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علوم و مهندسى آبخيزدارى ايران

ارزيابى ميزان توليد رواناب در واحدهاى مارنى 
سازندهاي زمين شناسى استان زنجان با استفاده از 

دستگاه باران ساز

پرويز عبدى نژاد1، سادات فيض نيا2، حميدرضا پيروان3، فرج اله فياضي4 
و امير علي طباخ شعباني5

تاريخ دريافت:90/02/24 تاريخ پذيرش:90/12/02

چكيده
واحدهاى مارنى در حدود 4438 كيلومترمربع از سطح استان 
به  مقاله  اين  در  مى دهند.  تشكيل  را  درصد   20 معادل  زنجان 
ارزيابى ميزان توليد رواناب در واحدهاى مارنى موجود در سطح 
پرداخته  مصنوعى  بارانساز  دستگاه   از  استفاده  با  زنجان  استان 
شده است. براى اين منظور با گروه بندى و تلفيق نقشه هاى شيب، 
محيط  در  شناسى  زمين  سازندهاى  مارنى  واحدهاى  و  اقليم 
نرم افزار ArcGIS9,3 اقدام به تعريف واحدهاى كارى به تعداد 
18 واحد شده و در عمليات صحرايى براى هر واحدكارى سه 
دستگاه  از  استفاده  با  شده  توليد  رواناب  ميزان  سنجش  تكرار 
شبيه ساز باران به ابعاد كرت 1×1 متر و جمعا 220 آزمايش انجام 
گرديد. داده هاى به دست آمده از عمليات صحرايى با استفاده از 
طرح  قالب  در  فاكتوريل  آزمايش  روش  و   SAS آمارى  برنامه 
 GLM) خطى  مدلهاى  تحليل  و  تجزيه  روش  تصادفى،  كامال 
Model)، آزمون F و روش مقايسه مقادير ميانگين دانكن مورد 

ارزيابى قرار گرفت.
بين زمان شروع، حجم و ضريب رواناب در  بررسى روابط   
واحدهاى مارنى  نشان مى دهد كه  معادله همبستگى بين آن ها 
از نوع درجه دوم بوده و تا حدودى مى تواند روند تغييرات را 
تفسير نمايد. تجزيه و تحليل آمارى داده ها نشان مى دهد كه اثر 

و  تهران  تحقيقات  و  علوم  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  دكتراى  1-دانشجوى 
عضوهيات علمى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان زنجان

E- Mail: Prz_Abdi@Yahoo.com
2- عضو هيات علمى دانشگاه تهران 

3- عضو هيات علمى پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزدارى كشور
4- عضو هيات علمى دانشگاه تربيت معلم تهران

5- عضو هيات علمى پژوهشكده علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور

واحدهاى مارنى و شيب بر تغييرات زمان شروع رواناب معنى دار 
است. در حالى كه اثر اقليم معنى دار نيست. اثر واحدهاى مارنى 
بر حجم و ضريب رواناب واحدهاى كارى معنى دار بوده ولى اثر 
اساس  بر  معنى دارنيست.  اين دو ويژگى  بر  اقليم  و  عامل شيب 
نظر  از  مارنى  دانكن واحدهاى  به روش  مقادير  ميانگين  مقايسه 
حجم و ضريب رواناب به چهار گروه قابل تفكيك مى باشند كه 
معنى دارى  اختالف  همديگر  با  رواناب  ضريب  و  حجم  نظر  از 
دارند. به طورى كه هرچقدر ميزان سيلت موجود در آن باال باشد، 
به دليل عدم يا كم بودن قابليت  جذب آب در اين واحدها، در 
اين حالت زمان شروع رواناب سريع و حجم رواناب توليدى باال 
خواهد بود. اما از نظر زمان شروع رواناب واحدهاى مارنى به سه 
گروه تقسيم مى گردند. به همين ترتيب اثر شيب و اقليم بر حجم 

و ضريب رواناب واحدهاى مارنى نيز معنى دار است. 

واژه هاى كليدى: مارن، حجم رواناب، ضريب رواناب،  باران ساز، 
استان زنجان

مقدمه
نهشته هاى مارنى به دليل ماهيت ساختمانى نسبت به ساير نهشته ها 
از فرسايش پذيرى باالترى برخوردار هستند. در حوزه هائى كه داراى 
اراضى مارنى هستند، قسمت عمده اى از رسوبات از اين واحد توليد 
مى شود، از اين رو نقش مهمى در كاهش عمر مفيد سدها دارند. 
با توجه به پتانسيل باالى ايجاد انواع رخساره هاى فرسايشى اعم از 
سطحى، شيارى، آبراهه اى، خندقى، تونلى و رسوبزائى باال، شناخت 
جامع مارن ها از ديدگاه كانى شناسى و شيميايى كه در نهايت منجر 
به شناسايى عوامل موثر بر فرسايش پذيرى مارن ها  مى شود، امرى 
الزم و ضرورى است. با شناخت نمايه هاى موثر بر فرسايش پذيرى 
مارنى  اراضى  الويت بندى  در  مى توان  آن ها   طبقه بندى  و  مارن ها 
و  فرسايش  كاهش  منظور  به  اراضى  اين  بهبود  و  اصالح  جهت 
خاك،  ويژگي هاي  نظير  عواملى   .[15] نمود  اقدام  رسوب  توليد 
شيب، شدت بارش، مسائل بهره برداري از زمين، پوشش گياهي و 
زمين شناسي تعيين كننده ي توانمندى توليد فرسايش، يك حوزه آبخيز 
هستند. بر اين اساس يكى از عوامل مهم در بحث فرسايش، رواناب 
به طور معمول  سطحى است كه در واقع عامل فرساينده مى باشد. 
روش هاي مختلفي براي بررسي ميزان فرسايش، رسوب و رواناب 
متداول ترين روش  دارد ولي  توليدى در سازندهاي مختلف وجود 
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بررسي فرآيندى كه امروزه به طور وسيع به كار مي رود بهره گيري 
از دستگاه بارانساز مصنوعى است كه ويژگى   هاى فيزيكى باران را 
مى توان به طور دلخواه در آنها اعمال كرد. سرعت، كارايى و امكان 
تكرار پذيرى از ديگر مزاياى استفاده از باران سازهاى مصنوعى است. 
اما دستگاههاى باران ساز هرگز نمى توانند شرايط طبيعى را بطور كامل 
ايجاد كنند. با اين وجود استفاده از باران سازها به دليل مزاياى فوق 
براى پژوهش در زمينه جنبه هاى مختلف فرسايش و توليد رسوب 
در سطح جهان رايج است [8]. تاكنون تالشهاى زيادى در اين زمينه 

