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تأثير ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و کانی 
شناسي خاک بر مورفولوژي آبكندها در 

اراضي مارني جنوب استان گيالن

چكيد ه
در اين تحقيق ويژگی های مورفولوژيک، خصوصيات خاک و زمين شناس�ی و ويژگی های اقليمی آبكندهای موجود در اراضی 
مارنی جنوب اس�تان گيالن مورد مطالعه قرار گرفت. اين اراضی بس�تر تش�كيل آبكندهاي متعدد و منش�أ توليد بخش اعظم 
رسوبات در حوزه آبخيز سفيدرود بوده و عامل اصلي در ارتباط با رسوب زايي و تجمع رسوبات در مخزن سد سفيدرود است، 
لذا مطالعه و بررس�ي ويژگي هاي مؤثر آن ها، امري الزم و ضروري اس�ت. بر مبنای بررسي نقشه هاي زمين شناسي و مطالعات 
صحرايي، سه نوع آبكند معرف غالب در منطقه با پالن عمومي سرشاخه اي، شاخه اي و آبراهه اي ساده و از هر پالن دو تكرار 
نيز انتخاب ش�د. س�پس از رأس آبكنده�ا و 25، 50 و 75 درصد از عمق ديواره آبكندها نمونه ب�رداري بعمل آمد و در مجموع 
36 نمونه تهيه و برخی خصوصيات فيزيكی و ش�يميايي اندازه گيری ش�د. همچنين آزمايش�ات کانی شناسی بر روی نمونه ها 
انجام گرفت. نتايج نشان داد که شكل گيري و ايجاد انواع شبكه آبكندها تابعي از ميزان رس خاک، نوع رس ها و ميزان سديم 
محلول و تبادلي بوده، به طوري که با افزايش ميزان رس ريز، وجود رس هاي 2:1 اس�مكتايتي و يون س�ديم، رخداد فرس�ايش 
تونل�ي و ايج�اد آبكندها افزايش می يابد. با افزايش مقادير رس، س�ديم و وجود رس های اس�مكتايتی، افزايش ش�اخه ها در 
آبكندها نيز تسريع شده و باعث می شوند آبكندها از حالت آبراهه ای ساده به سر شاخه ای و شاخه ای تغيير يابند. همچنين 
افزايش درصد رس و يون سديم از سطح به عمق، سبب به دام افتادن آب نفوذ يافته در اليه تحتانی شده و نهايتًا فرايند تونلی 

شدن و ايجاد شاخه های بيشتر در آبكندها افزايش می يابد.

کلمات کليد ي: فرسايش آبكندي، تشكيالت مارني، مورفولوژي آبكند، ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک، کانی شناسي خاک
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Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 97 pp:7-16

Effect of soil physical, chemical and mineralogical properties on gully morphology in southern marl lands of 
Guilan province 
By: Esmaeelnezhad, L. M.Sc. PhD Student of Soil Science, Faculty of Agriculture, Tehran University, (Corresponding 
Author; Tel: +989366416768) Seyedmohammadi Meresht. J.– Ph.D Student of Soil Science. Bakhshipour R. Scientific 
Board Member of Guilan Research Center of Agricultural & Natural Resources.

In this research, morphological characteristics, soil properties, geological and climatical parameters of southern Guilan 
province gullies were studied. Since, marl lands in south of Guilan province, is favorable bed for gully formation and the 
source of large amount of sediments in Sefidroud watershed and chief factor for sediment accumulation behind Sefidroud 
dam, so, study of their properties is indispensable. In this investigation, after geological map observation and land studies, 
three dominant representative gullies with linear, dendretic and head-dendretic view plan and two repeat of each kind of 
them was selected and sampled. 36 Samples were carried to laboratory for physical, chemical and mineralogical analysis. 
The results of these experiments demonstrated that formation of all kinds of gullies is the function of clay content, kind 
of clay minerals and amount of soluble and exchangeable sodium. So that, with increasing in amount of fine clay and 2:1 
smectite clay minerals and Na ions, piping erosion and formation of gullies enhances, as well. This fact, result to branches 
increasing. This causes that gullies change from linear plan to dendretic one. Also, increasing of clay content and sodium 
ions from surface to depth, leads to increase in water infiltration to subsurface clayey layer and piping erosion occurs. 
These processes aggravate gully formation and increase the gully branches.

