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 چكیده

و یا میزان پوششش گیشاهي نشا یز اسشت،  پذیری زیاد که فاقد پوشش گیاهي بودههای با فرسایشدر مناطق واجد خاک

با هدف بررسي اثشر  ،تحقیق این بر عهده دارد. خاک و هدررفت رواناب تولید سزایي درسرشت ذاتي سنگ مادر، نقش به

ساز باران در حوزه آبخیز سد سشنگرد واقشع در نوع لیتولوژی و مواد مادری بر هدررفت خاک با استفاده از دستگاه شبیه

واحشد همگشن اواحشدهای کشاری  بشر مبنشای نشوع  00ن رضوی انجام شد. برای انجام این پشژوهش، ابتشدا استان خراسا

ای در کاربری آبراهه-شیاری، شیاری و شیاری-های فرسایشي شامل سطحيلیتولوژی شامل مارن و کنگلومرا و رخساره

 91متشر در سشاعت و بشه مشدت یليم 91آزمایش در شدت بارش  99درصد  انتخاب شد.  21مرتعي و در شیب مشابه ا

منظشور گیری شد. بهها اندازهبر روی واحدهای کاری، انجام شد. مقدار رسوب هر یک از آزمایشساز باران شبیهدقیقه با 

متری نیز از مجشاور سانتي 06تا  صفربرداری از خاک در لایه پذیری، نمونهبررسي عوامل موثر در تلفات خاک و فرسایش

انجام شد. نتشایج نششان داد  SPSS 22افزار آماری اطلاعات با استفاده از نرم تحلیلبرداشته شد.  ورد آزمایشمهای پلات

دار دارند. دو واحد کاری شامل مشارن های مورد بررسي از نظر فرسایش و رسوبدهي با یكدیگر تفاوت معنيکه لیتولوژی

  Plc-SRششیاری ا-  و کنگلومرا واجد فرسایش سشطحيEem-RGای اآبراهه-حاوی املاح فراوان واجد فرسایش شیاری

باششند. برخشي از مربع دارای بیشترین و کمترین مقدار رسشوبدهي مي گرم در متر 0/46و  3/211ترتیب با رسوبدهي به

های خاک مانند درصد سیلت، رطوبت اولیه خاک، شوری، اسیدیته و نسبت جذب سشدی  بشا میشزان فرسشایش و ویژگي

درصد پوشش گیاهي و درصد سشنگریزه موجشود در سشطا خشاک و  عواملخاک دارای همبستگي مستقی  و رسوبدهي 

درصد ماسه، کربن آلي و درصد آهک فعال خاک با میزان فرسایش و تولید رسوب، همبستگي معكوس نششان  ،همچنین

 دهند.مي
 

 مارن کنگلومرا، ،پذیریفرسایش، ساز بارانشبیهتلفات خاک،  :های كلیدیواژه
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و همكششاران،  Huا و سششد تششری جششور   ششین  0331

 شود. از رسوب انباشته مي  2113

 زیسشت جشدی مشكل یک عنوانبه ،خاک فرسایش

که   2113، و همكاران Ekwueا شده شناخته محیطي

 کشاهش و روانشاب ایجشاد اثر در را آب نگهداری ظرفیت

 اسشت مهمي یندافر کند. روانابمي ک  خاک، آلي ماده

-Perezا اسشت همراه غذایي عناصر هدررفت غالباً با که

Latorre  ،روانشاب بنابراین، بررسشي . 2101و همكاران 

 امشری خاک، فرسایش اصلي یندهایافر از یكي عنوانبه

 هشایمحشدودیت دلیشلطرفي، به از است. ناپذیراجتناب

 نیشز و آبخیزهشا فیزیكشي سشخت ششرای  ماني،ز و مالي

 اطلاعات آوریجمع بیني اقلیمي،پیش غیرقابل نوسانات

 خاک هدررفتیندهای افر مختلف هایجنبه به مربوط

، Roosو  Barthesا اسشت دششوار طبیعشي هایپهنه در

 در ابشزاری عنشوانبشهباران  سازشبیه رو،این . از 2112

 استفاده مورد وسیع رطوبه خاک، هدررفت هایپژوهش

 امكشانسشاز بشاران شبیههای دستگاهاست.  قرار گرفته

منظشور بشه را مختلشف اراضي در متعدد هایگیریاندازه

 فشراه  فرسشایش و روانشاب بشر مشثثر عوامشل تعیشین

تشوان آن مي دست آمشده ازبه هایداده از که نمایندمي

 ایهش الش وجود با نمود. استفاده اهداف مختلف برای

دلیشل بهساز باران شبیههای دستگاه ار استفاده موجود،

 و خشاک هشدررفت هشایپشژوهش در متعدد هایبرتری

 . Seeger ،2111ا باشدمي رایج جهان در رسوب تولید

ه، ضشرغ  گسترش انشدک در یشک حوعلي ،بدلندها

توانند بخش قابل توجهي از رسوبدهي حشوزه را بشه مي

و همكششاران،  Garcia-Ruizا خششود اخت ششان دهنششد

. میششزان  2109و همكششاران،  Lopez-Tarazon ؛2109

 01فرسایش در بدلندها بسیار زیاد است کشه گشاهي از 

 شششودکیلششوگرم در مترمربششع در سششال نیششز بیشششتر مششي

و  Nadal-Romero ؛2100و همكشششششششاران،  Gallartا

 ، 0339و همكاران ا Benitoبررسي  . 2109همكاران، 

فرسشایش سشالانه خشاک ارتبشاط میشزان نشان داد کشه 

دارد.  شیمیایي خشاک-های فیزیكيرا با ویژگينزدیكي 

هششای حاصششل از تحقیقششات در اسششاانیا بششر روی خاک

مشادری نششان داد کشه خشاک  فرسایش  هار نوع مواد

حاصل از تشكیلات مارني رسوب زیادی داشته و سریعاً 

کشه میشزان روانشاب و در صشورتي ،کندرواناب تولید مي

.  Cerda ،0333ا سششنگ نششا یز اسششترسششوب ماسششه

بشششر روی  ، 2110و همكشششاران ا Cantonهای بررسششي

نششده نششان  سنگ سختسنگ و ماسههای گلنهشته

داد که خ وصیات خشاک سشطحي یكشي از مهمتشرین 

کننده میزان فرسشایش خشاک و عواملي است که تعیین

با بررسشي میشزان  ، 2112ا Cerdaتولید رواناب است. 

