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  ارزيابي روش رسوب شناسي در منشاء يابي و سهم مشاركت سازندهاي زمين شناسي 
  هاي آبخيز در حوزه

  
   اسماعيل فيله كشمهدي برزوئي، جمال قدوسي و

  طبيعي خراسانعضوهيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع  تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري و به ترتيب عضوهيات علمي مركز

  
  چكيده

ء يابي ه ر منش ر امكان سنجي استفاده از روش رسوب شناسي   منظ
د  سي در تول رسوبات و تعيين سهم مشاركت سازندهاي زمين 

ر اين زمينه است  رسوب كه ادعا شده است داراي توانمندي هاي الزم 
ه  اقدام به ارزيابي كاربرد اين روش در زير آبخيز لنگر واقع در حو

ر وس ار شده است6500عت آبخيز سبزوار  ه  ه علت توجه به استفا
ز اين روش عدم كفايت كاربرد گسترده و دقت نه چندان مطلوب 

رد توليد رسوب نظير  ها و مدل ساير روش  ،MPSIACهاي بر
EPM ژئومرفولوژي، هيدروفيزيكي، فورنيه، داگالس و استليك ،

ر منشاء دهاي يابي رسوبات و سهم مشا است كه فاقد قابليت  ركت وا
ر حوزه ر توليد رسوب  ز اينرو، باشند هاي آبخيز ميسنگي مختلف 

وب ر سه اقدام به تحقيق حاضر با هدف ارزيابي روش ر شناسي 
ه اطالعات مستخرج از مرحله شامل جمع آوري آمار و اطالعات به وي

هاي هوائي، مطالعات  شناسي و عكس هاي توپوگرافي، زمين نقشه
هاي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي  ي ا طريق بررسيشناسنگ

   هاي منطقه و مطالعات  مقاطع نازك تهيه شده از انواع سنگ
وب برداري از بستر رودخانه اصلي و شناسي از طريق نمونهر
مايشگاهي  شاخه ر منطقه تحقيق و تجزيه و تحليل  هاي فرعي آن 

ي اين  ق نشان دهندهنتايج حاصل از اين تحقي. آنها انجام شده است
ه است كه با استفاده از روش رسوب شناسي مي بندي توان اقدام به طب

دهاي (شناسي مقدار توليد رسوب بر اساس نوع سازندهاي زمين وا
ر توليد رسوب و تهيه سنگي و تعيين سهم مشاركت هر يك از آنها 

رنقشه پهنه به . هاي آبخيز نمود حوزه بندي مناطق توليد رسوب 
ر  نحوي كه از اين طريق مي توان راهكارهاي عملي مهار رسوبات را 

هاي آبخيزداري كه هدف آنها جلوگيري ي كاهش انباشت طرح
ر مخازن سدهاي ذخيره ها، كانالهاي آبرساني و  اي، رودخانه رسوبات 

  .اراضي زراعي است، ارائه نمود
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د  منشاء يابي رسوب، سهم مشاركت سازن:گان كليدي واژ ر تول دها 
ائي، پهنه بندي منشاء هاي هو رسوب، روش رسوب شناسي، عكس

وب   توليد ر
  

  مقدمه 
ي  خاك به عنوان بستر توليد و يكي از دو عنصر تشكيل دهنده

ها يعني آب و خاك، از عوامل مهم در استمرار  اكوسيستم خشكي
فرسايش خاك به عنوان آفت و بيماري . زيست در كره زمين است

در زوال و پست  ست كه موجب تخريب فيزيكي و شيميائي وخاك ا
با توجه به ). Hudson ،1985 و Zachar ،1982(شود  رفت آن مي

اي  هاي گسترده اهميت خاك و لزوم حفاظت از آن، از ديرباز تالش
براي پيش بيني فرسايش و برآورد توليد رسوب در نقاط مختلف جهان 

وژي، زمين شناسي و سنگ توسط متخصصين علوم خاك، ژئومرفول
نتيجه ). 1382قدوسي، (شناسي و محققين حفاظت خاك شده است 

    ها و  هايي منجر به ابداع و معرفي مدل حاصل از چنين تالش
هايي شده است كه در اكثريت قريب به اتفاق آنها به ويژه در روش
شناسي و هاي تجربي به نقش نوع سازندهاي زمينها و روشمدل

   اي گرديده و نوع سازندهاي شناسي توجه ويژهي سنگواحدها
و حساسيت آنها به فرسايش به عنوان يكي از ) ليتولوژي(شناسي زمين

