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چکیده
شناخت فرآیندهای موثر در فرسایش بهخصوص آستانهها یکي از راهکارهای مهم مدیریتي منابع آب و خاک محسوب
ميشود .فرسایش خندقي یکي از مهمترین منابع رسوبدهي حوزههای آبخیز است که برای آن آستانههای مختلف از
جمله مساحت-شیب یا توپوگرافي تعریف شده است .در این پژوهش به تحلیل آستانه توپوگرافي خندقها در حوزه
آبخیز ظهیرآباد شازند پرداخته شد .ابتدا بر اساس عملیات میداني و مدل رقومي ارتفاع ،مشخصات مورفومتری 14
خندق همراه با نمونهبرداری خاک و خصوصیات پوشش گیاهي اندازهگیری شد .سپس با تحلیلهای عاملي و خوشهای،
خندقهای همگن منطقه مطالعاتي تعیین شد و رابطه تواني مساحت-شیب برای آنها تهیه شد .طبق نتایج ،همبستگي
قوی بین مساحت با شیب آبخیز خندقها مشاهده نشد .بهطوریکه ضریب تبیین از نقطه ایجاد و نقطه گسترش کل
خندقهای مطالعاتي بهترتیب برابر  9/111و  9/181بهدست آمد .با توجه به نتایج ،فرآیند غالب در ایجاد و گسترش
خندقهای منطقه ظهیرآباد مربوط به تمرکز جریان و فرسایش خطي است که بر روی دامنههای شیبدار منجر به
تشکیل و توسعه خندق شده است .با توجه به غالبیت بافت لومي خاک ،تغییر کاربری و تخریب پوشش گیاهي در
منطقه ،پیشنهاد ميشودتا ضمن بررسي الگوی استفاده از اراضي منطقه ،بهینهسازی کاربری و تقویت پوشش گیاهي
دامنهای بهمنظور کنترل فرسایش خندقي انجام گیرد.
واژههای کلیدی :آستانه توپوگرافي ،تحلیل خوشهای ،تحلیل عاملي ،رسوبدهي ،فرایند فرسایش
مقدمه
خطر فرسایش خاک در مناطق خشک و
نیمهخشک ،بهویژه در محدودههای کوهستاني از موارد
قابل توجه در آمایش سرزمین است .فرسایش خاک در
این مناطق از پیامدهای مهم تغییرات اقلیمي و یا
بهطور کلي از آثار بارز تغییرات محیطي و اکولوژیک

