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چكيده
بخش وسيعي از دشت آبرفتي حوضه رودخانه مهران المرد در جنوب استان فارس تحت تاثير
فرسایش خندقي قرار گرفته است .خندقها در شرایط محيطي مختلف شكلهاي متفاوتي دارند و
هر شكل خاص از خندق نيز گویاي ميزان تخریب و هدر رفت خاک ميباشد ،از اینرو هدف از این
پژوهش بررسي ارتباط بين متغيرهاي موثر در فرسایش خندقي با مورفولوژي خندقها در محدوده
مورد مطالعه ميباشد .جهت دستيابي به هدف فوق ،این تحقيق مبتني بر بررسيهاي متداول
طرحهاي آبخيزداري ،تهيه نقشهها ،جداول ،ذخيره آمار و اطالعات مربوطه در محيط ،GIS
مشخص نمودن اراضي تحت تأثير فرسایش خندقي ،تقسيمبندي خندقها و سپس مورفولوژي
آنها با استفاده از دادههاي سنجشازدور همراه با عمليات ميداني ،نمونهبرداري رسوبات و تجزیه
آزمایشگاهي نمونهها بوده است .در این تحقيق  12خندق معرّف در  4واحد كاري با خصوصيات
مورفولوژیكي مشخص ،انتخاب شدند .سپس  17متغير موثر براي هر نمونه خندق با بهرهگيري از
روشهاي آزمون تحليل واریانس در نرم افزار  SPSSتحليل آماري صورت گرفته است .نتایج
نشان ميدهد كه مورفولوژي ،خصوصيات خاک و ميزان توليد رسوب خندقهاي واقع در واحدهاي
 1و ( 2خندقهاي  Uشكل) با هم و خندقهاي مربوط به واحدهاي  3و  ( 4خندقهاي حد واسط
 Uو  Vشكل) با هم شباهت دارند .نتایج نشان ميدهد كه تفاوت معناداري در سطح (،P <0/01
 )F =2/41بين ویژگيهاي خاک در واحدهاي مختلف وجود داد .خندقهاي  Uشكل با خندقهاي
حد واسط  Uو  Vشكل از نظر ویژگيهاي گَچ OC ،SAR ،EC ،و  TNVبا هم متفاوت هستند.

واژگان کليدي :فرسایشخندقی ،مورفولوژي خندق ،حوضه مهران المرد ،ویژگیهاي فيزیکی و
شيميایی خاک.
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مقدمه

فرایندهای مختلف درونی و بیرونی زمین بعضـــار در ســـن زمین پدیدهایی را ایجاد میکنند که برخی از آنها برای زندگی
انســانها مفید و برخی نیز ایجاد خنر میکنند .ازجمله این فرایندها ،فرایند آبی اســت که گاهی با ایجاد مخروا افکنهها یا
د شتهای حا صلخیز باعث تجمع جمعیت و ا ستفاده حداکثری ان سان از این پدیدهها می شود و گاهی نیز با ایجاد خندقها
باعث تخریب ارا ضی و هدر رفتن منابع طبیعی می شوند .یکی از م سائلی که ذهن پژوه شگران را در زمینه مدیریت منابع
طبیعی به خود م شغول کرده ا ست ،مو ضوع تخریب این منابع از جمله فر سایش یا هدر رفت منابع خاک میبا شد .در میان
انواع فرسایش (آبی ،بادی و یخچالی) فرسایش آبی بویژه از نوع خندقی ،به دلیل هدررفت بیشتر خاک نسبت به دیگر انواع
فر سایش ،همواره مورد توجه محققین در این زمینه بوده ا ست .حو ضه رودخانه مهران در جنوب ا ستان فارس ،در محدوده
سیاسی شهرستانهای المرد و مهر قرار دارد .با توجه به شرایط خاص اقلیمی و زمین شناسی ،قلمرو وسیعی از دشتهای
آبرفتی حو ضه مورد منالعه تحت تاثیر این نوع از فر سایش قرار گرفته و باعث تخریب بخش و سیعی از ارا ضی زراعی ،زیر
ساختها و هدر رفت حجم زیادی از خاک در مننقه شده ا ست ( شکل  .)1ویژگیهای محینی در حو ضه رودخانه مهران
باعث شده خندقها از لحاظ شکل ب سیار متنوع با شند به نحوی که میتوان از مناطق فر سای شی به عنوان یک محل یا
کارگاه گالی شناسی استفاده نمود.

