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بررسی رسوب زایی واحدهای سنگ شناسی با استفاده از 
خصوصيات کانی شناسی

)مطالعه موردی: زیرحوضه مادآباد1 در حوزه آبخيز قره قوش خدابنده(

چکيده
جهت اجرای برنامه های حفاظت خاک و کنترل رسوب، کسب اطالعات از اهميت نسبی منابع رسوب و سهم آن ها در توليد 
رسوب و در نتيجه شناسایی مناطق بحرانی در داخل حوزه آبخيز امری ضروری می باشد. هدف از این مطالعه ، تعيين جنس اجزاء 
تشکيل دهنده رسوبات و نسبت دادن ذرات رسوبي به واحدهای سنگ شناسی حوضه و در نتيجه تعيين سهم و اهميت نسبی هر 
یك از واحدهای سنگ شناسی در رسوب زایی مي باشد. ابتدا در روي رسوبات بند سنگي مالتي اقدام به حفر پروفيل و نمونه برداری 
از افق های مختلف آن گردید. برای کليه نمونه ها دانه بندی انجام شد. سپس الك های 150 ميکرون، 300 ميکرون و 1180 ميکرون 
به دليل داشتن فراوانی بيش تر به عنوان الك شاخص انتخاب شدند و با انتخاب 100 دانه رسوبی از هر نمونه، جنس کانی ها و 
خرده سنگ ها تعيين گردید. سپس جنس کانی ها و خرده سنگ ها با واحدهای سنگ شناسی مقایسه و تطبيق داده شد و سنگ و 
واحد توليدکننده هرکانی و خرده سنگ و درصد سهم هر واحد سنگی در توليد رسوب مشخص شد. مطابق نتایج به دست آمده 
سهم اشتراک واحد Qt2  که شامل پادگانه های آبرفتی جدید می باشد، 34/12 درصد به دست آمد در حالی که سهم اشتراک واحد 
M1 متشکل از سنگ آهك فسيل دار و بيوميکریت، 65/88 درصد می باشد. پس از دخالت دادن عامل مساحت 

q سنگ شناسی
M1 با 68 /43 درصد اهميت نسبی بيش 

q  با درصد اهميت نسبی 56/32 در مقایسه با واحد  Qt2 و محاسبه اهميت نسبی، واحد
تری در توليد رسوب داشته است. 

کلمات کليدي: واحد سنگ شناسی، رسوب، کانی شناسی، حوزه آبخيز قره قوش.
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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

رســوب شامل موادی است كه در نتيجه فرسایش ایجادشده، مقداری 
حمــل یافته، ممکن اســت مقــداری از آن در تله های رســوب گير 
موجود در ســطح حــوزه آبخيز مثل مخروط افکنه هــا، پادگانه ها و 
دشــت های سيالبی نهشته شده و باألخره به یک ایستگاه اندازه گيری 
رســوب برسد )فيض نيا، 1387(. فرســایش خاک یک مشکل عمده 
محيطی در سرتاسر جهان است. حدود 85 درصد از تخریب زمين در 
 .)1990 ،Oldeman et al( جهان به فرســایش خاک مرتبط است
تحقيقات اخير نشــان می دهد كــه تداوم فرســایش، منابع جهانی 
خاک را به مخاطره می انــدازد )Montogomery، 2007(. الزمه 
اجرای برنامه های حفاظت خاک و كنترل رســوب، كسب اطالعات از 
اهميت نســبی منابع رسوب و سهم آن ها در توليد رسوب و در نتيجه 
شناســایی مناطق بحرانی در داخل حوزه آبخيز اســت )حکيم خانی، 
1389(. شمارش و سنگ شناسی سنگریزه ها یکی از روش های مطالعه 
منشأ رسوبات درشت و مجزا می باشد زیرا این روش اطالعات ویژه ای 
راجع به منابع رســوب در اختيار می گــذارد. هدف اصلي از مطالعات 
كاني شناســي در حوزه هاي آبخيز ، تعيين جنس اجزاء تشکيل دهنده 
رسوبات و نسبت دادن ذرات رسوبي به سازندهاي منطقه و در نتيجه 

