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چکیده
هدف از اجراي این پژوهش مقایسه خصوصیات فیزیکي-شیمیایي خاك و مورفولوژي دو نوع خندق ذوزنقهاي و
شکل با دو كاربري متفاوت در منطقه خشك چابهار ميباشد .در این تحقیق مکانهاي فرسایش خندقي در دو منطقه
شناسایي شد .سپس دو خندق معرف ذوزنقهاي و  Vشکل بر اساس خصوصیات منطقه بهمنظور اندازهگیري مشخصات
مورفومتریك و فیزیکي-شیمیایي خاك انتخاب شد .در هر منطقه ،ابتدا طول خندق با متر اندازهگیري و سپس پیشاني
آنها و مقاطع  10 ،21و  31درصد آنها معین شد .وسعت ،عمق متوسط ،عرض متوسط ،عمق خاك ،پالن راس ،پالن
عمومي ،درصد شیب و شکل مقطع و همچنین ،علل ایجاد خندقها مورد بررسي قرار گرفت .از مقاطع  10 ،21و 31
درصد و انتهاي خندقها نمونههاي خاك برداشت و اندازهگیري شد .دادهها با استفاده از برنامه آماري  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج مقایسه آماري ویژگيهاي خاك دو خندق نشان داد كه بین ویژگيهاي شوري ،رس،
ظرفیت تبادل كاتیوني ،سدیم قابل جذب ،درصد سدیم قابل تبادل ،So4-- ،Ca++ Mg++ ،در سطح پنج درصد ()P<0.05
و همچنین درصد اشباع در سطح یك درصد ( )P<0.01اختالف معنيدار وجود دارد .ولي بین میانگین دادههاي ،Na+
 Clو  ،Hco3-كربن آلي ،اسیدیته ،ازت كل ،مقدار سیلت و شن در دو خندق اختالف معنيداري وجود ندارد.V

واژههای کلیدی :خصوصیات خاك ،فرسایشپذیري خاك ،فرسایش خندقي،
مقدمه
انسان براي بقاء زندگي خود نیاز به مواد غذایي
دارد كه از آب و خاك بهدست ميآید .معموال نواحي
كه از استعداد و پتانسیل مطلوبي در زمینه آب و خاك
برخوردار هستند ،از ثبات و پایداري بیشتر و
مناسبتري نیز بهرهمند ميباشند .ولي
اكوسیستمهایي كه از منابع آب و خاك آنها بیش از
___________________________
* مسئول مکاتباتmjahantigh2000@yahoo.com :

