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های مارنی منطقه نوبران با استفاده رسی میزان فرسایش و رسوبدهی واحدبر

 از شبیه ساز باران

 

 
 
 
 
 
 
 

 چكیده :

مارن ها در بین واحد های سنگ شناسی، بیشترین رسوبات را در حوضه های آبخیز تولید می نمایند. این خاصیت مارن ها سبب  

آبرسانی، تخریب جاده و تاسیسات، کاهش عمر مفید سد ها، خسارت به تاسیسات برق آبی، سیل گیری، رسوبگذاری کانال های 

شوری آب های سطحی و زیر زمینی و مرگ ومیرآب زیان و در نهایت رشد پدیده بیابانزایی می شود. از این رو مطالعه فرسایش و 

رسوبدهی واحد های مارنی الزم و ضروری می باشد. در این تحقیق مارن های منطقه نوبران ساوه از لحاظ میزان فرسایش و 

براساس نتایج آزمون دانکن واحد های مارنی منطقه از لحاظ میزان  دهی بوسیله شبیه ساز باران مورد بررسی قرار گرفته است.رسوب

سازند قرمز فوقانی( به دلیل تولید بیشترین میزان رسوب نسبت ) MNBرسوبدهی دارای اختالف معنی دار می باشند. واحدهای مارنی 

از فرسایش پذیری بیشتری برخوردار می باشند. میزان رسوبدهی مارن های منطقه با میزان  قم()سازند MND به واحدهای مارنی

       نتایج نشان می دهد با افزایش شیب واحدهای مارنی میزان رسوبدهی نیز افزایش همچنین حجم رواناب همبستگی مثبت دارد. 

 می یابد.

 ه ساز بارانفرسایش، مارن، رسوبدهی، رواناب، شبی :كليد واژه ها
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Abstract: 
 

Marl units produce most sediment in the watersheds among lithological units. This property of Marl reduce the 

useful life of dams, hydroelectric facilities and irrigation channels and also, increases destruction of roads and 

facilities, underground and surface water salinity and desertification growing. So, study of erosion and sediment 

production of marl is important and necessary. In this study, marl units in Nowbaran-Saveh area has been 

studied from erosion and sedimentation point of view. Based on Duncan experiment results, sediment 

production of marly units have significantly different. The MNB marl unit (URF formation) compared to MND 
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marl unit (Qom formation) are more important, because of high erosion rate. The sediment production of marls 

is positively correlated with the volume of runoff. The results show increase in slope value of marl units 

increases sediment production and erosion. 

Keywords: Erosion, marl, sediment production, runoff, rain fall simulator. 

 
 مقدمه :

یندی است که ذرات هوازده از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک آب یا باد به مکان دیگری انتقال می یابند آفرسایش فر

(. فرسایش خاک از مسائل و مشکالت مهم محیط زیست به شمار می رود و صرف الیروبی دریاچه ها، مخازن و 3197) رفاهی، 

ر و از بین رفتن و شستن جاده ها و زمین های کشاورزی و آلوده شدن آب شرب ضرر . همچنین سیالب های مکرسدها می شود

های جبران ناپذیری به انسان و اکوسیستم وارد می نماید. فرسایش خاک امری است اجتناب ناپذیر که فعالیت های بشری می تواند 

 آن را کاهش داده و یا افزایش دهد.

رایط طبیعی ووجود سازند های فرسایش پذیر و فعالیت های انسانی، کشاورزی و دامپروری مارن های منطقه نوبران نیز به دلیل ش

دارای پتانسیل رسوبدهی باالیی می باشد و برآورد میزان این رسوب و پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش به منظور برنامه ریزی 

مارنی منطقه دارای انواع مختلف رخساره فرسایشی اعم واحد های  صحیح جهت محافظت خاک در این منطقه الزم به نظر می رسد.

 از فرسایش سطحی، فرسایش شیاری، فرسایش آبراهه ای و خندقی می باشد. 