صورت گرفته كه در ادامه به تعدادى ازآن ها اشاره مى شود.
كامفورست [9] با استفاده از باران ساز كوچك و اندازه گيرى ميزان 
رواناب، خاك از دست رفته و غلظت رسوب براى خاكهاى مختلف 
هلند، دريافت كه مقدار رواناب و غلظتهاى رسوب براى خاكهاى 
ميزان  بوده است. هيم ساثا و همكاران [7]  متغير  به شدت  مختلف 
فرسايش نهشته هاى كواترنرى در جنوب شرقى استراليا را با روش 
تجمع نوكلوئيدهاى بريليم و آلومينيم و كاربرد باران ساز اندازه گيرى 
فيزيكى،  عوامل  تأثير  بررسى  به   [4] وهمكاران  فيض نيا  كردند. 
شيميايى و آب و هوايى در توليد رسوب ناشى از فرسايش سطحى 
در خاكهاى لسى با استفاده ازباران ساز پرداخته و نتيجه مى گيرد كه 
نمايه خشكى دومارتن و درصد مواد آلى همبستگى بسيار بااليى با 
مقدار رسوب توليدى داشته اند. غضنفرپور [5]حساسيت به فرسايش 
و توليد رسوب نهشته هاى كواترنر و نوع كاربرى اراضى در حوزه 
باران بررسى  از شبيه ساز  با استفاده  سجزى- كوهپايه زاينده رود را 
كرده و اظهار مى دارد كه فرسايش پذيرى و توليد رسوب در نهشته هاى 
با يكديگر اختالف معنى دارى د ارند. ماتيس [12]  مختلف كواترنر 
كمك  با  فرانسه  مارن هاي  در  رسوب  و  رواناب  ميزان  بررسي  در 
باران ساز به اين نتيجه رسيده  كه در شدت متوسط و تداوم 30 دقيقه 
آرنيز  مي باشد.  تا 50 درصد  مارن ها حدود 20  در  رواناب  ضريب 
رواناب  ايجاد  بر  موثر  عاملهاي  باران ساز  كمك  با   [2] همكاران  و 
و فرسايش را در مارن هاي اسپانيا مورد بررسي قرار داده و به اين 
نتيجه رسيده  كه ميزان رواناب با شدت بارندگي رابطه نمايي دارد و 
ميزان هدررفت خاك نيز با شدت افزايش مي يابد. حسن زاده نفوتي 
و همكاران [14و15] فرسايش پذيري مارن هاي منطقه ايوانكي را با 
كمك باران ساز بررسى نموده و به اين نتيجه رسيده كه ويژگيهاي 
فيزيكي و شيميايي سازندها مانند EC ,SAR و K عامل اصلي در 
 [8] همكاران  و  حسينى  مي رود.  شمار  به  مارن ها  فرسايش پذيري 
با  نئوژن  ريزدانه  در سازندهاي  رواناب و رسوب  توليد  بررسي  به 
كمك باران ساز در حوزه آبخيز طالقان پرداخته و نتيجه مى گيرد كه 
در بيشتر نمونه ها، نسبت تخريبي به كل امالح موجود بيش از 1/9 
بوده و لذا بر پايه روش پتي جان  و ميزان امالح غالب مى توان اين 

سازندها را به پنج واحد تقسيم نمود.
با توجه به توضيحات ارائه شده هريك ازپژوهشگران مورد اشاره 
به مطالعه  باران نسبت  از شبيه سازى  استفاده  با  تالش كرده اند كه 
بيان  و  شده  توليد  رواناب  جمله حجم  از  و  خاك  از  ويژگى   هايى 

تالش  نيز  مقاله  اين  در  نمايند.  اقدام  ويژگى ها  ساير  با  آن  روابط 
گرديده كه با استفاده از دستگاه باران ساز مصنوعى، وضعيت توليد 
در سطح  موجود  زمين شناسى  سازندهاى  مارنى  واحدهاى  رواناب 
استان زنجان مورد ارزيابى و مقايسه قرار گيرد تا ازاين طريق بتوان 
در برنامه ريزى هاى آينده براى كنترل فرسايش و رسوبزايى اين نوع 

اراضى  استفاده نمود. 

مواد و روش ها
1- مشخصات منطقه

استان زنجان با وسعت 22164 كيلومتر مربع در قسمت مركزي 
شمال غرب كشور بين طول جغرافيايي ’15و˚47 تا ’25 و˚49 شرقى 
و عرض شمالي ’35 و˚35 تا ’15و˚37 واقع شده است. اين استان 
بارندگى ساالنه 340  متوسط  با  نيمه خشك  تا  اقليم خشك  داراى 
ميلى متر بوده و داراي پستي و بلندي هاي زيادي است، به طوري كه 
بيشترين وسعت آن را مناطق كوهستاني و تپه ماهورها فراگرفته است. 
با محدودةبه طور كامل  استان زنجان داراى دو حوزه آبخيز اصلى 
 19064 مساحت  به  اوزن  قزل  آبخيز  حوزه  شامل  كه  است،  مجزا 
كيلومترمربع معادل 86 درصد سطح استان و حوزه آبخيز رودخانه 
استان  سطح  درصد   14 معادل  كيلومترمربع   3100 وسعت  به  شور 
مياني حوزه  موقعيت  در  واقع شدن  بدليل  زنجان  استان  باشد.  مى 
آبخيز سد سفيد رود از گذشته هاي دور از نظر آبخيزداري مورد توجه 
بوده است به منظور كنترل فرسايش خاك و كاهش حجم رسوبات 
وارده به مخزن سد سفيدرود، فعاليتهاي مطالعاتي، اجرايي و پژوهشى 
گسترده اي انجام گرفته و يا در حال انجام است. از جمله عوامل ذاتي 
موجود در استان زنجان كه بحث مطالعات و پژوهشهاى فرسايش و 
حفاظت خاك را جدي تر مي سازد، وجود عوامل مهم محيطي موثر بر 
فرسايش و رسوبزايي همچون شرايط اقليمي، زمين شناسي و پستي 

و بلندي است. 