___________________________
* مسئول مکاتبهmehdimardian@gmail.com :

بهحساب ميآید ( Bayati Khatibiو همکاران،2911 ،
 .)2998 ،Zhouپیامدهای فرسایش شامل تلفات
خاک ،تهنشیني رسوب در مخازن و از بین رفتن
زمینهای زراعي و پوشش گیاهي ميباشد ( Rahnema
 Radو همکاران Evans ،2919 ،و .)2919 ،Lindsay
از میان انواع مختلف فرسایش آبي ،فرسایش خندقي
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یکي از مهمترین رخدادهای مؤثر در نابودی خاک،
تغییر منظر زمین و تخریب منابع آبي و پسرفت اراضي
است .این نوع فرسایش از دو جنبه بر محیط زیست
تأثیر ميگذارد .الف) با تخریب افقهای سطحي و
زیرین خاک ،موجب تولید رسوب در حجم زیاد و
نابودی بستر تولید ميشود ،ب) باعث تشدید در تخلیه
روانابهای سطحي و کاهش حجم جریان آبهای
زیرزمیني از طریق کوتاه کردن ارتباط بین مناطق
باالدست و پاییندست ميشود ( Nazari Samaniو
همکاران .)2991 ،در این بین یکي از راهکارهای
مدیریتي ،تحلیل آستانههای اثرگذار بر فرسایش
خندقي است .این آستانهها بهعنوان آستانه
هیدرولیکي ،بارندگي ،توپوگرافي ،خاکشناسي و
کاربری زمین معرفي شدهاند ( Poesenو همکاران،
.)2993
مفهوم آستانه فرسایش خندقي بهوسیله رواناب
سطحي ،برای اولینبار توسط  Hortonدر سال 1141
بیان شد و پس از آن در مطالعات  Oskamدر سال
 1191این مفهوم تکمیل شد ( Mahdaviو همکاران،
 .)2911در سادهترین تعریف ،آستانه ،نقطهای است که
پس از آن رفتار سیستم تغییر ميکند (،Phillips
 .)2996یکي از آستانههای مورد بررسي در فرسایش
خندقي ،آستانه مساحت-شیب یا توپوگرافي است .در
بررسيهای صورت گرفته برای تعیین آستانه
توپوگرافي ،عنوان شده که برای ایجاد و گسترش
خندق ،یک حد آستانه برای سطح زهکشي ( )Aو
شیب ( )Sدر باالی نقطه ایجاد (خروجي خندق) و یا
پیشاني گسترش ( )Headcutوجود دارد .شکل کلي
این روابط بهصورت زیر است ( Vandekerckhoveو
همکاران.)1118 ،
b
S  aA
()1
() 2
SAb  t
که در آنها a ،و  bبر اساس شرایط محیطي تعیین
ميشوند و  tعدد آستانه توپوگرافي ميباشد .در روابط
فوق سطح زهکشي بهعنوان جانشیني برای حجم
رواناب سطح تولیدی در باالی نقطه ایجاد و یا
باالدست پیشاني خندق مطرح شده است .رابطه (،)1
نشان ميدهد که با افزایش مساحت زهکشي در باالی
نقطه خندق ،شیب کمتری برای کنش ذرات خاک در
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ایجاد یا پیشروی خندق الزم است .نتایج تحقیقات در
کشورهای مختلف نشان ميدهد که رابطه تواني
پیشنهادی برای آستانه توپوگرافي برای بسیاری از
مناطق خندقي وجود دارد .در غالب مناطق بررسي
شده ،نمای رابطه تواني دارای عالمت منفي است که
نشان از غالب بودن فرآیند هیدرولوژیک سطحي در
ایجاد کنش بوده است و همچنین ،مقدار عددی این
نما بر حسب تغییر کاربری و نوع خاک تغییر کرده
است .در این زمینه  )1118( Rahiعوامل اصلي
تشکیل خندق در بندر گناوه را مقدار امالح فراوان در
خاک منطقه و شیب مناطق عنوان کرده است.
 Mahdipourو همکاران ( ،)2999نتیجه گرفتند که
مساحت آبخیز واقع در باالدست پیشاني خندقها تأثیر
بیشتری نسبت به شیب بر توسعه و پیشرفت خندق
دارد.
نتایج پژوهش  Soufiو  )2998( Abolverdiدر
بررسي گسترش خندقهای جنوب فارس نشان داد،
توان  bمنفي است که نشان از تأثیر و عملکرد فرآیند
رواناب سطحي در گسترش خندقهای این مناطق
دارد Soleimanpour .و همکاران ( )2919دریافتند که
بهعلت مثبت شدن نمای رابطه تواني ،فرآیند رواناب
زیرسطحي در گسترش خندقهای منطقه کنارتخته
استان فارس غالب است Yasrebi .و همکاران ()2919
در دره شهر استان ایالم نتیجه گرفتند که رابطه تواني
منفي بین شیب و مساحت زهکش واقع در باالدست
پیشاني خندقهای پنجهای ،بیانگر تأثیر رواناب
سطحي در گسترش خندق است Mahdavi .و
همکاران ( )2911در حوزه آبخیز بدره ایالم نشان
دادند که اراضي با شیب دو تا پنج درصد ،بهعنوان
طبقه شیب بحراني از نظر آستانه توپوگرافي و
فیزیوگرافي نسبت به سایر طبقات شیب برای رخداد
فرسایش خندقي ميباشد.
 Desmetو همکاران ( )1111دریافتند ،بهترین
نتیجه برای تعیین روند پیشرفت خندق زماني حاصل
ميشود که توان  bبزرگ باشد و حد بهینه این توان
بین  9/9و  1/1بوده و برای نقطه شروع خندق توان
 9/2بهترین نتیجه را داده است Vandekerckhove .و
همکاران ( )2999با تحلیل رابطه شیب و مساحت
باالی پیشاني خندقهای مناطق مدیترانهای اروپا
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نشان دادند که رابطه معکوس شیب با مساحت ،نشانه
تأثیر رواناب سطحي در ایجاد خندقها و رابطه مثبت
نشانه تأثیر رواناب زیرسطحي در ایجاد آن است.
 Nachtergaeleو  )2992( Poesenدر کمربند لسي
بلژیک متوجه شدند ،توان  bخندقهای عمیق بزرگتر
است که نشاندهنده عملکرد موثر رواناب سطحي در
تعمیق بیشتر این خندقها است.
 Vandekerckhoveو همکاران ( )2993در
پژوهشي دیگر بهمنظور بررسي پیشروی طولي
خندقهای جنوبشرقي اسپانیا دریافتند که حجم
فرسایش خندقي رابطه تواني با مساحت آبخیز
باالدست دارد و نمای  bآن با تغییر مقیاس زماني از
کوتاه به بلندمدت افزایش ميیابد که نشاندهنده
افزایش اهمیت سطح آبخیز (رواناب سطحي) در
گسترش خندقهای مناطق خشک و نیمهخشک است.
 Wilsonو همکاران ( )2998با بررسي تاثیر رواناب بر
فرسایش خندقي در اندونزی نتیجه گرفتند که تحت
شرایط جریان لولهای رواناب ،میزان هدررفت خاک
تقریباً  29برابر هدررفت خاک ناشي از فرسایش
سطحي بوده است.
با توجه به اهمیت موضوع ،شفافسازی آستانه
عوامل اثرگذار در فرسایش خندقي در حوزههای

