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چکیده

جهت اجرای برنامههای حفاظت خاک و کنترل رسوب ،کسب اطالعات از اهمیت نسبی منابع رسوب و سهم آنها در تولید
رسوبودرنتیجهشناساییمناطقبحرانیدرداخلحوزهآبخیزامریضروریمیباشد.هدفازاینمطالعه،تعيينجنساجزاء
تشکیلدهندهرسوباتونسبتدادنذراترسوبيبهواحدهایسنگشناسیحوضهودرنتيجهتعيينسهمواهمیتنسبیهر
يكازواحدهایسنگشناسیدررسوبزاییميباشد.ابتدادررويرسوباتبندسنگيمالتياقدامبهحفرپروفيلونمونهبرداری
ازافقهایمختلفآنگردید.برایکلیهنمونههادانهبندیانجامشد.سپسالکهای 150میکرون 300،میکرونو 1180میکرون
به دلیل داشتن فراوانی بیشتر به عنوان الک شاخص انتخاب شدند و با انتخاب  100دانه رسوبی از هر نمونه ،جنس کانیها و
خردهسنگهاتعیینگردید.سپسجنسکانیهاوخردهسنگهاباواحدهایسنگشناسیمقایسهوتطبیقدادهشدوسنگو
واحد تولیدکننده هرکانی و خردهسنگ و درصد سهم هر واحدسنگی در تولید رسوب مشخص شد .مطابق نتایج به دست آمده
سهماشتراکواحد Qt2کهشاملپادگانههایآبرفتیجدیدمیباشد 34/12،درصدبهدستآمددرحالیکهسهماشتراکواحد
سنگ شناسی M1qمتشکل از سنگ آهک فسیل دار و بیومیکریت 65/88،درصد می باشد .پس از دخالت دادن عامل مساحت
و محاسبه اهمیت نسبی ،واحد  Qt2با درصد اهمیت نسبی  56/32در مقایسه با واحد  M1qبا  43/ 68درصد اهمیت نسبی بیش
تری در تولید رسوب داشته است.
کلمات كليدي :واحد سنگ شناسی ،رسوب ،کانی شناسی ،حوزه آبخیز قره قوش.

(پژوهشوسازندگی)
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Evaluation of Sedimentary Yield in Lithological Units by Using Mineralogical Characteristics
(Case Study: Madabad 1 Sub Basin in Ghare Ghoush Khodabandeh Basin)
By: S. Feyzniya: Professor, Faculty of Rehabilitation Dry and Mountain Areas, University of Tehran, Iran. H. Samadi
Arghini: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (Corresponding Author). T. Teymorian:
University of Tehran, Iran. A. Oliyaee: University of Tehran, Iran. M. Samadi: University of Tehran, Iran.
The purpose of present study is to determine the gender of the sediment constituents and attribute sedimentary
particles to the lithological units of basin in order to determine the relative importance of each lithology unit in
creating sediment. In this study, the first profile is made on the sediment behind the mortar stone dam in Madabad 1
sub basin, located in Ghare Ghoush Khodabandeh, and different samples are collected. Formation is performed for
all samples using wet sieving method. Then, sieves of 150 micron, 300 micron and 1.18 mm are selected as standard
sieves. After that, 100 grains of sediment from each sample are selected and mineralogical analysis is carried out by
using Binocular as well as considering the sedimentary aspects of the area. Particularities of rocks and minerals are
determined by counting them and the results are compared with lithologic units by determining the contribution of
every mineral and rock fragment. Then, particularities of stone and production unit of each mineral and rock fragment
as well as the share of each stone unit in sediment production is determined. According to the obtained results, the
share of Qt2 units which include new alluvial, is 34.65 percent. However, the share of M1q lithologic unit, which
consists of fossil limestone and bio-micritic, is 65.88 percent. After including the factor of area and calculating the
relative importance, it is revealed that the Qt2 unit, with the relative importance of 56.32, in comparison with M1q
unit, with the relative importance of 43.68, has greater relative importance in sediment production.

Keywords: lithological units, sediment, mineralogy, Ghare Ghoush Basin.