شكل  1نمایي از فرسایش خندقي در بخشهاي مختلف حوضه با هليشات

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در پایداری خاک دانهها و اثر آن در ایجاد اشکال مختلف نقش اصلی دارند ،در واقع
جهت بررسی اشکال سنحی زمین ،جنس سنگ یا خاکی که شکل خاصی در آن ایجاد شده است باید مورد بررسی و تجزیه
و تحلیل قرار گیرد (Evens and Lindsay, 2010) .یکی از عوامل موثر در فرسایش خاک ،پایداری خاکدانهها و
عوامل موثر در تغییر آن است .در صورت تعیین عوامل موثر در پایداری خاکدانهها میتوان نسبت به رفع محدودیتهای
موجود دراین زمینه اقدام نمود .بر اساس نظر ) (Imeson and Kwaad, 1980خندقهای از نوع  Uشکل با توجه
به موقعیت آنها بوسیله فرآیندهای زیر سنحی و یا سنحی ایجاد میگردند (Gimenez al, 2009) .گزارش دادند که
ایجاد خندقهای  Uو  Vشکل ناشی از توپوگرافی سن زمین میباشد .خندقها براساس شکل کنارهها توسط (Crouch
)al,1986به چهار گروه ذیل تقسیم میشود  .1کنارههای عمودی با شیب بزرگتر از  65درجه معین شدهاند این نوع
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خندقها معموالر توسط شکست توده خاک ایجاد میشوند .2 .کنارههای مایل :شیب آنها کمتر از  65درجه و به وسیله
فرآیندهای متعددی نظیر خزش و گسترش شیارها و پاشمان ایجاد میگردند ) .3 .(Schumm, 1956کنارههای بریده
بریده :این کنارهها توسط شیارها و به وسیله پاشمان و رواناب سنحی ایجاد میگردند ) .4 .(Veness, 1980کنارههای
لولهای :که درآنها جریان زیر سنحی و ویژگیهای خاک نقش اساسی ایفا میکند )(Ireland al, .(Heed, 1971
) 1939پالن پیشانی (سر) خندقها را به چهار دسته تقسیم نمودند که عبارتند از نقنهای ،مدور ،نوکدار و پنجهای .به عقیده
آنها اشکال مدور و پنجهای و گاهی نوکدار توسط نشت ایجاد میشوند .نیمرخ عرضی پیشانی خندقها را نیز به چهار دسته
شامل شیب دار ،عمودی ،غارمانند و غار با ریشههای آویزان تقسیم نمودند .آنها معتقدند که نوع غار مانند توسط فرآیند
رواناب سنحی و یا نشت ایجاد میگردد (Obifuna and Adamu, 2011) .در تحقیقی در شمال شرق نیجریه
گزارش دادند که خصوصیات زمین شناسی نقش اساسی در ایجاد فرسایش خندقی دارد (Sigunga al, 2011) .در
تحقیقی در شرق کنیا به این نتیجه رسیدند که عوامل  ،pHباال بودن مقدار سدیم قابل تبادل ،درصد  ،ESPساختمان
نامناسب خاک و نفوذپذیری کم از عوامل موثر در ایجاد فرسایش خندقی میباشند (Frank al,2011) .اعالم کرد که
در مننقه خشک شمال اتیوپی خندقهایی تا عمق  5متر و پهنای  15متر وجود دارد که علت آنها وجود توپوگرافی و شیب
زیاد و از بین بردن پوشش گیاهی میباشد )Igwe, 2012) .در منالعهای به بررسی نقش خصوصیات خاک و فاکتورهای
محینی در فرسایش خندقی در جنوب شرقی نیجریه پرداخت و گزارش نمود که عوامل لیتولوژی ،اقلیم ،مقدار شیب ،درصد
پوشش گیاهی و دخالتهای نادرست انسانی بر توسعه خندقها در مننقه مورد نظر نقش قابل مالحظهای دارند.
) (Solomon Ehiz and Omougbo, 2013در ارزیابی فاکتورهای موثر در ایجاد و توسعه خندقها در دانشگاه
بنین گزارش کردند که زهکشهای نامناسب انتهایی ،محتوی کم رُس ،شرایط توپوگرافی خاص و فقدان پوشش گیاهی از
عوامل موثر در ایجاد فرسایش خندقی در این مننقه میباشند (Kumar shit al, 2013) .به ارزیابی عوامل موثر در
توسعه خندقهای موق تی در مناطق بدلندی گاربتا مدینپور هند پرداختند و گزارش نمودند که مقدار شیب ،توزیع بارندگی و
رواناب ارتباا قوی با فرسایش خندقی دارند .پژوهش ) (Mansour, 2014بر روی خاک حوضه آبخیز  Jgawaدر
نیجریه نشان داد که میزان شن و موادآلی سن خاک در سواحل خندق کم بوده ،آنها نتیجه گرفتند که ویژگیهای خاک
برروی توسعه خندقها موثر هستند .بنا به نظر ) (Conoscenti al, 2014عوامل محینی کنترل کننده شرایط بحرانی
برای گسترش فرسایش خندقی عبارتند از :بارندگی ،توپوگرافی ،خاک ،لیتولوژی و کاربری اراضی میباشد(Hailu al, .
) 2015در پژوهشی در جنوب غرب اتیوپی گزارش دادهاند که اقلیم شناسی نقش موثری در شکل خندقها دارد ،به طوری
که در اقلیمهای متفاوت شکل خندق ها نیز با همدیگر تفاوت دارند .عالوه بر آن خاک شناسی نیز تاثیر بسزایی در شکل
خندقها دارند.
بنا به نظر (احمدی 1378 ،و علیزاده  )1368خندقهای  Uشکل در مناطقی دیده میشوند که خاک در الیه زیرین بسیار
مقاوم تر نسبت به خاک سنحی است و خاک سنحی نیز ضخامت زیادی ندارد .در این شرایط خندق توسعه عرضی زیاد و
توسعه عمقی کمی داشته و در نهایت خندق به شکل  Uدر سن زمین دیده میشود( .اسماعیل نژاد و همکاران )1391 ،به
بررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و کانی شناسی خاک بر مورفولوژی خندقها در اراضی مارنی جنوب استان گلستان
پرداختند .عوامل مقدار رُس خاک ،نوع رُسها و میزان سدیم محلول و تبادلی در شکل گیری و ایجاد انواع شبکه خندقها
موثر بوده است( .خوجه و همکاران )1391 ،در بررسی ارتباا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و گسترش فرسایش
خندقی در حوضه آبخیز تمرقوزی واقع در استان گلستان گزارش کردند که مقدار سیلت ،امالح محلول ،و درصد رطوبت
اشباع خاک در شکلگیری و گسترش خندقها در سازند لسی تاثیرگذار بوده است( .زنجانی جم و همکاران )1392 ،به بررسی
خصوصیات شکل و اقلیم شناسی خندقها به منظور طبقه بندی مناطق خندقی شده در استان زنجان پرداختند و گزارش
نمودند که عوامل فرسایش پذیری خاک ،تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی مرتع و دیم مهمترین عوامل موثر

تأثير ویژگيهاي خاک بر مورفولوژي و گسترش فرسایش خندقي...