ای در منشاطق های مارني، رسي و ماسشهرسایش خاکف

هشای بدلندی شرق اساانیا نتیجشه گرفشت کشه ویژگشي

سنگ مادری و میزان رطوبت خاک از پارامترهای مه  

کننشششده فرسشششایش خشششاک اسشششت. بررسشششي کنتشششرل

سشاز ششبیه از اسشتفاده با خاک تلفات و پذیریفرسایش

 ماسشه ،ریشز خیلي ماسه موید آن است که درصدباران 

تبادلي و تفاوت در نشوع  نسبت سدی  و خاک بافت ریز،

 در خششاک پارامترهششای مهمتششرین مششادری، مششواد

و همكششاران،  Haregeweynا باشششدپذیری ميفرسششایش

و  Rienks ؛2110و همكشششششششششاران،  Duiker ؛2119

  .2111همكاران، 

Calvo-Cases در تحقیقي در  ، 2119و همكاران ا

میشزان  عوامشلتیجه گرفتند که جنوب شرقي اساانیا ن

های سطا خاک، میزان مواد گیاهي و سنگدانه پوشش

آلي خاک و مقدار شیب دامنشه و رخنمشون واحشدهای 

هسشتند کشه میشزان  عشوامليسنگي از جمله مهمترین 

کننشششد. بررسشششي فرسشششایش خشششاک را کنتشششرل مي

ه کو ک در فرانسشه بشا ضهای حوپذیری مارنفرسایش

فرسایش، نششان داد کشه -رواناب-رشاستفاده از مدل با

گیشاهي، میشزان فرسشایش  های فاقشد پوشششدر مارن

 تشن در هكتشار اسشت 011بسیار زیاد و سالانه بیش از 

 Vegaو  Fernandez.  2119و همكششششاران،  Mathysا

رسشوب اراضشي  و   با بررسشي میشزان فرسشایش2111ا

اسشاانیا بشا اسشتفاده از  گیشاهي بشدون پوششش بدلندی

 و روانشاب میشزان کشه نتیجشه گرفتنشدساز بشاران شبیه

رسوب با میزان رطوبت اولیه خاک ارتباط مثبشت و بشا 

 Vahabi هایمواد آلي خاک ارتباط منفي دارد. بررسي

موثر بر  عوامل  در زمینه برخي از 2118ا Nikkamiو 

بشاران نششان داد ساز شبیهفرسایش خاک با استفاده از 

رسشوبدهي بشا پوششش  که ضریب همبستگي بین نشر 

هایي را که گیاهي منفي است. ارزیابي و تحلیل بررسي

سشاز م شنوعي بشر محققین مختلف با استفاده از بشاران

ای در ششرق اسشاانیا و جنشوب روی بدلندهای مدیترانه

شرق فرانسه صورت گرفته بود، نشان داد که نر  نفشوذ 
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رز های باک  تا متوس  و ضرایب بالای رواناب از ویژگي

این بدلندها بوده و میزان رسوبدهي بدلنشدها حشداکثر 

و  Matinez-Murilloا گرم در لیتر اسشت 8/84برابر با 

و همكشاران  Shahrivarهای بررسشي . 2109همكاران، 

 SARو  EC  موید آن است که افزایش مقادیر 2102ا

اراضي بدلندی، موجشب تششدید فرسشایش و گسشترش 

و  Moreno-de las Heras تحقیقشاتششود. بدلندها مي

Galart هشای مشارني و نشان داد کشه لیتولوژی  2101ا

پشذیری بالشایي کشه دلیشل فرسشایشهای رسي بهسنگ

دارند، مكان گسترش بخش اعظش  بدلنشدها در ششمال 

 باشند.شرقي اساانیا مي

یكي از عوامل  ،منطقه موجود در سازندهاى جنس

 که طورىبه آبخیز است. هاىحوزه زایىدر رسوب موثر

 سازندهاى با مقایسه در به فرسایش حساس سازندهاى

داراى پتانسیل رسوبدهي بیشتری  محك  و سخت

 مانند محیطى عوامل  . تغییرFeiznia ،0336هستند ا

 هاىحوزه مقیاس در گیاهى پوشش و خیزىلرزه اقلی ،

 صورتى در این و است ثابت ک  و عموماً کو ک آبخیز

 تواندمى مواد، ذاتى شناسىسنگ خ وصیات که است

و  Feizniaباشد ا متغیر نیز هاى کو کهحوض در حتى

Khosheghbal ،2119 . Feiznia 2118ا همكاران و ، 

زایي سازندهای با انجام تحقیقي بر روی رسوب

 نتیجه این به شناسي در حوزه آبخیز گرگانزمین

فرسایش ویژه واحدهای کاری مورد  که میزان رسیدند

مربع در  تن در کیلومتر 611بررسي از یک تا بیش از 

سال متغیر است که این موضوع عمدتاً با حساسیت 

نوع کاربری  ،سازندها نسبت به فرسایش و همچنین

و همكاران  Hassanzadeh Nofoutiمرتب  است. 

 و فیزیكي هایبا بررسي تاثیر ویژگي ، 2118ا

جه گرفتند که ها نتیها بر رسوبدهي آنمارن شیمیایي

 نقش به سزایي در Kو  SAR ،Ecمیزان 

و همكاران  Hosseiniدارند.  هامارن پذیریفرسایش

های ریزدانه پذیری نهشتهبا بررسي فرسایش ، 2113ا

نئوژن نتیجه گرفتند که متغیرهای شیمیایي مانند 

SAR  وpH  از عوامل موثر در میزان تولید تلفات خاک

و همكاران  Sheykh Rabieeهای باشند. بررسيمي

نشان داد که ضریب رواناب و میزان تولید  ، 2100ا

، آهک و دلومیت، شیل و سنگتلفات خاک در ماسه

ترتیب بیشترین تا کمترین میزان را دارند. آبرفت به

بر روی  ، 2104و همكاران ا Abdinejhadهای بررسي

 اثر که داد رسوبدهي واحدهای مختلف مارني نشان

 خاک مقدار تلفات بر اقلی  و شیب مارني، ایواحده

و همكاران  Habibzadehاست.  دارمعني کاملاً 

های با بررسي میزان رواناب و رسوب مارن ، 2109ا

های استان آذربایجان شرقي نتیجه گرفتند که مارن

های با سن کرتاسه میوسن دارای بیشترین و مارن

 دارای کمترین میزان رسوبدهي هستند.