مورفومتریكSPSS ،

حد ظرفیت برداشت شده است ،با سیر قهقرایي همراه
و همواره چنین مناطقي با تخریب و فرسایش جدي
روبرو هستند .آثار سوء پدیده فرسایش در كوتاهمدت
شاید چشمگیر و محسوس نباشد ،ولي در بلندمدت
اثرات سوء آن به وضوع بروز مينماید .در حال حاضر
بخش زیادي از كشور بهخصوص مناطق خشك تحت
تأثیر فرسایش ،از جمله نوع خندقي قرار دارد .این نوع
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فرسایش تنها محدود به ایجاد ناهمواري در سطح
زمین ،تخریب اراضي و از بین بردن خاك و عدم امکان
فعالیتهاي كشاورزي و بهرهبرداري اقتصادي از
عرصههاي طبیعي نميشود ،بلکه توسعه آن ،ایجاد
سیالبهاي مخرب ،جابهجایي حجم قابل توجهي از
رسوبات و پیامدهاي ناشي از آن و سرانجام از حیز
انتفاع خارج شدن مناسبترین زمینهاي كشاورزي
ميباشد .این نوع فرسایش در مناطق خشك و
نیمهخشك جهان در مواردي كه استفاده از زمین بر
اساس اصول علمي نباشد ،تغییرات قابل مالحظهاي در
زمین ایجاد و اثرات زیانبار اقتصادي و اجتماعي را به
همراه دارد.
خندق آبراههاي با كنارههاي شیبدار و پیشاني
فرسایشي پر شیب و فعال ميباشد كه بهوسیله
فرسایش ناشي از جریان سطحي متناوب ایجاد شده
است .ولي در برخي از مناطق دنیا ،خندقها توسط
جریان متمركز اشباع و یا ذوب برف ایجاد ميشود
( Kirkbyو همکاران .)6993 ،خندقها كانالهاي
عمیقي هستند كه با شخم عادي از بین نميروند .اما
خندقهاي موقتي در زمینهاي كشاورزي مانند
شیارها به اندازهاي كوچك هستند كه امکان اصالح
آنها با شخم معمولي امکانپذیر است .عوامل متعددي
در ایجاد فرسایش خندقي موثرند .در همین رابطه
احمدي در سال  2001گزارش داد در مناطقي با
بارندگي بیش از  300میليمتر ،فرسایش شیاري
گسترش و به آبراهه تبدیل ميشود .در جاهایي كه
نزوالت جوي كمتر از  300میليمتر است ،فرسایش
آبراههاي توسعه نميیابد )2006( Ziaei .اعالم كرد از
مهمترین عوامل ایجاد تغییرات در پوسته زمین كه
تغییرات عمدهاي در آن بهوجود ميآورد ،آبراهههاي
حاصل از فرسایش و یا رسوبگذاري است كه به اشکال
گوناگون مانند دره و گودالهاي عمیق ،ظاهر ميشود.
 Pathakو همکاران ( )2001بر این باور است كه
بیشترین خندقهاي مناطق خشك ناشي از
فعالیتهاي انساني شکل ميگیرد .بخش عمدهاي با
چراي بیش از ظرفیت مراتع ،كشت بر روي شیبهاي
تند ،عدم كنترل هرزآبهاي ناشي از كشاورزي،
بیابانزایي (از بین بردن پوشش گیاهي) و احداث
غیرعلمي نهرها و كانالها است.
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 Frankو همکاران ( )2066اعالم كرد كه در
منطقه خشك شمال اتیوپي خندقهایي تا عمق و
پهناي بهترتیب پنج و  61متر وجود دارد كه علت
آنها وجود توپوگرافي و شیب زیاد و از بین بردن
پوشش گیاهي ميباشد .خندقها یك مشکل جدي
براي توسعه این نواحي محسوب ميشود كه باعث
كاهش محصوالت كشاورزي از طریق فرسایش و از
بین رفتن خاكهاي مستعد كشاورزي ،بیابانزایي ،وقوع
سیالب و رسوب و افزایش آلودگي در پاییندست شده
است .پژوهشي كه بهمنظور بررسي عوامل موثر بر
ایجاد خندقها بهوسیله  Marzolffو همکاران ()2066
در اسپانیا انجام گرفت ثابت كرد كه فعالیتهاي
انساني نقش اساسي در ایجاد سیالب و خندق دارد.
بررسي  Inamو همکاران ( )2066در پنجاب
هندوستان نشان داد انواع خندقهاي  Uشکل در
اندازههاي متعدد تا عمق یك الي پنج متر در منطقه
پراكنش دارند .به گفته  Valentinو همکاران ()2001
مطالعات انجام شده در استرالیا ،چین و آمریکا نشان
ميدهد كه بخش عمدهاي از رسوبات ،ناشي از
فرسایش خندقي ميباشد .آنان یادآور شدهاند كه نه
فقط خندق در نواحي شیبدار و كوهستاني ایجاد
ميشود ،بلکه بستگي به خصوصیات خاك در بیشتر
نقاط جهان توسعه ميیابد .سامانه آبیاري ناكارآمد،
چراي بیش از حد ،حركت كامیونها ،جادهسازي و
شهرسازي نیز باعث ایجاد خندق ميشود .بررسي
نشان داده است كه تغییر كاربري اراضي بیش از تغییر
اقلیم در توسعه فرسایش خندقي تأثیر دارد.
مطالعه  Fanو همکاران ( )2003ثابت كرد كه
بعضي از عوامل مانند زمینشناسي ،پستي و بلندي،
اقلیم ،تغییر كاربري اراضي و افزایش جمعیت و
بهرهبرداري بيرویه از منابع آب و خاك در  10سال
گذشته سبب توسعه خندق در منطقه خشك
 Jinshajiangدر كشور چین شده است .نتایج پژوهش
 )2060( Mansourبر روي خاك نواحي حوزه آبخیز
 Jgawaنیجریه نشان داد كه میزان شن و مواد آلي
سطح خاك سواحل خندق كم بوده ،آنان نتیجه
