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  چکیده
ذخیره اي دهن قلعه  -تغذیه ايدر حوزه آبخیز سد رواناب حاصل از سازندهاي حساس به فرسایش  تکیفی در این تحقیق،

براي انجام پژوهش از . واقع است بردسکنشهرستان  شمال غربمنطقه مورد پژوهش در  .مورد بررسی قرار گرفت بردسکن
ن، بارا در هر یک از سازندهاي حساس به فرسایش، با استفاده از دستگاه شبیه ساز. یک دستگاه باران ساز قابل استفاده شد

 از خروجی رواناب .انجام شد چندین نقطه بر روي سطح این سازندهاآزمایش شبیه ساز باران با استفاده از آب مقطر در 
بالفاصله  .خوبی هم زده تا خوب مخلوط شودنمونه رواناب را به . جمع آوري و  حجم آن اندازه گیري شد پالت هر آزمایش

یکی از نمونه ها براي تعیین میزان . واناب مربوط به هر آزمایش تهیه شددو نمونه همگن و با حجم مشخص از نمونه ر
در (رسوب هر نمونه با استفاده از کاغذ صافی جدا شده و پس از خشک شدن در کوره . رسوب و گل آلودگی استفاده شد

ش به حجم کل سپس با توجه به نسبت حجم نمونه مورد آزمای. توزین شد) ساعت 24درجه و پس از گذشت  105دماي 
نمونه دیگر در آزمایشگاه براي تعیین میزان شوري و  .نمونه رواناب ، رسوبدهی نمونه بر حسب گرم بر متر مربع تعیین شد

TDS میزان گل آلودگی، شوري و میزان کل مواد جامد محلول این تحقیق نشان داد که  نتایج . مورد استفاده قرار گرفت
  . عه متغیر بود وبا یکدیگر تفاوت زیادي نشان دادرواناب در سازندهاي مورد مطال
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  مقدمه 
رشد جمعیت و استفاده روزافزون آب در بخشهاي کشاورزي، صنعت و شرب در دهه هاي اخیر موجب بروز کمبود شدید آب 

بحران آب در اغلب مناطق کشور، لزوم اجراي طرحهاي مختلـف استحصـال   . در اغلب کشورها و از جمله کشور ما شده است
اجـرا  پـروژه هـاي متعـددي    جهت استحصال روانابها بخیز کشور طی سالهاي گذشته در حوزه هاي آ. آب را توجیه می نماید

گـل  . کیفیت نامناسب روانابها در برخی از حوزه هاي آبخیز، یکی از مشکالت جدي تامین آب به شـمار مـی رود  .  شده است
دگیها را طلـب مـی   آلودگی زیاد و وجود ذرات معلق باال در روانابها و همچنین شوري آنها، لزوم توجه کافی به منشاء این آلو

   .کند
 لترین متداو ولی دارد وجود مختلف سازندهاي در و کیفیت اب رسوبتولید رواناب و  میزان بررسی براي مختلفی روشهاي

 هاى ویژگى که است مصنوعى بارانساز دستگاه گیري از بهره رود می کار به وسیع طور به امروزه که فرآیندى روش بررسی
 از استفاده مزایاى دیگر از پذیرى امکان تکرار و کارایى سرعت، .کرد اعمال آنها در دلخواه طور به توان را مى باران فیزیکى

 این با .کنند کامل ایجاد بطور را طبیعى شرایط توانند نمى هرگز ساز باران دستگاههاى اما .است مصنوعى سازهاى باران
 رسوب در تولید و فرسایش مختلف هاى جنبه زمینه در پژوهش براىفوق  مزایاى دلیل به سازها باران از استفاده وجود
  .است رایج جهان سطح

با استفاده از دستگاه بارانساز مصنوعی، میزان تولید رواناب در سطح واحدهاي مارنی منطقه ) 1390(عبدي نژاد و همکاران 
زنجان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که معادالت همبستگی بین زمان شروع، حجم و ضریب رواناب در واحدهاي 