( میزان فرسایش خاک را در شدت های مختلف بارش با استفاده از یک پالت 0222ده، رینکس و بوس )در پژوهش های انجام ش

( اثرات مدیریت خاک را روی رواناب و هدررفت 0222العه دیگری جین و همکارانش )متر  بررسی کردند. در مط 79/1در  6/2

شبیه سازی را بر روی خاک های با مدیریت مختلف از  02خاک در عرصه با استفاده از باران ساز مطالعه کردند. در این مطالعه 

نتایج مطالعه آنها نشان  ت مورد مطالعه قرار گرفت.با شخم، بدون شخم، تحت شخم کم، با مالچ، بدون مالچ و نیز تحت دو کشجمله 

داد که بین این تیمارها از لحاظ رواناب و رسوب اختالف معنی داری وجود دارد، بطوریکه خاک بدون مالچ و خاک شخم خورده 

  ا بهتر حفاظتبیشترین میزان هدررفت را به خود اختصاص دادند و خاک پوشیده شده توسط مالچ نسبت به سایر تیمارها خاک ر

درجه در خاک های لومی مورد بررسی  2/1( با کمک شبیه ساز باران میزان رواناب و فرسایش را در شیب 0226)می کرد. آرناز

قرار داد. نتایج او حاکی از این است که میزان رواناب  باشدت بارش، رابطه خطی نمایی داردو میزان هدر رفت خاک نیز با افزایش 

 یش می یابد.شدت بارش، افزا

(، اسماعیل نژاد و همکاران 3192(، قدیمی عروس محله و همکاران )3197حشمتی و همکاران) ،در مطالعات صورت گرفته در ایران

( مطالعاتی بر روی فرسایش و رسوب در مناطق مارنی داشتند که فقط در برخی از این مطالعات  میزان رواناب و رسوب با 3127)

دازه گیری شده است و همگی بیان داشتند که واحد های مارنی فرسایش و رسوب باالیی نسبت به سایر واحد باران ساز مصنوعی ان

های فرسایش پذیری مارنهای سازند قرمز باالئی  ( در بررسی مکانیسمها و شاخص3170)یدهقانهای زمین شناسی تولید می کنند.  
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نئوژن اشتهارد جزء خاک های ریزدانه، با چسبندگی کم تا خیلی کم و  داشت نهشته های انیجنوب تهران ب -در منطقه حسن آباد

داخلی پایین می باشند. همچنین در این واحدها میزان امالح و شوری باال بوده و  مدارای خاصیت خمیری کم تا متوسط با استحکا

، زمان شروع ، شیب ، حجم روانابدر این تحقیق روابط بین میزان رسوبدهی باعث فرسایش پذیری باالی این خاکها می شود.

 در عرصه طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است.مصنوعی و نفوذپذیری رواناب با استفاده از باران ساز  رواناب
 

 :روش تحقیقبحث و 

 یاییموقعیت جغرافدرمنطقه مورد مطالعه  قرار دارد. کیلومتری تهران327 کیلومتری همدان،307 کیلومتری ساوه،67نوبران دربخش 

عرض شمالی قرار دارد.نوبران از بخش های شهرستان ساوه می باشد که در  17˚31˝تا  17˚32˝طول خاوری و  97˚77˝تا  97˚16˝

استان مرکزی قرار دارد. ازسمت شرق به شهرستان ساوه و بخش غرق آباد ، ازسمت شمال به استان قزوین ، ازسمت جنوب به 

مهمترین رودخانه منطقه رودخانه مزدقان نام  مت غرب به استان همدان محدود شده است.شهرستان های تفرش و کمیجان و از س

واحد های مارنی را  دارد که از خاور به باختر منطقه جریان دارد و پیرامون خود شرایط مناسبی برای کشاورزی بوجود آورده است.

