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  چكیده
باعث از بين رفتن و  ضمن توليد رسوب معلق فرسايش خاکرود. آب از جمله مهمترين عامل فرسايشي خاک به شمار مي

از ميزان  و اطالع گردد. بنابراين آگاهيو مغذي شدن آنها مي آلودگي منابع آب آبشويي عناصر غذايي و مواد آلي از خاک و

اين تحقيق در حوزه  .باشدميبرخوردار ي بسيار زيادتغييرات و نحوه انتقال عناصر غذايي توسط آبهاي سطحي از اهميت 

نمونه در هر ماه)تير،مرداد،شهريور( براي  11صورت گرفت. در طي مدت مذکور تعداد 1311آبخيز نومه رود طي تابستان 

سطح مقطع(، و همچنين به همين تعداد نمونه براي تعيين بار معلق)به روش تخليه آب  –گيري دبي)به روش سرعت اندازه

نانومتر( مورد بررسي قرار گرفت.  046ردن(،مواد آلي)به روش سوزاندن تر(،فسفر)با دستگاه فتومتر با طول موج و صاف ک

سپس ارتباط بين متغيّرهاي مورد بررسي با استفاده از روش رگرسيون دو متغيّره در طول فصل تابستان ارزيابي گرديد. 

 و8/6، 11/6 ، فسفر و ماده آلي طي فصل تابستان به ترتيب برابر بانتايج نشان داد مقدار همبستگي بين دبي با بار معلق

بوده است. بررسيها نشان از وجود رابطه معني دار بين دبي با فسفر و مواد آلي و همچنين عدم رابطه معني دار بين  88/6

 دبي با بار معلق رسوب در طي مدت مذکور داشته است.

 

 حي، رسوب، حوزه آبخيز نومه رود.مواد مغذي، آبهاي سط كلیدی: هایواژه
 

  مقدمه -1
فرسايش خاک يکي از مهمترين مشکل هاي تخريب اراضي در جهان است و اثرهاي بسيار مهمي بر روي بقاي بشر 

(. در اثر فرسايش آبي ذرات خاک جدا و به مکان ديگري منتقل شده و در نهايت ته 11محيط زيست و مسائل اقتصادي دارد)

. بسياري از مواد غذايي نيز با اين ذرات منتقل شده و باعث کاهش کيفيت آبهاي موجود در منطقه مي نشين مي شوند

(. فرسايش خاک نقش زيادي در هدر رفت مواد آلي خاک داشته و لذا مقايسه ارتباط اجراي فرآيندهاي مختلف آن با 11شوند)

قاياي حيواني و بازمانده گياهي است. اين مواد از ابتداي ورود (. سرچشمه مواد آلي خاک ب8ماده آلي حائز اهميت فراوان است)

(. رسوبات 11به خاک تحت تاثير مستقيم موجودات زنده و گروههاي ميکروبي آن قرار مي گيرند و تغييرات زيادي مي يابند)

 همچنين و غذايي عناصر چرخه در مهمي بسيار نقش که باشند مي آبي اکوسيستمهاي اجزاي مهمترين از يکي ايرودخانه

 تا شود مي موجب اي رودخانه آب جريان همچنين و منفذي آب با رسوبات تعادل. دارند آبي هاي سيستم در ها آالينده انتقال

(. آزاد شدن 12آب و فعاليتهاي بيولوژيکي در محيط هاي آبي را تحت تاثير قرار دهد) کيفيت مستقيم بطور رسوبات ترکيب

آلي و همچنين عناصر غذايي مورد نياز جانداران بطور عمده تابعي از ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي آالينده هاي آلي و غير

 (. افزايش سطح مواد3ر مديريت اصولي حوزه آبخيز موثر واقع شود)د توانندرسوبات بوده و آگاهي از اين ويژگيهاي مي

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A2%D8%A8-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A2%D8%A8-o-Title-ot-desc/
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ت آب را کاهش مي دهد. در حوزه هاي آبخيز معموال انتقال غذايي)نيتروژن و فسفر( هنگامي که بار رسوات زياد مي شود کيفي 

(. تشکيل رواناب سطحي به شدت و مدت بارندگي 2فسفر توسط جريانهاي سطحي ناشي از اشباع زياد خاک صورت مي گيرد)