اس مقایسه میانگین مقادیر به روش دانکن، واحدهاي مارنی از نظر حجم و ضریب بر اس. مارنی از نوع درجه درجه دوم است
  . رواناب به چهار گروه و از نظر زمان شروع رواناب به سه گروه تقسیم می شود

در تحقیقی آلودگی آب مخزن سد گتوند علیا را با توجه به شرایط زمین شناسی مخزن سد، ) 1390حسنوند، (حسنوند 
سازندهاي مذکور سازند گچساران و میشان به دلیل وجود  از بیني مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفت قبل از آبگیر

سد پس از  ژیپسی و داشتن نرخ انحالل باالي این تشکیالت، بیشترین تاثیر را بر کیفیت آب تشکیالت آهکی، نمکی و
از این دو سازند، آب به مدت یک سال پس از  توجهیپس از آبگیري از سد و زیر آب رفتن بخش قابل  .آبگیري دارند

نشان دهنده  نیز کلرو سدیک است، ،با توجه به اینکه تیپ آب فرازبند سد. گیرد باال قرار می آبگیري در رده آبهاي با شوري
   .تاثیر بارز سازندهاي میشان و گچساران منطقه بر کیفیت آب است

مقایسه رواناب و غلظت رسوب معلق در واحدهاي کاري مختلف در حوزه "نوان در تحقیقی با ع) 1393(جوادي و همکاران 
درصد و  30تا  15نتیجه گرفتند که حداکثر مقدار روانآب و رسوب در کاربري مرتع حاشیه روستا و در شیب  "آبخیز الویج

درصد  15تا  12طبقه شیب در سازند شمشک به وقوع پیوسته است و حداقل مقدار روانآب و رسوب در کاربري مرتع و در 
  .و در سازند الیکا ایجاد گردیده است

با تحقیقی که بر روي دو حوزه کوچک واقع در بدلندهاي پارك دایناسور که ) Bryan et al., 1984(بریان و همکاران 
رصد از کل د 95تا  80متشکل از لیتولوژي شیل، مادستون و ماسه سنگ است انجام دادند نتیجه گرفتند که سدیم حدود 

سولفات آنیون . متغیر است 19تا  9بین  SARکاتیونهاي موجود در عصاره گل اشباع این بدلندها را تشکیل داده و مقدار 
در شیلها در مقایسه با ماسه سنگها، یون سولفات نسبت . غالب است و میزان نیترات باال بوده و غلظت یون کلر ناچیز است

 6280و  2938و براي شیلها بین  1643شوري عصاره گل اشباع براي ماسه سنگ . ی دهدبیشتري از آنیونها را تشکیل م
بدست ) Sutherland and Bryan, 1988(نتایج مشابهی توسط ساترلند و برایان . میکروموس بر سانتیمتر متغیر است

 480هوازده، میزان شوري آمده است به طوري که در عصاره اشباع حاصل از رگولیتهاي ناشی از فرسایش ماسه سنگهاي 



 

هر دو نوع این . میکروموس بر سانتیمتر است 1040تا  638میکروموس بر سانتیمتر بوده و براي شیلهاي هوازده بین 
 DE Boer and(دي بور و کمپل . بررسیها موید نقش مهم شیلها در ورود مواد حل شونده به روانابها می باشد

Campbell, 1990 (هی با استفاده از بارانساز بر روي بدلندهاي پارك دایناسور، میزان دبی، غلظت نیز در تحقیق مشاب
این بررسی نشان داد . هکتاري مورد بررسی قرار دادند 2/20و  9/7رسوب و شوري رواناب حاصل را بر روي دو حوزه کوچک 

ونها و آنیونها، به ترتیب سدیم و میکروموس بر سانتیمتر بوده و در میان کاتی 800تا  255که مقدار شوري رواناب بین 
  .  سولفات یونهاي غالب می باشند

در تحقیقی بر روي رواناب و رسوب در بخش نیمه خشک اسپانیا در خاکهاي حاصل از ) Cerda, A., 1999(کردا 
شامل آهک رس، رس سنگ، سنگ آهک و  ماسه سنگ نشان داد که خاك حاصل از مواد ) سنگ(چهارنوع مواد مادري 

