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چکيده
طبق طبقهبندي اقلیمی به روش دومارتن اصالح شده ،استان فارس داراي فرسایش خنهدقی در شهش اقلهیم اسهت .در
تحقیق حاضر پس از انتخاب یك منطقه از هر اقلیم ،تعداد  14خندق فعال و معرف از نظر ویژگیهاي مورفومتریهك در
آن منطقه مشخص شد و مساحت آبخیر ،شیب ،میزان پیشروي ،ضریب شكلآبخیز ،دانهبندي ذرات رس ،سیلت و شن،
درصد پوشش گیاهی ،درصد سنگریزه و خاک لخت در آبخیز واقع در باالي پیشانی ههر خنهدق انهدازهگیهري ،و تولیهد
رسوب محاسبه شد .براي تعیین عوامل موثر در تولید رسوب ناشی از فرسایش خندقی با اسهتفاده از روش Stepwise
در نرمافزار  ،SPSSتحلیل آماري صورت گرفت .نتایج نشان داد كه چهار عامل شیب ،باران حداكثر  25سهاعته ،شهن و
ضریب شكل آبخیز ،رابطه معنیداري در سطح یك درصد با تولید رسوب خندقها دارند و مههمتهرین عامهل در تولیهد
رسوب ناشی از گسترش خندقها ،شیب سطح واقع در باالدست پیشانی خنهدق اسهت .عهواملی نظیهر شهیب و ضهریب
شكل ،رابطه مثبت و باران حداكثر  25ساعته و شن ،رابطه منفی با گسترش خندقها نشهان دادنهد .تهاثیر بسهیار مههم
شیب در تولید رسوب ناشی از فرسایش خندقها ،نشانهاي از سرعت جریان سطحی تولید شده در باالي پیشهانی آنهها
است؛ اقدامات منجر به كاهش شیب در این مناطق ،تاثیر مهمی در كاهش پیشروي خندقها و تولید رسوب دارد.
واژههاي کليدي :حوزه آبخیز ،رواناب ،شیب ،ضریب شكل ،ویژگی مورفومتریك