133

در این رابنه میباشد( .نظری و همکاران )1393 ،با بررسی اشکال فرسایش سنحی ،شیاری ،آبراههای و خندقی در
نهشته های مارنی نئوژن مننقه حسن آباد قم به روش آزمون تحلیل واریانس به این نتیجه رسیدند که رابنه مستقیمی بین
درصد آهک ،درصد مواد آلی ،ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد سدیم قابل تبادل در فرسایش سنحی با سایر اشکال فرسایش
ارتباا معنی دار وجود دارد .نتایج بررسیهای آماری (رستمی زاده و همکاران )1393 ،در تعیین عوامل موثر در رشد طولی
خندق های شهرستان دره شهر با استفاده از روش رگرسون چند متغیره (گام به گام) نشان داد که طول خندق با مساحت
باال دست خندق ،عرض باال و پایین و سن مقنع خندق با ضریب گردی حوضه ،عمق خندق با ضریب گردی حوضه و
انحنای دامنه ،ارتفاع پیشانی خندق با شیب محلی سر خندق و شیب جداره خندق با درصد تاج پوشش رابنه معنی داری
دارند( .محمد ابراهیمی و همکاران )1394 ،در پژوهشی بر روی خندقهای خنی در حوضه آبخیز آق امام واقع در استان
گلستان با استفاده از روش آزمون  t-Studentبه این نتیجه رسیدند که از بین عوامل خاکی و غیر خاکی موثر در فرسایش
خندقی ،عوامل :درصد رُس ،درصد سیلت ،درصد رطوبت اشباع ،شوری ،مواد آلی و آهککُل در سن معنی دار یک درصد
و عامل لیتولوژی در سن معنی داری پنج درصد بیشترین تاثیر را در ایجاد فرسایش خندقی خنی داشتهاند( .حسین زاده و
همکاران )1395 ،در بررسی گسترش فرسایش خندقی و طبقهبندی آن در حوضه آبخیز رباا ترک دلیجان با استفاده از
روش تحیل واریانس یک طرفه عوامل موثر در گسترش خندقهای حوضه مورد منالعه خود را به دو دسته طبیعی (نوع
بافت خاک ،میزان مواد آلی ،وزن مخصوص ،مساحت حوضه آبخیز ،میزان شیب و نوع سازند تشکیل دهنده) و انسانی
(اقدامات کشاورزی که تغییر و افزایش نفوذپذیری الیههای سنحی توسط فرایند شخم ،اثر عملیات کشاورزی و خاک
ورزی که رفتار الیههای سنحی و زیرین را در برابر نفوذپذیری نامتعادل مینماید) تقسیم بندی کردند( .مکرم و محمودی،
 )1395در پژوهشی با عنوان بررسی ویژگیهای مورفومتری خندقها و ارتباا آن با ویژگیهای خاک در جنوب شهرستان
فسا و شمال شهرستان داراب واقع در استان فارس با استفاده از مدل رگرسیون خنی به این نتیجه رسیدند که حجم حندق
با عمق خندق ارتباا مستقیم و با میزان مواد آلی رابنه معکوس دارد( .اصغری سراسکانرود )1396 ،در پژوهشی با عنوان
تحلیل عوامل موثر در شکلگیری و گسترش فرسایش خندقی در ساحل شرقی دریاچه ارومیه به این نتیجه رسید که در
مننقه مورد منالعه گسترش خندقها تحت تاثیر دو عامل یکی اقلیمی و دیگری ویژگیها و خصوصیات فیزیکی (ریز دانه
بودن) و شیمیایی (مقادیر باالی  ECو  )SARمیباشد که منجر به ایجاد فرسایش انحاللی شده است و شرایط را برای
ایجاد فرسایش تونلی مهیا نموده است( .جهان تیغ و تابع )1396 ،در بررسی مورفولوژی خندقهای ذوزنقهای و  Vشکل در
چابهار به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای خاک این دو نوع خندق از نظر ویژگیهای شوری ،رس ،ظرفیت تبادل کاتیونی،
سدیم قابل جذب ،درصد سدیم قابل تبادل ،در سن  5درصد و همچنین درصد اشباع در سن یک درصد اختالف معنی
داری وجود دارد .براساس یافتههای ایشان عوامل زمینی باعث ایجاد تفاوت در خندقها از لحاظ مقنع عرضی و پالن عمومی
آنها شده است.
در مجموع میتوان گفت منالعات نسبتا خوبی از ابعاد مختلف بر روی خندقها در داخل کشور صورت گرفته است .اما شرایط
محینی (طبیعی و انسانی) متفاوت در نقاا مختلف ایران ،شناسایی عوامل موثر در شکلگیری و گسترش فرسایش خندقی
را بسیار پیچیده کرده است .از این جهت میطلبد برای این منظور در هر محدودهای منالعات مجزایی صورت گیرد .از این
رو هدف و ضرورت توجه به این مساله در این تحقیق از دو جهت اهمیت دارد .1 .تاکنون تحقیق جامعی بر روی این پدیده
در حوضه مورد منالعه انجام نشده و هر ساله نیز شاهد گسترش خندقها و خسارت به اراضی زراعی ،و زیر ساختها هستیم.
 .2خندقها در شرایط محینی متفاوت شکلهای متفاوتی دارند ،میزان تخریب اراضی در شکلهای مختلف خندقها نیز
یکسان نمیباشد .این پژوهش به دنبال بررسی شکل خندقها از منظر ژئومورفولوژی است که در داخل کمتر مورد منالعه
و توجه قرار گرفته شده است.
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منطقه مورد مطالعه

مننقه مورد منالعه ،در جنوب استان فارس ،در حدود  30کیلومتری شمال خط ساحلی خلیج فارس واقع شده است (شکل
 .)2حوضه رودخانه مهران به صورت یک دشت دامنهای با پستی و بلندی کم و شیب مالیم حاصل از رسوبات آبرفتی دوران
سنوزوئیک است که به تبعیت از روند چین خوردگی زاگرس جنوبی در بین دو رشته طاقدیس با جهت شمال غربی  -جنوب
شرقی واقع شده است .حوضه مورد منالعه از  9سازند تشکیل شده که به لحاظ سنگ شناسی ترکیبات آنها رسوبات آبرفتی،
سنگ آهک ،مارن ،ماسه سنگ ،شیل و ژیپس تشکیل میدهند .این سازندها از گروههای فارس ،بنگستان و خامی میباشند.
مساحت حوضه نزدیک به  3772کیلومتر مربع (  377190هکتار) محاسبه گردید  .محدوده خندقی شده با استفاده از عکس
های هوایی استخراج گردید که مساحت آن نزدیک به  131کیلومتر مربع ( 13100هکتار) میباشد .حداقل ارتفاع در مننقه
برابر 358متر از سن دریا و حداکثر ارتفاع معادل  2159متر از سن دریا میباشد.