دري آهک رس رسوب زیادي داشته و سریعاً رواناب تولید میکند در صورتی که ماسه سنگ رواناب کم و رسوب ناچیزي ما
  .رندسنگ آهک و رس سنگ بین این دو حد قرار دا. داشته است

ناحیه بررسی پاسخ هیدرولوژیکی و فرسایش بدلندهاي "تحقیقی را با عنوان ) Canton et al., 2001(کانتون و همکاران 
میلیمتربوده و لیتولوژي مواد مادري عمدتا شامل گل  235میانگین بارندگی منطقه . انجام دادند "خشک جنوب اسپانیا نیمه

بررسی این محققین نشان داد که خصوصیات خاك سطحی و شدت . باشد و ماسه سنگ سخت نشده می) مادستون(سنگ 
  .باشد میزان فرسایش خاك و تولید رواناب میبارندگی از مهمترین عواملی است که تعیین کننده 

میزان  با استفاده از بارانساز اسپانیا در گیاهی پوشش بدون اراضی ، در)Fernandez and Vega, 2006(وگا  و فرناندز
 مطالعه مورد منطقه، شدید شروع بارندگیهاي از قبل یعنی حداقل رطوبتی را در شرایط رسوب و فرسایشرواناب و 

 بین رابطه منفی و رسوب و رواناب میزان با بین رطوبت خاك همسو رابطه بیان کننده مطالعه این از نتایج حاصل. دقراردادن
 از تابعی رسوب و تولید رواناب نتیجه گرفتند که مقدار نامبردگان نهایت در .رسوب داشته است و رواناب تولید و آلی مواد
  .باشد می آن مدیریت و خاك نوع

در تحقیقی با هدف بررسی فاکتورهاي موثر در ایجاد رواناب و رسوب در خاکهاي حاصل از ) Seeger, 2007(سیگر 
، در نواحی مرطوب شمال شرق و همچنین نواحی )مارن، مارن آهکی، آهک، کنگلومرا و ماسه سنگ(لیتولوژیهاي مختلف 

و آستانه شروع  41/0میانگین ضریب رواناب . م دادآزمایش با باران ساز انجا 100نیمه خشک جنوب شرق اسپانیا بیش از 
گرم در لیتر  9/33تا  2/0میزان غلظت در رواناب متغیر بوده و بین . دقیقه بدست آمد 30ثانیه و حدود  41رواناب بین 
 05/0بررسیهاي این محقق نشان داد که از نظر آماري فقط بین درصد پوشش گیاهی و تولید رسوب در سطح . حاصل شد

  .مبستگی منفی وجود داشته
*  89/0، در حوزه طالقان زنجان از یک باران ساز در پالتی به ابعاد )Vahabi and Mahdian, 2008(وهابی و مهدیان 

متر به منظور بررسی اثر شیب، پوشش گیاهی، بافت خاك و رطوبت اولیه بر رواناب استفاده نموده و نتیجه گرفتند که  2/1
اولیه به ترتیب بیشترین تاثیر منفی و مثبت را بر میزان رواناب دارد اما درصد شیب همبستگی پوشش گیاهی و رطوبت 

  .دهد کمی با رواناب نشان می
، ارتباط بین بارندگی، رواناب و رسوبات معلق در حوزه کوچک )Nadal-romero etal., 2009(رومرو و همکاران -نادال

لیتولوژیهاي حوزه از مارنهاي توده اي و فیلیش . پانیا را مورد بررسی دادندواقع در شمال شرقی اس) هکتاري 45(بدلندي 
درصد انتهاي حوزه بصورت بدلندي بوده  25درصد از سطح حوزه داراي پوشش گیاهی خوب بوده و  75. تشکیل شده است

 79بوده که در این مدت میلیمتر  500طی حدود دو سال مورد بررسی، حداکثر بارندگی ساالنه . و فاقد پوشش گیاهی است



 

گرم در لیتر بوده و حتی  100غلظت نمونه هاي رسوب سیالب در خروجی حوزه غالباً  بیشتر از . واقعه سیالب رخ داده است
  .گرم در لیتر نیز بالغ شده است 1200به 