2- واحدهاى مارنى استان
بر اساس نقشه واحدهاى مارنى  استان، به طوركلى پنج واحد يا 
سازند مارنى در سطح استان زنجان با مساحت ها و مناطق پراكنش 

متفاوت وجود دارد(شكل4) كه شامل واحدهاى زير است[1].
و  مارن  از  رخنمون هائى  به  صورت  كه   (Plm) پليوسن  مارن 
سطوح  با  ارتفاع  كم  چسبيده  هم  به  تپه هاى  به صورت  كنگلومرا 
مارن،  شامل  ميانى  بخش  دو  از  كه  دارد  فرسايشى صاف گسترش 
سيلت، كمى به رنگ هاى قرمز، زرد، صورتى و قهوه اى (Plm) و 
حاشيه اى شامل كنگلومرا ، ماسه سنگ و مارن (Plc)  تشكيل شده اند. 
واحد مارنى كرتاسه (K2m) به صورت  يك سرى مارن، سنگ هاى 
آهكى مارنى و شيل   هاى خاكسترى پديد آمده است. سنگ هاى آهكى 
داراى رنگ هوازده كرم رنگ و رنگ تازه خاكسترى اند. واحد مارن 
ائوسن(EM) به صورت يك واحد كوچك و محدود باسنگ شناختى 
جاده  حاشيه  در  حلب  شناسى  زمين  نقشه  در  سفيد  و  سبز  مارن 
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گرفته است.  قرار  اركوئين  روستاى  شرقى  شمال  در  بيجار  زنجان- 
واحد مارنى سازند قم (OM) كه به صورت تركيبى از آهك توده اى 
رنگ،  سفيد  ژيپس  مارن،  و  تخريبى  آهك  سيلتى،  مارن  و ضخيم، 

مارن سبز  زيتونى و آهك كرم رنگ در سطح استان زنجان رخنمون 
يافته است. واحدهاى مارنى قرمز بااليى شامل سه واحد است. واحد 
M1 از مارن هاى الوان تشكيل شده است كه در تناوب با اليه هاى كم 

شكل 1- نقشه موقعيت و پراكنش واحدهاى مارنى استان زنجان

شكل 2- نقشه مناطق اقليمى واحدهاى مارنى استان
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گچ، شيل و ماسه سنگ مى باشد و با رنگ هاى متنوعى (قرمز، سبز 
متمايل به كرم، سبز زيتونى)  كه دارد (شكل 4)، از واحد M2 متمايز 
مى شود. واحد M2 به طور عمده ماسه سنگ حفره دار و اليه هاى 
توالى  و  ضخامت  است.  شده  تشكيل  مارن  همراه  به  شيل  نازك 

است  بيشتر  بسيار   M1 و  M3 واحد به  نسبت  ماسه سنگ  طبقات 
و در بعضى مناطق ضخامت آن به 10 متر مى رسد. واحد M3 به 
طورعمده از مارن با اليه   هاى كم ماسه سنگى و كنگلومرائى تشكيل 
شده است. رنگ آن كرم تا قهوه اى روشن است. واحد مارنى قرمز 

شكل 3- نقشه گروه هاى شيب واحدهاى مارنى استان

شكل 4- نقشه واحدهاى كارى
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زيرين1 در استان زنجان متشكل از كنگلومرا، مارن و مارن هاى ماسه 
اى قرمز رنگ با ميان اليه هايى از ماسه سنگ هاى سبز تا خاكسترى  

با ضخامت 50 تا 300 متر مى باشد.

3- روش پژوهش
اين پژوهش در سطح واحدهاى مارنى استان زنجان (به مساحت 
ابتدا  منظور  اين  براى  شده است.  انجام  كيلومترمربع)   4438 حدود 
اقدام به جمع آورى اطالعات، آمار و سوابق مطالعاتى شده و سپس 
زنجان،  استان   1/100000 زمين شناسى  نقشه هاى  از  استفاده  با 
تصاوير ماهواره اى (براى كنترل مرز سازندها و واحدهاى مارنى) و 
بازديدهاى ميدانى، اقدام به تهيه نقشه واحدهاى مارنى استان گرديد 
(شكل 1).  سپس براى تهيه واحدهاى كارى اقدام به تهيه نقشه شيب 
درصد و نقشه  و طبقه بندى آن در سه گره10-0 ، 30-10 و 30< 
اقليم استان در دو گروه خشك تا نيمه خشك و مديترانه اى تا خيلى 
مرطوب و نقشه نشان دهنده واحدهاى مارنى گرديد (شكلهاى 2 و 
3). با تلفيق و روى هم قرار دادن اين سه اليه(نقشه واحدهاى مارنى، 
ArcGIS10نقشه  نرم افزار  محيط  در   ( شيب  نقشه  و  اقليم  نقشه 
 .[8 و   14،15]  (4 شد(شكل  تهيه  واحد   20 در  كارى  واحدهاى 
قرار گيرى و وسعت كم  موقعيت  به دليل  اين 20 واحد 2 واحد  از 
امكان(حدود 400 مترمربع و در باالى كوه كه امكان استقرار دستگاه 
تعداد  لذا  نداشت.  وجود  بررسى  نداشت)  وجود  باران  ساز  شبيه 
واحدكارى به 18 واحد كاهش يافت. در ادامه از هر واحد كارى سه 

1- Lower Red formation

تكرار در بيش از 65 نقطه انتخاب و با انجام عمليات ميدانى اقدام 
به انجام 220 مورد آزمايش ايجاد بارش مصنوعى با استفاده از يك 
دستگاه باران ساز مصنوعى قابل حمل در صحرا گرديد كه از يك 
مخزن كوچك به شكل مكعب مستطيل در باال و يك مخزن بزرگ 
به ابعاد 1×1 متر در پايين تشكيل شده است(شكل5). مخزن كوچك 
كه  بزرگ  روزنه هاى  مخزن  روى  آب  فشار  نگهداشتن  ثابت  براى 
بارش از سوراخ هاى زيرين آن صورت مى گيرد، طراحى شده است. 
جنس مخزن ها از نوع طلق يا پلكسى گالس2 با ضخامت 8 ميلى متر 
و عرض  طول  امتداد  در  روزنه ها  فاصله  مى باشد.  و كف  بدنه  در 
بنابراين مجموع كل روزنه ها 169 عدد  ميلى متر است.  باران ساز 8 
مى باشد و ارتفاع ديواره مخزن 20 سانتى متر و قطر روزنه ها 0/66 
ميلى متر   8 مخزن  كف  ضخامت  اينكه  به  توجه  با  است.  ميلى متر 
است، لذا مى توان باران ساز را از نوع لوله هاى باريك در نظر گرفت، 
لوله 0/66 ميلى متر و طول آن 8 ميلى متر است. به طورى كه قطر 