تعيين ســهم هر یک از سازندها در رسوب زایی حوزه آبخيز مي باشد. 
مطالعات تركيب كاني شناســي و سنگ شناسي ذرات رسوبي اهميت 
زیادي دارد. پژوهش های مختلفی در رابطه با فرسایش پذیری و توان 
رسوب زایی سازندهای زمين شناسی با استفاده از خصوصيات رسوب 
شناســی و تركيب كانی شناسی رسوبات صورت گرفته است؛ برزوئی 
)1375(، جهت بررســی رابطه بين ســنگ مادر و رســوبات امروزی 
تحقيقی در حوزه آبخيز خضر بيک ســبزوار انجام داد و به این نتيجه 
رســيد كه نيمی از بار بستر موجود در خروجی حوزه آبخيز وابسته به 
واحد كنگلومرا-ماسه ســنگ در زیر حوضه لنگر و گرانودیوریت در زیر 
حوضه توندر با مســاحتی كمتر از 10 درصد كل حوضه بوده اســت. 
خواجه )1375( اقدام به منشأیابی رسوبات مخروط افکنه گرمابدشت 
نمود ، كه از نظر رســوب شناســی بر پایه فراوانی خرده ســنگ ها و 
كانی های مختلف و حساســيت ســازندها به فرســایش بود،. طاهری 
)1382( با بررسی كانی شناسی رسوبات و تهيه مقاطع نازک از سنگ 
ها، پتانســيل رســوب زایی حوزه آبخيز طالقان را تعيين نمود. یونس 
زاده جليلی )1388(، اقدام به بررســی فرسایش پذیری با استفاده از 
روش كانی شناســی در حوزه آبخيز خور و سفيدارک هشتگرد نمود. 
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نتایج نشــان داد در سرشــاخه ســفيدارک بيش ترین سهم اشتراک 
مربوط به عدسی های زغال، معادن رهاشده و معدن كاوی های مربوط 
به آن می باشــد به طوری كه بيش از 42 درصد از سهم رسوب حوضه 
را به خود اختصاص می دهد. شــيل های ســازند شمشک با سهم 20 
درصدی در رتبه دوم و ماسه ســنگ های ليتيک دار خاكستری مربوط 
به واحد Pd با 18 درصد در رتبه سوم قرار می گيرند. یمانی و ابراهيم 
خانی )1389( با بررســی تركيب كانی شناسی در حوزه آبخيز حاجی 
عرب استان قزوین مشخص نمودند كه سنگ های آذرین و دگرگونی 
به ترتيب بيش ترین و كم ترین توليد رســوب را داشــته اند. حسامی 
)1390(، در مطالعــه ای كه در حوزه آبخيز زریــوار مریوان انجام داد 
به این نتيجه رســيد كــه واحد سنگ شناســی Sk-Hf با %49/81 
بيش ترین اهميت نســبی  را در توليد فرســایش و رسوب داشته كه 
 این  واحد شــامل اســکارن و كمی هورنفلس است. شریفی )1391(، 
با بررســی كانی شناسی حوزه آبخيز سد قشالق سنندج به این نتيجه 
An/( رسيد كه واحد سنگ شناسی آندزیت با ميان الیه هایی از شيل

Sh( با 34/12 درصد بيش ترین سهم را در فرسایش و توليد رسوب بر 
عهده دارد. این واحد سنگ شناسی شامل آندزیت و شيل است. پادیاب 
و فيــض نيا )1391( اقدام به تعيين نقش ســازندهای مختلف زمين 
شناسی حوزه آبخيز باالدست عرصه پخش سيالب گچساران در توليد 
رسوب نمودند، نتایج آن ها نشــان داد كه سازندهای پابده – گورپی 
با ســهم 55/3 درصد، بيش ترین نقش را در توليد رسوب داشته اند. 
صمدی ارقينی )1392(، اقدام به بررسی فرسایش پذیری حوزه آبخيز 
حسن ابدال در استان زنجان به روش كانی شناسی نمود. نتایج نشان 
داد كه واحد Єz سنگ شناسی شــامل شيل ميکایی صورتی تا قرمز 
می باشــد، با 44/62 درصد بيش ترین اهميت نسبی را در فرسایش و 
توليد رسوب داشــته اســت. Collins و همکاران )2010( با توجه 