مقدمه
فرسایش آبی بهعنوان یك فرآیند كلیدي در تخریب خاک در دنیا مطهرح اسهت ( Oldemanو همكهاران.)1992 ،
فرسایش خندقی ،بهدلیل اتصال باالدست به پایین دست آبخیز ،و تولید رسوب فراوانتر از فرسایشهایی نظیهر پاشهمان
و سطحی ،از اهمیت ویژهاي برخوردار است ( Poesenو همكاران .)2118 ،احمدي ( ،)1871در تعریف خنهدق ،مكهان
بهوجود آمدن آن را مدنظر قرار میدهد و براین عقیده است كه این نوع فرسایش ،در شیبهاي حداكثر تا  14درصهد و
در دشتها و دشتسرها ،و كمتر بر روي دامنهها ایجاد مهیشهود .علیهزاده ( )1821بههنقهل از  ،Hudsonخنهدقهها را
كانالهاي طبیعی بزرگ داراي عرض و عمق زیاد میداند؛ بهطوريكه با شخم عادي محو نمیشوند .بههنظهر  Poesenو
همكاران ( ،)2118خندق یك كانال با كنارههاي داراي شیب تند و یك پیشانی فرسایشی پرشیب و فعال اسهت كهه بهر
اثر فرسایش ناشی از جریان سطحی متناوب (معموال در طی یا پس از وقوع بارانهاي شدید) ،ایجاد میشود.
بهطوركلی ،فرسایش خندقی از دو بعد در بین انواع فرسایش آبی اهمیت دارد :اول اینكه تحقیقات كمهی دربهاره آن
صورت گرفته و كمبود اطالعات درباره آن احساس میشود؛ زیرا تحقیقات بسیار زیادي درباره فرسایش پاشمان (بارانی)
و سطحی و شیاري در چند دهه اخیر صورت گرفته و دلیل آن بسط و ارائه مدلهاي فرسهایش بهراي بهرآورد فرسهایش
شیاري و بینشیاري  MUSLE ،RUSLE ،USLEو  WEPPاست؛ دوم اینكه فرسایش خنهدقی چنهدین برابهر
m.soleimanpour@yahoo.com
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فرسایش سطحی ،تولید رسوب دارد كه براي مخازن سدهاي احداث شده ،هدررفت حاصلخیزي خاک و رسهوبگهذاري
رودخانهها بسیار مهم است ( Poesenو همكاران.)2118 ،
طی پژوهشی بر روي فرسایش خندقی در هندوستان Kulas ،و  )2112( Matharuبیان داشتند كه عامل شهكل،
رابطه مستقیمی با تولید رسوب ناشی از فرسهایش خنهدقی دارد Poesen .و همكهاران ( ،)2118یكهی از دالیهل مههم
سرعت شكل گیري و گسترش فرسایش خندقی را تغییر وضعیت و رفتار فرسایش خنهدقی در طهول زمهان دانسهتهانهد.
 Vandekerckhoveو همكاران ( ،)2118در بررسی پیشروي طولی خندقهاي جنوب شرقی اسهپانیا و رابطهه آن بها
ویژگیهاي آبخیز ،شكلشناسی خندق ،كاربري اراضی و ویژگیهاي خاک ،دریافتند كه حجم فرسهایش خنهدقی رابطهه
توانی با مساحت آبخیز در باال دست خندقها دارد؛ آنها طبق معادله پیشنهادي خود در سال  ) S  aAb ( 1991كهه
در آن S ،شیب باالي پیشانی خندق A ،مساحت آبخیز باالي پیشانی خندق و  a , bضرایب منطقهاي هستند با توجه
به نوع منطقه متفاوت است ،بیان كردند كه نماي  bبا تغییر مقیاس زمانی تحقیق ،از كوتاه به بلندمدت افزایش مییابهد
كه این امر ،نشاندهنده افزایش اهمیت سطح آبخیز ،یا بهعبارتی رواناب سطحی در گسترش خندقها در مناطق خشك
و نیمهخشك است .نتایج نشان داد كه حجم فرسایش خندقی ،در مقیاسهاي زمانی متوسط ( )11-81سال ،بیشتهر از
مقدار اندازهگیري شده در زمانهاي كوتاه ( )4-11سال است و علت آن نیز تأثیر تغییهرات كهاربري اراضهی ،و اقهدامات
ناموفق مدیریت اراضی در مقیاس زمانی متوسط است؛ هر چند كه اختالف این دو معنیدار نبوده است.
در تحقیقی كه بر روي خندقهاي عمیق و كمعمق در كمربند لسی اروپا بهوسیله  Vanwalleghemو همكهاران