3/

آبخیزی که با بحران این نوع از فرسایش روبرو هستند،
ضروری است .این مسئله در حالي است که بیشترین
فرسایش آبي در کمربندهای اقلیمي نیمهخشک و
نیمهمرطوب دیده ميشود .حوزه آبخیز ظهیرآباد
شازند در استان مرکزی نیز در منطقهای با اقلیم نیمه-
خشک سرد قرار گرفته است که بهدلیل مشکالتي اعم
از تخریب پوشش گیاهي طبیعي و ضعف مدیریت
اراضي نظیر شخم در جهت شیب ،با خطر توسعه
فرسایش خندقي روبرو است .بدین منظور در این
پژوهش ،آستانه مساحت-شیب در خندقهای این
منطقه بررسي شد تا با شناسائي عوامل تأثیرگذار در
ایجاد و پیشروی خندقها ،بتوان برنامههای مدیریتي
مناسب را پیشنهاد نمود.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :ابتدا با توجه به طرح
طبقهبندی مورفوکلیماتیک خندقهای استان مرکزی
( Davoudiradو همکاران ،)2998 ،حوزه آبخیز
ظهیرآباد شازند بهعنوان منطقه مطالعاتي انتخاب شد.
شکل  1موقعیت و جدول  1مشخصات این منطقه را
نشان ميدهد.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز ظهیرآباد شازند در استان مرکزی
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جدول  -1خصوصیات فیزیوگرافي حوزه آبخیز ظهیرآباد شازند
پارامتر

مقدار

مساحت (کیلومتر مربع)

9/96

محیط (کیلومتر)

11/31

ارتفاع متوسط (متر)

2239

شیب متوسط سطح (درصد)

11/14

متوسط بارش سالیانه (میليمتر)

419

متوسط دمای سالیانه (سانتيگراد)