يت جذب و نيز درجه اشباع)رطوبت اوليه(خاک بستگي داشته و شدت انتقال فسفر به غلظت فسفر خاک مقدار مواد آلي و ظرف

خاک وابسته است. تخمين دقيق و صحيح خروج رسوبات و مواد غذايي به دليل داشتن تغييرات زماني و مکاني بسيار مشکل 

(. کيفيت آبهاي 8(. نيتروژن و فسفر در اثر فرسايش و رواناب از خاک خارج شده و وارد جريان سطحي مي شوند)1است)

گيرد که بسياري از اين عوامل مانند ترکيبات شيميايي مواد غذايي و عوامل  سطحي توسط عوامل زيادي تحت تاثير قرار مي

زيستي به راحتي قابل مشاهده نمي باشند. توزيع اندازه ذرات محتوي مواد آلي ميزان عناصر غذايي اسديته و ميزان آالينده 

(. 1رات رسوب محسوب مي شوند)هاي جذب شده بر روي ذرات رسوب به عنوان مهم ترين ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي ذ

 پژوهشهاي گوناگوني در زمينه ويژگيهاي رسوبات رودخانه اي در نقاط مختلف دنيا انجام شده است. 

( به بررسي تغييرات بار معلق رسوب فسفر و مواد آلي جريان رودخانه اي در حوزه آبخيز تيلن 1313جاللي و همکاران)

و همبستگي بين دبي آب با  بارمعلق رسوب فسفي و ماده آلي به ترتيب  پرداختند 1312رود در طي فصل تابستان 

 به دست آمد. در نهايت آنها  بيان کردند که هيچگونه رابطه معني داري بين اين پارامترها وجود ندارد. 10/6و  13/6،84/6

ي در حوزه آبخيز کورکورسر ( به بررسي رابطه بين دبي رسوب بار معلق و ميزان مواد آل1313محمد ابراهيمي و جوادي)

، ماده آلي بيشترين مقدار خود را با افزايش دبي در مرداد، 1312پرداختند و بيان کردند که  در طي دو فصل بهار و تابستان 

 وجود ماهها اين در آلي ماده و دبي بين را داريمعني و مثبت ايمهر، ارديبهشت و تيرماه نشان داده است. در نهايت آنها رابطه

درصد جرمي نمونه هاي  16( بيان کردند که در رودخانه سرخ واقع در داکوتاي شمالي بيش از 2611بالنچارد و همکاران) .دارد

( به بررسي مقدار کربن آلي در 2611ديناکاران و کرشنا) ميکرون تشکيل شده است. 03رسوب از ذرات با ابعاد کوچکتر از 

درصد گزارش  31/6 -64/6ه دامن در را رسوب هاينمونه در آلي کربن مقادير و هپرداخت هند غرب در ايرسوبات رودخانه

 .کردند مشاهده رسوبات آلي کربن مقدار با رس و سيلت ذرات فراواني بين داريمعني و مثبت اي¬کردند. آنها همچنين رابطه

ات رودخانه اي در مخزن سدبرچکا ( با بررسي توزيع اندازه ذرات در مناطق ته نشست رسوب2611تورگورت و همکاران) 

در ترکيه دريافتند که فراواني ذرات شن و سيلت در مقايسه با ذرات رس در نمونه ها بيشتر است. آنها محتوي مواد آلي در 

( در مطالعه اي به بررسي وضعيت خروجي 1318رسوبات سطحي را در حدود يک درصد گزارش نمودند. اسدي و همکاران)

بيشترين هدر رفت فسفر کل در بهمن ماه با عمده  که کردند بيان و پرداختند گيالن استان در مختلف يها¬فسفر از حوضه

 و دانسته ماهانه بارندگي ميزان به وابسته را هاکاربري جنگل و زراعي رخ داده است. آنها همچنين تغييرات فسفر در حوضه

 .است داشته افزايش فسفر خروجي مقدار بارندگي افززايش با که داشتند اظهار

 مواد و روشها -2
  خصوصیات منطقه مورد مطالعه -2-1

 يلومتريک 46البرز در فاصله حدودا  يرشته کوه ها يدر دامنه شمال زيآبخ هاي¬نومه رود از جمله حوزه زيحوزه آبخ