سي منابع مربوط به این تحقیق نششان داد کشه برر

 نقشش خاک و هدررفت رواناب تولید در متعددی عوامل

دارد. یكي از مهمترین عوامل، لیتولوژی و مواد مشادری 

هشای حسشاس بشه باششد. در بحشل لیتولوژیخاک مشي

های بدلنشدی فرسایش، مطالعات غالباً بشر روی نهششته

کشه ه اسشت در حاليها متمرکز ششدریز مانند مارندانه

های سخت نشده مانند کنگلومراها نیشز بشا سایر نهشته

تواننشد حساسیت بشه فرسشایش بالشایي کشه دارنشد، مي

باشششند. شششناخت  فرسششایش و رسششوب زیششادی داشششته

 ارایشه در توانشدمشي هشاگونشه لیتولوژیایشن زایيرسوب

 و رواناب نمودن تغییرات کمي و مدیریتي پیشنهادهای

 مشوارد، ایشن بشه توجه با شود. واقع مفید خاک هدررفت

 خشاک بشا هشدررفت بررسي تغییرات پژوهش این هدف

مواد مادری خاک در حشوزه آبخیشز سشد سشنگرد  تغییر

 باشد.واقع در استان خراسان رضوی مي
 

 هامواد و روش

مورد  هضحومشخصات موقعیت جغرافیایی و 

حوزه آبخیز سد سنگرد، یكي از آبخیزهای  :مطالعه

در استان است که  خشک ایراننطقه خشک تا نیمهم

فاصل  ه در حدضاین حوخراسان رضوی قرار دارد. 

در طول  شمال غرب بردسكن و جنوب سبزوار،

شرقي و عرض  68˚ 90΄تا  61 ˚41΄ جغرافیایي

شمالي با وسعت  96˚ 41΄تا  96˚ 23΄جغرافیایي 

متر از  0811کیلومتر مربع و ارتفاع متوس   0223

 . کاربری عمده آن 0دریا واقع است اشكل سطا 

شناسي حساس به مرتع است. واحدهای زمین

ه سد سنگرد ضفرسایش شامل کنگلومرا و مارن در حو

درصد مساحت  1/61کیلومتر مربع، معادل  131حدود 

 دهند.ه را تشكیل ميضحو
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برای انجام این تحقیق، : تهیه نقشه واحدهای كاری

شناسي، شیب، مل نقشه زمینهای مورد نیاز، شانقشه

با استفاده از  يهای فرسایشکاربری اراضي و رخساره

تهیه شد. برای تهیه نقشه  ArcGisافزار نرم

واحد  نههای حساس به فرسایش که شامل لیتولوژی

باشد از نقشه ميپذیر فرسایش لیتولوژیكي

و  Eftekharnejhadا کاشمر 0:261111شناسي زمین

Behruzi ،0311 ، های ای و پیمایشت اویر ماهواره

های فرسایشي نقشه رخسارهصحرایي استفاده شد. 

شیاری، شیاری و -رخساره سطحي سهه شامل ضحو

قابل ذکر است که در هفت ای است. آبراهه-شیاری

 هایواحد لیتولوژیكي فق  یكي از انواع رخساره

فرسایشي قالب بود و فق  در دو واحد لیتولوژیكي و 

ک دو رخساره فرسایشي از گسترش قابل توجه در هری

 21برخوردار بود. لذا به این ترتیب در شیب ثابت ا

کاربری کاربری اراضي قالب منطقه ا  و در درصد

با د. در نهایت واحد کاری تعیین ش 00،  مرتعي

شناسي، های سنگ، نقشهArcGisافزار استفاده از نرم

یشي با های فرساشیب، کاربری اراضي و رخساره

ه ضیكدیگر تلفیق و نقشه واحدهای کاری برای حو

   .0اجدول  تهیه شد

بشرای : های میدانی و آزمایشگگاهیانجام بررسی

تعیین میزان تلفشات خشاک هشر واحشد کشاری، از یشک 

ساز باران قابل حمل، ساخت پژوهششكده دستگاه شبیه

 . این 2حفاظت خاک و آبخیزداری استفاده شد اشكل 

متشری سشانتي 021×84ای پلاتي بشه ابعشاد دار دستگاه

  ابعشاد بشه تششتک یک از ساز بارانشبیهدستگاه است. 

نشوع  از تششتک تشكیل ششده اسشت. جشنس متر 0×0

Plexiglass  متر در کشف و بدنشه میلي هشتبا ضخامت

 عشرض و امتشداد طشول در هشاروزنشه باششد. فاصشلهمشي

 جمشوعبنشابراین م. است مترمیليهشت  باران سازشبیه

 21 دیواره تششتک ارتفاع و بوده عدد 013 هاروزنه کل

 توجشه متر است. بامیلي 11/1ها روزنه قطر و مترسانتي

 است، لذا مترمیليهشت  تشتک کف که ضخامتاین به

در نظر  باریک هایلوله نوع از را باران سازتوان شبیهمي

متر و طول آن میلي 11/1که قطر لوله  طوریگرفت به

 1/9قطشرات  انشدازه متشر اسشت. متوسش میلشي هششت

متر در ثانیشه  96/6متر بوده و هر قطره با سرعت میلي

بشاران  شدت بر مثثر کند. عواملاز یک نازل سقوط مي

هشا و روزنشه روی آب فششار آب یشا ارتفاع به تولید شده

کشه بشارش ایشن بشرای. دارد بسشتگي هامفید روزنه قطر

بر روی سطا زمشین انجشام  صورت یكنواختقطرات به

 دادن حرکت الكتریكي برای موتور از یک دستگاه ،شود

 .است شده استفاده باران سازشبیه افقي تشتک
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هایي که از نظشر در این پژوهش، آن دسته از تداوم

اً تولید رواناب و ایجشاد رسشوب مهش  هسشتند و معمولش

کاربرد بیشتری دارند، مشورد اسشتفاده قشرار گرفشت. بشا 

ای در دوره دقیقشه 91توجه به این که شدت بارنشدگي 

متر در سشاعت میلي 91ه ضسال برای حو 01بازگشت 

 در این بررسي در هشر ،، لذا N.R.A.R.K. ،2101ا است

متششر در میلششي 91واحششد کششاری، در شششدت  00یششک از 

ساز شبیهه بار آزمایش با دقیقه و س 91ساعت به مدت 

نمونشه رسشوب و  99در محل انجشام ششد. نهایتشاً باران 

رواناب به آزمایششگاه منتقشل و پشس از تعیشین حجش  

رواناب و وزن رسوب، میزان رسوبدهي در هر آزمشایش 

 . 2110و همكاران،  Cantonا تعیین شد

سشنگ موجشود در گیشاهي و خشرده درصد پوششش

در هر واحد کاری، مقاومشت سطا هر پلات تعیین شد. 