به تركيب شــيميایی و كانی شناسی رســوبات، پتانسيل بخش های 
مختلف حوزه آبخيز پيدل در جنوب انگلســتان را در توليد رســوب 
بررسی كردند. Marx و Kamber )2010( در حوزه آبخيز موری- 
دارلينگ استراليا ميزان مشاركت سازندها در توليد رسوب را مشخص 
كردند. Youn و Kim )2011( با اســتفاده از تركيب كانی شناسی، 
رســوبات شرق دریای چين را منشأیابی كردند. Edvard و همکاران 
)2012( در كشــور مکزیک با استفاده از روش كانی شناسی رسوبات 
وارده بــه مخزنی را منشــأیابی كردند. هدف از ایــن مطالعه، تعيين 
جنس اجزاء تشــکيل دهنده رسوبات و نســبت دادن ذرات رسوبي به 
واحدهای سنگ شناسی و در نتيجه تعيين سهم هر یک از واحدها در 

رسوب زایی حوزه آبخيز مي باشد.
 

مواد و روش ها
1- محدوده مورد مطالعه

حوزه آبخيــز قره قوش  با مســاحت 10455 هکتار در شهرســتان 
خدابنده اســتان زنجان واقع شده اســت . مختصات جغرافيایي حوزه 
تا  48 ,21 ,35′ ′′° عــرض شــمالي و  36 ,09 ,18′ ′′° 36تــا  ,01 ,24′ ′′° از 
طول شرقي واقع شده اســت. از آبادی های مهم این  48 ,31 ,13′ ′′°
حوضه می توان قره قوش، گوشــتين، مهرین آباد، مادآباد و شيخلر را 
نــام برد. حوضه قره قوش دارای چهــار زیرحوضه مادآباد1، مادآباد2، 
مهرین آباد و گوشــتين می باشــد. حداقل، متوسط و حداكثر بارش 
ساالنه حوزه به ترتيب 157، 357/5 و 415/3 ميلي متر می باشد. در 
ایــن مطالعه زیرحوضه مادآباد 1 انتخاب و تحقيقات مورد نظر در این 
زیرحوضه صورت گرفت.  شــکل 1 موقعيت كلی منطقه مورد مطالعه 

را نشان می دهد

شکل1- موقعيت کلی منطقه مورد مطالعه
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2- روش تحقيق
در این مطالعه نقشه زمين شناسی با استفاده نقشه زمين شناسی ورقه 
حلب با مقياس 1/100000 می باشد كه توسط سازمان زمين شناسی 
ایران تهيه شده اســت. عالوه بر این با اســتفاده از عکس های هوایی 
منطقه و بازدیدهای صحرایی متعدد فرآیند تهيه نقشــه زمين شناسی 
تکميل گردید. شــکل 3 نقشــه زمين شناســی حوضــه و جدول 1 

خصوصيات واحدهای مختلف سنگ شناسی را نشان می دهند.

2-1- نمونه برداری جهت بررسی ترکيب کانی شناسی
جهت تعيين منبع توليد كننده رســوبات، نمونه برداری در دو منطقه 
توليد رســوب و هم چنين در منطقه تجمع رسوبات صورت می گيرد. 
ابتدا با استفاده از نقشه زمين شناسی و عکس هاي هوایي محل مناسب 