مقدمه
.تعيين ســهم هر يك از سازندها در رسوب زایی حوزه آبخيز ميباشد
مطالعات تركيب كانيشناســي و سنگشناسي ذرات رسوبي اهميت
 پژوهش های مختلفی در رابطه با فرسایش پذیری و توان.زيادي دارد
رسوب زایی سازندهای زمین شناسی با استفاده از خصوصیات رسوب
شناســی و ترکیب کانی شناسی رسوبات صورت گرفته است؛ برزوئی
 جهت بررســی رابطه بین ســنگ مادر و رســوبات امروزی،)1375(
تحقیقی در حوزه آبخیز خضر بیک ســبزوار انجام داد و به این نتیجه
رســید که نیمی از بار بستر موجود در خروجی حوزه آبخیز وابسته به
ماسهســنگ در زیر حوضه لنگر و گرانودیوریت در زیر-واحد کنگلومرا
. درصد کل حوضه بوده اســت10 حوضه توندر با مســاحتی کمتر از
) اقدام به منشأیابی رسوبات مخروط افکنه گرمابدشت1375( خواجه
 که از نظر رســوب شناســی بر پایه فراوانی خردهســنگ ها و، نمود
 طاهری.،کانیهای مختلف و حساســیت ســازندها به فرســایش بود
) با بررسی کانی شناسی رسوبات و تهیه مقاطع نازک از سنگ1382(
 یونس. پتانســیل رســوب زایی حوزه آبخیز طالقان را تعیین نمود،ها
 اقدام به بررســی فرسایش پذیری با استفاده از،)1388( زاده جلیلی
.روش کانیشناســی در حوزه آبخیز خور و سفیدارک هشتگرد نمود

)(پژوهشوسازندگی

 مقداری،رســوب شامل موادی است که در نتیجه فرسایش ایجادشده
 ممکن اســت مقــداری از آن در تلههای رســوبگیر،حمــل یافته
 پادگانه ها و،موجود در ســطح حــوزه آبخیز مثل مخروط افکنه هــا
دشــتهای سیالبی نهشته شده و باألخره به یک ایستگاه اندازهگیری
 فرســایش خاک یک مشکل عمده.)1387 ،رســوب برسد (فیض نیا
 درصد از تخریب زمین در85  حدود.محیطی در سرتاسر جهان است
.)1990 ،Oldeman et al( جهان به فرســایش خاک مرتبط است
 منابع جهانی،تحقیقات اخیر نشــان می دهد کــه تداوم فرســایش
 الزمه.)2007 ،Montogomery( خاک را به مخاطره می انــدازد
 کسب اطالعات از،اجرای برنامههای حفاظت خاک و کنترل رســوب
اهمیت نســبی منابع رسوب و سهم آنها در تولید رسوب و در نتیجه
،شناســایی مناطق بحرانی در داخل حوزه آبخیز اســت (حکیم خانی
 شمارش و سنگشناسی سنگریزهها یکی از روشهای مطالعه.)1389
منشأ رسوبات درشت و مجزا میباشد زیرا این روش اطالعات ویژهای
 هدف اصلي از مطالعات.راجع به منابع رســوب در اختیار میگــذارد
 تعيين جنس اجزاء تشکیلدهنده،كانيشناســي در حوزههاي آبخيز
رسوبات و نسبت دادن ذرات رسوبي به سازندهاي منطقه و در نتيجه

25

بررسی رسوبزایی واحدهای ...