Keywords: Gully erosion, Marly formations, Gully morphology, Soil physical and chemical characteristics, Soil mineralogy.

مقد مه
ش��کل شناس��ی آبکند حاصل عملکرد فرایندهای ایجاد آن است لذا 
اولين مرحله در ارزیابی فرایندهای ایجاد آبکند درک شکل شناسی آبکند 
اس��ت )Rahi، 1998(. بس��ياری از محققان معتقدند که تفاوت مشاهده 
ش��ده در اش��کال آبکند ناش��ی از تفاوت در فرایندهای ایجاد آنها اس��ت 
)Irland و همکاران 1939(. ایش��ان پالن پيشانی )س��ر( آبکندها را به 
چهار دس��ته نقطه ای1، مدور2، نوک دار3 و پنجه ای4 تقس��يم کردند. آنها 
همچنين نيمرخ طولی پيش��انی آبکندها را به چهار دس��ته ش��يب دار5، 
عمودی6، غار مانند7 و غار با ریش��ه های فراوان تقسيم نمودند. همچنين 
بر اس��اس مقطع عرضی، آبکندها به دو نوع V ش��کل و U ش��کل طبقه 
بندی می ش��وند. آبکندهای V ش��کل به وسيله روان آب های سطحی و 
نوع U ش��کل آن بيش��تر در اثر روان آب های زیرسطحی و تا حدی هم 
 Betts و همکاران 2002؛ Nachtergaele( س��طحی ایجاد می ش��وند
و Trustrum، 2003؛ Poesen و هم��کاران 2003(. پ��الن عموم��ی 
آبکندها به س��ه دسته شاخه ای8، سرش��اخه ای9 و ساده10 تقسيم بندی 
می ش��وند )Poesen و همکاران 2003؛ �Su، 2004(. ایجاد آبکندهای 
شاخه ای در اقليم خشک نسبت به اقليم مدیترانه ای رایج تر است، طول 
و تراکم بيشتری نيز دارند. فقدان پوشش گياهی و ویژگی های شيميایی 
خاک به تشکيل این نوع آبکندها در مناطق خشک کمک شایانی می کند 
)�Sou و Davoodi، 2002(. یکی از عوامل مؤثر در رخداد فرس��ایش 
آبکندی و تش��کيل انواع آبکندها، خصوصيات فيزیکی و ش��يميایی خاک 
اس��ت )Baade، 2000(. افزایش مقدار هدایت الکتریکی خاک نش��انگر 

افزایش مواد قابل انحالل موجود در آن بوده که عامل اساس��ی در ش��کل 
 .)2000 ،Ezochi( گيری و ایجاد آبکندهای شاخه ای محسوب می شود
رابطه بين درصد شن با تراکم آبکندها معکوس بوده به عبارتی با افزایش 
ش��ن تراکم آبکندها و در نتيجه احتمال خطر فرس��ایش آبکندی کاهش 
م��ی یاب��د. همچنين در خاک های ریزدانه و س��نگين بافت به دليل زیاد 
بودن درصد سيلت و رس، درصد اشباع و ظرفيت نگهداشت آب در خاک 
تراکم آبکندها زیاد بوده و احتمال شکل گيری فرسایش آبکندی به ویژه 
 Faulkner 2000؛ ،Ezochi( آبکندهای ش��اخه ای افزایش می یاب��د
وهم��کاران 2004؛ Istanbulluoglu و هم��کاران 2005؛ Mieth و 
 C و B 2005(. افزایش درصد رس از سطح به عمق در افق های ،Bork
باعث اش��باع خاک سطحی و جریان یافتن روان آب های زیرسطحی می 
ش��ود در چنين ش��رایطی به طور معمول در اثر رخداد فرسایش تونلی11  
آبکندهای ش��اخه ای و سرش��اخه ای ایجاد می شوند )Ezochi، 2000؛ 
Gomez و هم��کاران 2003؛ Faulkner و هم��کاران 2004(. ماهيت 
س��يلتی خاک و حساس��يت زیاد سيلت به فرسایش، س��اختمان ضعيف 
خاکدان��ه ه��ا، کمبود مواد آلی، وج��ود امالح گچ و آه��ک و عناصر قابل 
انحالل از عوامل خاکشناس��ی تأثيرگذار در بروز پدیده فراسایش آبکندی 