شكل  2:موقعيت حوضه مورد مطالعه

اقلیم این مننقه با استفاده از روش دومارتن به صورت خشک بیابانی معرفی شده است .تیپ غالب پوشش مننقه کَهور
بومی بوده ،گونههای همراه اغلب شامل کُنار ،تاغ و علف شور میباشد.
مواد و روشها:

جهت تعیین مرز حوضه آبخیز و همچنین استخراج الیه شیب از  42شیت نقشه توپوگرافی رقومی به مقیاس 1/25000
مربوا به سازمان نقشه برداری استفاده شده است .با بهرهگیری از عکسهای هوایی  1/40000پوشش سراسری ،تصاویر
گوگل ارتث و تصویر برداری به وسیله هلیشات نقشه محدوده خندقی شده و همچنین نقشه کاربری اراضی تهیه گردید.
جهت تعیین خندقهای نمونه ابتدا در محیط نرم افزار  Arc-GISالیههای سنگ شناسی ،شیب و کاربری اراضی برای
تهیه واحدهای همگن در کل حوضه مورد منالعه با هم تلفیق شدند که  223واحد همگن از تلفیق این سه الیه استخراج
گردید (شکل.)3
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شكل  :3واحدهاي همگن در حوضه مورد مطالعه.

سپس واحدهای همگن موجود در اراضی متاثر از فرسایش خندقی ،از واحدهای همگن کل حوضه استخراج شده است (شکل
 .)4با توجه به شکل  4در اراضی که تحت تاثیر فرسایش خندقی قرار گرفتهاند چهار واحد همگن وجود دارد( .جدول )1
خصوصیات این واحدها را نشان میدهد.

شكل  :4نقشه پراكندگي واحدهاي همگن در محدوده خندقي شده
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جدول  : 1خصوصيات واحدهاي همگن در اراضي خندقي شده

واحدهای همگن

شیب (درصد)

کاربری

سنگ شناسی

مساحت (هکتار)

تراکم اراضی خندقی به درصد

1
2
3
4

5-0
10 - 5
5-0
10 - 5

زراعی
زراعی
بایر( بدون پوشش گیاهی)
بایر(بدون پوش گیاهی)

رسوبات آبرفتی
رسوبات آبرفتی
رسوبات آبرفتی
رسوبات آبرفتی

245
17
12478
360

1/87
0/12
95/25
2/74

با توجه به اینکه نزدیک به  95درصد از اراضی خندقی شده در واحد  3قرار دارند ،و در سایر واحد ها حدود یا کمتر از 2
درصد خندق ها ایجاد شدهاند ،از اینرو در واحد سه  6نمونه خندق معّرف و در سایر واحدها هر کدام  2نمونه خندق معّرف
جهت بررسی انتخاب شدند .جهت بررسی ارتباا میزان تولید رسوب با خندق های واقع در هر واحد که خصوصیات
مورفولوژیکی متفاوتی دارند ،مقاطع عرضی خندقهای نمونه در صحرا اندازه گیری شد .با مالحظه میدانی خندقها و پالن
عمومی آنها ،فاصله مناسب  10متری برای تعیین مقاطع عرضی و اندازهگیری آنها در نظر گرفته شده است .سپس حجم
فرسایش برای هر نمونه محاسبه گردید.
جهت تعیین تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در شکل خندقها از مقاطع پیشانی ،مرکز و نقنه خروجی خندقها
هر کدام یک نمونه خاک به وزن حدود  2تا  3کیلوگرم برداشت شده است .بدین منظور جهت جلوگیری از خنا در برداشت
نمونهها ،ابتدا حدود  10سانتی متر از سن دیواره به وسیله بیلچه تراشیده شده است .سپس از سن تا عمق  30سانتیمتری
یک نمونه به صورت مخلوا برداشت و هر نمونه کدگذاری شدهاند .در مجموع  36نمونه خاک برداشت شده است 11 .متغیر
موثر شامل درصد رس ،درصد سیلت ،درصد شن ،هدایت الکتریکی ،اسیدیته خاک ،غلظت سدیم ،مجموع غلظتهای کلسیم
و منیزیم ،درصد مواد آلی ،درصد آهککُل ،درصد گَچ و میزان جذب سدیم برای هر نمونه خاک اندازهگیری شده است .جهت
تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوب از روشهای زیر استفاده شدهاند :اسیدیته با استفاده از دستگاه ،pH Meter
هدایت الکتریکی توسط دستگاه  ،Ec Meterگَچ به روش استون ،1سدیم به روش فلیمفتومتری ،2آهککُل به روش
کالسیمتری ،مواد آلی به روش اکسیداسیون تر (3والکلی و بلک) ،بافت به روش هیدرومتری ،و کلسیم و منیزیم به
روش4تیتراسیون .مساحت حوضه باالدست پیشانی هر خندق با استفاده از  GPSو پیمایش بر روی نقاا ارتفاعی ،مشخص
و ثبت گردیده است .از شیب سنج جهت اندازهگیری شیب در حوضه باالدست خندق استفاده شده است .ویژگیهای پوشش
زمین شامل :درصد خاک لُخت ،درصد پوشش گیاهی ،سنگریزه و الشبرگ با استفاده از پالت  1×1متر اندازهگیری شده است.
بدین منظور برای هر خندق در حوضه باالدست آن  3بار به صورت تصادفی ،نوع و درصد پوشش زمین اندازهگیری و میانگین
آن ثبت گردیده است( .شکل  )5بخشی از عملیات میدانی جهت برداشت و ثبت دادهها را نشان میدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Acetone

1

- Flame photometer

2

- Walkley and Black

3

- Titrimetric

4
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شكل  :5عمليات ميداني جهت برداشت داده

سایر ویژگیهای مربوا به هر نمونه خندق شامل :نوع کاربری که خندق در آن ایجاد شده است ،خصوصیات شکلی هر خندق
شامل :شکل مقنع عرضی ،شکل دیوارهها ،پالن پیشانی و نیمرخ عرضی پیشانی در محل مورد بررسی قرار گرفت و ثبت
گردیده است.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها (بررسی تفاوتها) در واحدهای مختلف به ترتیب از روشهای آزمون تحلیل واریانس چند
متغیره ،آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی در نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .برای این منظور آزمونهای
باال یک بار به صورت مجزا برای متغیرهای مربوا به خاک شناسی و یک بار نیز به صورت ترکیبی با سایر متغیرهای
اندازهگیری شده مورد بررسی قرار گرفته شده است.
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نتایج و بحث:
 -1بررسي شكلشناسي واحدها.