ارتفاع محل ريزش قطرات در هنگام نصب از زمين 1/5 متر است. 
متوسط اندازه قطرات 3/6 ميليمتر، سرعت ايجاد شده در اثر افتادن 
اينكه  براى  مى باشد.  ثانيه  بر  متر   5/5 حدود  در  نازل  يك  از  قطر 
قطرات همواره در يك نقطه ثابت روى زمين ريخته نشوند و بتوانند 
الكتريكى  موتور  دستگاه  يك  از  نمايند،  خيس  را  زمين  سطح  كل 
مكان هاى  گرديد.  استفاده  باران ساز  افقى مخزن  دادن  براى حركت 
مناسب براى اندازه گيرى رسوب با بازديدهاى صحرايى تعيين شدند. 
از نوع شيارى،  اين مكان ها داراى شيب 5 و 20 درصد، فرسايش 

2- Plexiglas

شكل 5- چگونگى استقرار بارانساز و انجام آزمايش در صحرا
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ورقه اى و فاقد پوشش گياهى هستند. آزمايش هاى صحرايى در مهر 
آزمايش  زمان  در  بودن خاك  شرايط خشك  در  و   1389 سال  ماه 
صورت گرفت. به طورى كه تا سه ماه قبل از انجام آزمايش، طبق 
بارشى  گونه  هيچ  منطقه  هواشناسى  ايستگاه هاى  بارندگى  داده هاى 
سنج  رطوبت  دستگاه  از  استفاده  با  وجود  اين  با  نشده  بود.  انجام 
TDR  اقدام به اندازه گيرى رطوبت خاك قبل از انجام آزمايش در 
هريك از كرت هاى آزمايش گرديد. ميزان رطوبت واحدهاى كارى 
انتخابى صفر و يا بسيار اندك بود. براى تعيين شدت بارش با استفاده 
از آمار بارندگى ايستگاههاى مبناى استان، شدت بارندگى نيم ساعته 
اما  بر آورد گرديد.  بازگشت 10 سال، 34 ميلى متر ساعت  با دوره 
واحدهاى مارنى پليوسن و قم با توجه به ويژگى   هاى فيزيكوشيميايى 
آنها در آزمايش شبيه سازى باران با اين شدت روانابى توليد نكردند. 
بارش،  اينكه در شدت  تا  داده  افزايش  را  بارش  بتدريج شدت  لذا 
مارنى  واحدهاى  تمام  ساعت  نيم  مدت  به  ساعت  در  ميلى متر   60

مورد بررسى توليد رواناب كردند. بر اين اساس با اين شدت بارش 
از واحدهاى  براى هر يك  تكرار  با سه  باران  آزمايش شبيه سازى 
كارى انجام شد. در هر آزمايش اندازه گيرى ها و محاسبات زير انجام 

گرديد:
1- زمان شروع رواناب با استفاده از زمان سنج 

2- حجم رواناب از طريق جمع آورى و اندازه گيرى كل رواناب 
توليد شده در طول زمان آزمايش هريك از واحدهاى كارى 

3- عمق نفوذ آب در خاك، بعد از اتمام آزمايش در چند نقطه از 
كرت آزمايش اقدام به اليه بردارى بخش مرطوب خاك نموده و در 
برش عرضى از آن ميزان نفوذ آب در خاك با استفاده از خط كش 

دقيق اندازه گيرى شد. 
به  كارى  واحدهاى  از  يك  هر  سطح  روى  سنگريزه  ميزان   -4

صورت درصد برآورد گرديد.
5- براساس داده هاى حجم رواناب و مشخصات كرت آزمايشى  

جدول 1- نتايج آزمايش شبيه ساز باران در واحدهاى كارى
عمق نفود

درصد سنگريزه ضريب رواناب
حجم رواناب

زمان شروع رواناب(دقيقه) (سانتيمتر)واحدكارى (ليتر)
3/93 6 0/47 16/17 5/05 EM20Ar
3/37 3/33 0/56 19/37 3/17 EM5Ar
2/5 6 0/56 19/43 2/67 Mu20Ar
2/73 0 0/54 18/67 5/27 Mu20me
2/6 0 0/51 17/53 3/97 Mu5Ar
3 0 0/41 14 5/5 Mu5me

5/27 2/67 0/48 16/4 2/57 OL20Ar
2/87 7/67 0/44 15/13 4 OL20Me
4/73 0 0/51 17/5 5/23 OL5Ar

2 8/67 0/54 18/6 3/48 OL5Me
9/17 6 0/06 2/23 11 OM20Ar
8/6 1/67 0/11 3/93 11/23 OM20me
7/83 7 0/1 3/53 12/83 OM5me

8 0 0/16 5/27 8/17 OM5Ar
12/5 0 0/03 1/13 16 PL20Ar
9/67 0 0/09 3/13 6/83 PL20Me
11/27 0 0/04 1/2 18/68 PL5Ar
9/17 0 0/03 1/15 18/67 PL5Me

EM= واحد مارن ائوسن Mu= واحد مارن قرمز بااليى OM= واحد مارن قم OL= واحد مارن قرمز پائينى PL= واحد مارن پليوسن  Ar= اقليم خشك – نيمه خشك  
Me= اقليم مديترانه اى- خيلى مرطوب  5 = شيب 5%    20= شيب %20
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ضريب رواناب واحدهاى كارى محاسبه شدند.
جدول(1)ارائه  در  اندازه گيرى ها  اين  از  آمده  دست  به   نتايج 
موثر  عوامل  بين  روابط  آمارى  و  دقيق  بررسى  براى  شده  است. 
كارى  واحدهاى  تعريف  در  كننده  شركت  اطالعاتى  اليه   هاى  از 
استفاده گرديد.   SAS نرم افزار  از  بررسى  مورد  مارنى  واحدهاى 
صحرايى  بررسى هاى  از  دست آمده  به  داده هاى  منظور  بدين 
در  شدند.   SAS برنامه  محيط  وارد  كارى(جدول1)  واحدهاى 
خطى  تحليل  و  تجزيه  روش  از  استفاده  با  برنامه  اين  محيط 
طرح  قالب  در  فاكتوريل  آزمايش  روش  و   (GLM Model)
دانكن   ميانگين  مقادير  مقايسه  روش  و   F آزمون  تصادفى،  كامال 

اين داده مورد ارزيابى قرار گرفت.