رواناب و  با هدف بررسی تاثیر شیب و پوشش گیاهی بر میزان نفوذ،) Joshi and Tambe, 2010(جوشی و تامبه 
رسوبدهی بدلندهاي واقع در غرب هند، تحقیقی را انجام داده و نتیجه گرفتند بدلندهاي با شیب زیاد و فاقد پوشش گیاهی 

  .داراي بیشترین مقدار رسوب و رواناب می باشند
خاکهاي در تحقیقی در جنوب اسپانیا نقش ویژگیهاي سطح ) Ruiz Sinoga et al., 2010(سینوگا و همکاران  رویز 

. بر تولید رواناب و هدرفت خاك در پالتهاي فرسایشی مورد بررسی قرار دادند) شیست و فیلیت(واقع در سنگهاي دگرگونی 
با افزایش درصد . نتایج نشان داد که بین طول پالت و ضریب رواناب و همچنین تولید رسوب رابطه معکوس وجود دارد

ضمناٌ افزایش ذرصد پوشش گیاهی منجر به کاهش . ناب و رسوب کاهش یافتسنگها در سطح خاك، میزان تولید روا خرده
  .تولید رسوب و رواناب گردید

هاي  ساز تحقیقی را با هدف بررسی میزان رواناب و رسوب نهشته با استفاده از باران) Zhao et al., 2013(زائو و همکاران 
خشک بوده و  این منطقه داراي اقلیم نیمه. انجام دادند ماهوري واقع در شمال ایالت شانکسی چین لسی در اراضی تپه

هاي جنوبی و بر روي اراضی بدون پوشش و همچنین واجد  تحقیق در دامنه. میلیمتر است 420میانگین بارش ساالنه آن 
 نتایج تحقیق نشان داد که در پالتهاي با شیب مساوي که. پوشش گیاهی و تحت سه شدت بارش مختلف به انجام رسید

  .رطوبت اولیه خاك یکسانی داشتند، شدت بارندگی تاثیر زیادي در زمان شروع رواناب دارد
طی تحقیقی بررسیهایی را که با استفاده از روش ) Martinez-Murillo et al., 2013(مارتینز موریلو و همکاران 

این بررسیها عمدتاً . بارانساز مصنوعی بر روي بدلندهاي غرب مدیترانه صورت گرفته را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند
ن مناطق بین اي واقع در شرق اسپانیا و جنوب شرق فرانسه بوده که میزان بارندگی ساالنه ای مربوط به بدلندهاي مدیترانه

این محققین نتیجه . درجه سانتیگراد متغیر است 9/17تا  5/8میلیمتر و میانگین دماي ساالنه آنها بین  900تا  218
گرفتند که نتایج این بررسیها در راستاي تعیین فاکتورهاي موثر بر میزان فرسایش و رواناب بدلندها و همچنین تحلیل این 

و ضرایب باالي رواناب ) میلیمتر در ساعت 55تا  0بین (نرخ نفوذ کم تا متوسط . باشد د میفرایندها بسیار مفید و ارزشمن
روابط مثبت بین رطوبت اولیه خاك با ضرایب . رود از ویژگیهاي بارز این بدلندها به شمار می) درصد 60غالباً بیشتر از (

  . رواناب مشاهده گردیده است
. کیفیت رواناب حاصل از سازندهاي مختلف با یکدیگر تفاوت دارندداد که  بررسی منابع مربوط به این تحقیق نشان

 شناخت .خصوصیات فیزیکوشیمیایی مربوط به خاك این سازندها مهمترین عاملی است که این تغییرات را توجیه می کند
 .شود واقع فیدرواناب م انتخاب حوزه هاي مناسب به منظور استحصال و مدیریتی پیشنهادهاي ارایه در تواندعوامل می این

مواد مادري خاك  تغییر با حاصل از سطح خاك رواناب کیفیتبررسی تغییرات  پژوهش این هدف موارد، این به توجه اب
  .می باشد

  مواد و روشها

  مورد بررسی  هاي عمومی منطقه ویژگی
حوزه مورد . این بررسی بر روي سازندهاي حساس به فرسایش در حوزه آبریز باالدست سد دهن قلعه بردسکن انجام شد