.)2000 ،Tabatabaee( می باشد
ایجاد آبکندهای عميق شاخه ای در صورت وجود سطوح باالی سدیم 
محلول، مقادیر نس��بت جذبی س��دیم باالتر از 40 و ميزان متوسط نمک 
ام��کان پذیر می باش��د )Benito و همکاران 1991(. خواص ش��يميایی 
و کانی شناس��ی سازند از مهمترین عوامل تش��کيل آبکندهای شاخه ای 
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هس��تند به طوری که س��دیم تبادلی، قابليت هدای��ت الکتریکی، ویژگی 
کان��ی های رس مانند تورم، پراکندگی و فولکوله ش��دن به ميزان زیادی 
بر گس��ترش آبکندها مؤثرند مخصوصاً کانی رس��ی اسمکتایت که به طور 
طبيعی ظرفيت تورمی زیادی در محيط غنی از س��دیم دارد عامل مهمی 
 ،Imeson و Bouma( در ایجاد شاخه های بيشتر در آبکندها می باشد
2000؛ Bahmanyar، 2002(. اگ��ر چه بيش��تر مطالعات حاکی از اثر 
جریانات س��طحی بر ایجاد آبکند می باش��د ولی به تازگی توجه بيشتری 
به س��مت مطالع��ه تأثير جریان های زیرس��طحی و تولي��د تونل ها و در 
 ،Gallichand و Ming( نتيجه ش��کل گيری آبکندها جلب شده است
2003؛ Valentine، 2005(. خ��اک های واگرا )پخش ش��ونده( با الیه 
 ،Faulkner(های زیرین سدیمی برای تش��کيل تونل ها مساعد هستند
2004( . چنين پدیده ای در خاک های غير س��دیک نيز می تواند اتفاق 
بيفتد در صورتی که الیه های زیرین غنی از رس های اس��مکتایتی باشد 
)Bork، 2004؛ Nyssen و هم��کاران 2004(. از آنج��ا که ویژگی های 
فيزیکی و ش��يميایی و کانی شناسی تأثير بسزایی در ایجاد و تنوع شکل 
آبکنده��ا دارد )Poesen و هم��کاران 2003( لذا ای��ن تحقيق به منظور 
بررس��ي ویژگي هاي فيزیکي، شيميایي و کاني شناسي خاک هاي مارني 
در جنوب اس��تان گيالن و رابطه آنها با ایجاد و مورفولوژي آبکندها انجام 

شده است.

مواد و روش ها
مح��دوده م��ورد مطالع��ه در منطقه گيل��وان بين عرض ش��مالی '' 

00'50˚36 ت��ا ''10'54˚36 و در طول ش��رقي ''30' 02 ˚49 تا ''08 '16 
˚49 واقع گردیده اس��ت )ش��کل 1(. این منطقه بر اس��اس روش دومارتن 
داراي اقليم خشک اس��ت )Alizadeh، 2001(. متوسط درجه حرارت در 
این منطقه در حدود 17/4 درجه سانتي گراد مي باشد. داراي 28 روز دوره 
یخبندان در طول س��ال است. بيشترین درصد بارش 37/5 درصد در فصل 
زمستان و به صورت برف مي باشد و بعد از آن بر اثر جریانات هوا به خصوص 
غربي و مدیترانه اي بارش باران در فصل بهار به مقدار 31/4 درصد دیده مي 
شود. کمترین بارندگي در فصل تابستان مي باشد که حدود 2/4 درصد را به 
خود اختصاص مي دهد. مقدار تبخير و تعرق ساليانه حدود 2451/8 ميلي 
متر مي باشد که بيشترین مقدار آن در فصل تير ماه با مقدار 404/6 ميلي 
متر مش��اهده مي شود. به طور کلي مقدار تبخير و تعرق در این منطقه باال 