برر سی شکل شنا سی خندقهای نمونه در واحدهای کاری بدین صورت ا ست که تیپ غالب خندقها در واحدهای  1و 2
بسیار مشابه به هم میباشد با اندکی اختالف در شکل پالن پیشانی و نیمرخ عرضی پیشانی خندقها .خصوصیات خندقها
در این دو واحد شامل :نوع کاربری زراعی ،پو شش گیاهی اندک ،مقنع عر ضی  Uشکل ،شیب دیوارهها عمودی ،پالن
پیشــانی مدور و نیمرخ عرضــی غار مانند میباشــند .شــکل اجزای مختلف خندقها به طور کلی در این دو واحد زاویهدار
میباشد (شکل .)6

شكل  6خندق از نوع  Uشكل كه در اراضي زراعي ایجاد شده است

خصوصیات شکل شناسی در این دو واحد در مقدار تولید رسوب و هدررفت خاک بسیار تاثیرگذار میباشد .در غالب این نوع
از خندقها برشهایی در بســتر و زیر دیوارهها مشــاهده میشــود که این برشها خود باعث فرایند ریزشــی از دیوارهها به
صورت تودههای ب سیار بزرگ شده .شکل غار مانند پی شانی نیز در تولید ر سوب این نوع از خندقها ب سیار نقش دارند به
نحوی که در هنگام بارش سقف غار مانند به داخل ب ستر پی شانی ریزش میکند و پس از آن شکل پی شانی دوباره حالت غار
مانند به خود گرفته و این فرایند در پی شانی این نوع از خندقها به صورت یک چرخه تکرار می شود .منابع تولید ر سوب در
خندقهای این واحد به لحاظ اهمیت به ترتیب  .1نشست و ریزش تودههای خاک از دیوارهها  .2نشست و ریزش تودههای
خاک از پیشانی  .3رسوبی که حاصل شستشوی رواناب با سن زمین میباشد .تیپ غالب خندقها در واحدهای  3و  4نیز
ب سیار م شابه به هم میبا شند .خ صو صیات خندقها در این دو واحد شامل :نوع کاربری بایر (فاقد پو شش گیاهی) در موارد
اندک پو شش گیاهی ب سیار ضعیف ،مقنع عر ضی حد وا سط  Uشکل و  Vشکل ،شیب دیوارهها مایل ،دیوارههای بریده
بریده و لولهای شکل ،پالن پیشانی نقنهای و نیمرخ عرضی مایل میباشد (شکل .)7
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شكل  : 7خندق از نوع حد واسط  Uو  Vشكل كه در اراضي بایر و فاقد پوشش گياهي ایجاد شده است

شـــکل اجزای مختلف خندق ها به طور کلی در این دو واحد مایل و کمتر زاویهدار می باشـــند .میزان تولید رســـوب و
فر سایشپذیری خاک در این نوع برخالف خندقهای واقع در واحدهای 1و  2ب سیار اندک میبا شد .ر سوب تولیدی در این
دسته در اثر شستشو و به نوعی میتوان گفت برخورد مستقیم رواناب با سنوح دیوارهها و پیشانی و رسوب تولیدی از سن
حوضه باالدست خندق میباشد .به طورکلی خندقهای واحد  1و  2بسیار با هم مشابه هستند و همیننور خندقهای واحد 3
و  4با هم شباهت دارند .این چهار واحد تنها در خصوصیات پالن پیشانی و پنجهای بودن آن شباهت نسبتا زیاد و مشترکی
دارند( .جدول  )2خصوصیات مورفولوژی خندقهای نمونه را نشان میدهد.
جدول  : 2خصوصيات مورفولوژي خندقهاي نمونه
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برسیهای شکلشناسی در واحدهای  1و  2با نتایج تحقیقات ) (Crouch al,1986و ) (Ireland al, 1939و
برسیهای شکلشناسی در واحدهای  3و  4با نتایج تحقیقات )(Heed, ،(Veness, 1980) ،(Schumm, 1956
) 1971و (اصغری سراسکانرود )1396 ،منابقت دارد.
 -2بررسي مورفومتري و توليد رسوب واحدها.
با توجه به اینکه شکلهای مختلف خندق ها در میزان تولید رسوب آنها نیز نقش دارند ،از این جهت در این تحقیق عالوه بر
بررسی ارتباا عوامل با شکل خندقها در واحد های مختلف ،میزان رسوب واحدهای مختلف نیر بررسی شده است .بدین
منظور پس از تعیین مقاطع عرضی و اندازهگیری آنها ،حجم فرسایش برای هر نمونه محاسبه گردید( .جدول  )3خصوصیات
مورفومتری خندقهای نمونه را نشان میدهد.
جدول  : 3خصوصيات مورفومتري خندقهاي نمونه

جهت بررسی و تحلیل بهتر ،میانگین خصوصیات مربوا به طول خندقها ،گستره آبخیز باالدست خندقها و میزان رسوب
تولیدی برای هر واحد در (جدول  )4آورده شده است.
جدول  :4ميانگين متغيرهاي ،طول ،ميزان توليد رسوب و گستره آبخيز در هر واحد كاري