نتایج نشــان داد در سرشــاخه ســفیدارک بیشترین سهم اشتراک
مربوط به عدسیهای زغال ،معادن رهاشده و معدن کاویهای مربوط
به آن میباشــد به طوری که بیش از  42درصد از سهم رسوب حوضه
را به خود اختصاص میدهد .شــیلهای ســازند شمشک با سهم 20
درصدی در رتبه دوم و ماسهســنگهای لیتیک دار خاکستری مربوط
به واحد  Pdبا  18درصد در رتبه سوم قرار میگیرند .یمانی و ابراهیم
خانی ( )1389با بررســی ترکیب کانی شناسی در حوزه آبخیز حاجی
عرب استان قزوین مشخص نمودند که سنگ های آذرین و دگرگونی
به ترتیب بیش ترین و کم ترین تولید رســوب را داشــته اند .حسامی
( ،)1390در مطالعــهای که در حوزه آبخیز زریــوار مریوان انجام داد
به این نتیجه رســید کــه واحد سنگشناســی  Sk-Hfبا %49/81
بیشترین اهمیت نســبیرا در تولید فرســایش و رسوب داشته که
این واحد شــامل اســکارن و کمی هورنفلس است .شریفی (،)1391
با بررســی کانیشناسی حوزه آبخیز سد قشالق سنندج به این نتیجه
رسید که واحد سنگشناسی آندزیت با میان الیههایی از شیل (An/
 )Shبا  34/12درصد بیشترین سهم را در فرسایش و تولید رسوب بر
عهده دارد .این واحد سنگشناسی شامل آندزیت و شیل است .پادیاب
و فیــض نیا ( )1391اقدام به تعیین نقش ســازندهای مختلف زمین
شناسی حوزه آبخیز باالدست عرصه پخش سیالب گچساران در تولید
رسوب نمودند ،نتایج آن ها نشــان داد که سازندهای پابده – گورپی
با ســهم  55/3درصد ،بیش ترین نقش را در تولید رسوب داشته اند.
صمدی ارقینی ( ،)1392اقدام به بررسی فرسایش پذیری حوزه آبخیز
حسن ابدال در استان زنجان به روش کانی شناسی نمود .نتایج نشان
داد که واحد  Єzسنگشناسی شــامل شیل میکایی صورتی تا قرمز
میباشــد ،با  44/62درصد بیشترین اهمیت نسبی را در فرسایش و
تولید رسوب داشــته اســت Collins .و همکاران ( )2010با توجه

به ترکیب شــیمیایی و کانی شناسی رســوبات ،پتانسیل بخش های
مختلف حوزه آبخیز پیدل در جنوب انگلســتان را در تولید رســوب
بررسی کردند Marx .و  )2010( Kamberدر حوزه آبخیز موری-
دارلینگ استرالیا میزان مشارکت سازندها در تولید رسوب را مشخص
کردند Youn .و  )2011( Kimبا اســتفاده از ترکیب کانی شناسی،
رســوبات شرق دریای چین را منشأیابی کردند Edvard .و همکاران
( )2012در کشــور مکزیک با استفاده از روش کانی شناسی رسوبات
وارده بــه مخزنی را منشــأیابی کردند .هدف از ایــن مطالعه ،تعيين
جنس اجزاء تشــکیلدهنده رسوبات و نســبت دادن ذرات رسوبي به
واحدهای سنگ شناسی و در نتيجه تعيين سهم هر يك از واحدها در
رسوب زایی حوزه آبخيز ميباشد.

مواد و روشها

 -۱محدوده مورد مطالعه
حوزه آبخيــز قره قوش با مســاحت  10455هكتار در شهرســتان
خدابنده اســتان زنجان واقع شده اســت  .مختصات جغرافيايي حوزه
از  36°, 01′, 24′′تــا  36°, 09′,18′′عــرض شــمالي و  48°, 21′,35′′تا
 48°,31′,13′′طول شرقي واقع شده اســت .از آبادی های مهم این
حوضه می توان قره قوش ،گوشــتین ،مهرین آباد ،مادآباد و شیخلر را
نــام برد .حوضه قره قوش دارای چهــار زیرحوضه مادآباد ،1مادآباد،2
مهرین آباد و گوشــتین می باشــد .حداقل ،متوسط و حداكثر بارش
ساالنه حوزه به ترتيب  357/5 ،157و  415/3ميلي متر می باشد .در
ایــن مطالعه زیرحوضه مادآباد  1انتخاب و تحقیقات مورد نظر در این
زیرحوضه صورت گرفت .شــکل  1موقعیت کلی منطقه مورد مطالعه
را نشان می دهد

شکل -1موقعیت کلی منطقه مورد مطالعه

(پژوهشوسازندگی)
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 -2روش تحقیق
در این مطالعه نقشه زمینشناسی با استفاده نقشه زمینشناسی ورقه
حلب با مقیاس  1/100000می باشد که توسط سازمان زمینشناسی
ایران تهیهشده اســت .عالوه بر این با اســتفاده از عکسهای هوایی
منطقه و بازدیدهای صحرایی متعدد فرآیند تهیه نقشــه زمینشناسی
تکمیل گردید .شــکل  3نقشــه زمین شناســی حوضــه و جدول 1
خصوصیات واحدهای مختلف سنگ شناسی را نشان می دهند.
 -1-2نمونهبرداری جهت بررسی ترکیب کانیشناسی
جهت تعیین منبع تولید کننده رســوبات ،نمونهبرداری در دو منطقه
تولید رســوب و هم چنین در منطقه تجمع رسوبات صورت میگیرد.
ابتدا با استفاده از نقشه زمینشناسی و عکسهاي هوايي محل مناسب