 د های قرمز فوقانی و سازند قم می باشند.می توان در نقاط مختلف منطقه مشاهده کرد که اکثرا مربوط به سازن

 

 
 های منطقه نوبران ) برشی از نقشه زمین شناسی: موقعیت مارن 3شکل

 نوبران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور( 3:322222
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 :روش تحقیق

. سپس طی بازدید های میدانی (3)شکل، نوبران محل مارن های مورد مطالعه مشخص شد3:  322222ابتدا از روی نقشه زمین شناسی

آزمایش شبیه سازی  02باران انتخاب شد. این نقاط فاقد پوشش گیاهی بوده اند. تعداد مکان های مناسب برای آزمایش شبیه سازی 

درصد تعیین شد و شدت و زمان بارش برای همه نقاط  12و  32. شیب نقاط (0)شکلانجام گرفت مطقه باران در واحد های مارنی

و عمق نفوذ  ، زمان شروع رواناببارش میزان رواناب، میزان رسوبدهی بت در نظر گرفته شده است. در هر آزمایش شبیه سازیثا

 درصد استفاده شد. 7و3و آزمون دانکن در سطح احتمال  spssرواناب اندازه گیری شد. برای مقایسه میانگین داده ها از نرم افزار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دستگاه شبیه ساز باران در صحرا: نمایی از 0شکل

 :نتایج

، نشان می دهد میزان حجم رواناب دربین واحد های مارنی منطقه 3بررسی نتایج تجزیه واریانس به صورت ارائه شده در جدول 

 (، حجم رواناب با میزان نفوذ0(. همچنین با توجه به آزمون همبستگی خطی پیرسون)جدولp=.652اختالف معنی داری ندارند)

بیشترین حجم رواناب  3رواناب و زمان شروع رواناب همبستگی منفی و با میزان رسوبدهی همبستگی مثبت دارد . با توجه به نمودار 

 که مربوط به سازند قرمز باالیی می باشد و در قسمت شمال شرقی منطقه واقع شده است. است MNBمربوط به واحد های مارنی 

انس  میزان رسوبدهی واحد های مارنی منطقه نشان می دهد که اختالف معنی داری بین واحد های بررسی نتایج مربوط تجزیه واری

(. همچنین همبستگی بین فاکتور رسوبدهی و فاکتورحجم رواناب مثبت وهمبستگی بین =P 041.مارنی مختلف وجود دارد )

های منطقه مربوط به مارن های شمال شرقی  رسوبدهی و زمان شروع رواناب منفی می باشد. بیشترین میزان رسوبدهی مارن

 (.0( در سازند قرمز فوقانی می باشد)نمودارMNBمنطقه)
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             منطقه: بررسی نفوذپذیری واحد های مارنی  1نمودار                           منطقه: بررسی زمان شروع رواناب واحد های مارنی  9نمودار                    

 

      MNDبیشترین میزان نفوذ رواناب مربوط به واحد های مارنی  ،اندازه گیری میزان نفوذ پذیری واحد های مارنی نشان می دهد

نتیجه تجزیه واریانس بین عمق نفوذ (. بر اساس 1درسازند قم واقع شده است )نمودارمی باشد که در قسمت جنوب غربی منطقه و 

(. همچنین عمق نفوذ رواناب با حجم رواناب و میزان رسوبدهی =P 743.رواناب و دیگر فاکتورها اختالف معنی داری وجود ندارد )

 (.0همبستگی منفی و با زمان شروع رواناب رابطه مثبت دارد)جدول

(. P=.547ی دهد که اختالف معناداری بین واحد های مارنی وجود ندارد)بررسی نتایج تجزیه واریانس زمان شروع رواناب نشان م

همچنین زمان شروع رواناب با میزان رسوبدهی و حجم رواناب همبستگی منفی و با عمق نفوذ رواناب همبستگی مثبت دارد. بیشترین 

 (.9می باشد)نمودار MNDزمان شروع رواناب مربوط به واحد های مارنی 

میزان رسوبدهی واحد های مارنی در شیب های تنها درصد نشان می دهد که  12و  32زیه واریانس برای  شیب های بررسی نتایج تج