شماره واحد

طول حندق

میزان تولید رسوب )(m3

گستره آبخیز باالی خندق )(m2

1
2
3
4

36
32
33/50
31/50

126/74
198/2
83/96
68/08

29468
34682
24987
35372

با توجه به جدول باال میزان طول خندقها در واحد های مختلف بسیار به هم نزدیک و اختالف اندکی در طول آنها مشاهده
میشود همچنین مقایسه گستره حوضه باالدست خندقها در واحدهای مختلف نیز اختالف ناچیزی نشان میدهد .اما بررسی
میزان تولید رسوب در واحدهای مختلف نشان دهنده اختالف زیادی در واحدهای مختلف به ویژه بین واحدهای ( 1و  )2و
( 3و  )4میباشد .این اختالف در حجم فرسایش بین واحدها به دو برابر هم میرسد .بررسی شکلشناسی خندقها حاکی از
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این بود که خصوصیات شکل خندقهای واقع در واحدهای  1و  2به نحوی است که اجزای آنها در واکنش به رواناب میزان
رسوب بیشتری تولید میکنند به ویژه شکل  Uمانند که خود متاثر از ریزشهای تودهای میباشد ،در حجم فرسایش نقش
بسزایی ایفا میکند و همچنین شکل غار مانند پیشانی که موجب ریزشهای تودهای در این بخش از خندق میشود .بنابراین
با توجه به اختالف ناچیز در طول و گستره آبخیز خندقها ،اختالف حدود دو برابری در تولید رسوب بین واحدهای ( 1و  )2با
( 3و  )4میتواند ناشی از تفاوتها در شکل آنها باشد.
بررسي خاک شناسي واحدها

بررسی خصوصیات خاک در نمونههای مختلف گویای این منلب است که حساسیت خاک نسبت به فرسایش در حوضه
مورد منالعه بسیار باالست( .جدول  )5خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونههای برداشت شده برای واحدها و مقاطع
مختلف را نشان میدهد .مقاطع  B ,Aو  Cبه ترتیب مربوا به پیشانی خندق ) ،(Aمرکز خندق ) (Bو خروجی خندق
) (Cمیباشد.
جدول  :5خصوصيات فيزیكي و شيميایي نمونههاي برداشت شده
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جهت بررسی و تحلیل خصوصیات خاک میانگین هر متغیر برای هر نمونه خندق در (جدول  )6آمده است.
جدول  6:ميانگين متغيرهاي خاک شناسي براي هر نمونه خندق

شماره خندق

شماره واحد

EC

PH

O.C

TNV

Sand

Clay

Silt

گَچ

SAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4

4/20
14/83
5/70
1/46
37/84
42/86
38/56
33/81
43/29
37/13
36/70
39/47

8/06
8/06
8/03
8/13
8/03
7/93
8/13
8/16
7/96
8/16
8/26
8/26

0/36
0/35
0/37
0/30
0/27
0/32
0/21
0/25
0/21
0/21
0/20
0/21

55/06
62/43
49/30
55/83
41/33
54/26
67
70/30
74/20
77/06
71/60
76/03

27
19
18
39
17
43
16
17
15
16
24
21

29
35
29
20
40
21
39
38
38
38
36
33

44
46
53
41
43
36
45
45
47
46
40
46

0
0
0
0
3/03
3/93
3/10
2/90
3/13
1/60
3/93
3/63

7
16/86
2/90
3/66
70/42
59/13
66/96
59/23
46/23
53/66
72/50
72/10

به طور کلی ویژگیهای خاک در اراضی خندقی درای امالح زیاد به ویژه سدیم و آهک میباشد .بافت خاک سیلتی و به
لحاظ مواد آلی فقیر و در گروه خاکهای قلیایی قرار می گیرد .وجود امالح زیاد در خاک بویژه سدیم به همراه فقر مواد آلی،
امالح گَچ و آهک و بافت سیلتی به ترتیب با توجه به مشاهدات گسترده میدانی باعث پراکندگی خاکدانهها و تشکیل سله در
سن خاک ،تشدید فرآیند لولهای شدن و کاهش پایداری خاک شده است که این امر موجب ایجاد ،گسترش و تراکم خندقها
در حوضه مورد منالعه شده است .نتایج خصوصیات خاکشناسی در این تحقیق با نتایج تحقیقات ,(Solomon Ehiz
)( ،(Mansour, 2014) and Omougbo, 2013) ,(Sigunga al, 2011اسماعیل نژاد و همکاران،)1391 ،
(خوجه و همکاران )1391 ،و (محمد ابراهیمی و همکاران )1394 ،منابقت دارد.
نتایج آزمون تحليل واریانس براي متغيرهاي خاکشناسي

برای مقایسه خصوصیات خاک در واحدهای مختلف از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است (جدول  .)7نتایج
آزمون المبدای ویکلز برای مقایسه ویژگیهای خاک در واحدهای مختلف حاکی از آن است که در مجموع تفاوت معناداری
بین ویژگیهای خاک در واحدهای مختلف وجود داد (.)F =2/41 ،P <0/01
جدول  :7آزمون چند متغيره
Sig.
.000
.000
.000
.000
.042
.002
.000
.000

Error df
25.000
25.000
25.000
25.000
81.000
73.109
71.000
27.000

Effect
Value
F
Hypothesis df
Intercept
Pillai's Trace
1.000
7309.226b
8.000
b
Wilks' Lambda
.000
7309.226
8.000
Hotelling's Trace
2338.952
7309.226b
8.000
Roy's Largest Root
2338.952
7309.226b
8.000
Unit
Pillai's Trace
1.004
1.696
24.000
Wilks' Lambda
.184
2.411
24.000
Hotelling's Trace
3.460
3.412
24.000
Roy's Largest Root
3.179
10.729c
8.000
a. Design: Intercept + Unit
b. Exact statistic
c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