) )2114انجام شد ،حجم خاک از دسترفته در خندق عمیق ،دو برابر خندق كمعمق بود و تشكیل خندقهاي عمیهق،
در شیبهاي تند و كوتاه مالحظه شد .علیزاده ( )1821بههنقهل از  ،Morganفرسهایش خنهدقی را پدیهدهاي بها انهدر
كنشهاي بین عوامل مؤثر در آن ،شامل حجم ،سرعت و نوع رواناب ،نوع و حساسیت خاک به فرسایش ،تغییرات ایجهاد
شده در حفاظ روي خاک (اعم از پوشش گیاهی و یا پوششهاي غیر بیولهوژي) ،كهاربري اراضهی و اقهدامات و عملیهات
عامل انسانی در مناطق مختلف معرفی كرده است.
حیدري ( ،)1818در تحقیق خود ،به بررسی عوامل موثر در گسترش خندقها با استفاده از اندازهگیري حجم آنها
پرداخته است؛ در معادله نهایی (بر اساس حجم خندق) ،متغیرهاي سطح آبخیز ،درصد رس ،EC ،طهول خنهدق،pH ،
شیب عمومی منطقه و عرض خندق قرار داده شد و ضریب تبیین اصالح شده  1/95و انحراف معیار  2/12بهدست آمد؛
در نهایت ،با توجه به متغیرهاي قرار داده شده در معادله نهایی مشخص گردید ،عوامل موثر در گسهترش خنهدقهها در
استان كرمان ،مساحت آبخیز و شیب باالي پیشانی خندقها بوده است؛ این نتایج ،داللت بر تاثیر مهم روانهاب سهطحی
در كه اغلب بر اثر تغییر كاربري اراضی بهوجود میآید.
در مجموع ،با توجه به بررسیهاي بهعمل آمده ،اكثر محققان داخلی و خارجی عوامهل مختلفهی ،از جملهه تخریهب
اكوسیستم هاي طبیعی ،كاربري نادرست اراضی ،بافت خاک ،تخریب پوشش گیاهی ،چراي مفرط دام ،تغییرات اقلیمهی،
وضعیت زمینشناسی و دخالت انسان در عرصههاي طبیعی را از مههمتهرین علهل ایجهاد و گسهترش خنهدق مهیداننهد
(سلیمانپور .)1812 ،بدین منظور تحقیق حاضر در پی این هدف است تا عهالوه بهر بیهان ویژگهیههاي مورفومتریهك و
زمینشناسی خندقهاي استان فارس ،عوامل موثر در تولید رسوب ناشی از این نوع فرسایش در را برآورد نماید.
مواد و روشها
تحقیقات انجام شده در استان فارس نشان داده كه فرسایش خندقی در شش اقلیم گسترش دارد؛ بهدین منظهور از
هر اقلیم داراي فرسایش خندقی ،یك منطقه براي بررسی انتخاب شد (شكل )1؛ آنگاه در هر منطقه ،مرز آبخیهز و مهرز
فرسههایش خنههدقی بهها اسههتفاده از مههدارک تههاریخی ،شههامل عكههس هههوایی  1:51111و نقشههه توپههوگرافی 1:24111
(سال ،)1878در نرمافزار  Arc viewو سامانه اطالعات جغرافیایی ) (GISتعیین شد؛ سپس بها توجهه بهه نامشهخص
بودن تعداد خندقها در منطقه ،استفاده از معادله  Cochranبراي بهدست آوردن اندازه نمونه میسهر نبهود ،بههصهورت
تجربی 14 ،خندق بهمنظور اندازهگیري حجم فرسایش خندقی و ویژگیهاي حوزه آبخیز واقع در باالي پیشهانی آنهها،
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بر روي نقشه توپوگرافی ،)1878 ( 1:24111و در صحرا ( )1812تعیین شد .بدین ترتیب كهه ابتهدا خنهدقهها بهر روي
نقشه توپوگرافی  1:24111با استفاده از بازدید میدانی مشخص و طول هر خندق با كرویمتر بر روي نقشه اندازهگیهري
شد و سپس طول خندق نیز در صحرا با استفاده از متر اندازهگیري گردید.
افزایش طول خندق پس از سال  ،1878بهعنوان پیشروي طولی و تولید رسوب در فاصله سهالههاي 1812-1878
محسوب شد؛ آنگاه در طول افزوده شده به خندق پس از سال  ،1878و با مالحظه میهدانی خنهدقهها و پهالن عمهومی
آنها ،فاصله مناسب براي تعیین مقاطع عرضی و اندازه گیري آنها در طول خندق ،كه ههم تغییهرات را بههحهد كهافی