 سشنجخاک سطحي با استفاده از یک دستگاه مقاومشت

و  Pardiniا گیشری ششدنقطه انشدازه 01حمل در  قابل

 سشاخت اسشتفاده مشورد سنجمقاوت  .0331همكاران، 

 پشنج مقاومت گیریاندازه توان که باشدمي هلند کشور

ر از خشاک مجشاور هش. دارد را خشاک سشطا متر ازمیلي

متشر نمونشه خشاک سشانتي 06تا  صفر، از عمق یشآزما

برداشته شد. درصشد رطوبشت اولیشه، وزن مخ شون و 

بافت هر نمونه در آزمایشگاه تعیین ششد. بشرای تعیشین 

درصد رطوبت اولیه خاک، وزن مشخ شي از خشاک در 

درجشه خششک ششد. از  016کوره الكتریكي در دمشای 

خشک، میزان تفاوت بین وزن خاک اولیه با وزن خاک 

ها گشل . از نمونهشددرصد رطوبت اولیه خاک محاسبه 

هشا اشباع تهیه ششد. سشاس خ وصشیات ششیمیایي آن

، هشدایت الكتریكشي، کشربن آلشي طبشق اسیدیته شامل

میزان   ،2110و همكاران،  Duikerا بلک-روش والكلي

هشا از روش مشوهر، درصشد کربنشات ها و کشاتیونآنیون

متری و نسبت جشذب سيکلسی  با استفاده از روش کل

، Pageا هششای اسششتانداردسششدی  بششا اسششتفاده از روش

 گیری شد. اندازه  0332

هشا و تجزیشه و مقایسشه داده: آماری اطلاعات تحلیل

افزار نرمبا استفاده از گیری شده، تحلیل اطلاعات اندازه

SPSS 22 هشا بشا نرمال بشودن داده ،صورت گرفت. ابتدا

 پنجاسمیرنوف در سطا -وگرافاستفاده از آزمون کولم

درصد مورد آزمون قشرار گرفشت. در تجزیشه واریشانس و 

درصد از روش دانكشن  پنجها در سطا مقایسه میانگین

منظور شناخت ارتباط بین خ وصشیات استفاده شد. به

فیزیكوشیمیایي خاک با میشزان رسشوبدهي واحشدهای 

کششاری مششورد بررسششي، از روش همبسششتگي پیرسششون 

در انتها با   .Mahdian ،2118و  Vahabiد ااستفاده ش

گیری از تحلیل رگرسیون  ندمتغیره و بهرهز استفاده ا

متغیرهای موثر در میزان فرسایش و رسوب، اقشدام بشه 

های خطي جهت بشرآورد هشدررفت خشاک توسعه مدل

گیری از رگرسشیون  نشد متغیشره از روش شد. در بهره

Stepwise ر آزمشایش اده ششد. میشزان رسشوب هشاستف

عنششوان متغیششر وابسششته و پارامترهششای فیزیكششي و بششه

شششیمیایي خششاک اشششامل مقاومششت مكششانیكي خششاک 

سششطحي، درصششد ماسششه، سششیلت، رس، میششزان هششدایت 

الكتریكي، اسیدیته، درصد کربنات کلسی ، درصد ماده 

آلي، وزن مخ ون ظشاهری خشاک، درصشد سشنگریزه 

و سطحي و پوشش گیاهي، درصد رطوبت اولیه خشاک 

عنشوان متغیشر مسشتقل در نظشر نسبت جذب سدی   به

 شد.گرفته شد و نهایتاً بهترین مدل تعیین 

 

 
 ضه مورد بررسيدر حو  Eomقرمر ائوسن ا سازند مارنلیتولوژی مارني از مورد استفاده بر روی باران ساز از دستگاه شبیه ت ویری -2شكل 
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 و بحث  نتایج

ان داد کششه شناسششي منطقششه نشششهای زمینبررسششي

هشششای مشششارني و کنگلشششومرایي، واحشششدهای لیتولوژی

د. در منطقشه نباششناسي حساس به فرسایش ميزمین

پذیر با وسشعت و نه واحد مارني و کنگلومرایي فرسایش

  کشه در 9مناطق پراکنش متفاوت، وجود دارد اششكل 

 ادامه مورد بحل قرار گرفته است.

یدترین واحد این واحد، جد(: PLCكنگلومرای نئوژن )

های غشرب تشا سنگي منطقه است که عمدتاً در قسمت

تشر هشای قشدیميه بر روی لیتولشوژیضشمال غرب حو

ماهورهشای کش  ارتفشاعي در صشورت تاشهواقع شده و به

 ه گسترش زیادی دارد.ضسطا حو

دار های ژیاساین واحد از مارن(: Eoeدار )مارن ژیپس

مشاهوری در رفولشوژی تاشهوصشورت متشكیل شده و به

 ه گسترش دارد. ضشمال شرق حو

ماهورهای ک  های قرمز، تاهمارن(: Eomمارن قرمز )

 ه به خود اخت ان داده است. ضارتفاعي را در شرق حو

این واحد از کنگلومرا و  (:Eoc) زكنگلومرا و مارن قرم

پذیری دلیل فرسایشمارن قرمز تشكیل شده و به

ه را ضو شرق حو کمتر، بخش اعظ  ارتفاعات شمال

 شكل داده است.

واحد فلیش با رنگ (: Eftهای تیپ فلیش )سنگ

ماهورهای ک  ارتفاع در صورت تاهخاکستری روشن، به

ه پراکنش دارد. تیپ فلیش از ضهای حواغلب قسمت

سنگ، کنگلومرا و توف سبز رنگ تشكیل مارن، ماسه

 شده است.

های ر قسمتد(: Ecmهای مارن )كنگلومرا با میان لایه

های پستي صورت تاهه، این واحد بهضجنوب غرب حو

جنوب غرب -شود که در امتداد شمال شرقدیده مي

 گسترش یافته است.