جهــت حفر پروفيل و نمونه برداري عمقي انتخاب شــد. با مراجعات 
مکرر به منطقه نقطه نهایي جهت حفر پروفيل و نمونه برداري عمقي 
انتخاب گردید. نقاط نمونه برداری باید شــرایط خاصی داشته باشند، 
از جمله اینکه ســازه آبخيزداري انتخابي حتماً ســنگي مالتي بوده تا 
رسوبات از آن عبور نکند و رسوب پشت سد به خوبي نمایانگر رسوب 
توليدي حوزه باالدســت باشد )شــریفي، 1391(.  بنابراین با مراجعه 
 Google مکــرر به منطقه و تطبيق آن با عکس هاي هوایي و تصاویر
Earth و نقشــه ها نقطه نهایي انتخاب شــد و در رسوبات پشت این 
ســازه اقدام به حفر پروفيل تا سنگ بستر گردید. شکل 4 محل حفر 
پروفيل و جدول )2( اطالعات پروفيل حفر شده در رسوب پشت سازه 

آبخيزداري را نشان مي دهد

شکل3- نقشه زمين شناسی منطقه مورد مطالعه
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شکل4- محل حفر پروفيل و حوزه آبخيز باالدست آن

جدول1- خصوصيات زمين¬شناسی و گسترش واحدهای مختلف سنگی

 درصد
مساحت مساحت سازند خصوصيات سنگ شناسی عالمت

سن

دور دوره دوران

26/9 259/30 - پادگانه های آبرفتی جدید Qt2 هولوسن کواترنر
سنوزوئيك

73/1 705 قم سنگ آهك فسيل دار و بيوميکریت M1q ميوسن ترسير

2-2-دانه بندی نمونه های رسوب
روش های مختلفی برای دانه بندی رسوبات وجود دارد. در این تحقيق 
جهت دانه بندی از روش الک دســتی استفاده گردید. روش های الک 
دستی به دو روش الک تر و الک خشک تقسيم می شوند. در دانه بندی 
به روش تر به این صورت عمل می شــود كه ابتدا نمونه را وزن كرده و 
سپس مواد اضافی را شسته و پس از وزن كردن مجدد نمونه آن را در 
كوره با حرارت 40 درجه سانتی گراد خشک می كنند. سپس مقداری 

از رســوبات را وزن كرده و روی باالترین الک قرار می دهند. الک ها را 
طوری روی یکدیگر قرار می دهند كه منافذ كوچک تر در پایين باشد. 
الک ها را به مدت 15 دقيقه توسط شيکر، تکان می دهند، سپس مقدار 
رســوب باقيمانده در هر الک را به دقت وزن می كنند. دراین روش هر 
الک دارای قطر معينی است و دانه های باقيمانده در سطح هرالک قطر 
بيشــتری از آن دارد ولی كوچک تر از قطر الک باالیی می باشد و بدین 

طریق قطر دانه ها محاسبه می گردد. 
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جدول2- اطالعات پروفيل حفر شده در رسوب پشت سازه سنگي مالتي

 سطح افق ها
)cm(  شماره افق

 عمق پروفيل
)cm(

 مساحت حوضه باالدست سازه
)هکتار( سال احداث سازه

65 1

200 964/30 1387
30 2

25 3

80 4

در این مطالعه ابتدا 10 درصد از نمونه ها هم به روش الک خشــک و 
هم به روش الک تر دانه بندی شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند. چون 
اختالف آن ها بسيار زیاد )بيش تر از 10 درصد( بود برای سایر نمونه ها 
از روش الک تر استفاده شد. الزم به ذكر است كه در دانه بندی تمامی 
 ،mm4 نمونه ها از الک های اســتاندارد عبور داده شــدند )الک های
mm17 ،1/mm8/1، 600 ميکرون، 300 ميکرون، 150 ميکرون، 
75 ميکرون، 62 ميکرون(. با توجه به این كه درصد رســوبات زیر 62 
ميکرون بيش از 30 درصد بود، برای ذرات زیر 62 ميکرون در تمامی 
نمونه ها هيدرومتری نيز انجام شد و درصد سيلت و رس تعيين گردید. 