نور  زيازرود از غرب به حوزه آبخو زيخزر از شرق به حوزه آبخ ياياز شمال به شهر نور و در زيحوزه آبخ نيشهر نور واقع است. ا

مربع است. حداقل  لومتريک 16در حدود  زيحوزه آبخ نيشود. مساحت ا يمحدود م زهرا زيرود و از طرف جنوب به حوزه آبخ

کل منطقه بر اساس دمارتن اصالح شده  ميباشد. اقل يمتر در قلعه زاغن کوه م 3461و حداکثر آن  يمتر در خروج 016ارتفاع 

 متريليم 013ساالنه در آن  يبارندگ توسط. مابدي يم رييتغ يارتفاع ايرد است که در ارتفاعات به مرطوب فرا سرد مرطوب س

تا  116366 يبيتقر يشرق يو طول ها 4628166تا  4614666 يبيتقر يشمال يعرض ها نياست. منطقه مورد مطالعه ب

است که  کايسازند نسن، شمشک و ال يدارا يسنگ شناس( واقع شده است. اين منطقه از نظر utm سستمي)در س118666

 . باشد¬يدرصد از کل منطقه م 34و  01، 1حدود  بيبترت اآنه ريمساحت تحت تاث

 است: ريمختلف در منطقه به شرح ز هاي¬يبا کاربر ياراض وسعت
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 هکتار 48/3121در حدود  يدرصد تاج پوشش( با مساحت 166تا  86جنگل انبوه) -الف

 هکتار 023در حدود  يدرصد تاج پوشش( با مساحت 01تا  46)انبوه¬مهينجنگل  -ب

 هکتار 3/11درحدود  يدرصد تاج پوشش( با مساحت 31تا  16جنگل تنک ) -ج

 هکتار 8/118در حدود  يمرتع با مساحت -د

 هکتار10/118در حدود  يرها شده حاشيه روستا با مساحت يکشاورز ياراض -ر

 هکتار 1/10در حدود  يتبا مساح يمناطق مسکون -ل

چرنوزم و کاستانوزم که هر  -سل يکمب-توسليل -موجود عبارتند از رگوسل هاي¬منطقه مورد مطالعه عمده خاک در

 کيآن در شکل شماره  يعموم يماي. سباشند¬يموجود، قابل مشاهده م طيبر اساس شرا ها¬ياز کاربر يدر انواع خاص کي

ي جنگلي مرتعي، کشاورزي و مسکوني در منطقه مورد مطالعه وجود دارند. اراضي مرتعي آورده شده است. بطور کلي کابريها

 تنوع اقليمي، شرايط طبيعي، ويژگيهاي علت به که شوند¬اين حوزه آبخيز از جمله مراتع ييالقي استان مازندران محسوب مي

چراي دامهاي  حتت بيشتر نظر مورد مراتع. دارد قرار  آنها از استفاده و دامداران توجه مورد زيستگاهي و رويشگاهي

سبک)گوسفند و بز و در بخش قابل توجهي از سال( و تا حدودي نيز تحت چراي دامهاي سنگين)گاو، بويژه در طي تابستان( 

 قرار دارند 

 
 و مازندران رانیمنطقه مورد مطالعه در ا تی( موقع1)شكل

 روش تحقیق -2-2

ارتباط با تغييرات بار معلق رسوب جريان رودخانه با فسفر و ماده آلي نمونه برداري از  به منظور انجام تحقيق و تحليل در

صورت گرفت. نمونه برداري از آب در محل خروجي رودخانه بصورت  1311جريان آب رودخانه نومه رود طي تابستان 

ن با برداشت نمونه از آب رودخانه ليتري( صورت گرفت. همزما 1انتگراسيون عمقي با استفاده از ظروف با گنجايش معين)

(. اندازه گيري دبي به 2ارتفاع اشل نصب شده در خروجي رودخانه نيز جهت برآورد عمق آب و در نهايت برآورد دبي قرائت شد)

ميلي ليتر آب و رهاسازي آن در امتداد بازه   26سطح مقطع انجام شد. سرعت جسم شناور)توپ تنيس حاوي -روش سرعت