درنظرگیرد و هم اقتصادي باشد ،فاصله چهار متري مشخص شد و در هر مقطع ،ابعاد خندق شامل عمق ،عهرض بهاال و
پایین اندازهگیري میدانی شد و حجم فرسایش خندقی از مجموع احجام جزئی در خندقها بههدسهت آمهد؛ پهس از آن
حجم جزئی از ضرب متوسط دو مقطع مجاور در فاصله بین آنها تعیین و حجم فرسایش خندقی در فاصهله  78تها 12
برآورد شد؛ سپس اندازهگیري برخی ویژگیهاي حوزه آبخیهز خنهدقههاي منتخهب ،نظیهر مسهاحت و شهیب واقهع در
باالدست پیشانی خندق در صحرا صورت گرفت.
بعد از این مرحله ،اندازه گیري مساحت آبخیز واقع در باالي پیشهانی ههر خنهدق پهس از تعیهین نقهاط ارتفهاعی بها
استفاده از متر ،شیب باالي پیشانی هر خندق بهكمك شیبسنج و ضریب شكل با معادله ضهریب شهكل محاسهبه شهد؛
سپس درصد پوشش گیاهی ،سنگریزه و خاک لخت در آبخیز واقع در باالي پیشانی هر خندق منتخهب ،بها قهرار دادن
تصادفی حداقل  11كرت یك مترمربعی در امتداد ترانسكت اندازهگیري شد و از هر خندق در فاصله  41درصدي طول،
از پیشانی خندق بهسمت پایین دست ،نمونه خاک برداشت و درصد رس ،سیلت و شن ،هدایت الكتریكهی ،مهاده آلهی و
بافت خاک در آزمایشگاه اندازهگیري شد؛ در نهایت ،رابطه بهین حجهم فرسهایش و عوامهل مهرتبط بها اسهتفاده از روش
 Stepwiseدر نرمافزار  ،SPSSتعیین و تحلیل آماري انجام شد.
نتايج و بحث
خندقهاي استان فارس ،در شش اقلیم (طبق طبقهبندي بهروش دومارتن اصالح شده) قرار دارند (صهوفی.)1818 ،
اطالعات حاصل از اندازهگیريها درخندقهاي استان فارس نشان میدهد كه بهطور متوسط ههر خنهدق 122/81 ،متهر
مكعب در دوره اندازهگیري ( )78-12رسوب تولید كرده اسهت .بههطهور متوسهط ،خنهدقهها داراي آبخیهز بها مسهاحت
 8899/48متر مربع هستند .نتایج اندازهگیري طول مسیر باالي پیشانی خندق نشهان مهیدههد ههر چهه طهول بهاالي
پیشانی خندق بیشتر باشد ،حوضهها كشیدهتر می شوند .درنتیجه با توجه به موارد فوق ،رابطه حجم فرسایش خنهدقی
در دوره ( )78-12و طول مسیر باالي پیشانی خندق ،بیانگر این واقعیت است كه هر چه طهول بهاالي پیشهانی خنهدق
بیشتر باشد فرسایش و توسعه خندق نیز توسعه بیشتري دارد (شكلهاي  2و .)8
نتایج جدول  1نشان میدهد كه عواملی ،نظیر درصد پوشش گیاهی ناچیز ،درصد باالي خاک لخهت ،درصهد بهاالي
بارندگی  25ساعته و مساحت آبخیز باالي پیشانی خندقها ،از عوامل مهوثر در تبهدیل بخهش اعظهم بهاران بهه روانهاب
سطحی هستند (شكل  1و جدول)1
براي نشان دادن تاثیر عوامل مختلف تولید رسوب ناشی از فرسایش خندقی ،رابطهه بهین عوامهل مسهتقل و حجهم
فرسایش خندقی ،طبق جدول  2انجام شده است .نتایج این تحقیق نشان میدههد سهه عامهل مسهاحت آبخیهز ،درصهد
شیب و ضریب شكل آبخیز ،همبستگی معقولی با حجم فرسایش خندقی دارنهد .درصهد شهیب اراضهی ،واقهع در بهاالي
پیشانی خندقها در سطح یك درصد و مساحت آبخیز و ضریب شهكل آن در سهطح پهنج درصهد بهر میهزان فرسهایش
خندقی تأثیرگذار هستند؛ همچنین حجم رواناب تولیدي و سرعت آنها ،در گسترش خندقهاي ایجاد شده در منهاطق
مختلف فارس نقش به سزایی دارند و بایستی با اقدامات آبخیزداري از تولید رواناب سطحی كاست و یها سهرعت روانهاب
تولیدي را كاهش داد.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی مناطق مورد تحقیق (سلیمانپور)1812،