عوامل اصلي در رخداد فرسايش و توليد رسوب در مدل لحاظ شده 
 قدوسي،  و1374نيا،   فيض؛1371 سعادت، ؛1372آور، رنگ(است 
برآورد فرسايش و رسوب كه در هاي ها و روش از جمله مدل. )1382

شناسي به شناسي و حساسيت سازندهاي زمينآنها عامل سنگ
توان به فرسايش به عنوان يكي از عوامل اصلي قلمداد شده است مي

هاي ژئومرفولوژي و ، روشMPSIAC، EPMهاي استليك،  مدل
   سبحاني، و1375 رفاهي، ؛1374احمدي، ( هيدروفيزيكي اشاره نمود

هاي ياد شده به نوعي ها و روشهر چند در هر يك از مدل. )1376
تالش در كمي كردن سهم مشاركت سازندهاي زميني گرديده است 

هاي حفاظت خاك  اما نتايج حاصل از آنها در اكثر نقاط نيازهاي برنامه
  .كندو مبارزه با فرسايش و توليد رسوب را تامين و برآورد نمي

اند شناسي از ديرباز بر آن بودهن زمينبا شرح مطالب فوق، متخصصي
كه روش كاربردي ساده و مناسبي براي برآورد رسوب با استفاده از 

ابداع و ) رابطه بين سنگ بستر و رسوب(شناسي علم و دانش رسوب
شناسي به طور كلي روش رسوب). 1371سعادت، ( معرفي نمايند

با ) سنگ مادر(تر مبتني بر مطالعه مستقيم و دقيق رابطه بين سنگ بس
نوع و مقدار رسوب توليد شده است كه از طريق منشاء يابي رسوبات 

در اين روش، رسوب به عنوان معلول ). 1375برزوئي، (انجام مي شود 
و محصول حاصل از تخريب هاي فيزيكي، شيميائي و بيولوژيك 

حذف  شناسي در فقدان وشناسي يا نوع سازندهاي زمينعامل سنگ
شود كه به مل در رخداد فرسايش و توليد رسوب محسوب ميساير عوا

طور مستقيم و يا غيرمستقيم موجب تغيير در توليد رسوب در سطح 
نتايج حاصل از سابقه استفاده از روش . شود هاي آبخيز ميحوزه

كردن سهم مشاركت شناسي در منشأيابي رسوبات و مشخصرسوب
ه گردد ب برمي1371به سال واحدهاي سنگي در توليد رسوب در ايران 

 به ترتيب در )1372(آور و رنگ) 1371(كه از اين روش سعادت طوري
حوزه آبخيز سد كارده مشهد و زير آبخيز جم واقع در حوزه آبخيز 

هاي حاصل از   بر اساس يافته. زاينده رود اصفهان استفاده نموده اند
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توان   ميشناسيتحقيقات آنان، مشخص شده است كه از روش رسوب
شناسي هستند براي سنگ هاي آبخيزي كه داراي تنوع در حوزه

در تحقيق ديگر در همين زمينه . يابي رسوبات استفاده نمود منشاء
توان مشخص شده است كه با استفاده از روش رسوب شناسي مي

اقدام به برآورد رسوب و سهم مشاركت واحدهاي سنگي مختلف در 
  ).1375 برزوئي،( توليد آن نمود

در تحقيق حاضر نيز سعي گرديده است سهم مشاركت واحدهاي 
سنگي مختلف در يك حوزه آبخيز در توليد رسوب با استفاده از روش 

 گيري از پارامترهاي اندازه، شكل و جنس شناسي و با بهرهرسوب
هاي تجمعي، ميانگين هاي رسوب به ترتيب شامل منحنيدانه

رويت، گردشدگي و بافت سطح دانه، ك جورشدگي و كج شدگي، فرم و
هاي رسي هاي سبك و سنگين و كانيهاي سنگي، كانيجنس خرده

  . مورد ارزيابي قرار گيرد
  

 ها مواد و روش
ي شهرستان سبزوار با  اين تحقيق در زير آبخيز لنگر واقع در محدوده

 :  هكتار در سه مرحله به شرح زير اجرا شده است6500وسعت 
آوري اطالعات آمار مربوط به منطقه تحقيق همراه با معج: مرحله اول

 تهيه شده توسط سازمان جغرافيائي 1:50000 هاي توپوگرافينقشه
 1: 55000 با مقياس 1335ارتش و عكس هاي هوائي مربوط به سال 

ها و و مشخص كردن محدوده حوزه آبخيز مورد مطالعه، تراكم آبراهه
 1:100000با استفاده از نقشه شناسي تهيه نقشه مقدماتي زمين

  شناسي كشور،سازمان زمين
شناسي شامل مشخص كردن نـوع و       انجام مطالعات سنگ  : مرحله دوم 