روجي رودخانه که داراي شرايط يکسان بود( و با کمک ضريب غوطه وري سرعت متوسط به دست آمد. اندازه نزديک به خ

(. نمونه برداري رسوب معلق 0گيري سطح مقطع از طريق اندازه گيري متوسط ارتفاع آب در عرض عبوري آب بدست آمد)

 اسيون عمقي صورت پذيرفت. نمونه هاي اخذ شده آب و ليتري و به روش انتگر 2جريان رودخانه از مرکز رودخانه توسط بطري 
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 48رسوب پس از برداشت به آزمايشگاه منتقل شدند و با روش تخليه و صاف کردن جداسازي شدند. در اين روش پس از طي 

حالت سکون در آزمايشگاه آب شفاف بر روي نمونه هاي رسوب تخليه شد. رسوبات ساعت از نگه داري نمونه آب و رسوب به 

فويلهاي از قبل تهيه و توزين شده ريخته شدند و سپس نمونه هاي  باقي مانده در کف ظرف با آب مقطر شسته شده و درون

ات معلق در نمونه هاي تهيه رسوب کل مقدار و خشک گراددرجه سانتي 161ساعت در آون در دماي  24بدست آمده به مدت 

 2و  1(. اندازه گيري ماده آلي به روش سوزاندن تر صورت گرفت و ميزان فسفر به کمک قرض شماره 4شده محاسبه گرديد)

ت قرائ ليتر بر گرمنانومتر بر حسب ميلي 046دقيقه با دستگاه فتومتر با طول موج  16سي سي از نمونه و پس از 16فسفات در 

نمونه( برداشت شده مورد تجزيه  41نمونه)رسوب معلق، فسفر و ماده آلي هر يک به تعداد  131پژوهش داده هاي شد. در اين 

و تحليل قرار گرفتند. پس از نمونه برداري با استفاده از نرم افزار اکسل و ساير نرم افزارهاي آماري روابط بين دبي با رسوب 

 .(2)متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتفسفر و ماده آلي به روش رگرسيون دو  معلق،

 نتایج -3
 ، بار معلق رسوب، فسفر و ماده آلي در جداول زير آورده شده است.جريان رودخانه آمار توصيفي دبي

 1311( آمار توصیفی دبی)مترمكعب بر ثانیه( در حوزه آبخیز نومه رود در ماههای مختلف فصل تابستان در سال 1جدول

 مشخصات آماری

 مشخصات آماری

 پایه زمانی

 دبی )مترمكعب بر ثانیه(

نمونه تعداد نمیانگی حداقل حداكثر  معیار انحراف  (تغییرات)% ضریب   

 11,38 641,6 121,6 611,6 181,6 11 تیر

 04 101,6 204,6 614,6 081,6 11 مرداد

 12,44 601,6 138,6 610,6 183,6 11 شهریور

 38,74 424,0 475,0 614,6 081,6 54 كل فصل

 

 1311( آمار توصیفی بار معلق)گرم در لیتر( در حوزه آبخیز نومه رود در ماههای مختلف فصل تابستان در سال 2جدول

 مشخصات آماری

 مشخصات آماری

 پایه زمانی

 بار معلق رسوب )گرم در لیتر(

نمونه تعداد نمیانگی حداقل حداكثر  معیار انحراف  (تغییرات)% ضریب   

 38,11 63,6 111,6 141,6 221,6 11 تیر

 06,12 11,6 83,1 110,6 1,3 11 مرداد

 18,06 216,6 416,6 611,6 14,1 11 شهریور

 40,72 464,0 773,0 611,6 1,3 54 كل فصل
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( آمار توصیفی فسفر)میلی گرم در لیتر( در حوزه آبخیز نومه رود در ماههای مختلف فصل تابستان در سال 3جدول

1311 

 مشخصات آماری

 مشخصات آماری

 پایه زمانی

 فسفر )میلی گرم در لیتر(

نمونه تعداد نمیانگی حداقل حداكثر  معیار انحراف  (تغییرات)% ضریب   

 16 62,6 646,6 621,6 641,6 11 تیر

 01,43 11,6 212,6 623,6 41,6 11 مرداد

 08 618,6 621,6 623,6 36,6 11 شهریور

 74,34 00,0 404,0 623,6 41,6 54 كل فصل

 