شکل  -2نمایی از فرسایش خندقی در منطقه میشان استان فارس (سلیمانپور)1812،

شکل  -3نمایی از فرسایش خندقی در منطقه فداغ استان فارس (سلیمانپور)1812،
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جدول  -1نتایج شاخصهاي آماري متغیرهاي مورد بررسی در استان فارس
حداقل

حداكثر

خطاي استاندارد
میانگین

انحراف
معیار

میانگین

میزان رسوب تولیدي در دوره ( m ( 78-12

1/21

1215/4

22/91

244/21

122/5

مساحت آبخیز ( ( m

18/21

21142/4

598/17

5271/2

8899/4

پوشش گیاهی ()%

1

94/11

2/59

28/22

11/98

خاک لخت ()%

1

111/11

8/72

84/81

71/52

سنگریزه سطحی ()%

1

92/11

2/95

27/91

17/21

شیب ()%

2/11

9/81

1/51

8/79

4/81

رس ()%

2/11

89/11

1/12

7/12

11/12

سیلت ()%

8/82

52/11

1/97

9/12

22/51

82/12

95/42

1/82

12/45

45/48

1/22

89/14

1/74

7/11

5/25

ماده آلی ()%

1/18

1/51

1/2

1/58

1/72

ضریب شكل

1/18

1/97

1/12

1/21

1/21

121/11

217/11

2/91

27/59

157/11

متغیرها
3

2

شن ()%
هدایت الكتریكی (

1

( dsm

حداكثر بارندگی  25ساعته ( ( mm

معادله نهایی براي رسوب تولیدي در خندقهاي استان فارس در جهدول  8ارائهه شهده اسهت؛ طبهق نتهایج ،میهزان
رسوب تولیدي در مجموعه خندقهاي مورد تحقیق استان فارس تابع چهار متغیر درصد شهیب  ،درصهد شهن ،ضهریب
شكل و حداكثر بازندگی  25ساعته است؛ بیشترین تأثیر چهار عامل ذكر شده ،مربوط به درصد شیب با β = 1/515
و كمترین آن مربوط به ضریب شكل با  β=1/221است؛ این چهار عامل ،با ضریب تبیین اصالح شده  52/2درصد در
سطح یك درصد ،تأثیر معنیداري بر تولید رسوب در مجموعه خندقهاي استان فارس دارند.
جدول  -2ضریب همبستگی رسوب تولیدي با متغیرهاي موثر بر حجم فرسایش خندقی

ضریب همبستگی ()r

متغیرها
مساحت آبخیز ( ) m 2

*1/242

درصد پوشش گیاهی

-1/184

درصد خاک لخت

1/111

درصد سنگریزه سطحی

-1/191

درصد شیب

**1/815

درصد رس

1/114

درصد سیلت

1/149

درصد شن

-1/125

1

هدایت الكتریكی ( ) dSm

-1/192

ضریب شكل

*1/282

حداكثر بارندگی  25ساعته ( ) mm

-1/118

 معنیدار بودن در سطح  ** ،%4معنیدار بودن در سطح %1
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خندقهاي مورد تحقیق ،با عمق متوسط ( 1/1متر) ،در گروه خندقهاي عمیق ،عمدتا از نوع جانبی با پالن عمومی
پنجهاي و پالن پیشانی نقطهاي بهشمار میروند .دانهبندي ذرات خاک در آبخیز خندقهاي استان فارس ،نشان میدهد
كه درصد متوسط رس ،سیلت و شن بهترتیب ،معادل  45/48 ،22/51 ،11/12بوده است .گرچه طبق نظهر  Richterو
 ،)1977( Negendankكه فرسایشپذیرترین خاکها را با  51تا  21درصد سیلت میداند ،ولی خهاک منهاطق مهورد
تحقیق با متوسط  22/51درصد سیلت و حداقل  8/82و حداكثر  52درصد ،داراي فرسایش شدید خندقی است .میهزان
سیلت مناطق مورد تحقیق ،با میزان سیلت آبكندهاي مهورد پهژوهش در ایتالیها ،بههوسهیلهي  Capraو Scicolone
( ،)2112كه مقداري بین  22تا  81درصد داشتهاند ،همخوانی دارد (جدول .)1
جدول  -3معادله نهایی روش رگرسیون گام به گام و ضرایب آن در استان فارس
سطح
معنیداري
%1