 
2-3- بررسی ترکيب کانی شناسی رسوبات

 ابتدا برای نمونه ها دانه بندی انجام شد. سپس الک های 150 ميکرون، 
300 ميکرون و 1180 ميکرون به عنوان الک شاخص انتخاب شدند. 
دليل این انتخاب این اســت كه الک های مذكــور در بيش تر نمونه ها 
دارای بيش ترین رســوب می باشــند. سپس رســوبات مربوط به این 
ســه الک به آزمایشگاه رسوب شناســی انتقال و با انتخاب 100 دانه 
رســوبی از هر نمونه، بررسی های كانی شناسی با استفاده از بينوكلر و 
با توجه به واقعيت رســوبی منطقه، توجه به حضور واحد های مختلف 
سنگ شناسی، جنس رسوب ارائه شده توسط سازند ها و بررسی راهنمای 
نقشــه زمين شناسی، صورت پذیرفت و سپس جنس و ليتولوژي آن ها 
مشــخص شد. پس از تعيين جنس كانی ها و خرده سنگ ها و شمارش 
تعداد آن ها و تعيين سهم هر كدام از كانی ها و خرده سنگ ها، نتایج را 
با واحدهای سنگ شناسی مقایسه و تطبيق داده، سنگ و واحد سنگ 
شناســی توليدكننده هركانی و خرده ســنگ و درصد سهم هر واحد 
سنگی در توليد رسوب مشخص می شــود. پتانسيل رسوب زایی با در 
نظر گرفتن مساحت واحد سنگی به صورت وزنی و به شکل زیر تعيين 

می شود )فيض نيا، 1387( :

 
)1(

در رابطه فوق واحد همگن همان ســازندها و واحدهای سنگ شناسی 
است. بنابراین برای هر یک از واحدهای همگن یک عدد بدون بعد كه 
بيانگر حساسيت نسبی واحدها در برابر فرسایش است به دست می آید 

كه هر چه این نسبت باالتر باشد رسوب زایی نيز باالتر است. 
 

نتایج
 نتایج حاصل از شــمارش كانی ها و خرده ســنگ هــای مربوط به 
رسوبات روی الک 150 ميکرون در جدول 3 و هم چنين نتایج حاصل 
از شــمارش كانی ها و خرده سنگ های مربوط به الک 300 ميکرون 
در جدول4  و نيز نتایج حاصل از شــمارش كانی ها و خرده ســنگ 
های مربوط به رســوبات روی الک 1/18 ميلی متر در جدول 5 نشان 

داده شده است.
با توجه به نتایج به دســت آمده از شــمارش كانی ها و خرده سنگ 
ها در زیر بينوكلر و با اســتفاده از رابطه 1 پتانســيل رسوب زایی هر 
واحد سنگ شناسی و هم چنين سهم اشتراک هر كدام از واحدها در 
توليد رســوب برای هر سه الک به دســت آمد. برای مشخص كردن 
حساســيت هر یک از واحدهای سنگ شناســی به فرسایش و توليد 
رســوب پارامتری تحت عنوان اهميت نسبی محاسبه گردید. اهميت 
نســبی كه حساسيت به فرسایش هر كدام از واحدهای سنگ شناسی 
را به طور نســبی نشــان می دهد، با دخالت دادن عامل مســاحت از 
روی سهم اشــتراک و پتانسيل رسوب زایی به دست می آید. جداول 
6 تا 8  سهم اشتراک و درصد اهميت نسبی واحدهای سنگ شناسی 
در رســوبات مربوط به الک های 150 ميکرون، 300 ميکرون و 1/18 
ميلی متر را نشــان می دهد. هم چنين جدول 9 نتایج كلی حاصل از 
محاســبه پتانسيل رسوب زایی، سهم اشتراک و اهميت نسبی هر یک 

از واحدهای سنگ شناسی را در توليد رسوب نشان می دهد.