گرفتند كه ویژگيهاي خاك بر روي توسعه آنها موثر
هستند Six .و همکاران ( )2000عدم پایداري مناسب
خاكدانهها را عامل افزایش فرسایشپذیري خاك،
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خصوصا نوع آبي معرفي مينماید Obiefuna .و
 )2066( Adamuگزارش دادند خصوصیات
زمینشناسي نقش اساسي در ایجاد فرسایش خندقي
دارد.
نتایج پژوهش زارع مهرجردي و همکاران در سال
 6330در منطقه كندوران هرمزگان نشان داد كه
عالوه بر تأثیرپذیري فرسایش خندقي از درصد امالح
افق سطحي خاك ،درصد امالح افق تحتاني نیز بر این
امر موثر بوده و بافت خاك سیلتي بیشترین میزان
رسوب را تولید ميكنند .صوفي در سال  6332گزارش
داد رسوبات سست مانند شیل ،مارنهاي شور و گچي
با درصد باالي سیلت و همچنین رسوبات رسي سیلتي
دورههاي ترشیاري و كواترنري ترشیاري و كواترنري،
زمینه مناسبي براي ایجاد شبکهاي از خندقهاي
متراكم در بسیاري از نقاط دنیا ،از جمله ایران فراهم
كرده است.
 Sigungaو همکاران ( )2066گزارش دادند كه
 ،pHزیادي سدیم قابل تبادل ،درصد  ESPباال،
ساختمان نامناسب خاك و همچنین میزان نفوذ كم از
عوامل موثر ایجاد فرسایش خندقي در شرق كنیا
محسوب ميشوند .مطالعات  Hudecو همکاران
( )2001نشان داد كه یکي از عوامل ایجاد فرسایش
خندقي عدم پیوستگي مناسب مواد شني خاك
ميباشد .همچنین  Assefaو همکاران ( )2061بر این
باورند كه سطح آب زیر زمیني بیشترین نقش را در
توسعه خندق ایفاء مينماید ،در صورتيكه خصوصیات
فیزیکي خاك تأثیر ناچیزي دارد .عالوه بر آن
 Nwajideو  )6939( Hogueنیز گزارش دادند كه
توپوگرافي ،تغییر اقلیم و خصوصیات خاك از مهمترین
عوامل فرسایش خندقي بهحساب ميآیند .در خصوص
شکل مقطع عرضي خندقها نیز تحقیقاتي ارائه شده
است Hailu .و همکاران ( )2061گزارش دادند كه
اقلیم نقش بسزایي در شکل خندقها ایفاء مينماید.
بهطوري كه در اقلیمهاي متفاوت ،شکل خندقها نیز
با همدیگر تفاوت دارد .عالوه بر آن خاك نیز تاثیر
بسزایي در شکل خندقها دارد)6991( Gonzalez .
گزارش داد كه خندقهاي  Uشکل در جاهایي شکل
ميگیرد كه خاك سطحي و زیر سطحي مقاومت
یکساني در مقابل نیروهاي فرساینده دارند ،ایجاد
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ميشود ،در حاليكه خندقهاي  Vشکل در مناطقي
كه خاك زیرین نسبت به خاك سطحي مقاوت
بیشتري دارند ،توسعه ميیابد Giménez .و همکاران
( )2009نیز گزارش دادند كه ایجاد خندقهاي  Uو V
شکل ناشي از ناهمواري سطح زمین ميباشد.
تحقیقات صوفي در سال  6332نشان داد كه
خندقهاي استان فارس در دشت داراي مقطع عرضي
 Uشکل و در خط القعر كنار تپهها  Vشکل هستند .از
اینرو ،در این پژوهش با توجه به اینكه در خصوص
خصوصیات فیزیکي-شیمیایي خاك و مورفومتري
خندقهاي ذوزنقهاي و  Vشکل كه در زمینهاي
مرتعي و رها شده كشاورزي مناطق خشك ایجاد
ميشود ،مطالعه كمي صورت گرفته است ،این پژوهش
انجام پذیرفت.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :محدوده مورد بررسي در
منطقه حسینزهي و نالینت در فاصله  90كیلومتري
شمال شرق شهرستان چابهار در استان سیستان و
بلوچستان و با مختصات ' 21º 00الي ʹ 21º 01عرض
شمالي و ' 10º 03الي ʹ 16º 21طول شرقي و ارتفاع
 21-12متر از سطح دریا قرار دارد (شکل  .)6اقلیم
منطقه بر اساس روش دومارتن گسترده در رده اقلیم
فراخشك گرم قرار ميگیرد .دماي متوسط منطقه
 23/2درجه سانتيگراد است .متوسط بارندگي سالیانه
و همچنین بیشینه بارندگي روزانه در یك دوره 66
ساله محدوده مورد پژوهش بهترتیب برابر  600و 31
میليمتر ميباشد .با توجه به مجاورت با دریاي عمان و
بهرهگیري از بادهاي موسمي اقلیم متفاوتي دارد.
باال بودن میانگین دما و پایین بودن نوسانات آن از
مشخصه اساسي اقلیم منطقه است .با توجه به كمي
بارش و عدم وجود منابع برفي كوهستاني بیشتر
جریانات رودخانهاي ،موقتي و فصلي بوده ،در بخش
وسیعي از منطقه منابع محدود آبهاي زیرزمیني تنها
امکانات تأمین آب بهشمار ميآید .گیاهان مهم منطقه
كنار ،كهور ،بیدار ،استبرق ،شیشم ،لول ،كوت ،كلیر،
انجیر هندي ،تمرهندي و دارتیجك ميباشند .در این
منطقه گیاهاني همانند كائوچو ،انبه و انجیر هندي
ميرویند كه در سایر نقاط ایران یافت نميشود .سازند
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زمینشناسي منطقه شامل رسوبات تهنشست حاصل از
فرسایش در حوزه آبخیز بزرگ كاجو است .از نظر سن