در ادامه تحلیل واریانس چند متغیره ،نتایج تحلیل واریانس یک طرفه حاکی از آن اســـت که تفاوت مشـــاهده شـــده در
خصــوصــیات خاک در واحدهای مختلف به ویژگیهای TNV ،)F=3/55 ،P<0/05( OC ،)F=3/77 ،P<0/05( EC
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( ،)F=4/34 ،P<0/05گَچ ( )F=15/51 ،P<0/01و  )F=4/91 ،P<0/01( SARمربوا ا ست .یعنی واحدهای مختلف از
نظر این ویژگیها با هم تفاوت دارند.
انجام آزمون تعقیبی  LSDهم نشــان دهنده آن اســت که از بین تفاوتهای مشــاهده شــده در ویژگیهای خاک در بین
واحدهای مختلف ،ویژگی  ECدر بین واحدهای یک با سه ( )MD=-29/38 ،P<0/05و دو با سه (-35/28 ،P<0/01
= ) MDو چهار( ،) MD=-34/51 ،P<0/05ویژگی  OCدر بین واحدهای یک با چهار ( ،)MD=0/11 ،P<0/05دو با
ســـه ( )MD=0/09 ،P<0/05و چهار ( ،)MD=0/13 ،P<0/05ویژگی  TNVبین واحدهای یک با چهار (،P<0/05
 )MD=-15/07و دو با ســه ( )MD=-11/49 ،P<0/05و چهار ( ،)MD=-21/30 ،P<0/01ویژگی گَچ بین واحدهای
یک با ســه ( )MD=-2/95 ،P<0/01و چهار ( )MD=-3/78 ،P<0/01و دو با ســه ( )MD=-2/95 ،P<0/01و چهار
( )MD=-3/78 ،P<0/05و ویژگی  SARبین واحدهای یک با ســـه ( )MD=-47/18 ،P<0/05و چهار (،P<0/05
 )MD=-60/37و دو با سه ( )MD=-55/83 ،P<0/01و چهار ( )MD=-69/02 ،P<0/05متفاوت است.
عالوه بر این ،برر سی تاثیر ویژگیهای خاک بر واحدها با ا ستفاده از اندازه اثر حاکی از آن ا ست که ویژگیهای ،OC ،EC
 ،TNVگَچ و  SARبه ترتیب  0/59 ،0/29 ،0/25 ،0/26و  0/32بر واحدها تاثیر دارند.
نتایج این بخش از تحقیق با نتایج (نظری و همکاران )1393 ،و (جهان تیغ و تابع )1396 ،منابقت دارد.
نتایج آزمون تحليل واریانس با در نظر گرفتن مجموع متغيرهاي اندازهگيري شده

عالوه بر بررسی متغیرهای مربوا به خاکشناسی که نقش اصلی و اساسی در شکل خندقها و همچنین در ایجاد و توسعه
آنها دارند ،سایر متغیرهایی که میتوانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل ،رشد و توسه خندقهای حوضه مورد
منالعه نقش داشته باشند نیز اندازهگیری و مورد بررسی قرار گرفته شده است .این متغیرها شامل میزان شیب ،درصد خاک
لخت ،درصد سنگریزه ،درصد الشبرگ و درصد پوشش گیاهی در حوضه باالدست هر نمونه خندق میباشد .در مجموع تعداد
 17متغیر در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته شده است .نتایج آزمون المبدای ویکلز برای بررسی اثر مجموع متغیرهای
مستقل روی متغیرهای وابسته در واحدهای مختلف حاکی از آن است که تفاوت معنادار چشمگیری بین عوامل در واحدهای
مختلف وجود ندارد (جدول .)8
جدول  : 8آزمون چند متغيره
Partial Eta Squared
1.000
1.000
1.000
1.000
.787
.970
.
.996

Sig.
.001
.001
.001
.001
.316
.074
.
.002

Effect

Value
F
Hypothesis df
Error df
Pillai's Trace
1.000
1220407.648b
8.000
1.000
Wilks' Lambda
.000
1220407.649b
8.000
1.000
Hotelling's Trace 9763261.192 1220407.649b
8.000
1.000
Roy's Largest Root 9763261.192 1220407.649b
8.000
1.000
Unit
Pillai's Trace
2.360
1.384
24.000
9.000
Wilks' Lambda
.000
5.331
24.000
3.502
Hotelling's Trace
.
.
24.000
.
Roy's Largest Root
242.792
91.047c
8.000
3.000
a. Design: Intercept + Unit
b. Exact statistic
c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.
Intercept

با وجود اینکه نتایج تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از آن ا ست که در مجموع تفاوت معنادار چ شمگیری بین متغیرها در
واحدهای مختلف وجود ندارد ،اما جهت مقایســه وضــعیت تک به تک متغیرها در واحدهای مختلف از تحلیل واریانس یک
طرفه استفاده شده است .نتایج تحلیل واریانس یک طرفه حاکی از آن است که در ویژگیهای ،)F=55/38 ،P<0/01( EC
گَچ ( ،)F=51/46 ،P<0/01( SAR ،)F=25/46 ،P<0/01در صد شیب ( ،)F=24/30 ،P<0/01خاک لخت (،P<0/01
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 ،)F=21/43الشــبرگ ( )F=13/81 ،P<0/01و پوشــش گیاهی ( )F=13/43 ،P<0/01تفاوت معناداری بین واحدها وجود
دارد.
انجام آزمون تعقیبی  LSDهم حاکی از آن اســت که از بین تفاوتهای مشــاهده شــده در متغیرها بین واحدهای مختلف،
ویژگی  ECدر بین واحدهای یک با ســه ( )MD=-29/40 ،P<0/01و چهار ( )MD=-28/57 ،P<0/01و دو با ســه
( ) MD=-35/34 ،P<0/01و چهار ( ،) MD=-34/51 ،P<0/01ویژگی گَچ بین واحدهای یک با ســـه (،P<0/01
 )MD=-2/95و چ هار ( )MD=-3/78 ،P<0/01و دو با ســـه ( )MD=-2/95 ،P<0/01و چ هار (-3/78 ،P<0/01
= ،)MDویژگی  SARبین واحدهای یک با ســه ( )MD=-47/34 ،P<0/01و چهار ( )MD=-60/37 ،P<0/01و دو
با ســه ( )MD=-55/99 ،P<0/01و چهار ( ،)MD=-69/02 ،P<0/01ویژگی درصــد شــیب بین واحدهای یک با دو
( ،)MD=-4/15 ،P<0/01ســـه ( )MD=-1/15 ،P<0/05و چهار ( )MD=-3/65 ،P<0/01و دو با ســـه (،P<0/01
 ،)MD=-3/00ویژگی درصـــد خاک لُخت بین واحدهای یک با ســـه ( )MD=-50/83 ،P<0/01و چهار (،P<0/05
 )MD=-25/00و دو با ســـه ( )MD=-51/83 ،P<0/01و چهار ( ،)MD=-26/00 ،P<0/05ویژگی الشـــبرگ بین
واحدهای یک با دو ( ،)MD=-18/50 ،P<0/05ســه ( )MD=-32/50 ،P<0/01و چهار ( )MD=-32/50 ،P<0/01و
دو با سه ( )MD=-14/00 ،P<0/05و ویژگی درصد پوشش گیاهی بین واحدهای یک با دو ()MD=-24/50 ،P<0/05
و ســه ( )MD=-18/33 ،P<0/05و دو با ســه ( )MD=-42/83 ،P<0/05و ســه با چهار ()MD=-25/83 ،P<0/05
متفاوت است.
عالوه بر این ،بررســی تاثیر متغیرها بر واحدها با اســتفاده از اندازه اثر حاکی از آن اســت که ویژگیهای  ،ECگَچ،SAR ،
درصد شیب ،درصد خاک لُخت ،الشبرگ و درصد پوشش گیاهی به ترتیب  0/84 ،0/89 ،0/90 ،0/95 ،0/91 ،0/95و 0/83
بر واحدها تاثیر دارند.
نتيجهگيري