نتايج
1- حجم رواناب توليدى واحدهاى مارنى

صحرايى  اندازه گيرى هاى  از  دست آمده  به   داده   هاى  براساس 
 ،PL20Ar  ،PL5Ar شامل  پليوسن  مارنى  1)واحدهاى  (جدول 
PL5Me  و PL20Me  داراى باالترين زمان شروع رواناب هستند. 
زمان  واحدها  اين  در  رواناب  شروع  براى  ديگر  به  عبارت  يعنى 
مارنى  واحدهاى  مقابل  در  اما  است.  نياز  مورد  طوالنى تر  بارش 
مختلف قرمز بااليى(Mu5me  ،Mu20Ar  ،Mu5Ar وMu20me) و 
پايينى(OL5me  ،OL20Ar  ،OL5Ar و OL20me) از اين نظر داراى 
كمترين مقدار هستند. يعنى در اين واحدها رواناب  نسبت به واحد 
پليوسن و قم سريع  تر جريان مى يابد (شكل 6). از نظر حجم رواناب 

شكل6- مقايسه زمان شروع رواناب در واحدهاى كارى

شكل7- مقايسه زمان شروع رواناب در واحدهاى كارى

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

سال پنجم- شماره 17- زمستان 401390 علوم و مهندسى آبخيزدارى ايران

توليدى توسط واحدهاى مارنى مورد بررسى با توجه به نتايج به دست 
آمده از انجام آزمايش به وسيله دستگاه باران ساز مصنوعى به ترتيب 
واحدهاى مارنى قرمز بااليى(Mu)، مارن ائوسن(Em) و قرمز  پائينى 

(OL) داراى بيشترين حجم رواناب با حجم حداكثر 20/5 ليتر در 
مترمربع و واحدهاى مارنى قم (OM) و مارن پليوسن (PL) كمترين 

حجم توليدى با يك ليتر در مترمربع مى باشد (شكل 7).

شكل8- بررسى رابطه بين حجم رواناب توليدى واحدهاى كارى با زمان شروع رواناب

شكل9- بررسى رابطه بين حجم رواناب توليدى واحدهاى كارى با عمق نفوذ آب

شكل 10- بررسى روند تغييرات حجم رواناب واحدهاى كارى در دو شيب مورد بررسى
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پذيرى  نفوذ  ميزان  رواناب  توليد  در  موثر  عوامل  از  ديگر  يكى 
خاك و در اين بررسى واحدهاى مارنى مى باشد. بر اساس داده هاى 
 (1 (جدول  خاك  در  آب  نفوذ  مقدار  اندازه گيرى  از  آمده  به دست 
قم  مارنى  واحدهاى  و   (PL) پليوسن  مارنى  واحدهاى  به ترتيب 

 13 تا   7 مقدار  به   آنها  در  نفوذ آب  مقدار  بيشترين  داراى   (OM)
 (Em)مارن ائوسن ،(Mu) سانتيمتر و واحدهاى مارنى قرمز بااليى
و قرمز پائينى (OL) داراى كمترين مقدار نفوذ در حدود 2 تا 5/5 

سانتيمتر است.

 جدول 2- مقايسه ميزان تاثير عوامل موثر در حجم رواناب
سطح معنى دارىآزمون Fميانگين مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزادىمنابع

0/0001>43031/36757/84924/14واحد مارنى
11/381/381/680/2012شيب
10/890/891/090/3029اقليم

0/0001>477/0519/2623/49شيب × واحد مارنى
0/0001>321/087/038/57اقليم ×واحد مارنى

15/395/396/570/0138اقليم ×شيب
0/0015                                           314/814/946/02اقليم × شيب × واحد مارنى

جدول 3- مقايسه ميانگين مقادير ويژگى هاى مورد بررسى  در واحدهاى مارنى استان زنجان به روش دانكن
واحد ائوسن

(EM)
قرمز پائينى

(OL)
واحد قم
(OM)

قرمز بااليى
(Mu)

واحد پليوسن
(PL)

نام واحد مارنى
نام متغير

4/11 c 3/82 c 10/97 b 4/19 c 15/50 a زمان شروع رواناب
17/77 a 16/90 b 3/99 c 17/81 a 1/68 d حجم رواناب
0/51 a 0/48 b 0/12 c 0/51 a 0/049 d ضريب رواناب

شكل 11- بررسى رابطه بين حجم رواناب واحدهاى كارى با اقليم

جدول 4- مقايسه ميانگين مقادير ويژگى هاى مورد بررسى  واحدهاى مارنى استان زنجان در شيب و اقليم به روش دانكن
اقليم مرطوب اقليم خشك شيب %20 شيب %5 نام واحد مارنى

نام متغير
9/43 a 7/37 b 7/33 b 9/47 a زمان شروع رواناب
8/49 b 12/17 a 10/69a 10/02 b حجم رواناب
0/25 b 0/35 a 0/31 a 0/29 b ضريب رواناب
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2- رابطه بين حجم رواناب و زمان شروع آن
براى بررسى رابطه بين رواناب توليدى واحدهاى مارنى و زمان 
شكل(8)  در  شده  ارائه  نمودار  ترسيم  به  اقدام  رواناب  اين  شروع 
گرديد. بر اساس اين نمودار رابطه بين اين دو يك رابطه غير خطى با 
روند كاهشى است. معادله همبستگى اين دو كه در روى شكل نوشته 
شده است از نوع معادله درجه دو با ضريب همبستگى حدود 0/86 
مى باشد. بر اساس اين منحنى با افزايش زمان شروع رواناب، ميزان 
يا حجم رواناب توليدشده از واحدهاى مارنى كاهش يافته و از يك 
نقطه به بعد(دقيقه 19) ثابت شده و بصورت موازى با محور زمان 
به ويژه  بافت، كانى شناسى و  تاثير  به دليل  اين  ادامه مى يابد.  شروع 
نوع و مقدار رس موجود در واحدهاى مارنى مختلف است كه با هم 
ديگر از اين نظر تفاوت داشته و لذا مقدار تلفات آب، به عبارت بهتر 
مقدار نفوذ آب در هر كدام تا رسيدن به آستانه ايجاد رواناب متغير 
است. اما اين روند تا يك آستانه كه در اين مورد دقيقه 19 است روند 
نزولى دارد و از اين آستانه به بعد به صورت ثابت در مى آيد معادله 

منحنى و ضريب همبستگى در روى شكل (8) ارائه شده است.
با توجه به نحوه ى قرارگيرى و پراكنش داده ها بر روى منحنى، 
همان طورى كه بر روى منحنى نيز مشخص شده مى توان واحدهاى 
كه واحدهاى  به طورى  كرد  تفكيك  از هم  يا  را گروه بندى  مارنى 
 (OL) و قرمز پائينى (Em)مارن ائوسن ،(Mu) مارنى قرمز بااليى
در قسمت باالى منحنى و واحد مارنى قم (OM) در وسط و واحد 
مارنى پليوسن (PL) در پائين قرار گرفته است. به عبارت ديگر بر 
اساس اين منحنى واحدهاى مارنى مورد بررسى به سه گروه تفكيك 
مى شوند و اين در واقع دليلى بر وجود تفاوت معنى دار از اين نظر 

بين آنهاست.