366/

زمینشناسي مربوط به اوایل دوران دوم زمینشناسي
(تریاس) تا اواخر دوران سوم را شامل ميشود.

شکل  -1نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه در استان و شهرستان

در این تحقیق ابتدا اطالعات موجود در باره مناطق
تحت تاثیر فرسایش خندقي در منطقه تهیه شد .با
استفاده از عکسهاي هوائي  6/00000منطقه،
مکانهاي فرسایش خندقي در دو منطقه مشخص و
بازدید صحرایي انجام گرفت .بر اساس اطالعات
میداني ،محدوده خندقها بر روي نقشه 6 :21000
توپوگرافي تعیین و نقشه پراكنش آنها با توجه به
بازدیدهاي صحرایي و استفاده از  GPSتهیه شد .با
استفاده از مطالعات جاماب ،اقلیم مناطق خندقي (كه
با استفاده از روش دومارتن گسترده تعیین شده)
مشخص شد .سپس دو خندق معرف ذوزنقهاي كه در
مراتع و  Vشکل (زمینهاي كشاورزي رها شده) با دو
كاربري متفاوت بر اساس خصوصیات منطقه بهمنظور
اندازهگیري مشخصات مورفومتریك و فیزیکي-
شیمیایي خاك انتخاب شدند .در هر منطقه ،ابتدا