جهــت حفر پروفيل و نمونه برداري عمقي انتخاب شــد .با مراجعات
مکرر به منطقه نقطه نهايي جهت حفر پروفيل و نمونه برداري عمقي
انتخاب گرديد .نقاط نمونهبرداری باید شــرايط خاصی داشته باشند،
از جمله اينکه ســازه آبخيزداري انتخابي حتماً ســنگي مالتي بوده تا
رسوبات از آن عبور نکند و رسوب پشت سد به خوبي نمايانگر رسوب
توليدي حوزه باالدســت باشد (شــريفي .)1391 ،بنابراین با مراجعه
مکــرر به منطقه و تطبيق آن با عکسهاي هوايي و تصاوير Google
 Earthو نقشــهها نقطه نهايي انتخاب شــد و در رسوبات پشت اين
ســازه اقدام به حفر پروفيل تا سنگ بستر گرديد .شکل  4محل حفر
پروفیل و جدول ( )2اطالعات پروفيل حفر شده در رسوب پشت سازه
آبخيزداري را نشان مي دهد

شکل -3نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

27

(پژوهشوسازندگی)

بررسی رسوبزایی واحدهای ...

شکل -4محل حفر پروفیل و حوزه آبخیز باالدست آن
جدول-1خصوصیاتزمین¬شناسیوگسترشواحدهایمختلفسنگی

سن
دوران
سنوزوئیک

عالمت

خصوصيات سنگشناسی

سازند

مساحت

درصد
مساحت

کواترنر هولوسن

Qt2

پادگانه های آبرفتی جدید

-

259/30

26/9

میوسن

M1q

سنگ آهک فسیل دار و بیومیکریت

قم

705

73/1

دوره

ترسیر

دور

-2-2دانهبندی نمونههای رسوب
روشهای مختلفی برای دانهبندی رسوبات وجود دارد .در این تحقیق
جهت دانهبندی از روش الک دســتی استفاده گردید .روشهای الک
دستی به دو روش الک تر و الک خشک تقسیم میشوند .در دانهبندی
به روش تر به این صورت عمل میشــود که ابتدا نمونه را وزن کرده و
سپس مواد اضافی را شسته و پس از وزن کردن مجدد نمونه آن را در
کوره با حرارت  40درجه سانتیگراد خشک میکنند .سپس مقداری

(پژوهشوسازندگی)

از رســوبات را وزن کرده و روی باالترین الک قرار میدهند .الکها را
طوری روی یکدیگر قرار میدهند که منافذ کوچکتر در پایین باشد.
الکها را به مدت  15دقیقه توسط شیکر ،تکان میدهند ،سپس مقدار
رســوب باقیمانده در هر الک را به دقت وزن میکنند .دراین روش هر
الک دارای قطر معینی است و دانههای باقیمانده در سطح هرالک قطر
بیشــتری از آن دارد ولی کوچکتر از قطر الک باالیی میباشد و بدین
طریق قطر دانهها محاسبه میگردد.
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جدول-2اطالعاتپروفيلحفرشدهدررسوبپشتسازهسنگيمالتي