3- رابطه بين حجم رواناب و عمق نفوذ آب در خاك
بر اساس شكل (9) كه نشان دهنده، منحنى رابطه حجم رواناب 
با عمق نفوذ آب در خاك است. معادله بين اين دو از نوع معادله 
همبستگى درجه دوم با ضريب همبستگى 0/86 و از نوع تاحدودى  
خطى با روند كاهشى است. به عبارت ديگر با افزايش حجم رواناب 
ميزان عمق نفوذ آب در داخل واحدهاى مارنى مورد بررسى كاهش 
مى يابد. در اين منحنى با توجه به وضعيت توليد رواناب و ميزان 
عمق نفوذ آب در خاك واحدهاى مارنى امكان تفكيك اين واحدها 
به گروه يا گروه   هاى مجزا به نحوى كه بر روى منحنى نمايش داده 

شده است، وجود دارد.

4- بررسى تاثير شيب بر حجم رواناب
دو  در  مارنى  واحدهاى  رواناب  حجم  وضعيت   (10) شكل  در 
انتخابى نشان داده شده و با دقت در اين منحنى ها مشخص  شيب 
مى شود كه در هر دو شيب روند تغييرات در تمام واحدهاى مارنى 
مشابه بوده و تفاوت مشخصى و معينى را نشان نمى دهد. به طوريكه 
محدوده تغييرات حجم رواناب توليدى در واحدهاى مارنى در دو 

به  دارد.  نوسان  هم  به  نزديك  سطح  يك  در  بررسى  مورد  شيب 
عبارت ديگر روند تغييرات حجم رواناب توليدى واحدهاى كارى 
در دو شيب مورد بررسى (شيب 5 و 20درصد) مشابه و نزديك بهم 
براى حجم  اين دو شيب  با دقت در منحنى هاى  مى باشند. هرچند 
اما روند و  نوساناتى مشاهده مى گردد،  و  تغييرات  توليدى  رواناب 

دامنه تغييرات در يك محدوده كم و مشخص نوسان دارد.

5- بررسى روند تغييرات رواناب واحدهاى كارى در دو اقليم 
مورد بررسى

با توجه به اين كه در اين پژوهش يكى از عامل هاى انتخابى براى 
سازندهاى  اساس  اين  بر  بوده است.  اقليم  كارى  واحدهاى  تعريف 
تهيه  اقليم  نقشه  به  توجه  با  مارنى  واحدهاى  داراى  شناسى  زمين 
شده براى استان در دو گروه سازندهايى كه در اقليم خشك – نيمه 
خشك و اقليم مديترانه اى – خيلى مرطوب قرار گرفته اند، گروه بندى 
شدند. در شكل(11) تغييرات حجم رواناب در دو اقليم خشك و 
مرطوب از واحدهاى كارى مورد بررسى ارائه شده است. بر اساس 
اين منحنى ها روند تغييرات حجم رواناب در هر دو اقليم مشابه و تا 
حدود زيادى نزديك به هم مى باشد. دامنه نوسانات اين صفت در هر 
دو اقليم محدود بوده و تغيير و اختالف معنى دارى را نشان نمى دهد. 
اما با دقت در منحنى ها مى توان گفت در واحدهاى مارنى قرمز بااليى 
 Mu20 (با شيب 5%) نسبت به واحدهاى مارنى همين واحد Mu5
با شيب 20% در اقليم خشك حجم رواناب توليدى بيشتر از اقليم 
بالعكس مى باشد.  اين موضوع  اقليم مرطوب  در  اما  مرطوب است 
همين موضوع در واحدهاى مارنى قرمز پائينى (OL) در شيب %5 
اقليم  در  در شيب %20  و  اقليم خشك  از  بيشتر  مرطوب  اقليم  در 
خشك بيشتر است. در واحدها مارنى قم (OM) در اقليم خشك با 
شيب 5% بيشتر از اقليم مرطوب و در شيب 20% در اقليم مرطوب 
حجم رواناب توليدى بيشتر است. اما در مورد واحد مارنى پليوسن 
اقليم  توليدى در  (PL) در هر دو شيب 5% و 20% حجم رواناب 
مرطوب بيشتر از اقليم خشك است. توضيح اينكه در مورد ضريب 
رواناب نيز به طور كامل مشابه با رابطه و منحنى حجم رواناب بوده 
و تمام مطالب گفته شده در مورد رابطه بين حجم رواناب و اقليم 

صادق است.

6- عوامل موثر در حجم رواناب توليدى
 (GLM) بر اساس نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل مدل خطى
داده هاى حاصله از عمليات صحرايى(جدول 1) اثر واحدهاى مارنى 
 1 در سطح  انتخابى  كارى  واحدهاى  در  توليدى  رواناب  بر حجم 
مارنى  واحدهاى  در  طوريكه  به  (جدول2).  است  دار  معنى   %5 و 
مختلف ميزان اختالف در حجم رواناب توليدى با يكديگر تفاوت 
اين  بر  اقليم  و  شيب  اثر  حاليكه  در  دارند.  معنى دارى  و  مشخص 
صفت معنى دار نمى باشند. يعنى حجم رواناب توليدى در دو اقليم و 
شيب هاى انتخابى با يكديگر اختالف مشخص و معنى دارى ندارند.  
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اين اختالف  اجتناب ناپذير مى باشد. ولى  هرچند وجود اختالف 
تاثير  اما  نيست.  معنى دارى  و  رابطه مشخص  و  تفاوت  يك  داراى 
حالتهاى دو گانه شيب × واحد مارنى،  اقليم×  واحد مارنى و  اقليم 
× شيب همگى معنى دار مى باشند. در دو حالت آخر تاثير تركيب 
رواناب  شروع  زمان  در  اقليم  با  شيب  و  اقليم  و  مارنى  واحدهاى 
معنى دار شده اند در حاليكه در حالت اقليم و شيب تنها اين تفاوت 
معنى دار نبود. دليل اين تغيير تاثير واحدهاى مارنى مى باشد كه طبق 
بحث صورت گرفته تاثير واحدهاى مارنى به تنهايى معنى دار بوده 
و لذا در حالت تركيب با اقليم و شيب نيز باعث تاثير معنى دار بر 
اين ويژگى شده  است. به همين دليل در حالت سه گانه يعنى تركيب 
واحد مارنى × اقليم×  شيب نيز تاثير معنى دار است. بررسى ميانگين 
و ضرايب همبستگى اين عوامل در حالت سه گانه در جدول ( 3 ) 
ارائه گرديده كه با دقت در اين داده ها معنى دار بودن تاثير همزمان 
هر سه عامل بر حجم رواناب توليدى واحدهاى كارى تائيد خواهد 
شد. اما بررسى دقيق تر ميزان تاثير هريك از اين عوامل بر ويژگى بر 
حجم رواناب توليدى واحدهاى كارى مورد بررسى اقدام به محاسبه 
واحدهاى  در  بررسى  مورد  خصوصيات  مقادير  ميانگين  مقايسه  و 
مارنى به روش دانكن گرديد كه نتايج آن در جدول (3 ) نشان داده 