)1998 ،Guilan Natural Resource Report( مي باشد
براي انجام تحقيق، ابتدا با اس��تفاده از نقش��ه هاي توپوگرافي و زمين 
شناس��ي )با مقياس 1/100000 و 1/250000(، آب و هوا و پوشش گياهي 
منطق��ه، پهنه ه��اي مارني مورد مطالعه ق��رار گرفت. با انج��ام بازدیدهاي 

صحرایي، کنترل و تطبيق اطالعات 
جمع آوري ش��ده، محدوده مورد مطالعه و محل هاي نمونه برداري )از 
منجيل تا گيلوان( تعيين ش��د. سپس در لندفرم هاي غالب مارني با جهت، 
ش��يب و شکل یکسان س��ه نوع آبکند معرف غالب با پالن عمومي سرشاخه 
اي، شاخه اي و آبراهه اي ساده انتخاب گردید. این آبکندهاي معرف، داراي 
خصوصيات تقریباً مش��ابه از نظر طول، ع��رض، عمق، پالن عمومي و رأس 
آبکند با بيش��تر آبکندهاي منطقه بودند. همچنين به منظور افزایش تعداد 

شكل 1- موقعيت منطقه مطالعاتی نسبت به استان گيالن و ايران
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به منظور بررس��ی نقش متغيرهای مختلف خاک سطحی و عمقی در ایجاد 
و گس��ترش آبکندها نمونه برداری خ��اک از رأس آبکندها و 25، 50 و 75 
 Rangavar( درص��د از عمق دی��واره آبکندها نمونه برداري به عم��ل آمد
 ;2000 ,.et al� and Davoodi ;2004 ,Sou�Sou, 2002(. و در 

مجموع 36 نمونه جهت تجزیه خاک به آزمایشگاه منتقل شد.
نمونه هاي خاک جمع آوري ش��ده در سایه خشک و پس از کوبيدن از 

داده ه��ا و اطالعات در خصوص آبکندهاي منطق��ه، دو آبکند براي هر نوع 
خندق انتخاب گردید. بنابراین از هر نوع آبکند با پالن عمومي ذکر شده سه 
آبکند )یک معرف و دو تکرار( جهت بررس��ي و اندازه گيري هاي مربوطه و 
تکميل شناس��نامه انتخاب گردید. براي هر آبکند طول کانال اصلي و شاخه 
هاي فرعي همراه با پالن پروفيل عمودي و پروفيل طولي با اس��تفاده از نرم 
افزار اتوکد ترسيم گردید. طول آبکند معرف با متر اندازه گيري شد. سپس 