مساحتحوضهباالدستسازه عمق پروفيل
)(cm
)هکتار(

سال احداث سازه

964/30

1387

در این مطالعه ابتدا  10درصد از نمونهها هم به روش الک خشــک و
هم به روش الک تر دانهبندی شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند .چون
اختالف آنها بسیار زیاد (بیش تر از  10درصد) بود برای سایر نمونهها
از روش الک تر استفاده شد .الزم به ذکر است که در دانهبندی تمامی
نمونهها از الکهای اســتاندارد عبور داده شــدند (الکهای ،mm4
 600 ،1/mm17 ،1/mm8میکرون 300 ،میکرون 150 ،میکرون،
 75میکرون 62 ،میکرون) .با توجه به این که درصد رســوبات زیر 62
میکرون بیش از  30درصد بود ،برای ذرات زیر  62میکرون در تمامی
نمونهها هیدرومتری نیز انجام شد و درصد سیلت و رس تعیین گردید.
 -3-2بررسی ترکیب کانیشناسی رسوبات
ابتدا برای نمونهها دانهبندی انجام شد .سپس الکهای  150میکرون،
 300میکرون و  1180میکرون به عنوان الک شاخص انتخاب شدند.
دلیل این انتخاب این اســت که الکهای مذکــور در بیشتر نمونهها
دارای بیشترین رســوب میباشــند .سپس رســوبات مربوط به این
ســه الک به آزمایشگاه رسوبشناســی انتقال و با انتخاب  100دانه
رســوبی از هر نمونه ،بررسیهای کانیشناسی با استفاده از بینوکلر و
با توجه به واقعیت رســوبی منطقه ،توجه به حضور واحدهای مختلف
سنگشناسی ،جنس رسوب ارائهشده توسط سازندها و بررسی راهنمای
نقشــه زمینشناسی ،صورت پذیرفت و سپس جنس و ليتولوژي آنها
مشــخص شد .پس از تعیین جنس کانیها و خردهسنگها و شمارش
تعداد آنها و تعیین سهم هر کدام از کانیها و خردهسنگها ،نتایج را
با واحدهای سنگشناسی مقایسه و تطبیق داده ،سنگ و واحد سنگ
شناســی تولیدکننده هرکانی و خردهســنگ و درصد سهم هر واحد
سنگی در تولید رسوب مشخص میشــود .پتانسیل رسوبزایی با در
نظر گرفتن مساحت واحد سنگی به صورت وزنی و به شکل زیر تعیین
میشود (فیض نیا: )1387 ،
()۱

29

200
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سطح افق ها
)(cm

1

65

2

30

3

25

4

80

در رابطه فوق واحد همگن همان ســازندها و واحدهای سنگشناسی
است .بنابراین برای هر یک از واحدهای همگن یک عدد بدون بعد که
بیانگر حساسیت نسبی واحدها در برابر فرسایش است به دست میآید
که هر چه این نسبت باالتر باشد رسوب زایی نیز باالتر است.
نتایج
نتایج حاصل از شــمارش کانی ها و خرده ســنگ هــای مربوط به
رسوبات روی الک  150میکرون در جدول  3و هم چنین نتایج حاصل
از شــمارش کانی ها و خرده سنگ های مربوط به الک  300میکرون
در جدول 4و نیز نتایج حاصل از شــمارش کانی ها و خرده ســنگ
های مربوط به رســوبات روی الک  1/18میلی متر در جدول  5نشان
داده شده است.
با توجه به نتایج به دســت آمده از شــمارش کانی ها و خرده سنگ
ها در زیر بینوکلر و با اســتفاده از رابطه  1پتانســیل رسوب زایی هر
واحد سنگ شناسی و هم چنین سهم اشتراک هر کدام از واحدها در
تولید رســوب برای هر سه الک به دســت آمد .برای مشخص کردن
حساســیت هر یک از واحدهای سنگ شناســی به فرسایش و تولید
رســوب پارامتری تحت عنوان اهمیت نسبی محاسبه گردید .اهمیت
نســبی که حساسیت به فرسایش هر کدام از واحدهای سنگ شناسی
را به طور نســبی نشــان می دهد ،با دخالت دادن عامل مســاحت از
روی سهم اشــتراک و پتانسیل رسوب زایی به دست می آید .جداول
 6تا  8سهم اشتراک و درصد اهمیت نسبی واحدهای سنگ شناسی
در رســوبات مربوط به الک های  150میکرون 300 ،میکرون و 1/18
میلی متر را نشــان می دهد .هم چنین جدول  9نتایج کلی حاصل از
محاســبه پتانسیل رسوب زایی ،سهم اشتراک و اهمیت نسبی هر یک
از واحدهای سنگ شناسی را در تولید رسوب نشان می دهد.
 بحث
در این تحقیق با توجه به ترکیب کانی شناســی رســوبات و مقایسه
آن با واحدهای سنگ شناسی منشأ تولید رسوبات تعیین و پتانسیل
رسوب زایی هر یک از واحدهای سنگ شناسی مشخص گردید.
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بررسی رسوبزایی واحدهای ...
جدول -3نتایج کانی شناسی الک  150میکرون