 1311( آمار توصیفی ماده آلی)گرم( در حوزه آبخیز نومه رود در ماههای مختلف فصل تابستان در سال 4جدول

 مشخصات آماری  

 مشخصات آماری

 پایه زمانی

 ماده آلی )گرم(

نمونه تعداد نمیانگی حداقل حداكثر  معیار انحراف  (تغییرات)% ضریب   

 81,08 611,6 610,6 61,6 62,6 11 تیر

 86,34 6161,6 6211,6 62,6 613,6 11 مرداد

 11 611,6 62,6 61,6 6321,6 11 شهریور

 03,56 04,0 0247,0 61,6 613,6 54 كل فصل

 

 بحث و نتیجه گیری -4
در نتايج رگرسيوني حاصل از روابط بين دبي و رسوبات معلق انتقال يافته در طي مدت تحقيق مشخص شده است که با 

افزايش دبي جريان رودخانه بار معلق نيز تا حدودي افزايش يافته است اما اين افزايش معني دار نمي باشد. دليل اين امر مي 

تواند به عدم بارندگي با شدت و مدت قابل توجه در طي اين فصل و ماههاي آن اشاره نمود که با توجه به نوع اقليم منطقه اين 

از نظر شدت و مدت نيز همراه است لذا با توجه به عدم وجود توليد رواناب ناشي از بارندگي در  مدت با کمترين مقدار بارندگي

طي اين مدت شاهد معني دار بودن رابطه رگرسيوني بين اين دو مولفه نمي باشيم. بررسي رابطه  رگرسيوني بين دبي جريان 

اين رابطه دارد در اين رابطه محاسبه ضريب همبستگي  رودخانه و مقادير فسفر در طي مدت مذکور نشان از معني دار بودن

بيانگر افزايش مقدار فسفر تحت تاثير افزايش  318/6در سطح معني داري کوچکتر از يک درصد و خطاي استاندارد برابر با  8/6

 مدت طي رد آلي ماده مقدار و رودخانه جريان دبي بين شده انجام هاي¬برسي همچنين. باشد¬دبي در فصل تابستان مي

 داري معني سطح در 88/6 همبستگي ضريب با که باشد مي متغير دو اين بين دار معني رابطه وجود دهنده نشان مطالعه مورد

درصد همراه بوده است. نتايج حاصل از اين تحقيق با نتايج تحقيقات  461/6يک درصد و خطاي استاندار برابر با  از کمتر

(، تونسند و 2664(،دوناتو و همکاران)1313(، محمدابراهيمي و جوادي)1313اسدي)(،جودي و 1312جاللي و همکاران)

( مبني بر وجود رابطه معني 2612(، ديناکاران و کرشنا، ين چانگ و همکاران)2661(، رابرتسون و همکاران)2668همکاران)

 مواد آلي و فسفر همخواني دارد.، بار معلق رسوب ،دار بين دبي
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Abstract 
Water is one of the most important soil erosion agents. Soil erosion, while producing 

suspended sediment, causes the loss and leaching of nutrients and organic matter from the 

soil and the contamination of water sources and their nutrition. Therefore, it is very 

important to know the amount of changes and how nutrients are transported by surface 

waters. This research was conducted in Nomehroud watershed during the summer of 2020. 

During the mentioned period, 15 samples per month (July, August, September) to measure 

the discharge (by speed-cross-section method), and also the same number of samples to 

determine the suspended load (by water discharge and filtration method) Organic matter 

(wet burning method), phosphorus (with 640 nm photometer) were examined. Then, the 

relationship between the studied variables was evaluated using two-variable regression 

method during summer. The results showed that the correlation between discharge with 

suspended load, phosphorus and organic matter during summer was equal to 0.59, 0.8 and 

0.78, respectively. Studies have shown a significant relationship between discharge with 

phosphorus and organic matter and also no significant relationship between discharge and 

suspended sediment load during the mentioned period. 

 

Keywords: Nutrients، Surface water، Sediment، Nomehroud watershed. 
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