شده است.
گفت  توان  مى  بررسى  اين  از  آمده  به دست  نتايج  اساس  بر 
واحدهاى مارنى را با توجه به خصوصيت حجم رواناب توليدى در 
باشند. به طوريكه واحد مارن  آنها به چهار گروه قابل تفكيك مى 
پائينى  (OL) هر  پليوسن(PL) ، واحد مارنى قم (OM) و قرمز 
كدام به تنهايى يك گروه و واحدهاى مارنى قرمز بااليى (Mu) و 
مارن ائوسن (EM) با هم در يك گروه قرار مى گيرند و اين در واقع 
به شرايط و ويژگى هاى ذاتى اين واحدهاى مارنى مربوط مى شود 
كه باعث بروز رفتارهاى مشابه يا متناقض در آنها مى گردد. به همين 

از نظر تفاوت در حجم  اين چهار گروه  ترتيب مى توان گفت كه 
رواناب توليدى با همديگر اختالف معنى دارى دارند كه همانطوريكه 
اشاره گرديد به دليل داشتن تفاوت در ويژگى هاى فيزيكوشيميايى 
آنهاست. در جدول (4) تاثير اقليم و شيب بر حجم رواناب توليدى 
واحدهاى مارنى در دو شيب و اقليم متفاوت مورد بررسى قرارگرفته 
است. داده هاى حاصل از تجزيه و تحليل صورت گرفته اين جدول 
نشان مى دهد كه تفاوت حجم رواناب توليدى واحدهاى مارنى در دو 
شيب و اقليم انتخابى معنى دار مى باشند. يعنى حجم رواناب توليدى 
واحدهاى مارنى در شيبهاى 5% و 20% با همديگر تفاوت محسوس 
و معنى دارى داشته و اين در واقع نشان دهنده موثر بودن شيب در 
اين صفت مى باشد و همين طور در مورد دو اقليم خشك و مرطوب 
نيز اختالف معنى دار و مشخص است. اين نيز نشان دهنده موثر بودن 

اقليم در تغييرات حجم رواناب توليدى واحدهاى مارنى است. 

بحث و نتيجه گيرى
بر اساس نتايج اين پژوهش در حدود 4438 كيلومترمربع كه معادل 
20 درصد مساحت كل استان تحت اشغال اراضى مارنى مى باشد. در 
بين واحد   هاى مارنى نيز واحد مارنى پليوسن (Plm) و واحد مارنى 
طبقات قرمز بااليى (Mur) بيش از 85 درصد از سطح واحدهاى 

مارنى را پوشش مى دهند. 
توليدى  رواناب  حجم  رواناب،  شروع  زمان  بين  روابط  بررسى 
ترسيمى  منحنى  اساس  بر  مارنى  واحدهاى  در  رواناب  وضريب 
(شكل 9) نشان مى دهد كه در درجه اول معادله همبستگى بين اينها  
از درجه دوم بوده و دردرجه دوم تا حدودى قابليت تفسير و تعبير 
روابط بين اينها و پيش بينى روند تغييرات را دارد. اما بررسى روابط 
بين زمان شروع رواناب، حجم رواناب توليدى و ضريب رواناب در 
واحدهاى مارنى در شيب ها ى انتخابى نشان دهنده تفاوت معنى دار و 

جدول 5- طبقه بندى بافت خاك واحدهاى مارنى استان زنجان
بافت خاك شن(درصد) رس(درصد) سيلت(درصد) نام واحد مارنى

سيلتى كلى لوم 2 38 60 EM5/20 Ar
سيلتى كلى لوم 14 40 46 Mu5/20 Ar
سيلتى كلى لوم 14 40 46 Mu 5/20 Me
سيلتى كلى لوم 8 36 56  OL 5/20 Ar
سيلتى كلى لوم 16 28 56 OL 5/20 Me
سيلتى كلى لوم 16 36 48 OM 5/20 Me

سيلتى لوم 18 28 56 OM 5/20 Ar
لوم 44 20 36 PL5/20 Ar

كلى لوم 30 28 42 PL5/20 Me
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مشخصى كه بتوان بر اساس آن اقدام به تجزيه و تحليل روابط بين 
اينها پرداخت، نمى باشد(شكل 10). 

بر اساس نتايج تجزيه و تحليل آمارى داده ها كه در جدول( 3 )  
ارائه شده، تاثير واحدهاى مارنى بر حجم واناب توليدى و ضريب 
رواناب معنى دار بوده و عامل ايجاد يك اختالف و تفاوت مشخص 
و معنى دار در بروز اين صفت از واحدهاى كارى گرديده است. در 
معنى دار  خصوصيت  دو  اين  بر  اقليم  و  شيب  عامل  تاثير  حاليكه 
متغير  از سه  گانه  گانه و سه  دو  تركيبى  در حالتهاى  اما  نمى باشد. 
و  توليدى  واناب  حجم  بر  معنى دار  تاثير  حالتها  همه  در  شده  ياد 
ضريب رواناب دارند. اين موضوع نشان دهنده اين مطلب است كه 
در حالت تركيبى تاثير متغير ها در جهت مثبت افزايش يافته و اين 
تجميع تاثير باعث معنى دار شدن تاثير متغيرها شده است. همچنين 
تشكيل  مستقل  عوامل  مقادير  ميانگين  مقايسه  و  محاسبه  اساس  بر 
بر  اقليم  و  شيب  مارنى،  واحدهاى  يعنى  كارى  واحدهاى  دهنده 
با توجه  مارنى  دانكن واحدهاى  به روش  حجم و ضريب رواناب 
به چهار گروه  رواناب  توليدى و ضريب  رواناب  ويژگى  حجم  به 
قابل تفكيك مى باشند. بطوريكه واحد مارن پليوسن(PL) ، واحد 
مارنى قم (OM) و قرمز پائينى (OL) هر كدام به تنهايى يك گروه 
و واحدهاى مارنى قرمز بااليى (Mu) و مارن ائوسن (EM) با هم 
در يك گروه قرار مى گيرند. بر اين اساس مى توان گفت كه اين 
چهار گروه از نظر تفاوت در حجم رواناب توليدى و ضريب رواناب 
به شرايط و  واقع  در  اين  كه  دارند  معنى دارى  اختالف  با همديگر 
رفتارهاى  بروز  باعث  كه  شود  مى  مربوط  آنها  ذاتى  خصوصيات 
مشابه يا متناقض در آنها مى گردد. به همين ترتيب نتايج بررسى تاثير 
شيب و اقليم بر دو ويژگى  ياد شده از واحدهاى كارى نشان دهنده 
معنى دار بودن تاثير اين دو بر حجم رواناب توليدى و ضريب رواناب 
واحدهاى مارنى مى باشد. يعنى حجم و ضريب رواناب واحدهاى 
مارنى در شيبهاى 5% و 20%  و اقليم خشك و مرطوب با همديگر 