خرده سنگ ها

کانی ها
کوارتز

ژیپس

آمفیبول

فلدسپات

ماسه سنگ
کوارتز دار

ماسه سنگ
فلدسپات دار

خرده سنگ
آهکی

سیلت سنگ

ریولیت
پورفیری

مارن

آندزیت
پورفیری

1

7

-

-

3

6

8

76

-

-

-

-

2

5

-

-

1

5

4

85

-

-

-

-

3

2

1

-

1

7

1

88

-

-

-

-

4

1

-

-

5

2

3

89

-

-
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جدول -4نتایج کانی شناسی الک  300میکرون

خرده سنگ ها

کانی ها
کوارتز

ژیپس

آمفیبول

فلدسپات

ماسه سنگ
کوارتز دار

ماسه سنگ
فلدسپات دار

خرده سنگ
آهکی

سیلت سنگ

ریولیت
پورفیری

مارن

آندزیت
پورفیری

1

2

-

-

-

7

-

83

8

-

-

-

2

1

-

-

-

2

2

95

-

-

-

-

3

-

3

2

-

-

-

93

2

-

-

-

4

4

2

-

10

3

81

-

-

-

-

شماره افق

با توجه به پتانســیل رسوب زایی سهم اشتراک هر یک از واحدهای
سنگ شناسی در تولید رسوب محاسبه شد .هم چنین پارامتر اهمیت
نســبی که در واقع اهمیت هر یک از واحدهای سنگ شناسی را در
تولید رســوب با دخالت دادن عامل مساحت از روی سهم اشتراک به
دست آمد .موارد ذکر شده برای سه الک شاخص که با توجه به نتایج
دانه بندی بیش ترین فراوانی رسوب را داشته اند ،به صورت جداگانه
محاسبه شد .سپس برای به دست آوردن پتانسیل رسوب زایی ،سهم
اشــتراک و اهمیت نســبی کلی از نتایج الک های سه گانه میانگین
گرفته شــد .با توجه به نتایج موجود در جدول  9سهم اشتراک واحد
 Qt2که شــامل پادگانه های آبرفتی جدید می باشد 34/12 ،درصد
به دســت آمد در حالی که سهم اشتراک واحد سنگ شناسی M1q

(پژوهشوسازندگی)

متشکل از سنگ آهک فســیل دار و بیومیکریت 65/88 ،درصد می
باشــد .بنابراین نتایج حاصل از پارامتر سهم اشتراک نشان می دهد
که واحد  M1qسهم بیش تری را در تولید رسوب در این زیرحوضه
داشته است .علت این امر را این گونه می توان بیان کرد که سازه ای
که برای حفر پروفیل و نمونه برداری برای انجام کانی شناسی انتخاب
شد در داخل واحد  M1qقرار دارد و به علت نزدیکی بیشتر رسوبات
این واحد در پشــت این ســازه تجمع یافته اند .پس از دخالت دادن
عامل مساحت و محاسبه اهمیت نسبی مطابق جدول  9مالحظه می
شود که واحد  Qt2دارای درصد اهمیت نسبی  56/32می باشد در
حالی که درصد اهمیت نسبی برای واحد  43/68 M1qبه دست آمد.
بنابراین با توجه به پارامتر درصد اهمیت نسبی بر خالف پارامتر سهم
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اشــتراک ،واحد  Qt2نقش بیش تری در تولید رسوب دارد و سهم
واحد آهکی  M1qکم تر می باشــد .کــه این موضوع با نتایج یونس
زاده جلیلی ( )1388شــریفی ( )1391و صمــدی ارقینی ()1392
ومطابقت ندارد ولی با نتایج موســوی حرمی ( )1386که وجود آهک
در واحدسنگی را دلیلی بر مقاوم بودن واحد سنگی میداند ،مطابقت
دارد .با مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات گذشته مالحظه
میشود نتایج حاصل از سهم اشتراک واحدهای سنگشناسی با درصد
اهمیت نســبی متفاوت می باشد که این امر در مطالعات یونس زاده
جلیلی ( ،)138حســامی ( ،)1390شریفی ( )1391و صمدی ارقینی
( )1392کامال مشخص می باشد .طبیعی است توجه به نتایج درصد
اهمیت نســبی مفید تر به نظر میرســد زیرا ممکن است واحدی در
داخل حوضه سهم کمتری در تولید رسوب داشته باشد ولی مساحت
گســتردهای را در داخل حوضه به خود اختصاص داده باشد و حجم
باالیی از رســوب را در حوضه تولید کنــد .بنابراین این واحد اهمیت
بیشتری جهت برنامههای حفاظتی پیدا میکند .در مطالعات یونس
زاده جلیلی ( )1388و شریفی ( )1391واحد کواترنر در منطقه مورد