 .(7)نموداردرصد افزایش می یابد 32درصد نسبت به  12میزان رسوبدهی در شیب های (. p=.038)مختلف اختالف معناداری دارند

با افزایش شیب میزان  2و9افزایش می یابد. همچنین براساس نمودارهای با افزایش شیب میزان حجم رواناب  6اساس نموداربر

  نفوذپذیری رواناب و زمان شروع رواناب کاهش می یابد.
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 : نتایج حاصل ازآزمون دانکن3جدول                       

p f 
Mean 

Square 
df 

Sum of 

Squares 
 فاکتور

 حجم رواناب 4345764 1 50100.05 210. 652.

 دهیمیزان رسوب 2865 1 606.101 4.830 041.

 میزان نفوذ رواناب 246 1 1.512 111. 743.

 زمان شروع رواناب 2195 1 45.000 377. 547.

.327 1.050 237813 1 2728132 

درصد 12 -32شیب 

 حجم رواناب

.038 9.378 1435 1 2047 

صد در12 -32شیب 

 میزان رسوبدهی

.378 .837 10 1 157 

درصد 12 -32شیب 

 میزان نفوذ رواناب

.299 1.181 151 1 1687 

 درصد12 -32شیب 

 زمان شروع رواناب

 
  

 

 درصد 12و32ی در شیب هامیزان رسوبدهی : بررسی  7نمودار                               درصد 12و  32: بررسی حجم رواناب در شیب های  6نمودار     

 

               : نتایج حاصل از آزمون همبستگی خطی پیرسون0جدول 

 فاکتور
 

حجم 

 رواناب

عمق 

 نفوذ

میزان 

 رسوب

زمان شروع 

 رواناب

حجم 

  رواناب

Pearson Correlation 1 -.766** .558* -.850** 

Sig. (2-tailed)  .000 .011 .000 

N 20 20 20 20 

عمق 

  نفوذ

Pearson Correlation -.766** 1 -.424 .873** 

Sig. (2-tailed) .000  .062 .000 

N 20 20 20 20 

میزان 

  رسوب

Pearson Correlation .558* -.424 1 -.450* 

Sig. (2-tailed) .011 .062  .047 

N 20 20 20 20 

زمان 

شروع 

 رواناب
 

Pearson Correlation -.850** .873** -.450* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .047  

N 20 20 20 20 
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 درصد 12و32: بررسی میزان نفوذ رواناب در شیب های  9نمودار                     درصد 12و  32در شیب های زمان شروع رواناب : بررسی  2نمودار    

 

 ن واقع شده اند به دلیل وجود سنگریزه هایکه در سازند قرمز فوقانی و در قسمت شمال شرقی نوبرا MNB تبخیری های مارنیواحد

های مارنی دارای کمترین عمق وبدهی می باشند. همچنین این واحدزیاد و مقدار رس کم دارای بیشترین حجم رواناب و میزان رس

 MNBی مارنی هادارد. بنابراین واحد( مطابقت 0223نفوذپذیری و زمان شروع رواناب هستند. این نتایج با نتایج دویکرو همکاران)

براساس  در منطقه نوبران به دلیل میزان رسوبدهی باال نسبت به سایر واحد های مارنی منطقه مستعد فرسایش پذیری بیشتری است.

  درصد در میزان رسوبدهی اختالف معنی داری دارند که این امر نشان  12و 32نتایج بدست آمده واحد های مارنی در شیب های 

 12های مارنی منطقه در شیب های مختلف متفاوت می باشد. واحد یت به فرسایش واحد های مارنی در شیبمی دهد میزان حساس

 (.7درصد دارند)نمودار 32درصد میزان رسوبدهی بیشتری نسبت به شیب 
 

 :نتیجه گیري

 های مارنی.واحدی باشندهای مارنی منطقه از لحاظ میزان رسوبدهی دارای اختالف معنی دار مبراساس نتایج آزمون دانکن واحد