طول خندق با متر اندازهگیري شد و سپس پیشاني
آنها و مقاطع  10 ،21و  31درصد آنها معین شد.
وسعت ،عمق متوسط ،عرض متوسط ،عمق خاك ،پالن
راس ،پالن عمومي ،درصد شیب و شکل مقطع
خندقها و همچنین علل ایجاد خندق بر اساس
مطالعات صحرایي مورد بررسي قرار گرفت.
از ابتداي خندق ،مقاطع  10 ،21و  31درصد و
انتهاي آنها نمونههاي خاك برداشت و ویژگيهاي
 ،EC ،pHكربن آلي ،ازت كل ،درصد اشباع ،ظرفیت
تبادل كاتیوني ،نسبت سدیم قابل تبادل،Ca++ Mg++ ،
 ،Hco3- ،Cl- ،So4-- ،K+ ،Na+رس ،سیلت و شن
اندازهگیري و تحلیل آماري بر روي دادهها صورت
گرفت .عالوه بر آن بر اساس دفترچه مانسل ،رنگ
خاك محدوده مورد بررسي نیز مشخص شد .دادههاي
ویژگي نمونههاي خاك دو نوع خندق با استفاده از
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برنامه آماري  SPSSنسخه  66/1مورد تجزیه و تحلیل
و مقایسه قرار گرفت.
نتایج و بحث
در استان سیستان و بلوچستان هفت طبقه اقلیمي
وجود دارد كه بیشترین وسعت استان در اقلیم
فراخشك معتدل با  10133/16كیلومتر مربع (33/3
درصد) و كمترین آن در اقلیم مدیترانهاي معتدل با
 666/39كیلومتر مربع ( 0/6درصد) واقع شده است
(جدول  .)6منطقه مورد بررسي جزء اقلیم فراخشك
گرم ( )M l.1M4ميباشد و حساسیت زیادي نیز به
فرسایش خندقي دارد ،بهطوري كه بیش از 12000
هکتار آن در معرض این فرسایش قرار دارد .عمق
متوسط خاك راس خندق نالینت  10سانتيمتر با
رنگ قهوهاي روشن ( )7.5 YR –7.2و بافت سیلتي لوم
دارد .این خندق  016هکتار مساحت دارد .متوسط
طول آن  ،6031عرض بین  62/3و  61/0و عمق
متوسط  3/1متر و همچنین شیب آن دو درصد است.
پالن عمومي شبکه خندق پنجهاي و همچنین
پالن راس آن ذوزنقهاي و در بعضي از جاها بهصورت
 Uشکل و مركب نیز دیده ميشود .عرض باال و پایین
در  21درصد بهترتیب برابر با  61/0و  23و در 10
درصد  62/3و  26متر ميباشد .خاك خندق
حسینزهي  30سانتيمتر عمق دارد و بافت آن
سیلتيلومي بوده ،و رنگ خاك سطحي این خندق
قهوهاي روشن ( )7.5 YR –7/2ميباشد .مساحت
منطقه تحت تاثیر این خندق  13/1هکتار است كه
حساسیت ویژهاي به فرسایش داشته كه به محدوده
گرگروها شناخته ميشود .طول متوسط این خندق
 ،131و عرض باال و پایین در  21درصد بهترتیب برابر
با  60/1و  63/1و در  10درصد نه و  60/3متر
ميباشد ،شش متر عمق و داري  0/1درصد شیب
است .پالن عمومي شبکه خندق خطي و راس آن
داراي پالن نقطهاي و شکل مقطع عرضي آن نیز
بهصورت  Vشکل دیده ميشود (شکل .)2
بر اساس طبقهبندي خندق نالینت از نوع نیمه
عمیق و پنجهاي با مقطع ذوزنقهاي و معادله
 ،A1.1M4/ UC-M-Dاست ،بهطوري كه داراي اقلیم
فراخشك گرم )UC( ،از نظر تکاملي ناپیوسته)M( ،
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داراي عمق متوسط )D( ،و پالن عمومي آنها پنجهاي
مي باشد .خندق حسینزهي از نوع نیمه عمیق و
خطي با مقطع  Vشکل و معادله معرف خندق
 A1.1M4/ UC-M-Lاست كه از نظر تکاملي ناپیوسته
( ،)UCداراي عمق متوسط ( )Mو پالن عمومي آن
خطي ( )Lميباشد (جدول .)2
مقایسه  pHدو خندق نشان داد كه اختالف زیادي
بین آنها وجود ندارد ،بهطوري كه میانگین  pHخاك
نمونههاي مورد بررسي در خندق نالینت و حسینزهي
بهترتیب  3/9و  3/3است .هر چند این اختالف وجود
دارد ،ولي معنيدار نیست .میانگین شوري خاك در دو
خندق مذكور  66/1و  2/91دسيزیمنس بر متر است
كه از لحاظ آماري در سطح پنج درصد ()P<0.05
معنيدار است ،بدین معني كه میزان شوري خاك دو
خندق متفاوت و در خندق ذوزنقهاي بیشتر از خطي
است .كربن آلي خندق حسینزهي ( )0/233بیش از
نالینت ميباشد ولي از لحاظ آماري معنيدار نیست.
بین میانگین ازت كل دو خندق مورد بررسي نیز در
سطح پنج درصد ( )P<0.05اختالف معنيداري وجود
ندارد .میانگین درصد اشباع در دو خندق مذكور
بهترتیب  13/1و  02/6ميباشد.
تجزیه و تحلیل آماري نشان داد كه بین
میانگینهاي این ویژگي در سطح یك درصد
( )P<0.01اختالف معنيداري وجود دارد .این ویژگي
عامل متالشي شدن خاك ميباشد ،بهطوري كه باعث
بيتأثیري تعدادي از ویژگيهاي خاك در ثبات آن
ميشود .تجزیه و تحلیل آماري بافت خاك نشان داد
كه بین میانگینهاي میزان سیلت و شن در دو خندق
مورد مطالعه اختالف معنيداري وجود ندارد ولي بین
میانگینهاي مقدار رس تفاوت وجود دارد كه در سطح
پنج درصد ( )P<0.05اختالف معنيدار نیز است.
بررسي خصوصیات شیمیایي نمونههاي خاك در دو
خندق مورد پژوهش نشان داد كه بین میانگینهاي
دادههاي نسبت سدیم قابل جذب ،درصد سدیم قابل
تبادل ،So4-- ،Ca++ Mg++ ،اختالف وجود دارد و این
اختالف در سطح پنج درصد ( )P<0.05معنيدار است.
+
همچنین بررسي میانگین دادههاي  Cl ،Naو Hco3
نشان داد كه از لحاظ آماري بین دو خندق مربوطه
اختالف معنيداري وجود ندارد .بررسيهاي میداني
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نشان داد كه از عوامل عمده مورفوكلیمایي در تشکیل
خندقهاي منطقه خشك و بیاباني مورد بررسي
ميتوان به فرسایشپذیري زیاد اراضي ،وقوع سیالب
ناشي از بارانهاي شدید ،وجود امالح زیاد در برخي
مناطق و همچنین به عوامل انساني مانند ،عدم
استفاده از زمین بر اساس تناسب آن ،تغییر كاربري و
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بهرهبرداري نامناسب ،آبیاري غیر اصولي ،طراحي
نامناسب سازههاي آبیاري (بند خاكي) ،همچنین
تخریب منابع طبیعي بهوسیله بهرهبرداران روستایي و
عدم حفاظت الزم از كانالهاي مربوطه در زمان ورود
سیالب ميتوان اشاره نمود.