مطالعه وجود نداشــته است و آهک در مقایسه با سایر واحدها درصد
بیشتری را در تولید رسوب به خود اختصاص داده است .واحد کواترنر
به دلیل جوان بودن و اینکه هنوز مراحل دیاژنز را سپری نکرده است
در اکثر مناطق فرسایشپذیری باالیی دارد .در این تحقیق نیز درصد
اهمیت نسبی واحد کواترنر بیشتر از آهک میباشد.
با توجه به موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که پارامتر اهمیت
نســبی نسبت به پارامتر سهم اشــتراک به طور دقیق تری می تواند
واحدهای تولید کننده رســوب را تشخیص دهد زیرا در این مطالعه
واحــد  Qt2با توجه به جنــس آن انتظار می رفت نقش بیش تری
را در تولید رســوب داشته باشــد که نتایج حاصل از محاسبه پارامتر
درصد اهمیت نسبی این موضوع را تایید می کند .روش کانیشناسی
روشی بسیار ارزان می باشد که در حوزه های آبخیز از این روش برای
بررسی فرسایش و رسوب می توان بهره برد .در حوزه آبخیز قرهقوش
نیز پیشــنهاد می شود کانی شناســی برای کل حوزه و در واقع برای
کلیه واحد های سنگ شناسی صورت گیرد تا بتواند نتایج دقیق تری
را از فرسایش پذیری واحدهای سنگ شناسی ارائه دهد.

جدول -5نتایج کانی شناسی الک  1/18میلی متر

کانی ها
کوارتز

ژیپس

آمفیبول

فلدسپات

ماسه سنگ
کوارتز دار

ماسه سنگ
فلدسپات دار

خرده سنگ
آهکی

سیلت سنگ

ریولیت
پورفیری

مارن

آندزیت
پورفیری
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خرده سنگ ها

1

1

-

-

2

3

1

93

-

-

-

-

2

3

5

-

-

2

1

89

-

-

-

-

3

-

18

-

1

-

-

66

-

-

15

-

4

-

5

-

1

1

-

87

-

-

5

-

جدول  -6درصد اهمیت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الک  150میکرون

پتانسیلرسوب سهم اشتراک
واحد
)(%
زایی
سنگشناسی

مساحت
)(هکتار

درصد مساحت اهمیت نسبی

درصد اهمیت
نسبی

Qt2

0/60

34/12

259/30

26/9

1/27

58/47

M1q

1/15

65/88

112/98

73/1

0/90

41/53
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بررسی رسوبزایی واحدهای ...
جدول  -7درصد اهمیت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الک  300میکرون

پتانسیلرسوب سهم اشتراک
واحد
)(%
زایی
سنگشناسی

مساحت
)هکتار(

درصد مساحت اهمیت نسبی

درصد اهمیت
نسبی

Qt2

0/45

27/04

259/30

26/9

1

50/20

M1q

1/20

72/93

112/98

73/1

0/99

49/80

جدول  -8درصد اهمیت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الک  1/18میلی متر

پتانسیلرسوب
واحد
زایی
سنگشناسی

سهم
اشتراک
)(%

مساحت
)هکتار(

درصد مساحت اهمیت نسبی

درصد اهمیت
نسبی

Qt2

0/63

35/76

259/30

26/9

1/33

60/30

M1q

1/14

64/24

112/98

73/1

0/88

39/70

جدول  -8درصد اهمیت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الک  1/18میلی متر

پتانسیلرسوب
واحد
زایی
سنگشناسی

سهم
اشتراک
)(%

مساحت
)هکتار(

درصد مساحت اهمیت نسبی

درصد اهمیت
نسبی

Qt2

0/63

35/76

259/30

26/9

1/33

60/30

M1q

1/14

64/24

112/98

73/1

0/88

39/70

جدول  -8درصد اهمیت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الک  1/18میلی متر

درصد
مساحت

اهمیت
نسبی

درصد اهمیت
نسبی

طبقات
فرسایشی

پتانسیلرسوب سهم اشتراک مساحت
واحد
(هکتار)
)(%
زایی
سنگشناسی
Qt2

0/56

32/31

259/30

26/9

1/2

56/32

حساس

M1q

1/16

67/69

112/98

73/1

0/92

43/68
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