این واحد از (: Eemهای تبخیری با مارن سبز )سنگ

های سبز رنگ ویژه گچ و مارنهای تبخیری و بهسنگ

های تشكیل شده و از گسترش اندکي در قسمت

 ه برخوردار است. ضشمالي حو

هایي از های سبز با میان لایهمارن(: Etمارن سبز )

آهک در جنوب غرب منطقه گسترش نسبتاً کمي 

 شوند.های مرتفع دیده ميصورت تاهداشته و به

واحد کنگلومرای کرمان، در (: Pgkكنگلومرای كرمان )

ا گسترش صورت تاه مرتفعي و به بهضجنوب حو

 شود.دیده ميجنوب غرب -شمال شرق

 

 
 ضه مورد بررسينقشه پراکنش واحدهای مارني و کنگلومرایي در حو -3شكل 

 

ها نششششان داد کشششه در مقایسشششه بشششین بررسشششي

هشای هشای حسشاس بشه فرسشایش، لیتولشوژیلیتولوژی

مارني بیشترین میزان فرسایش و رسوبدهي را داشته و 

های کنگلششومرایي کمتششرین میششزان فرسششایش و نهشششته
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د رسوب را دارند و واحشدهای متششكل از مشارن و تولی

 . 4دهند اششكل کنگلومرا حالت حدواس  را نشان مي

های فرسایششي نیشز رخسشاره در مقایسه بین رخسشاره

ترتیششب بششا شششیاری بششه-ای و سششطحيآبراهششه-شششیاری

مربششع،  گششرم در متششر 81و  221میششانگین رسششوبدهي 

احشد بیشترین و کمترین فرسایش و رسشوبدهي را در و

  .6دهند اشكل سطا نشان مي

 

 
 ضههای مختلف حونمودار مقایسه میانگین تولید رسوب در سنگ -4شكل 

 

 
 ضههای مختلف فرسایشي حونمودار مقایسه میانگین رسوب تولیدی در تیپ -5شكل 

 

، واحششدهای کششاری مششورد بررسششي و در 1 در شششكل

شده میانگین نتایج مربوط به آزمایشات انجام  0 جدول

سشاز بشاران بشر روی ایشن با اسشتفاده از دسشتگاه ششبیه

میشانگین نیشز  2در جشدول واحدها، ارائه ششده اسشت. 

هششای فیزیكششي و شششیمیایي خششاک برخششي از ویژگششي

واحششدهای کششاری مششورد بررسششي ارائششه شششده اسششت. 

بیشترین میشزان دهد، نشان مي 0طور که جدول همان

های امارن Eem-RGتولید تلفات خاک در واحد کاری 

ای ، آبراهشه-حاوی املاح فراوان واجد فرسایش ششیاری

مربع و کمتشرین میشزان  گرم در متر 83/211به میزان 

، بشه میشزان Plc-SRتولید تلفات خاک در واحد کشاری 

مربشع، بشا جشنس کنگلشومرا و بششا  گشرم در متشر 09/46

شیاری اتفاق افتاده است. با توجه به -فرسایش سطحي

وزن تلفشات میشانگین واحشد کشاری و  میزان سطا هشر

وسیله به دست آمده در واحد سطا امتر مربع خاک به

، میزان تولیشد ساز بارانهای انجام شده با شبیهآزمایش

ه مشورد بررسشي در نتیجشه یشک ضشتلفات خاک در حو

 91متشر در سشاعت در طشي میلي 91بارش بشه ششدت 

 پذیر حششدودهششای فرسششایشدقیقششه، از سششطا لیتولوژی

 .شودبرآورد ميتن  19381
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 نقشه واحدهای کاری مورد بررسي -6كل ش

 

 بیه ساز بارانشمشخ ات واحدهای کاری مورد بررسي و میزان رسوبدهي این واحدها با استفاده از دستگاه  -1جدول 

 واحد کاری فرسایش غالب نوع سنگ مادر
مساحت 

 اکیلومتر مربع 

 مساحت

 ادرصد 

 رسوب

 ع مرب اگرم در متر

 وزن رسوب

 اتن 

 Plc-SR 61/061 10/22 09/46 02/1000 شیاری-سطحي کنگلومرای نئوژن

 Eoe-RG 84/1 02/1 19/241 94/218 ایآبراهه-شیاری دارمارن ژیاس

 Eom-R 39/00 10/0 91/019 43/0341 شیاری مارن قرمز

 Eom-RG 04/41 11/1 33/221 66/01133 ایآبراهه-شیاری مارن قرمز

 Eoc- SR 14/36 14/09 18/13 09/1616 شیاری-سطحي ومرا و مارن قرمرکنگل

 Eft- SR 61/229 11/92 14/016 38/29416 شیاری-سطحي های تیپ فلیشسنگ

 Eft-RG 10/012 14/04 34/011 20/01491 ایآبراهه-شیاری های تیپ فلیشسنگ

 Ecm- SR 00/92 10/4 12/80 34/2110 شیاری-سطحي کنگلومرا با میان لایه مارن

های تبخیری با مارن سنگ

 سبز
 Eem-RG 19/8 26/0 83/211 21/2218 ایآبراهه-شیاری

 Et-SR 18/04 12/2 14/011 62/0418 شیاری-سطحي مارن سبز

 Pgk-SR 12/4 68/1 01/19 11/264 شیاری-سطحي کنگلومرای کرمان

 میلي 91 شدت با بارش بار یک در نتیجهس به فرسایش اه اتن  از واحدهای حساضوزن کل تلفات خاک تولید شده در حو

  هضدر سطا حو دقیقه 91 مدت به و ساعت در متر
66/19381 

 

تفاوت در بافت خاک واحدهای کاری، از دلایل 

ها مه  وجود تفاوت در میزان فرسایش و رسوبدهي آن

واحدهای کاری نشان داد  فیزیكي خاک تحلیلاست. 

دتا دارای بافت سیلتي لوم تا که واحدهای مارني عم

لوم و واحدهای کنگلومرایي دارای بافت لومي 

 . بالاتر بودن درصد سیلت و کمتر 9باشند اجدول مي

بودن درصد ماسه در واحدهای مارني در مقایسه با 

ها را نسبت به واحدهای کنگلومرایي، حساسیت آن

و  Richterفرسایش افزایش داده است. در این رابطه 

Negendank هایي که در بافت  ، معتقدند خاک0311ا

درصد سیلت باشند، دارای  11تا  41خود دارای 

پذیری بالایي هستند.  را که در این قابلیت فرسایش

ها، هر دو جزء فرایند فرسایش اجدا شدن و نوع خاک

 ،لذا ،گیردانتقال  معمولاً با سهولت بیشتر صورت مي

مارني که دارای درصد  هایتوان نتیجه گرفت خاکمي

دلیل  سبندگي اندک ذرات بالای سیلت هستند، به
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ها در اثر مرطوب شدن های این خاکسیلت، خاکدانه