  بحث
در این تحقيق با توجه به تركيب كانی شناســی رســوبات و مقایسه 
آن با واحدهای سنگ شناسی منشأ توليد رسوبات تعيين و پتانسيل 

رسوب زایی هر یک از واحدهای سنگ شناسی مشخص گردید.
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جدول3- نتایج کانی شناسی الك 150 ميکرون
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- - - - 76 8 6 3 - - 7 1

- - - - 85 4 5 1 - - 5 2

- - - - 88 1 7 1 - 1 2 3

- - - 89 3 2 5 - - 1 4

جدول4- نتایج کانی شناسی الك 300 ميکرون

خرده سنگ ها کانی ها

شماره افق
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- - - 8 83 - 7 - - - 2 1

- - - - 95 2 2 - - - 1 2

- - - 2 93 - - - 2 3 - 3

- - - - 81 3 10 - 2 4 4

 با توجه به پتانســيل رسوب زایی سهم اشتراک هر یک از واحدهای 
سنگ شناسی در توليد رسوب محاسبه شد. هم چنين پارامتر اهميت 
نســبی كه در واقع اهميت هر یک از واحدهای سنگ شناسی  را در 
توليد رســوب با دخالت دادن عامل مساحت از روی سهم اشتراک به 
دست آمد. موارد ذكر شده برای سه الک شاخص كه با توجه به نتایج 
دانه بندی بيش ترین فراوانی رسوب را داشته اند، به صورت جداگانه 
محاسبه شد. سپس برای به دست آوردن پتانسيل رسوب زایی، سهم 
اشــتراک و اهميت نســبی كلی از نتایج الک های سه گانه ميانگين 
گرفته شــد. با توجه به نتایج موجود در جدول 9 سهم اشتراک واحد 
Qt2  كه شــامل پادگانه های آبرفتی جدید می باشد، 34/12 درصد 
 M1q به دســت آمد در حالی كه سهم اشتراک واحد سنگ شناسی

متشکل از سنگ آهک فســيل دار و بيوميکریت، 65/88 درصد می 
باشــد. بنابراین نتایج حاصل از پارامتر سهم اشتراک نشان می دهد 
كه واحد M1q سهم بيش تری را در توليد رسوب در این زیرحوضه 
داشته است. علت این امر را این گونه می توان بيان كرد كه سازه ای 
كه برای حفر پروفيل و نمونه برداری برای انجام كانی شناسی انتخاب 
شد در داخل واحد M1q قرار دارد و به علت نزدیکی بيشتر رسوبات 
این واحد در پشــت این ســازه تجمع یافته اند. پس از دخالت دادن 
عامل مساحت و محاسبه اهميت نسبی مطابق جدول 9 مالحظه می 
شود كه واحد Qt2  دارای درصد اهميت نسبی 56/32 می باشد در 
حالی كه درصد اهميت نسبی برای واحد M1q 43/68 به دست آمد. 
بنابراین با توجه به پارامتر درصد اهميت نسبی بر خالف پارامتر سهم 
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اشــتراک، واحد Qt2  نقش بيش تری در توليد رسوب دارد و سهم 
واحد آهکی M1q كم تر می باشــد. كــه این موضوع با نتایج یونس 
زاده جليلی )1388( شــریفی )1391( و صمــدی ارقينی )1392( 
ومطابقت ندارد ولی با نتایج موســوی حرمی )1386( كه وجود آهک 
در واحد  سنگی را دليلی بر مقاوم بودن واحد سنگی می داند، مطابقت 
دارد. با مقایسه نتایج تحقيق حاضر با نتایج تحقيقات گذشته مالحظه 
می شود نتایج حاصل از سهم اشتراک واحدهای سنگ شناسی با درصد 
اهميت نســبی متفاوت می باشد كه این امر در مطالعات یونس زاده 
جليلی )138(، حســامی )1390(، شریفی )1391( و صمدی ارقينی 
)1392( كامال مشخص می باشد. طبيعی است توجه به نتایج درصد 
اهميت نســبی مفيد تر به نظر می رســد زیرا ممکن است واحدی در 
داخل حوضه سهم كم تری در توليد رسوب داشته باشد ولی مساحت 
گســترده ای را در داخل حوضه به خود اختصاص داده باشد و حجم 
باالیی از رســوب را در حوضه توليد كنــد. بنابراین این واحد اهميت 
بيش تری جهت برنامه های حفاظتی پيدا می كند. در مطالعات یونس 
زاده جليلی )1388( و شریفی )1391( واحد كواترنر در منطقه مورد 