شناسـي پـس از تـدقيق نقشـه         سطح تحت پوشـش واحـدهاي سـنگ       

شناسي از طريق بازديدها و عمليـاتي ميـداني در سـطح            مقدماتي زمين 
كروسـكوپي و توصـيفي     حوزه آبخيز مورد مطالعه همراه بـا بررسـي ما         

    هـا، تهيـه مقـاطع نـازك از         بـرداري از سـنگ    هـا شـامل نمونـه     سنگ
ها و بررسي آنها با استفاده از ميكروسكوپ تحت نـور             هاي سنگ نمونه

  ،)عادي(پالريزان و نور معمولي 
برداري از بار بسـتر    رسوب شناسي شامل تعيين نقاط نمونه     : مرحله سوم 

هـاي شـبكه    ثانويه آن با اسـتفاده از نقشـه       هاي  رودخانه اصلي و شاخه   
از طريق انتخاب سه نقطه در عرض       ) 1(شكل شناسيها و سنگ  آبراهه

هـاي    در سه مقطع عرضي در طول رودخانـه اصـلي و شـاخه            (رودخانه  
 و انتخـاب يـك      5 -30هاي رسـوب از عمـق       و تهيه نمونه  ) فرعي آن 

ــيم   ــاس روش تقس ــر اس ــا ب ــوط از آنه ــه مخل ــينمون ــدي مخروط  بن
)pettijihn، 1975(   هاي ها با استفاده از سري الك     ، الك نمودن نمونه

 ،3-4بندي هـاي    بندي فريدمن و ساندرز به ترتيب مشتمل بر دانه        دانه
ها، انتخاب تصـادفي    متر همراه با جداسازي نمونه     ميلي 64-16 ،16-4

 عدد 500 ،2-4 عدد براي رده    1000ها براي هر رده شامل      تعداد نمونه 
 شستشـوي   ،متـر  ميلـي  16 -64عدد براي رده    100 و   4-16براي رده   

هـا از     ها جهت برطرف نمودن گل و الي و تفكيك جنس نمونـه           نمونه
طريق تفسير چشمي و با استفاده از ميكروسكوپ بينوكوالر و محاسـبه         

  .ها اندازه و نوع دانه
  

  نتايج و بحث
ديد كه در حوزه آبخيز شناسي مشخص گرهاي سنگبا توجه به بررسي

.  وجود دارد)1(شناسي به شرح جدول سازند زمين6مطالعه جمعاً 

  
  سازند هاي زمين شناسي شناسائي شده در زيرحوزه  آبخيز لنگر) 1(جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

شناسي، كنگلومراي شايان ذكر است كه بر اساس بررسي دقيق سنگ
رنايت، ليتيك گريوك پتروميك تيك، ماسه سنگ ولكانيك آرنايت، ليتا

و توف كريستال و ويتريك نيز در منطقه شناسايي و تشخيص داده 
  .شده است

 نوع 6شناسي با توجه به شناسايي هاي رسوبنتايج حاصل از بررسي
شناسي در منطقه تحقيق نشانگر اين است كه مقدار توليد سازند زمين

ه بين رسوب مربوط به آنها نسبت به كل رسوب توليدي در منطق
 درصد به ترتيب مربوط به توف سفيد و مجموعه 9/53 تا 62/0حداقل 

به طوري كه بر اين اساس ميزان . كندخرده سنگهاي آذرين تغيير مي

توان در پنج گروه با پتانسيل توليد رسوب واحدهاي سنگ را مي
كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد به ترتيب با مقادير كمتر از  خيلي

 درصد نسبت به كل 40 و بيشتر از 40-30 ،30-20 ،5/8 -20 ،5/8
افزون بر اين، نتيجه حاصل از محاسبه سهم . رسوب توليدي قرار داد

شناسي در توليد رسوب نشان مشاركت هر يك از واحدهاي سنگ
شناسي در توليد ي اين است كه سهم هر يك از واحدهاي سنگ دهنده

كند كه به ترتيب صد تغيير مي در5/58 تا حداكثر 1رسوب بين حداقل 
 متشكل از مارن سبز و ماسه سنگ Eftمربوط به واحدهاي سنگي 

 متشكل از كنگلومرا و ماسه سنگ توفي قرمز است Eocتوفي سبز و 
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گيري نمود كه در با شرح مطالب فوق مي توان نتيجه). 2شكل(
ن زيرحوزه  آبخيز مورد مطالعه وضعيت توليد رسوب و ميزان ارتباط آ

  .با واحدهاي سنگي به شرح زير است
اين واحد سنگي بيش ): Eoc( ماسه سنگي - سازند كنگلومراي - 1