به سهولت شكسته شده و ذرات سیلت جدا و منتقل 

در  ،یابدشود. در نتیجه، رسوبدهي افزایش ميمي

تر، مقاوم به دلیل اندازه بزرگکه ذرات ماسه بهحالي

علت  سبندگي بین بوده و ذرات ریز رس به انتقال

باشند. این ا شدن مقاوم ميذرات، نسبت به جد

 Cangaگیری، مورد تایید محققین دیگر مانند نتیجه

 باشد.  نیز مي2104ا Abdinejhad  و 0333ا
 

 واحدهای کاری مورد بررسيخاک شیمیایي  های فیزیكي ومیانگین برخي از ویژگي -2جدول 

 گسنخرده

 ادرصد 

 پوشش

 گیاهي

 ادرصد 

مقاومت 

 خاک

 سطحي

اکیلوگرم بر 

متر سانتي

 مكعب 

وزن 

 مخ ون

اگرم بر 

متر سانتي

 مكعب 

ماده 

 آلي

 ادرصد 

آهک 

 فعال

 ادرصد 

رطوبت 

اولیه 

 خاک

 ادرصد 

نسبت 

جذب 

 سدی 

 شوری

ادسي 

زیمنس 

 بر متر 

 اسیدیته
واحد 

 کاری

11/21 9/09 01/9 91/0 91/1 01/21 94/1 16/4 42/0 81/1 Plc-SR 

91/8 1/1 11/1 92/0 01/1 11/04 36/1 01/1 63/2 31/1 Eoe-RG 

11/00 9/4 11/0 21/0 21/1 81/01 68/3 64/2 29/0 81/1 Eom-R 

10/6 9/0 13/1 91/0 18/1 61/04 34/6 11/1 43/2 19/8 Eom-RG 

11/21 1/00 61/2 96/0 03/1 89/08 68/6 82/2 24/0 19/1 Eoc- SR 

11/21 1/6 91/0 28/0 92/1 01/03 24/6 16/2 83/1 11/1 Eft- SR 

91/09 4/4 08/0 94/0 20/1 41/01 60/1 21/9 21/2 11/8 Eft-RG 

91/01 1/01 06/2 91/0 24/1 91/08 61/6 84/0 89/1 89/1 Ecm- SR 

11/1 1/1 12/1 90/0 02/1 21/09 11/1 11/02 11/1 11/8 Eem-RG 

91/04 9/6 19/0 96/0 13/1 49/08 31/6 41/4 03/2 31/1 Et-SR 

11/24 09 14/9 93/0 21/1 91/06 44/1 34/2 19/0 81/1 Pgk-SR 

 
 بندی بافت واحدهای مارني و کنگلومرایي مورد بررسيطبقه -3جدول 

 بافت خاک درصد رس درصد سیلت درصد ماسه واحد کاری

Plc-SR 49 41 01 Loam 

Eoe-RG 92 62 01 Silty Loam 

Eom-R 98 42 21 Loam 

Eom-RG 90 41 22 Loam 

Eoc- SR 44 98 08 Loam 

Eft- SR 49 93 08 Loam 

Eft-RG 99 44 29 Loam 

Ecm- SR 46 91 08 Loam 

Eem-RG 28 64 08 Silty Loam 

Et-SR 91 44 21 Clay Loam 

Pgk-SR 40 41 03 Loam 

 

نشوع واریانس مربوط به بررسي تشاثیر  تحلیلنتایج 

واحد کشاری بشر میشزان فرسشایش و تولیشد رسشوب بشا 

 که دهد  نشان مي4اجدول  Fاستفاده از روش آزمون 

گشذار بشوده بشر میشزان رسشوبدهي تاثیر نوع واحد کاری

عبارت دیگشر،  میشانگین رسشوبدهي در انشواع است و به

دار ها با ه  از نظر آماری تفاوت معنيمختلف لیتولوژی

  .>P 10/1دارند ا

تایج تحلیل ارتباط بین میشزان فرسشایش خشاک و ن

های فیزیكي و شیمیایي خاک با تولید رسوب با ویژگي

ارائه شده  6استفاده از رگرسیون  ندمتغیره در جدول 

است. نتایج نشان داد که در رابطه رگرسشیوني حاصشل، 
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درصد سشنگریزه و پوششش گیشاهي موجشود در سشطا 

طشور مسشتقی  طور معكوس و درصد سیلت بشهخاک به

رسشوبدهي  ترتیب بیشترین تاثیر در تغییرات میشزانبه

 واحدهای کاری را دارند.

 
 نتایج تحلیل واریانس برای بررسي اثر نوع واحد کاری بر میزان فرسایش و تولید رسوب -4جدول 

 F Pنسبت  میانگین مربعات آزادیدرجه  مجموع مربعات منابع تغییر

 <1110/1** 101/141 192/141691 01 192/141691 ضریب ثابت

 <1110/1** 618/08 492/08419 01 921/084194 نوع واحد کاری

 22 014/20139 خطا
 

 99 021/841916 کل

درصد یکدر سطا  دارمعني   **  

 
 های فیزیكي و شیمیایي خاکرابطه رگرسیوني بین رسوب تولیدی و ویژگي -5جدول 

ضریب بتای 

 استاندارد

ارد خطای استاند

 برآورد
 مدل Rمجذور 

*932/1- 
** 419/1- 

*** 248/1 

20/29 30/1 
 

   
dim  103.33 6.34 cov 4.22

 3.24

Se ent Yield Grass er

Rock Fragment Silt

  


 

  باشد.مي  Silt  و اRock Fragment ، اGrasscoverا ترتیب ضریب بتای استاندارد برایبه ***و  ** ،*

 

نتایج مربوط به استفاده از روش بررسي همبستگي 

نظشور ششناخت ارتبشاط بشین خ وصشیات مپیرسون به

فیزیكوشیمیایي خاک با میشزان رسشوبدهي واحشدهای 

گونه که ایشن ارائه شده است. همان 1 کاری، در جدول

های حساس دهد، رسوبدهي لیتولوژیجدول نشان مي

به فرسایش با درصد سیلت، همبستگي مثبشت و قابشل 

 ، 0311ا Negendankو  Richterملاحظه نشان دارند. 

Rienks 2111و همكششششاران ا ، Duiker  و همكششششاران

و  De Santis ، 2114و همكاران ا Nikolaus ، 2110ا

نیشز  ، 2102و همكشاران ا Pulice  و 2101همكاران ا

عنوان عامشل العات خود به درصد بالای سیلت بهدر مط

انشد. ضشمناً درصشد مه  در فرسایش خاک اشاره کشرده

ریزه در سطا خشاک بالای ماسه در خاک و درصد سنگ

ارتباط معكوس با میزان تولید رسوب دارد کشه از ایشن 

  و 0330ا Blakeو  Merzoukهای نظششر بششا بررسششي

Wang مطابقششت دارد. پوشششش  ، 2102و همكششاران ا

پذیر، هشای فرسشایشگیاهي موجشود بشر روی لیتولوژی

همبستگي منفي و بالایي را با تولید رسوب نششان داد. 

