 

جام داد.  باالیی ان یار   ستتتن رستتتوبات چهار مخزن بستتت

  ینب 1 یلاستتت: رستتوبات پروف یربه شتترح ز یرگرستتوب

 1385 یهاسال ینب 2 یل، پروف1390تا  1384 یهاسال

و  1390تا  1387 یهاستتتال ینب 3 یل، پروف1390تا 
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اند. با شدهنهشته  1390تا  1387 یهاسال ینب 4 یلپروف

 میزانها، یلپروفها در افقاز  یکستتن هر  یینتوجه به تع

 یباالدستتت ستتازه در مقاطع زمان یزآبخ ۀحوز یرستتوبزائ

 مختلف در دسترس است.
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