. ست امتر در منطقه دارا ميلي2-64 را در اندازه رسوب% 50از 
فرسايش پذيري اين سازند به دليل سيمان سست آهكي، مقاوم بودن 

 باالي اين ه و مساحتزهاي جدا شده و حضور تا خروجي زير حودانه
  .باشدسازند توجيه كننده توليد رسوب زياد آن مي

اين واحد سنگي به رغم تحت ): Eom( سازند ماسه سنگي - 2
، تنها Eocپوشش دادن مساحت بيشتر در مقايسه با واحد سنگي 

تواند به اين مي. از رسوب را به خود اختصاص داده است% 35حدود 
ز اين سازند در طول مسير حمل و هاي حاصل ا علت نامقاوم بودن دانه

 . تبديل آنها به ذرات بار معلق باشد
اين واحد سنگي با ): Eft( ماسه سنگ توفي سبز – سازند مارن - 3

وجود اندكي وسعت تحت پوشش آن حضور نسبتاً زياد در توليد رسوب 
زياد بودن مقدار توليد رسوب از اين . رسد مي% 70دارد كه به حدود 

 بدليل فرسايش پذيري بال و نزديكي موقعيت مكاني آن واحد سنگي،
هاي حاصل از  به طوري كه دانه. باشده ميزبه دهانه خروجي زير حو

اند تا خروجي آبگير رودخانه سالم مانده و در رسوب بار آن توانسته
 .بستر حضور يابند

اين واحد سنگي با توجه به موقعيت آن تا نقطه : Eom سازند - 4
مساحت تحت پوشش در مقايسه با ساير سازندها سهم خروجي و 

الزم است به اين . مؤثري در مقدار رسوب خروجي از زير حوضه ندارد
ها كه نامقاوم  شدگي دانه نكته نيز اشاره شود كه احتمال تحليل و خرده

تواند يكي از علل ناچيزي سهم مشاركت اين سازند در  باشند مي نيز مي
 .باشدتوليد رسوب در منطقه 

اين سازند نيز بدليل مقاوم بودن به فرسايش و : Emm سازند - 5
وسعت اندك تحت پوشش آن در منطقه تحقيق سهم قابل توجهي در 

  . توليد رسوب ندارد
 با دخالت دادن مساحت هر يك از سازندهاي يادشده در توليد – 6

 بيشترين Eftرسوب، مشخص شده است كه در منطقه تحقيق سازند 
 و Eoc ، Eom ،Emmا در توليد رسوب و سازندهاي سهم ر
Eemبه ترتيب بعد از آن قرار دارند .  

سهم مشاركت واحد هاي سنگي در  )2(شكل شماره 
 رسوب بستر زير حوزه

سي نا ش نگ  س شه  ق ن شماره(1)  كل 
ها و محل نمونه برداري در زيرحوزه  سي ،شبكه ابراهه

لنگر
  جمع بندي 

شناسي براي با توجه به نتايج حاصل از بكارگيري روش رسوب
شناسي در قالب  مشخص كردن سهم مشاركت سازندهاي زمين

توان به اين شناسي به شرح ارائه شده در اين مقاله ميواحدهاي سنگ
هاي آبخيزداري  بندي رسيد كه در مواردي كه هدف از طرحجمع

كنترل رسوب و ارائه راهكارهاي كاربردي براي مهار حمل رسوب و 
جلوگيري از انباشت رسوبات و كاهش رسوبات وارده به مخازن 

ها و موارد مشابه باشد، هاي آبرساني، رودخانهاي، كانالسدهاي ذخيره
سي در مقايسه با ديگر روشها و مدلهاي شنااستفاده از روش رسوب
، فورنيه، داگالس و MPSIAC ،EPMبرآورد رسوب مانند، 

زيرا با استفاده از اين روش . تواند پاسخگوي نيازها باشد استليك مي
توان افزون بر مشخص شدن مقدار توليد رسوب به صورت كيفي مي
اسي شناقدام به تعيين سهم مشاركت هر يك از سازندهاي زمين

افزون بر . هاي آبخيز نموددر توليد رسوب در حوزه) واحدهاي سنگي(

بندي توان اقدام به تهيه نقشه پهنه اين با توجه به مطالب بيان شده مي
هاي  شناسي در حوزهمنابع توليد رسوب يا استفاده از روش رسوب

اما با توجه به اندكي تحقيقات انجام شده در زمينه . آبخيز نمود
شناسي در ايران و در اقاليم مختلف موجود رسنجي روش رسوباعتبا

  . در كشور ضرورت دارد پژوهشهاي بيشتري در اين زمينه انجام شود
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