های محققیني ماننشد با نتایج بررسي نتیجه این بررسي

Lee  وSkogerboe 0386ا ، Cerda 0333ا ، 

Regues 2111و همكشششاران ا ، Canton  و همكشششاران

و  Fernandez ، 2119و همكششاران ا Mathys ، 2110ا

Vega و 2111ا  Vahabi  وNikkami 2118ا ، 

خواني دارد. میشزان مشاده آلشي موجشود در خشاک از ه 

است که با رسوبدهي همبستگي منفشي دیگری  عوامل

نششششان داد. همبسشششتگي منفشششي امشششا پشششاییني را 

محققین مختلشف  وسیلهبهپذیری با ماده آلي، فرسایش

و همكششششاران  Duiker ، 0332ا Martzو از جملششششه 

تاییششد شششده ،  2111ا Vegaو  Fernandez  و 2110ا

است. افشزایش مشاده آلشي در خشاک مشانع از فروپاششي 

که در یک خاک معین بشا  یطوربه ،شودميها خاکدانه

ها افزایش قابل توجه مواد آلي، نر  فروپاششي خاکدانشه

 .  Ekwe ،0330ا تواند تا به یک سوم کاهش یابدمي

میزان کربنات کلسی  فعال با ، این بررسي در

پذیر دارای های فرسایشرسوبدهي لیتولوژی

وان تکه مي  1است اجدول  پاییني همبستگي منفي

با افزایش مقدار کربنات کلسی  فعال  نتیجه گرفت

خاک، پایداری خاک افزایش یافته و از شدت فرسایش 
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 Boumaهای شود. بررسيو رسوبدهي خاک کاسته مي

 ، تاییدی بر این نتایج است. 0333ا Imesonو 

های با رسوبدهي لیتولوژی نیزمقاومت خاک سطحي 

اد. این نشان د منفيمورد بررسي، همبستگي 

 ، 0386ا Bradfordو  Nearingگیری با نتایج نتیجه

Brunori 0383و همكاران ا ، Barthes  وRoos 

  2111و همكاران ا Nadal-Romero  و 2112ا

 ، مبني بر 0334ا Schjonningمطابقت و با نتایج 

عدم وجود رابطه بین مقاومت خاک با هدرفت خاک 

لت نبود ارتباط  ، ع0334ا Schjonningمغایرت دارد. 

 گیری گزارش کرده است. دلیل شرای  اندازهرا به

دیگری  عواملمیزان رطوبت اولیه خاک نیز از 

است که در این بررسي با میزان فرسایش و رسوبدهي 

نشان داد اجدول اما پاییني را خاک همبستگي مثبت 

1 . Fernandez  وVega 2111ا ، Jordan  و همكاران

و  Defersha ، 2118ا Nikkami و Vahabi ، 2118ا

Melesse و 2102ا  Martinez-Murillo  و همكاران

  به همبستگي مثبت رطوبت اولیه خاک با 2109ا

اند. تاثیر مثبت رطوبت اولیه هدررفت خاک اشاره کرده

خاک در میزان هدر رفت خاک به این دلیل است که 

با افزایش میزان رطوبت قبلي خاک، حج  رواناب 

 یابد. ش یافته و هدررفت خاک افزایش ميافزای

میزان رسشوب تولیشدی بشا ششوری، نسشبت جشذب 

سدی  و اسیدیته خاک همبستگي مثبت نشان داد کشه 

و همكشاران  De Santis وسیلهانجام شده به با تحقیقات

و  Merzouk مششورد،  مطابقششت دارد. در ایششن 2101ا

Blake و 0330ا  Rienks نیشششز  ، 2111و همكشششاران ا

تیجششه گرفتنششد، رسششوب تولیششدی بششا شششوری خششاک ن

همبستگي مثبت دارد. نسبت بالشای جشذب سشدی  در 

های تواند مهمترین شاخص پراکندگي خاکها ميمارن

و همكشششاران  Hassanzade Nofouti .مشششارني باششششد

هششای نیششز در تحقیقششات خششود بششر روی مششارن ، 2118ا

و های فیزیكشي ایوانكي نتیجه گرفتند که برخي ویژگي

ها مانند میزان ششوری و نسشبت جشذب نشیمیایي مار

ها به ششمار پذیری مارنسدی  از عوامل اصلي فرسایش

 روند. مي
 

 های خاکنتایج حاصل از روش همبستگي پیرسون در تعیین همبستگي رسوبدهي واحدهای کاری با ویژگي -6جدول 

های ویژگي

 خاک

 مقاومت

 فیزیكي

 خاک

 گسنخرده رس سیلت ماسه
 پوشش

 گیاهي

 رطوبت

اولیه 

 خاک

کربن 

 آلي
 شوری آهک

نسبت جذب 

 سدی 
 اسیدیته

 661/1** 121/1** 683/1** -440/1* -493/1* 491/1* -313/1** -836/1** 110/1 114/1** -111/1** -886/1** رسوبدهي
 درصد یکو  پنجترتیب همبستگي در سطا احتمال به **و  *

 

 پشنجها در سطا نگینتجزیه واریانس و مقایسه میا

درصششد بششه روش دانكششن نشششان داد کششه رسششوبدهي 

واحششدهای کششاری از نظششر آمششاری بششا یكششدیگر تفششاوت 

دار داشته و بر اساس تفاوت در میزان فرسایش و معني

 . 1گیرنشد اششكل تولید رسوب، در سه گشروه قشرار مي

 83/211با میشانگین رسشوبدهي  Eem-RGواحد کاری 

بوده ای بیشترین میزان رسوبدهي مربع دار گرم در متر

بششا  Plc-SRقششرار گرفتششه و واحششد کششاری  aو در گششروه 

مربششع بششا  گششرم در متششر 09/46میششانگین رسششوبدهي 

اسشت.  واقع ششده cکمترین میزان رسوبدهي، در گروه 

 سایر موارد به شرح زیر است:

کشه بیششترین مقشدار  Eem-RGبین واحشد کشاری 

 Eoe-RGدهای کاری دهد با واحرسوبدهي را نشان مي

داری ، از نظر تولید رسوب اختلشاف معنشيEom-RGو 

امشا بشا سشایر  ،ششوددرصد مششاهده نمي پنجدر سطا 

داری وجشود دارد. واحشد واحدهای کاری اختلاف معني

که دارای کمترین مقدار تولیشد رسشوب  Plc-SRکاری 

، Eoc-Sr ،Eft-SR ،Ecm-SRاست با واحشدهای کشاری 

Et-SR  وPgk-Sr داری از نظر رسوبدهي اختلاف معنشي

اما با سایر واحدهای کشاری،  ،درصد ندارد پنجدر سطا 

 دهد.دار نشان مياختلاف معني

تجزیه واریانس و مقایسشه  تحلیلبا توجه به نتیجه 

واحشدهای  ،ها بشه روش دانكشن کشه نششان دادمیانگین

کاری با توجه به میزان رسوبدهي، در سشه گشروه قشرار 

توان نتیجه گرفت که ایشن سشه گشروه از ، ميگیرندمي

نظر میزان فرسشایش و رسشوبدهي بشا یكشدیگر تفشاوت 

هششای فیزیكششي و دار دارنششد کششه متششاثر از ویژگششيمعنششي

و  Bryanباششد. شیمیایي ذاتي نوع سنگ مشادری مشي
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Campbell 0381ا ، Nadal-Romero  و همكششششاران و