نهشته هاي حساس به فرسایش بیش از نیمی از سطح حوزه را تشکیل می . کیلومتر مربع مساحت دارد 1850بررسی حدود 
  . باشد ز نوع نیمه خشک میاقلیم منطقه ا. درصد است 15شیب متوسط حوزه حدود . دهند



 

  نحوه اجراي تحقیق
و همچنین میزان گل آلودگی نمونه هاي ) میزان شوري و کل جواد جامد محلول(بررسی کیفیت رواناب با هدف  تحقیقاین 

به شرح ذیل رواناب حاصل از آزمایش با دستگاه بارانساز با استفاده از آب مقطر بر روي سازندهاي مختلف فرسایش پذیر، 
  :انجام شده است

  انجام مطالعات کتابخانه اي و جمع آوري اطالعات مورد نیاز - الف

  :انجام عملیات میدانی به منظور - ب
   1: 50000تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس  -

، تصاویر ماهواره اي موجود و بررسیهاي  1:250000نقشه زمین شناسی حوزه با استفاده از نقشه زمین شناسی با مقیاس 
آزمایشهاي مورد نظر با . سپس سازندهاي حساس به فرسایش بر اساس نقشه زمین شناسی مشخص شد .میدانی تهیه شد

تصویري از انجام آزمایش با ) 2(در شکل . استفاده از دستگاه بارانساز بر روي سازندهاي حساس به فرسایش به انجام رسید
   .استفاده از دستگاه شبیه ساز باران ارائه شده است

  سازندهاي حساس به فرسایش با استفاده از دستگاه شبیه ساز باراناز سطح رواناب جمع آوري نمونه هاي  -
از یک دستگاه باران ساز از نوع باران سازهاي قابل  سازندهاي فرسایش پذیر، از سطح رواناب جمع آوري نمونه هاي  براي

در هر یک از سازندهاي  .متر استفاده شد 5/1سانتی متر، به ارتفاع ) 120× 89(حمل از جنس پلکسی گالس به ابعاد 
نقطه بر  چندینحساس به فرسایش، با استفاده از دستگاه شبیه سازباران، آزمایش شبیه ساز باران با استفاده از آب مقطر در 

نمونه هاي مربوط . گیري شد جمع آوري و حجم آن اندازه پالت از خروجی رواناب میزان. انجام شد روي سطح این سازندها
 که تداومهایی از دسته الزم به ذکر است که آن .گردید منتقل آزمایشگاه به آنالیز کیفی نمونه رواناب،   به هر آزمایش براي

بر این . میگیرددارند، مورد توجه قرار  بیشتري کاربرد معموالً و هستند رسوب مهم و فرسایش ادایج و رواناب تولید نظر از
  .سال براي حوزه مورد بررسی محاسبه و مدنظر قرار گرفت ده بازگشت دوره در اي دقیقه 30 بارندگی اساس شدت

  
  .بر روي سازند مارن قرمزتصویري از انجام آزمایش با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران  -)2(شکل 



 

  در آزمایشگاهتعیین گل آلودگی و  میزان شوري و ذرات جامد نمونه هاي رواناب -ج
 روانابپس از اندازه گیري حجم نمونه مربوط به . آنالیز شد آزمایشگاه جمع آوري و براي تعیین برخی از ویژگیهاي کیفی در

بالفاصله دو نمونه همگن و با حجم مشخص از نمونه . خوب مخلوط شودرا به خوبی هم زده تا ، نمونه  هر پالت از خروجی
یکی از نمونه ها براي تعیین میزان رسوب و گل آلودگی رواناب و نموه دیگر براي . رواناب مربوط به هر آزمایش تهیه شد

  . تعیین میزان شوري و ذرات جامد رواناب استفاده شد
ناب، رسوب هر نمونه با استفاده از کاغذ صافی جدا شده و پس از خشک شدن در براي تعیین میزان رسوب و گل آلودگی روا

سپس با توجه به نسبت حجم نمونه مورد آزمایش به . توزین شد) ساعت 24درجه و پس از گذشت  105در دماي (کوره 
  . حجم کل نمونه رواناب ، رسوبدهی نمونه بر حسب گرم بر متر مربع تعیین شد