ضرایب استاندارد

ضریب تبیین
اصالح شده

5

8

2

1

%52/2

1/24

1/221

1/28

1/515

معادله

Y  496.7  27 .89X 1 
4.68X 2  275.28X 3 
2.36X 4
در این پژوهش تاثیر بسیار زیاد شیب در تولید ،رسوب ناشی از فرسهایش خنهدقی ،بیهانگهر تهاثیر سهرعت جریهان
سطحی تولید شده در پیشروي خندقها و تولید رسوب است .بهمنظور كاهش رسوب تولیدي ،بایستی شهیب موضهعی
خندقها در باالدست پیشانی خندقها ،یا از طریق شیب كاهش یابد و یا در صورت عدم موفقیت ،با توجه به لخت بودن
بخش اعظم سطح زهكشی واقع در باالدست پیشانی خندقها ،اقدام به استقرار پوشش گیاهی نموده تا از مقدار روانهاب
سطحی كاسته شود و افزایش سرعت ناشی از شیب ،قادر به برداشت مواد از پیشانی خندقها نباشد .میزان متوسط رس
منطقه خندقی ،با مقدار  11/12درصد در محدوده اعالم شده بهوسیلهي  ،)1911( Evansبین نه تها  81درصهد بهراي
خاکهاي فرسایشپذیر قرار دارد.
میزان ماده آلی ،بهطور متوسط كمتر از یك درصد است كه با در نظر گرفتن آستانه  8/4درصهدي مهاده آلهی بهراي
تفكیك خاکهاي فرسایشپذیر( ،)1994 ،Morganمنهاطق خنهدقی اسهتان فهارس داراي مهاده آلهی الزم ،بههمنظهور
مقاومت در برابر فرسایش آبی نیست .با توجه به درصد خاک لخت با متوسط  71/52و پوشش گیاهی با متوسط 11/98
در آبخیزهاي واقع در باالي پیشانی خندقها بهنظر میرسد بخش بیشتري از باران به رواناب سهطحی تبهدیل و سهبب
ایجاد خندقها در اطراف زهكشهاي طبیعی میشود .با توجه به ضرایب اسهتاندارد و معادلهة خطهی فهوق (جهدول ،)8
مشخص شد كه بیشترین تاثیر ،مربوط به شیب با ضریب استاندارد  1/515و كمترین مقدار ،مربوط به ضریب شكل بها
مقدار  1/221است .در نتیجه ،در استان فارس ،عوامل درصدشیب ،حداكثر بارندگی  25سهاعته ،درصهد شهن و ضهریب
شكل حوضه ،بهترتیب جزء مهمترین پارامترهاي تأثیرگذار بر فرسایش خندقی و تولید رسوب بودهاند.
منابع مورد استفاده
.1
.2
.8
.5
.4

احمدي ،ح .1871 .ژئومورفولوژي كاربردي .جلد( 1فرسایش آبی) ،انتشارات دانشگاه تهران 211 ،صفحه.
حیدري ،ف .1818 .بررسی مكانیزم توسعه فرسایش خندقی در استان كرمان .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی وزارت جهاد كشاورزي ،سهازمان
تحقیقات و آموزش كشاورزي ،پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداري 114 .صفحه.
سلیمانپور ،س.م .1812 .مقایسه رسوب زایی خندقها و رابطه آن با ویژگیهاي حوزه آبخیز و سازند زمهینشناسهی در اقلهیمههاي مختلهف
استان فارس .پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 171 ،صفحه.
صوفی ،م .1818 .بررسی ویژگیهاي مورفوكلیماتیك آبكندهاي استان فارس .گزارش نهایی طرح تحقیقهاتی ،پژوهشهكده حفاظهت خهاک و
آبخیزداري ،تهران ،شماره ثبت  188 ،18/1148صفحه.
علیزاده ،ا .1821 .فرسایش و حفاظت خاک( .تألیف آر .پی .سی مورگان) ،انتشارات آستان قدس رضوي 241 ،صفحه.
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Abstract
Fars province has experienced gully erosion in six climate zones based on de Martonne
classification method. After selecting one region from each climate zone, 15 active and
representative gullies were investigated using morphometric characteristics and
watershed area, slope gradient above gully heads, linear advancement, form factor,
particle size analysis, vegetation cover, gravel content and bare grounds were measured
and sediment production was calculated. Effective factors on sediment production due
to gully erosion were determined using Stepwise method provided in the SPSS software
package. The results of this research revealed that four factors including slope gradient,
maximum 24 hours rainfall, sand, and form factor had significant impact on sediment
production with 99 percent of confidence. Slope gradient above the gully head was the
most important factor on the sediment production. Slope gradient and form factor had
positive relationship and maximum 24 hours rainfall and sand had negative relationship
with gully development. The most important impact of slope gradient on the sediment
production implies the velocity of surface runoff concentrated above gully heads.
Alternative controls to decrease slope gradient would be effective on the reduction of
gully development and sediment production.
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