تفاوت محسوس و معنى دارى دارند.
بررسى واحدهاى مارنى در ارتباط با دليل تفاوت آنها در حجم و 
ضريب رواناب توليدى نشان مى دهد كه واحدهاى مارنى كه زمان 
كمترى را  براي رسيدن به حالت اشباع نياز دارند هم زمان شروع 
رواناب در آنها باالست و هم حجم رواناب توليد شده از آنها نسبت 
به ساير واحدها بيشتر مى باشد. از جمله عوامل موثر در رسيدن به 
حالت اشباع ميزان وجود ذرات سيلت و رس در اين واحدهاست. 
دليل  به  باشد.  باال  آنها  در  موجود  سيلت  ميزان  هرچقدر  بطوريكه 
عدم يا كم بودن قابليت  جذب آب در اين واحدها در اين حالت 
زمان شروع رواناب سريع و حجم رواناب توليدى باال خواهد بود. 
بر اساس جدول(5) كه نشان دهنده وضعيت بافت واحدهاى مارنى 
مورد مطالعه است، غالب واحدهاى مارنى داراى بافت خاك از نوع 
سيلتى كلى يا سيلتى كلى لوم مى باشند، كه در اين نوع بافت بيشترين 
درصد فراوانى مربوط به سيلت مى باشد يعنى غالب واحدهاى مارنى 
قم  مارنى  واحد   ،(Mu) بااليى  قرمز  مارنى  واحدهاى  ويژه  به  و 

سيلت  داراى   (EM) ائوسن  مارن  و   (OL) پائينى  قرمز   ،(OM)
بيشترى نسبت به دو جزء ديگر بافت خاك آنها يعنى رس و شن 
هستند. با دقت در جدول (1) مى توان ديد كه همين واحدها داراى 
توليد شده و  رواناب  بيشترين حجم  رواناب،  زمان شروع  كمترين 

كمترين مقدار نفوذ  مى باشند.
 اين نتيجه با نتايج به دست آمده از پژوهش هاى سايرپژوهشگران 
مطابقت دارد. به طوريكه بر اساس پژوهش هاى شكل آبادى [19] 
وابستگى زيادى بين توليد  رواناب و رسوب خاك ها به مواد مادرى 
ضريب  بارندگى،  اوليه  تلفات  نگهدارى،  ظرفيت  دارد.  وجود  آنها 
رواناب و پارامترها نظير آن به نوع خاك بستگى دارند،  هاشمى [6]. 
براساس اين پژوهش دوكر1 [3] و راموس2[18] ميان ميزان درصد 
با عوامل ميزان رسوب و ارتفاع رواناب رابطه مثبتى وجود  سيلت 
بين  اى  اندازه  كه  افزايش درصد سيلت   هايى  اساس  اين  بر  و  دارد 
قابل  مقدار  به  ميزان فرسايش پذيرى خاك  دارند.  تا 50 ميكرون   2
مالحظه اى افزايش مى يابد. از طرف ديگر ميان ميزان درصد رس با 
عوامل ضريب گل آلودگى، ميزان رسوب و ارتفاع رواناب رابطه منفى 
وجود دارد فيض نيا وهمكاران [4]. همچنين حسينى وهمكاران [8] 
بر اساس نتايج پژوهش  خود اظهار مى دارند كه واحدهاي مارنى كه 
داراي سيلت بيشتري نسبت به ديگر واحدها هستند. در زمان كمتري 
به حالت اشباع مي رسند. درحاليكه واحدهاي داراى رس بيشتر، آب 
بيشتري را جذب مي كنند و در زمان طوالنى ترى به اشباع رسيده و 
توليد رواناب مى نمايند. مير3 [13] با استفاده از باران ساز صحرايى 
و همبستگى بين ويژگى هاى و فرسايش پذيرى خاك، رابطه اى منفى 
با ميزان رس خاك ها و رابطه مثبت با ميزان سيلت درشت خاك ها 
مشاهده كردند. رحمتى و همكاران [17] بر اساس پژوهش هاى خود 
دارد، كه  با شيب  رابطه مستقيمى  ميزان رواناب  اظهار مى دارند كه 
پونس4  ازدياد شيب مى باشد.  ازاء  به  افزايش ضريب رواناب  مويد 
دارد  اقليم  به  بستگى  آستانه شروع رواناب  اظهار مى دارد كه   [16]
و مقدار آستانه در مناطق نيمه خشك بيشتر از مناطق نيمه مرطوب 
و  مى كند  فرق  اقليم  به  بسته  رواناب  حداكثر  اساس  اين  بر  است. 
مقدار آن در مناطق نيمه خشك بيش از مناطق مرطوب فصلى است. 
مارتينز5 [11] در مناطق نيمه خشك مديترانه اى اسپانيا نحوه توليد 
و عوامل موثر بر رواناب را در حوزه هاى كوچك بررسى كرده اند. 
نفوذ پذيرى  با  بافت  ريز  خاك   هاى  كه  داد  نشان  بررسى  اين  نتايج 
رواناب  آستانه شروع  و  باالتر  رواناب  آلى كم، ضريب  مواد  و  كم 
بيشتر و موادآلى  نفوذ پذيرى  با  بافت  از خاك هاى درشت  كمترى 
نتيجه گرفت  براساس مطالعات خود  دارند. كركباى6 [10]  متوسط 
كه ويژگيهاى خاك مثل پستى و بلندى كوچك و شكل خاكدانه در 

مقدار و الگوى مكانى رواناب موثر است. 

سپاسگزارى
اين مقاله اى بخشى از يك طرح پژوهشى  مى باشد كه هزينه   هاى 
اجراى آن از طريق مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان 
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رياست  صميمانه  همكارى  از  است  الزم  شده است.  تامين  زنجان 
از همكارى  و  داورپناه  مهندس غالمرضا  آقاى  محترم مركز جناب 
آقاى مهندس اصغر حيدرى و آقاى وحيد عبدى نژاد كه در انجام 

عمليات ميدانى همكار داشتند، نهايت تشكر و قدردانى نمايم.  
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