  . از رواناب مربوط به هر آزمایش، به منظور تعیین میزان شوري و ذرات جامد در آزمایشگاه آنالیز شدنمونه همگن دیگر 

  پیشنهاداتنتایج و 
در این مقاله، میانگین ویژگیهاي رواناب ناشی از نتایج چندین آزمایش مختلف که بر روي  نقاط مختلفی از هر سازند انجام 

میزان گل آلودگی رواناب ناشی از آزمایش بارانساز در این تحقیق نشان داد که  ایج نت. شد، مورد تحلیل قرار گرفته است
گرم در لیتر براي سازندهاي مورد  50تا   5/3حوزه مورد بررسی بر روي سازندهاي مورد بررسی، به طور متوسط بین حدود 

ن شکل نیز نشان می دهد،  رواناب مربوط به همان گونه که ای. ارائه شده است) 3(خالصه نتایج در شکل . مطالعه متغیر بود
داراي کمترین میزان گل آلودگی بوده و رواناب مربوط به مارن ژیپس دار داراي  Pgcانجام آزمایش بر روي گنگلومراي 

  . بیشترین میزان گل آلودگی است
بررسی ها نشان داد که در آزمایشهاي انجام شده بر روي سازندهاي مورد بررسی با دستگاه بارانساز،کمترین میزان شوري و 

.  میلیگرم در لیتر است 360دسی زیمنس بر متر و  2/0کل مواد جامد محلول در نمونه هاي رواناب، به ترتیب  حدود 
 130دسی زیمنس بر متر و  56/0نمونه هاي رواناب نیز به ترتیب  حدود  بیشترین میزان شوري و کل مواد جامد محلول در

همان گونه که . ارائه شده است) 5(و ) 4(خالصه نتایج در شکلهاي . میلیگرم در لیتر براي سازندهاي مورد مطالعه متغیر بود
رین مقدار شوري و کل مواد جامد داراي کمت Pgcدر این شکلها نیز قابل مالحظه است، رواناب حاصل از سازند کنگلومراي 

شکلهاي (محلول بوده و رواناب حاصل از سازند مارن ژیپس دار داراي بیشترین میزان شوري و کل مواد جامد محلول است 
   ).5و  4

با توجه به این که در حوزه هاي آبخیز باالدست سدها سازندهاي مختلف فرسایش پذیري ممکن است گسترش داشته 
سازندهاي کنگلومرا، مارن و مارنهاي . ي برآورد عمر مفبد سد الزم است به رسوبدهی این سازندها توجه داشتباشند لذا برا

چنانچه این سازندها در حوزه آبریز سدها . ژیپس دار از سازندهایی هستند که نسبت به فرسایش بسیار حساس می باشند
ی زیادي که دارند طی چند سال ممکن است موجب پر گسترش زیادي داشته باشند به دلیل فرسایش پذیري و رسوبده

) TDS(از طرف دیگر، در رواناب حاصل از این نوع سازندها میزان شوري و کل مواد جامد محلول . شدن مخزن سد شوند
این موضوع موجب کیفیت نامطلوب آب هاي استحصالی براي مصارف مختلف شده و بر راندمان پروژه سد به . زیاد است
حتی براي سدهایی که در حوزه آبریز باالدست آنها میزان گسترش سازندهاي حاوي . یر نامطلوب خواهد گذاشتشدت تاث

رسوبات تبخیري زیاد نباشد اما مخزن و یا تکیه گاههاي سد بر روي این گونه نهشته ها واقع باشد، معضل انحالل نهشته 
  .کامالً قابل پیش بینی استهاي تبخیري و در نتیجه شور شدن و کیفیت نامطلوب آب سد 

لذا در هنگام مطالعات مکانیابی و جانمایی سد، بررسی دقیق در مورد نهشته هاي حساس به فرسایش کامالً ضروري است و 
  .بی توجهی به آن موجب کاهش چشمگیر در عمر مفید سد و کیفیت نامطلوب آب سد خواهد شد
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