11/9

اقلیم به روش آمبرژه

نیمهخشک سرد

اندازهگیری مساحت و شیب باالدست خندقها:
پس از تعیین منطقه مطالعاتي ،بر اساس عملیات
صحرایي با استفاده از  ،1GPSشیبسنج و همچنین،
مدل رقومي ارتفاع تهیهشده از الیه 1:21999
منحنيهای میزان در محیط نرمافزار ،ArcGIS 10
شیب و مساحت باالدست هر یک از خندقها از نقطه
ایجاد (خروجي) و نقطه گسترش (هدکت) محاسبه
شد.
تعیین مشخصههای فیزیکی-شیمایی :همزمان با
اندازهگیریهای شیب و مساحت آبخیز خندقهای
مطالعاتي ،ویژگيهای هندسي و مورفومتریک هر یک
از خندقها از قبیل پارامترهای طول ،عمق ،شیب
بستر ،مساحت و محیط ،عرض کف و باالی بستر و
جهت شیب نیز اندازهگیری شد .همچنین،
نمونهبرداری از خاک در نقطه هدکت خندقها انجام
شد و با انتقال به آزمایشگاه آب و خاک مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي استان مرکزی،
مشخصههای بافت pH ،و  ECنمونهها تعیین شد.
عالوه بر این با استفاده از رینگ مضاعف ،2نفوذپذیری
خاک منطقه در محل نمونهبرداری ،اندازهگیری شد.
همچنین ،نوع کاربری و وضعیت پوشش آبخیز هر
خندق نیز یادداشت شد.
گروهبندی خندقهای همگن :در مرحله بعد به
کمک نرمافزار  SPSS 17اقدام به گروهبندی
خندقهای همگن بر اساس تحلیل عاملي و تحلیل
خوشهای شد .در تحلیل عاملي برای تعیین و تشخیص
Global Position System
Double-Ring

مناسب بودن دادهها از ضریب  3KMOاستفاده شد.
بهمنظور استخراج عاملها از روش تجزیه مولفههای
اصلي استفاده شد .در تحلیل خوشهای عالوه بر
پارامترهای موثر حاصل از تحلیل عاملي ،از پارامتر نوع
کاربری باالدست خندق نیز به جهت اهمیت باالی آن
در ایجاد و گسترش خندق استفاده شد .لذا پس از
تعیین عوامل موثر همراه با عامل نوع کاربری باالدست
خندق ،اقدام به گروهبندی خندقها بهروش تحلیل
خوشهای شد .بدین منظور پس از استاندارد کردن
دادهها بهروش  ،Z-SCOREگروهبندی با روش طبقاتي
تجمعي و محاسبه فاصله اقلیدسي انجام گرفت که به
تدریج ،خندقهای مشابه منطقه مطالعاتي طي فرآیند
جمعآوری در یک گروه با هم ادغام شدند.
تعیین رابطه مساحت-شیب خندقها :پس از
تعیین مساحت و شیب آبخیز هر خندق و نیز
همگنبندی خندقها ،رابطه بین مساحت-شیب در هر
دو حالت مساحت (از نقطه ایجاد و از نقطه گسترش)
برقرار شد و ضرایب  aو  bو عدد آستانه توپوگرافي
محاسبه شد .این روابط برای خندقهای همگن و کل
منطقه مطالعاتي تهیه شد.
نتایج و بحث
مشخصات مورفومتری  14خندق حوزه آبخیز
ظهیرآباد در جدول  2آمده است .با توجه به
اندازهگیریهای صحرایي و آزمایشگاهي ،جدول 3
مشخصات خاک و پوشش گیاهي خندقهای حوزه
آبخیز ظهیرآباد را نشان ميدهد .بر اساس مطالعات
صحرایي ،خندقها در واحد اراضي تپهها و تراسهای
فوقاني گسترش دارند که با پراکنش نامنظمي بر روی
دامنههای با شیبهای متوسط تا تند تشکیل شدهاند.
خاک محدوده خندقهای این منطقه کمعمق تا
نیمهعمیق ،سنگریزهدار غیریکنواخت با بافت لومي
رسي است .میزان هرزآب سطحي در این اراضي زیاد و
نفوذپذیری متوسط و از  2/1تا  4/1سانتيمتر در
ساعت متغیر است .در مطالعات صحرایي میانگین
درصد تاجپوشش  11/3درصد ،خاک لخت  12درصد،

1
2

Kaiser-Meyer-Olkin

3
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درصد برآورد شد.

سنگ و سنگریزه  21/8درصد و خار و خاشاک سه

جدول  -2مشخصات مورفومتریک خندقهای مطالعاتي حوزه آبخیز ظهیرآباد
کد

طول خندق
(متر)

عمق متوسط
(متر)

شیب بستر
(درصد)

مساحت آبخیز از
نقطه خروجي (مترمربع)

مساحت آبخیز از
نقطه هدکت (مترمربع)

مساحت خندق
(مترمربع)

شیب آبخیز
خندق (درصد)