رسایش پذیری بیشتری نسبت به که در سازند قرمز فوقانی قرار دارد به دلیل تولید بیشترین میزان رسوب از ف MNB تبخیری

می باشند. همچنین میزان رسوبدهی مارن های منطقه با میزان  برخوردار)که در سازند قم قرار دارد(MND دریایی های مارنیواحد

نتایج بدست آمده نشان می دهد با افزایش شیب واحد های مارنی میزان رسوبدهی واحد های  .همبستگی مثبت داردحجم رواناب 

 می یابد.     مارنی منطقه افزایش 

 منابع فارسي :

در  کخا فرسایش بر نهاآ ثرو ا هانرما یکیژفیزیولو وشیمیایی  ، فیزیکی یها یژگیو".  3127م .  ،شهرستانی رشعبانپو ح . ر،مضانپور ل . ،ادسماعیل نژا  

 397صفحه ،نگیاله نشگادا، شدار شناسیرکا نامه نپایا،  " نگیال نستاا بجنو
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، پایزان نامزه دکتزری    "بررسی ویژگی های موثر بر فرسایش پذیری مارن های مطالعه موردی حوضه آبخیزز ایزوانکی )آبشزور(    " . 3127حسن زاده نفوتی، م.

 ص 372المی واحد علوم تحقیقات،آبخیزداری، دانشگاه آزاداس

، پایزان نامزه دکتزرا آبخیززداری، دانشزگاه آزاد      "بررسی میزان فرسایش و رسوب در مارن های منطقه طالقان با کمک باران ساز مصنوعی".3126حسینی، س.

 ص 370اسالمی واحد علوم تحقیقات، 

پایزان  "،رسوب سازند های پابده، گچساران و آغاجاری در منطقه قصر شزیرین   شیمیایی، فرسایش پذیری و تولید –خصوصیات فیزیکی  ". 3197حشمتی،م.

 ص 327نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه تهران، 

،پایزان نامزه کارشناسزی     "جنوب تهران -ها و شاخصهای فرسایش پذیری مارنهای سازند قرمز باالئی در منطقه حسن آباد بررسی مکانیسم" .3170دهقانی،ن.

 د،دانشگاه آزاد واحد تهران شمالارش

  انتهر هنشگادا راتنتشاا ،چاپ سوم، "لکنترو  بیآ فرسایش" ،3197رفاهی ،ح .،

 ص 27دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، "جزوه درسی حفاظت خاک ".3126سالجه،م.

، پایان نامه کارشناسی ارشزد رشزته آبخیزز    "از شبیه سازی باران مطالعه رسوبدهی تشکیالت کواترنر در دشت سگزی اصفهان با استفاده". 3127غضنفرپور،ن.

 ص 62داری، دانشگاه تربیت مدرس،

 .326-77،صفحه  99، مجله منابع طبیعی ایران، شماره "مقاومت سنگها در مقابل فرسایش در اقالیم مختلف ایران". 3199فیض نیا،س.

 ص122د اسالمی واحد علوم و تحقیقات، ، دانشگاه آزا"جزوه درسی دوره دکترا ".3192فیض نیا،س.

، مجلزه پزژوهش و سزازندگی، شزماره     "بررسی امکان طبقه بندی مارن ها بر اساس خصوصزیات فیزیکزی شزیمیایی مزارن هزا     ". 3192قدیمی عروس محله،ج. 

 19 -12، صفحه 90و92،93

و شبیه سزاز بزاران در حوضزه آبخیزز      FSMیی با استفاده از مدل میزان رسوب زاو فرسایش انمیز یابیارز "،3122محمدی،ش،پیروان،ح ،موسوی حرمی،ر.،

 (3276-3227ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی ومحیط زیست ایران ،دانشگاه تربیت مدرس تهران،) "،ایوانکی و زیر حوضه های آن

 نوبران، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور 3:322222نقشه زمین شناسی 
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