الف

ب
شکل  -2پالن عمومي خندق نالینت (راست) و حسینزهي (چپ)

شکل  -3نمایي از خندق معرف منطقه نالینت
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شکل  -4نمایي از ابتداي خندق حسینزهي
جدول  -1طبقات اقلیمي استان سیستان و بلوچستان
ردیف

نام اقلیم

مساحت (كیلومترمربع)

درصد از مساحت استان

درصد تجمعي

6
2
3
0
1
1
3

فراخشك گرم
فراخشك معتدل
فراخشك سرد
خشك بیاباني گرم
خشك بیاباني معتدل
خشك بیاباني سرد
مدیترانهاي معتدل
جمع

10033/39
10133/16
26921/0
62930/00
20333/39
61312/03
666/39
636331

23/1
33/3
62/6
3/6
66/2
3/3
0/6
600

23/1
10/3
32/9
30
96/2
99/9
600
600

جدول  -2خصوصیات خندقهاي مورد پژوهش
ویژگي

نوع خندق

ویژگي

حسینزهي

نالینت

بافت خاك

سیلتي لوم

سیلتي لوم

طول جغرافیایي

ارتفاع از سطح دریا (متر)

16

12

عرض جغرافیایي

پالن عمومي خندق

خطي

پنجهاي

مساحت تحت اشغال (هکتار)

پالن راس خندق

نقطهاي

شاخهاي

طول نسبي (متر)

نوع خندق
حسینزهي

نالینت

ʹ10˚ 19
ʹ10˚ 13
ʹ21 º 06
ʹ21º 00
13/1

ʹ16˚ 21
ʹ16˚ 20
'21º 01
ʹ21º 00
016

131

6031

شکل پروفیل عمودي راس
خندق

غارمانند

مایل

جهت شیب

شرقي

شرقي

شکل مقطع آبگیر

 Vشکل

ذوزنقهاي

شیب (درصد)