191

11

9/9

32

1293

1991

48

39

199

191

2/1

38

1818

1999

291

31

199B

49

9/9

39

4192

4911

121

32

198

88

4/3

21

1634

1839

819

18

119

19

1/2

21

8813

4981

388

26

111

19

9/1

33

12999

1189

228

11

112

43

1/2

12

6321

4118

192

11

113

142

1/4

11

11943

3819

168

1

114

114

1/1

21

9891

4236

342

21

111

21

1

4

644

121

21

4

116

8

1

29

12

21

8

19

119

38

1/1

13

3181

1328

11

21

118A

93

1

8

11941

12934

211

8

118

111

1/1

19

8911

2431

166

28

جدول  -3مشخصات خاک و پوشش گیاهي خندقهای حوزه آبخیز ظهیرآباد
کد
191
199
199B
198
119
111
112
113
114
111
116
119
118A
118

خاک
بافت غالب

pH

لومي شني
لومي شني
لومي رسي
لومي رسي
لومي شني
لومي
لومي رسي
لومي رسي
لومي
لومي شني
لومي شني
لومي رسي
لومي رسي
لومي شني

9/6
9/6
9/1
9/1
9/9
9/1
9/1
9/6
9/6
9/6
9/6
9/9
9/9
9/6

پوشش

)ds/m( EC

نفوذپذیری ()cm/hr

کاربری

وضعیت پوشش

9/11
9/18
9/11
9/6
9/11
9/63
9/19
9/48
9/44
9/13
1/99
9/11
9/41
9/46

2/1
2/3
2/8
2/9
3/8
3/8
2/9
3/8
4/1
3/9
2/4
3/2
3/1
2/3

مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
زراعي
زراعي
زراعي
زراعي
مرتع-زراعي-جاده
مرتع-زراعي-جاده
مرتع-زراعي-جاده
زراعي
مرتع

فقیر تا متوسط
فقیر تا متوسط
فقیر تا متوسط
فقیر تا متوسط
فقیر تا متوسط
متناوب (لخت و متراکم)
متناوب (لخت و متراکم)
متناوب (لخت و متراکم)
متناوب (لخت و متراکم)
فقیر تا متوسط
فقیر تا متوسط
فقیر تا متوسط
متناوب (لخت و متراکم)
فقیر تا متوسط

جدول  ،4درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای
موثر در خندقهای حوزه آبخیز ظهیرآباد را نشان
ميدهد .با توجه به اینکه مقدار قابل قبول عدد

1

 KMOبایستي بیش از  9/1باشد ،حد ویژه مقدار
برابر  9/8در نظر گرفته شد که بر این اساس چهار
عامل موثر در منطقه مطالعاتي مشخص شد.

Eigenvalue

1
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شکل  ،2دندروگرام خندقهای همگن از نظر
خصوصیات مورفومتری را در حوزه آبخیز ظهیرآباد
نشان ميدهد .در این دندروگرام سعي شد ،حداقل

گروههای همگن تعیین شود تا تعداد نمونهها در گروه
بیشتر شود .این امر باعث ميشود تا رابطه مساحت-
شیب با ضریب اطمینان باالتر ایجاد شود.

جدول  -4درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای موثر در خندقهای ظهیرآباد
مولفه

عامل موثر

درصد واریانس

درصد تجمعي

کل

1

طول خندق

31/111

31/111

2/894

2

عمق خندق

28/816

69/911

2/691

3

شیب خندق

29/664

89/911

1/869

4

عرض کف خندق

11/899

12/111

1/962

1

9/118

KMO

شکل  -2دندروگرام خندقهای همگن از نظر خصوصیات مورفومتری در حوزه آبخیز ظهیرآباد

جدول  ،1روابط مساحت-شیب خندقها را برای
هر یک از گروههای همگن و کل خندقهای منطقه
مطالعاتي نشان ميدهد که طبق شکل  ،2به دو گروه
همگن تقسیم شدهاند .با توجه به نتایج این جدول ،در

خندقهای همگن گروه  1و نیز کل خندقها ،ضریب a

کمتر از یک و ضریب  bمثبت است .در حالي که در
گروه  ،2ضریب  aبیشتر از یک و ضریب  bنیز منفي
است.