مطالعه وجود نداشــته است و آهک در مقایسه با سایر واحدها درصد 
بيش  تری را در توليد رسوب به خود اختصاص داده است. واحد كواترنر 
به دليل جوان بودن و اینکه هنوز مراحل دیاژنز را سپری نکرده است 
در اكثر مناطق فرسایش پذیری باالیی دارد. در این تحقيق نيز درصد 

اهميت نسبی واحد كواترنر بيشتر از آهک می باشد.
  با توجه به موارد ذكر شده می توان نتيجه گرفت كه پارامتر اهميت 
نســبی نسبت به پارامتر سهم اشــتراک به طور دقيق تری می تواند 
واحدهای توليد كننده رســوب را تشخيص دهد زیرا در این مطالعه 
واحــد Qt2   با توجه به جنــس آن انتظار می رفت نقش بيش تری 
را در توليد رســوب داشته باشــد كه نتایج حاصل از محاسبه پارامتر 
درصد اهميت نسبی این موضوع را تایيد می كند. روش كانی شناسی 
روشی بسيار ارزان می باشد كه در حوزه های آبخيز از این روش برای 
بررسی فرسایش و رسوب می توان بهره برد. در حوزه آبخيز قره قوش 
نيز پيشــنهاد می شود كانی شناســی برای كل حوزه و در واقع برای 
كليه واحد های سنگ شناسی صورت گيرد تا بتواند نتایج دقيق تری 

را از فرسایش پذیری واحدهای سنگ شناسی ارائه دهد.

جدول5- نتایج کانی شناسی الك 1/18 ميلی متر
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- - - - 93 1 3 2 - - 1 1

- - - - 89 1 2 - - 5 3 2

- 15 - - 66 - - 1 - 18 - 3

- 5 - - 87 - 1 1 - 5 - 4

جدول 6- درصد اهميت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الك 150 ميکرون

 درصد اهميت
نسبی

اهميت نسبی درصد مساحت  مساحت
))هکتار

سهم اشتراک
(%)

 پتانسيل رسوب
زایی

 واحد
سنگ شناسی

58/47 1/27 26/9 259/30 34/12 0/60 Qt2

41/53 0/90 73/1 112/98 65/88 1/15 M1q



32 )پژوهش وسازند گی( 

بررسی رسوب زایی واحدهای ...

جدول 7- درصد اهميت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الك 300 ميکرون

 درصد اهميت
نسبی

اهميت نسبی درصد مساحت  مساحت
)هکتار(

سهم اشتراک
)%(

 پتانسيل رسوب
زایی

 واحد
سنگ شناسی

50/20 1 26/9 259/30 27/04 0/45 Qt2

49/80 0/99 73/1 112/98 72/93 1/20 M1q

جدول 8- درصد اهميت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الك 1/18 ميلی متر

 درصد اهميت
نسبی اهميت نسبی درصد مساحت

 مساحت
)هکتار(

 سهم
اشتراک

)%(

 پتانسيل رسوب
زایی

 واحد
سنگ شناسی

60/30 1/33 26/9 259/30 35/76 0/63 Qt2

39/70 0/88 73/1 112/98 64/24 1/14 M1q

جدول 8- درصد اهميت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الك 1/18 ميلی متر

 درصد اهميت
نسبی اهميت نسبی درصد مساحت

 مساحت
)هکتار(

 سهم
اشتراک

)%(

 پتانسيل رسوب
زایی

 واحد
سنگ شناسی

60/30 1/33 26/9 259/30 35/76 0/63 Qt2

39/70 0/88 73/1 112/98 64/24 1/14 M1q

جدول 8- درصد اهميت نسبی واحدهای سنگ شناسی در رسوبات الك 1/18 ميلی متر

 طبقات
فرسایشی

 درصد اهميت
نسبی

 اهميت
نسبی

 درصد
مساحت

مساحت 
)هکتار(

سهم اشتراک
)%(

 پتانسيل رسوب
زایی

 واحد
سنگ شناسی

حساس 56/32 1/2 26/9 259/30 32/31 0/56 Qt2

مقاوم 43/68 0/92 73/1 112/98 67/69 1/16 M1q
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