0/1

2

عرض باال در  21درصد (متر)
عرض باال در  10درصد (متر)
عمق بدنه اصلي

60/1
9
1/1

61/0
62/3
0/1

عرض پایین در  21درصد (متر)
عرض پایین در  10درصد (متر)
عمق راس

63/1
60/3
1/2

23
26
2/3
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جدول -3تجزیه و تحلیل آماري ویژگيهاي فیزیکي و شیمیایي خندقهاي مورد مطالعه
pH
EC
كربن آلي
درصد اشباع
ظرفیت تبادل كاتیوني
ازت كل
نسبت سدیم قابل تبادل
درصد سدیم قابل تبادل
Ca++ Mg++
Na+
K+
So4-ClHco3رس
سیلت
شن

خندق حسینزهي

خندق نالینت

t

Sig

3/3
2/91
0/233
02/6
3/6
0/0690
66/3
62/3
61/93
31/62
1/10
6/0
62/1
2/30
21/0
10
60/3

3/9
66/1
0/690
13/1
1/21
0/0602
2/90
2/3
01/33
10/1
0/20
1/01
32/11
2/91
63/0
19/0
63/2

-2/009
-0/633
0/323
-1/133
-3/206
-6/213
3/196
3/136
-3/360
-6/122
2/316
-0/606
-6/313
-6/333
3/633
-6/111
0/699

0/03
0/060
0/103
0/003
0/032
0/230
0/026
0/026
0/026
0/630
0/033
0/061
0/610
0/633
0/031
0/691
0/312

نتیجهگیری
بر اساس یافتهها ،عوامل زمیني باعث ایجاد تفاوت
در خندقها از لحاظ مقطع عرضي (ذوزنقهاي و  )Vو
پالن عمومي آنها ميشود .معموال عمق خندقها در
زمینهاي با كاربري دیم و آبیاري سیالبي دو برابر
عمق آن در زمینهاي مرتعي ميباشد .چنین تفاوتي
ميتواند بهدلیل بیشتر بودن میزان رواناب در
زمینهاي كشاورزي نسبت به مراتع و همچنین وجود
ریشههاي عمیق گیاهان كه موجب استحکام خاك
ميشود ،باشد.
نتایج مقایسه آماري بین خاك دو خندق با دو
مقطع عرضي متفاوت نشان داد كه بین ویژگيهاي
شوري ،درصد اشباع ،رس ،ظرفیت تبادل كاتیوني،
سدیم قابل جذب ،درصد سدیم قابل تبادلCa++ ،
 ،So4-- ،Mg++اختالف معنيداري وجود دارد .درصد
اشباع جایگاه مناسبي در پایداري خاكهاي رسي
دارد ،در خاكهایيكه درصد اشباع بزرگتر از دو
است ،ساختمان خاك در آب متالشي شده و واكنش
( )pHخاك و غلظت امالح نیز در جلوگیري از این
انهدام بياثر است .بنابراین عوامل خارجي مانند
آبیاري ،زهکشي ،تبخیر و تعرق ،كودپاشي و غیره
تعادل محلول خاك را بر هم زده و این دگرگوني در