جدول  -5روابط مساحت-شیب خندقها در حوزه آبخیز ظهیرآباد
گروه
خندقهای همگن گروه 1
خندقهای همگن گروه 2
کل خندقها

مبنا
از نقطه خروجي
از نقطه هدکت
از نقطه خروجي
از نقطه هدکت
از نقطه خروجي
از نقطه هدکت

رابطه مساحت شیب
 0.664A 0.364
 0.783A 0.263
 2.615A 0.469
 1.715A .150

S
S
S
S

S  0.682A 0.438
S  0.765A 0.383

ضریب تعیین
9/111
9/129
9/216
9/911
9/111
9/181

بررسي آستانه مساحت شیب خندقها در حوزه آبخیز ظهیرآباد شازند-استان مرکزی

طبق نتایجي که حاصل شد ،رابطه مساحت-شیب
در خندقهای همگن گروه  ،1گروه  2و نیز کل 14
خندق ،از ضریب همبستگي ضعیفي برخوردار است.
طبق نتایج ،ضرائب  aو  bدر گروه همگن  1و کل
خندقها با گروه همگن  2وضعیتي متفاوت داشتهاند و
هر کدام به نوعي بر فرآیند جریان سطحي و
زیرسطحي در ایجاد و گسترش خندق اشاره دارند .با
این حال در هر سه حالت (گروه ،1گروه  2و کل 14
خندق) بهدلیل ضریب همبستگي پایین ،نميتوان با
قطعیت این روابط را برای منطقه بهکار برد و باید
بهدنبال شفافسازی دالیل شکلگیری و گسترش
خندقهای حوزه آبخیز ظهیرآباد بود.
در این زمینه Soufi ،و  )2998( Abolverdiدر
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در مناطق
شیبدار ،ضریب تبیین کاهش پیدا ميکند که در
مورد حوزه آبخیز ظهیرآباد نیز این نتیجه حاصل شد.
با توجه به تحلیلهای صورت گرفته در مورد
فیزیوگرافي ،خاک و پوشش منطقه مشاهده شد ،آبخیز
خندقها بر روی دو کاربری زراعي دیم و مرتع
گسترش دارند که خندقهای با آبخیز کمشیب ،غالباً
بر روی کاربری زراعي دیم توسعه یافتهاند؛ در حالي
که خندقهای با آبخیز شیب تند ،کاربری مرتعي
دارند.
با توجه به نتایج آنالیز خاک حوزه آبخیز ظهیرآباد
و همچنین ،نوع سازند زمینشناسي منطقه که از
واحدهای دگرگوني ژوراسیک نظیر فیلیت ميباشد،
خاک منطقه فاقد امالح و شوری است .لذا پدیده
انحالل در ایجاد خندقهای حوزه آبخیز ظهیرآباد
نقشي ندارد .این در حالي است که در پژوهشهای
گوناگون از جمله  )1118( Rahiعامل اصلي تشکیل
خندق ،انحالل ناشي از مقدار امالح فراوان خاک عنوان
شده است .بررسيها نشان داد که فرآیند اصلي در
ایجاد و گسترش خندقهای منطقه ظهیرآباد مربوط به
تمرکز جریان و فرسایش خطي است که در ارتباط با
بافت خاک ميباشد .بر اساس مطالعات خاکشناسي،
بافت لومي که حساسترین گروه به فرسایش ميباشد،
در تمامي واحدهای کاری منطقه غالب است.
هر چند در پژوهش  Mahdaviو همکاران ()2911
شیب دو تا پنج درصد ،بهعنوان طبقه شیب بحراني از