جمعبندی و تفســـیر نتایج این پژوهش از خندقهای واقع در  4واحد کاری گویای این واقعیت اســـت که مقدار متغیرهای
مربوا به  ،ECگَچ و میزان جذب سدیم اندازهگیری شده در واحدهای  1و  2ن سبت به میزان آن در واحدهای  3و  4مقدار
بسیار پایینی را نشان میدهد و از طرفی پوشش گیاهی نسبتا بهتر در واحدهای  1و  2که میانگین آن به  32درصد می رسد
موجب افزایش نسبی مواد آلی خاک نسبت به واحدهای  3و  4شده است که ترکیب این عوامل باعث چسبندگی بهتر خاک
و نفوذپزیری بهتر آن گ شته ا ست .مجموع خ صو صیات حاکم بر خاک واحدهای  1و  2موجب شکلگیری خندقهایی با
شکلهای تقریبا زاویه دار شده است .در واقع به دلیل پایداری خاک که متاثر از خصوصیات آن میباشد ،در هنگام بارندگی
رسوبات جدا شده از اجزای مختلف خندق در این واحدها به ویژه از دیوارهها و پیشانی خندق به صورت تودهای میباشد که
این فرایند باعث شده دیوارهها ب سیار عمودی و ب ستری  Uشکل دا شته با شند و همیننور پو شش گیاهی ن سبتا خوب در
حوضه باال دست این خندقها موجب تقویت نسبی مواد آلی در پیشانی این خندقها شده است که به همراه مقدار کم گَچ،
میزان جذب سدیم و هدایت الکتریکی پایین که نشان دهنده شوری کم و امالح پایین در خاک این خندقها میباشد موجب
شگلکیری پیشانیهایی با شکل غالبا غار مانند و عمودی شکل شده است.
اما در محدوده واحد های  3و  4باال بودن مقادیر مربوا به متغیر های  ،ECمیزان جذب ســـدیم و گَچ در خاک از جمله
عواملی می باشند که مانع رشد و نمو پوشش گیاهی شده است به صورتی که پوشش سن زمین در این واحدها بسیار لخت
و خاک اراضــی تحت اشــغال این خندقها از حداقل مواد آلی بهره میبرند .ترکیب این عوامل در اراضــی واحدهای  3و 4
باعث گردی ده که خاک این نواحی در هنگام بارندگی نفوذپذیری ب سیار پایینی دا شته با شد و ن سبت به فر سایش به ویژه از
نوع تونلی یا انحاللی ح ساس با شد .به دلیل وجود امالح باال ،عدم پو شش گیاهی و پایین بودن مقدار مواد آلی ،خاک این
اراضی دچار پخشندگی شده است که این فرایندها باعث شده خندقهای ایجاد شده در این اراضی شکلی مالیمتر داشته
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باشند به صورتی که اجزای مختلف آنها از جمله دیوارهها و پیشانی به صورت مایل شکل گرفتهاند .به دلیلی عدم چسبندگی
خاکدانهها فرسایش از بخشهای مختلف خندقها غالبا به صورت انحاللی و سنحی میباشد.
نتایج تحلیل واریانس نشــان میدهد که خندقهای  Uشــکل با خندقهای حد واســط  Uو  Vشــکل از نظر ویژگیهای
خاکی  ،)F=4/34 ،P<0/05( TNV ،)F=3/55 ،P<0/05( OC ،)F=3/77 ،P<0/05( ECگَچ ()F=15/51 ،P<0/01
و  )F=4/91 ،P<0/01( SARبا هم متفاوت هســتند .نتایج تحلیل مجموع متغیرها نشــان میدهد که از نظر ویژگیهای
 ،)F=55/38 ،P<0/01( ECگَچ ( ،)F=51/46 ،P<0/01( SAR ،)F=25/46 ،P<0/01درصـــد شـــ یب (،P<0/01
 ،)F=24/30خاک لخت ( ،)F=21/43 ،P<0/01الشبرگ ( )F=13/81 ،P<0/01و پوشش گیاهی ()F=13/43 ،P<0/01
نیز تفاوت معناداری بین واحدها و شــکلهای مرتبط وجود دارد .به طور کلی از برســیهای انجام شــده در این پژوهش
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که وجه تمایز مورفولوژی خندقها در واحدهای  1و  2با  3و  4به میزان  ،SAR ،ECگَچ
و متغیرهای مربوا به پو شش سن زمین مرتبط میبا شد .سایر متغیرها در همه واحدها یک سان میبا شد یا اینکه میزان
تغییرات آنها بسیار ناچیز است.
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