ترازمندي یونهاي تبادلي ،بازتاب ميیابد .بنابراین
هرچه میزان آن بیشتر باشد پایداري خاك كاهش پیدا
ميكند ،چنین وضعیتي را بايبوردي در سال 6331
نیز گزارش نموده است.
همچنین مطالعات  Rahiو همکاران ( ،)2060در
خصوص مقایسه آماري دادههاي خاك خندقهاي  Uو
 Vنشان داد كه بین اسیدیته ،شوري ،درصد اشباع،
درصد سدیم قابل تبادل ،مجموع ،So4-- ،Ca++ Mg++
اختالف معنيداري وجود دارد .در خندق ذوزنقهاي
شکل (منطقه نالینت) بر اساس شاخصها  ECخاكها
در گروه شور ( )EC>0قرارميگیرد .در این شرایط
ذرات خاك دچار پخشیدگي شده كه با این عمل
انحالل و حمل مواد به آساني صورت گرفته ،زمینه
تشکیل مجاري زیرزمیني تشدید یافته است كه در
نهایت توسعه خندق را در پي داشته است .مطالعات
Nazari ،)6331( Ahmadi ،)2002( Ghodousi
 Samaniو همکاران ( Poesen ،)2009و همکاران
( )2003نیز چنین نتایجي را نشان داده است .طبق
نتایج موجود اختالف معنيداري بین میزان رس الیه
خاك در سر خندق وجود داشته است كه این امر
ميتواند در تولید رواناب سطحي نقش مهمي ایفاء
نماید كه نتایج كار  Yousofvandو همکاران ()2063
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به تدریج تخریب شده و داخل خندق ميریزند كه به
.این طریق بر حجم تلفات خاك افزوده ميشود
 نسبت،همچنین شکل راس حالت عمودي داشته
عرض به عمق در خندق بیش از یك بوده كه بیانگر
.فعال بودن خندق و گسترش هدكت است
) نیز به2063(  و همکارانShadfar مطالعات
 بهطور كلي نتایج حاصل از.چنین نتایجي رسیدهاند
، پارامترهاي هدایت الکتریکي،آزمایشات شیمي خاك
 نسبت جذب سدیم و مقدار هدایت،نسبت سدیم
الکتریکي نسبتاً باالیي را در خندق ذوزنقهاي شکل كه
. نشان ميدهد،در زمینهاي مرتعي رخ داده است
( تبادل سدیم زیادESP) چنین وضعیتي نشان دهنده
خاك است و زماني كه سدیم خاك در حد باالیي قرار
 خاصیت پخشیدگي خاك را فراهم،داشته باشد
 بنابراین این خاكهاي این منطقه زمانيكه.مينماید
تحت تأثیر سیالب قرار ميگیرد به آساني از هم
گسیخته و پیشرفت فرسایش خندقي در منطقه را به
) نیز چنین2066(  و همکارانRahnema ،همراه دارد
.پدیدهاي را گزارش دادهاند
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نیز نشان داد كه فرسایشپذیري خاك و شکل گیري و
 تحت تأثیر عوامل مختلفي،گسترش فرسایش خندقي
.از جمله مقدار امالح محلول خاك و بافت آن ميباشد
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد كه روند افزایشي
رشد و گسترش خندقهاي داراي پالن خطي و شاخه
 ناشي از اختالف مقادیر پارامترهاي اسیدیته،درختي
( درصد اشباعEC) ( و هدایت الکتریکيpH)
( در افقهاي خاك ميباشد كه با نتایجSP) خاك
) همخواني2001( Davari  وGhoddousi پژوهش
.دارد
بررسي ویژگيهاي مورفومتري دو خندق مورد
 فعال بوده و شکل راسV مطالعه نشان داد كه خندق
آن مقعر و عمودي است و وجود تودههاي خاك داخل
خندقها و همچنین ریزش دیوارهها كه باعث تغییر
 بیانگر فعال،پروفیل طولي به حالت تحدب شده است
 شکلV  همچنین در خندق.بودن خندقها ميباشد
نیمرخ عرضي خندقها داري تفاوتهاي زیادي نسبت
به خندق ذوزنقهاي شکل است كه چنین وضعیتي نیز
نشان دهنده فعال بودن این خندق است كه دیوارهها
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Abstract
The aim of this research was to compare the soil physico-chemical characteristics and
the morphology of two types of gullies in dry areas. In this research, places with gully
erosion were recognized. Then, two trapezoidal and V-shaped gullies were selected
based on soil physico-chemical characteristics and gully morphology. Gullies’ length
and their wide at the head and 25, 50 and 75 percent of the length were measured. The
area, mean depth, mean wide, soil depth, head plan, overall plan, slope cross section
shape, also, gully erosion reasons were investigated. Soil samples were taken from 25,
50 and 75 percent of the length and from the end of gulliesThe data were analyzed using
SPSS software. Results showed that soil parameters such as EC, clay, CEC, SAR, Ca++
Mg++ and So4-- at the 0.05 level (P<0.05) and SP at the 0.01 level (P<0.01) have
significant difference in two gully shapes. But, there is no significant difference
between Na+, Cl-, Hco3-, C, pH, N, Silt and Sand in two gullies.
Key words: Gully erosion, Morphometric, Soil characteristics, Soil erodibility, SPSS


*

Corresponding Author: mjahantigh2000@yahoo.com