9/

نظر آستانه توپوگرافي عنوان شد ،ولي نتایج این
تحقیق نشان داد که در صورتي که فرآیند غالب در
ایجاد و توسعه خندقها مربوط به تمرکز جریان و
فرسایش خطي باشد (و نه انحالل) ،دامنه بایستي از
شیبهای باالتری برخوردار باشد .در بررسيهای
میداني این پژوهش مشاهده شد که تشکیل خندق در
دامنههای با شیب تند که با تغییر کاربری و یا تخریب
پوشش گیاهي ،احتمال تمرکز جریان در سطوح آنها
وجود دارد ،شکل گرفته است .این فرآیند باعث شده
تا با شکلگیری متمرکز جریان و پیمایش مسافتي
کوتاه ،فرسایشهای شیاری به خندق تغییر شکل
یابند.
در پژوهش  Desmetو همکاران ( )1111توان 9/2
بهعنوان آغازگر خندق و توان  9/9تا  1/1معرف روند
پیشرفت خندق عنوان شد .در حالي که توان تمامي
روابط حاصل از این پژوهش کمتر از  9/9بود که مي-
تواند نشاندهنده جوان بودن خندقها باشد .با اینکه
در پژوهشهای  Soufiو ،)2998( Abolverdi
 Soleimanpourو همکاران ( Yasrebi ،)2919و
همکاران ( )2919و  Vandekerckhoveو همکاران
( ،)2999رابطه  S  aA bدر شناسائي فرآیند غالب
جریان زیرسطحي در ایجاد و گسترش خندق مناطق
مطالعاتي کارا بود ،ولي بهنظر ميرسد در حوزه آبخیز
ظهیرآباد که واجد توپوگرافي پیچیده و فاقد
زمینشناسي امالحدار است ،رابطه مذکور که
همبستگي پاییني داشت ،کارایي الزم را نداشته باشد.
اما با توجه به بحران آب و خشکي اکوسیستمهای
کشور و تخریب اراضي زراعي بهوسیله خندقها ،الزم
است تا با شناخت فرآیندهای هیدرولوژیک موثر بر
ایجاد و گسترش خندقها ،راهکارهای موثر در
پیشگیری از ایجاد و پیشروی این نوع از فرسایش
شناسائي شوند .از آنجا که بهنظر ميرسد ،بافت خاک
عامل اصلي ایجاد و توسعه خندقهای حوزه آبخیز
ظهیرآباد باشند ،بنابراین بهترین اقدامات مدیریتي در
این زمینه ميتواند در ارتباط با الگوی استفاده از
اراضي انجام گیرد.
بدین منظور بهینهسازی کاربری اراضي با اهداف
چندگانه در قالب مدل برنامهریزی خطي ميتواند
بهکار گرفته شود و اهدافي از قبیل کاهش فرسایش
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نیز مورد بررسي قرار گیرند تا طراحي و اجرای بهترین
. با دقت و صحت باال انجام گیرد،اقدمات مدیریتي
تشکر و قدردانی
این مقاله در قالب طرح پژوهشي در مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعي استان مرکزی به انجام
 بدینوسیله نویسندگان مقاله از.رسیده است
مساعدتهای این مرکز کمال تشکر و قدرداني را
.مينمایند

 کاهش، کاهش هدرروی عناصر مغذی خاک،خاک
 افزایش، توسعه و تقویت مراتع،پتانسیل سیلخیزی
درآمد آبخیزنشینان و افزایش تنوع زیست محیطي
.منطقه را بهدنبال داشته باشد
 عالوه بر آستانه توپوگرافي،همانطور که اشاره شد
آستانههای دیگر نظیر عوامل هیدرولیکي نیز بر ایجاد
 پیشنهاد، بنابراین.و گسترش خندق تأثیرگذارند
ميشود با توجه به نقش باالی این نوع از فرسایش در
 سایر آستانههای موثر،تولید رسوب حوزههای آبخیز
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Abstract
Recognition of effective processes of erosion, especially, threshold is one of the most
important strategies in water and soil resources management. Gully erosion is one of the
most important sources of sediment yield in watersheds that is defined as different
thresholds like area-slope or topography. In this paper, the area- slope threshold was
investigated in Zahirabad Watershed in Markazi province, Iran. First, based on field
surveys and digital elevation model, morphometric characteristics of 14 gullies were
measured, accompanied by soil sampling and vegetation cover measurements. Second,
homogeneous groups of gullies were defined by factor and cluster analysis and power
relations of area-slope was prepared. Results demonstrated that there was no
considerable correlation between area and slope of gully watersheds. So, coefficient of
determination of creation point and head-cut of gullies were 0.111 and 0.181,
respectively. According to the results, the dominant process in creation and head cut
development of gullies in Zahirabad was related to flow concentration and rill erosion
of high slopes. Considering the prevail of loamy texture of soils land use changes and
deterioration of vegetation cover, it is suggested to investigate the optimization of land
use schemas, and land cover improvement on sloppy lands with the objective of gully
control.
Key words: Cluster analysis, Erosion process, Factor analysis, Sediment yield,
Topography threshold
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