Moreno-des Heras  وGallart نیشششششز در 2101ا  

ریشز و های دانهحقیقات خود نتیجه گرفتند، لیتولوژیت

و برخي از  هاسنگها، رسیا سخت نشده از قبیل مارن

دلیشل فرسشایش و رسشوبدهي زیشاد، مكشان ، بشههاشیل

باششششند. در ایشششن رابطشششه گسشششترش بدلنشششدها مشششي

Haregeweyn تغییرپذیری تلفات 2119و همكاران ا ، 

شناسششي، ر زمینخششاک را عمششدتاً وابسششته بششه تفششاوت د

 Cerdaهشای انسشاني دانسشته و پوشش زمین و فعالیت

های بشا   معتقد است که در مناطق واجد خاک2112ا

پذیری زیاد که فاقد پوشش گیاهي بشوده و یشا فرسایش

میزان پوشش گیاهي نا یز است، سرشت ذاتي سشنگ 

 خاک و هدررفت رواناب تولید مادر، نقش به سزایي در

 بر عهده دارد.

 

aa
a

b

c
c

c

c
c

c

b

 
 نتایج مقایسه میانگین رسوبدهي واحدهای کاری با استفاده از آزمون دانكن -7شكل 

 

 گیرینتیجه

شناسشي این بررسي نشان داد که واحشدهای زمشین

 131پششذیر، حششدود مششارني و کنگلششومرایي فرسششایش

درصشد از مسشاحت حشوزه  1/61عادل کیلومتر مربع، م

   دهند.یز سد سنگرد سبزوار را تشكیل ميآبخ

یكي از دلایشل مهش  در تفشاوت میشزان فرسشایش و 

تولید رسوب در واحدهای کاری مشورد بررسشي، وجشود 

باشد. واحشدهای مشارني تفاوت در بافت این واحدها مي

عمدتا دارای بافت سیلتي لوم تا لوم بوده و در مقایسشه 

بششا واحششدهای کنگلششومرایي کششه دارای بافششت لششومي 

ارای درصشد بیششتری باشند، در اجزای بافت خود دمي

 سیلت و مقدار کمتری ماسه هستند. 

دلیشششل  سشششبندگي انشششدک ذرات سشششیلت، بشششه

های مارني در اثر مرطوب ششدن بشه های خاکخاکدانه

سهولت شكسشته ششده و ذرات سشیلت جشدا و منتقشل 

تر، دلیل اندازه بزرگکه ذرات ماسه بهشود. در حاليمي

علششت هبششه انتقششال بششوده و ذرات ریششز رس بششمقششاوم 

 سبندگي بشین ذرات، نسشبت بشه جشدا ششدن مقشاوم 

هشای مشارني در باشند. در نتیجه، رسشوبدهي خشاکمي

های با منشاء کنگلشومرایي، بشه مراتشب مقایسه با خاک

 بیشتر است. 

نتایج تحلیلي کشه بشا اسشتفاده از روش همبسشتگي 

متغیره انجام شد، نششان داد  پیرسون و رگرسیون  ند

وبت اولیه خاک، شوری، اسشیدیته که درصد سیلت، رط

و نسششبت جششذب سششدی  خششاک بششا میششزان فرسششایش و 

 عوامششلو  مثبششترسششوبدهي خششاک دارای همبسششتگي 

درصد پوششش گیشاهي و درصشد سشنگریزه موجشود در 

درصشد ماسشه، کشربن آلشي و  ،سطا خاک و همچنشین

درصد آهک فعال خشاک بشا میشزان فرسشایش و تولیشد 

 هند.درسوب، همبستگي منفي نشان مي

هششا بششه روش تجزیششه واریششانس و مقایسششه میانگین

دانكن نیز نشان داد که واحدهای کشاری بشا توجشه بشه 

طشوری به ،گیرندمیزان رسوبدهي، در سه گروه قرار مي

که واحدهای مارني بیشترین میشزان تولیشد رسشوب را 

داشششته و واحششدهای کنگلششومرایي کمتششرین میششزان 

 ،ر ایششن اسششاسفرسششایش و رسششوب را دارا هسششتند. بشش
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توان نتیجه گرفت که این سه گشروه از نظشر میشزان مي

دار دارنشد فرسایش و رسوبدهي با یكدیگر تفاوت معني

های فیزیكي و شیمیایي ذاتشي نشوع که متاثر از ویژگي

 باشد.سنگ مادری مي
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Abstract 

On areas with highly eroded soils, where vegetation is absent or negligible, runoff 

generation and erosion processes can greatly be affected by the nature of parent 

material. This research was carried out to investigate the effects of lithology and soil 

parent material on erosion and soil loss, using rainfall simulator in Sangerd Drainage 

Basin which is located in Khorasan Razavi Province. To do this research, 11 

homogeneous soil units (map units) with the same slope (20%), land use (rangeland), 

different lithology (marls and conglomerate) and erosion facies (sheet-rill, rill and rill-

gully) were selected. A rainfall simulator producing 36 mm h
-1

 rainfall intensity and 30 

minute duration was used at 33 locations over soil erosion plots. The amount of 

sediments was measured. In order to investigate factors affecting on soil erosion and 

sediment yield, soil was sampled from 0-15 cm depth of plot adjacent areas. For 

statistical analysis, SPSS 22 was used. Results showed that soil erosion and sediment 

yield have meaningful differences in different lithologies. Eem-RG and Plc-SR soil 

units with 260.9 and 45.1 gr m
-2

 have the most and the least sediment yield, 

respectively. It was found that the sediment yield had positive correlation with some soil 

properties such as silt, Ec, pH, SAR and antecedent soil moisture and negative 

correlation with sand, OC, NPV, vegetation and rock fragment cover.  

 

Keywords: Conglomerate, Marl, Rainfall simulator, Soil erodibility, Soil loss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
Corresponding author: lashkaripour@um.ac.ir 