                       انواع آبكند
متغير*

سادهسرشاخه ايشاخه اي

0/56(37/2 b)0/56(37/5 b(a**41)0/6(رس )کوچکتر از 2 ميکرون(

0/09(13/2 a)0/26(13/5 a(a 13/9)0/1(رس ریز )کوچکتر از 0/2 ميکرون(

0/67(44/1 a)1/2(43/8 a(a 44/7)0/42(شن )50 تا 2000 ميکرون(

0/72(23/5 a)0/65(24/9 a(a 25/2)0/7(شن ریز )50 تا 100 ميکرون(

0/58(35/2 a)0/62(35/9 a(a 36/3)0/65(سيلت )2 تا 50 ميکرون(

0/3(17 a)0/39(17/4 a(a 17/2)0/36(گچ

0/29(7 a)0/32(6/9 a(a 7/08)0/25(آهک

0/45(16 b)0/22(15/9 b(a 17/7)0/3(هدایت الکتریکي

pH)0/25(8/04 a)0/2(8 a)0/1(8 a

0/28(10/2 a)0/17(10/5 a(a 10)0/1(کلر

1/5(5/15 a)0/99(5 a(a 5/5)1/7(سولفات

2/5(4/2 a)1/9(4 a(a 4/4)2/58(بيکربنات

0/1(0/4 a)0/24(0/49 a(a 0/46)0/14(پتاسيم محلول

4/3(122/1 ab)2/9(110/9 b(a 148/26)3/2(سدیم محلول

1/92(4/7 a)2/1(4/1 a(a 4/9)1/84(منيزیم محلول

1/14(7/3 a)1/44(7/5 a(a 7/6)0/94(کلسيم محلول

0/36(1/1 a)0/67(1/3 a(a 1/3)0/48(پتاسيم تبادلي

1/65(20/9 b)2/17(19/7 b(a 25/1)2/61(سدیم تبادلي

1/74(6/2 a)1/3( 6 a(a 5/9)1/93(منيزیم تبادلي

1/67(6/3 a)0/69(6/3 a(a 6/5)1/53(کلسيم تبادلي

2/8(44/5 a)2/8(43/8 a(a 44/9)2/9(ظرفيت تبادل کاتيوني

0/3(0/19 a)0/41(0/19 a(a 0/22)0/34(کربن آلي

جدول 1- ميانگين متغيرهاي فيزيكي و شيميايي خاک سطحی آبكند هاي مختلف همراه با مقايسه آماري آنها

*مقادير آهک، گچ، کربن آلي بر حسب درصد، هدايت الكتريكي اشباع بر حسب دسي زيمنس بر متر، آنيون ها و کاتيون هاي محلول بر حسب ميلي اکي 
واالنت بر ليتر، کاتيون هاي تبادلي و ظرفيت تبادل کاتيوني بر حسب ميلي اکي واالنت بر 100 گرم خاک.

**حروف a و b، مربوط به مقايسه ميانگين به روش دانكن و سطح احتمال آماري 0/05 است. همچنين اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معيار داده 
هاست.
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الک 2 ميلي متري عبور داده شد و براي آزمایش هاي فيزیکي، شيميایي و 
کانی شناسی آماده گردید. در این تحقيق بافت خاک به روش هيدرومتري 
 ،Burt( ظرفيت تبادل کاتيوني به روش اس��تات س��دیم ،)1986 ،Klute(
2004(، کاتيون هاي کلسيم و منيزیم به روش تيتراسيون و سدیم و پتاسيم 
با دس��تگاه فليم فتومتر اندازه گيري گردی��د )Burt، 2004(. ماده آلي به 
روش والکلي و بلک )Page و همکاران 1982(. مقدار گچ به روش ترسيب 
 .)2004 ،Burt( با اس��تون و آهک به روش تيتراس��يون اندازه گيری ش��د
آنيون بيکربنات با اس��تفاده از تيتراس��يون، کلر به روش موهر و سولفات به 
روش رس��وب سولفات کلسيم تعيين ش��دند )Burt، 2004(. آماده سازی 
نمونه ها برای مطالعات کانی شناسی و اندازه گيری رس ریز بر اساس روش 
کيتری��ک و هوپ صورت گرف��ت )Kittrick و Hope، 1971(. مقایس��ه 
ميانگي��ن ها ب��ه روش آزمون چند دامنه اي دانکن12 در س��طح 5 درصد با 
استفاده از نرم افزار SAS صورت گرفت. براي مقایسه خاک هاي سطحي و 

عمقي در مناطق آبکندی و هزاردره نيز از آزمون )T-test( استفاده شد.

نتايج و بحث
جدول 1، مقایس��ه ميانگين متغيرهاي فيزیکي و شيميایي در سه نوع 
مختلف پالن آبکندها نشان مي دهد. با توجه به مطالب ارائه شده، مالحظه 
مي شود که فقط درصد رس، مقدار سدیم تبادلي و محلول و مقدار هدایت 
الکتریکي آبکندهاي ش��اخه اي با آبکندهاي سرشاخه اي و آبراهه اي ساده 
داراي تفاوت معني دار هس��تند و س��ایر متغيرهاي فيزیکي و شيميایي در 

انواع پالن آبکندها تفاوت معني داري نداشتند.
حدود 80 درصد از نمونه های خاک مورد بررس��ی دارای بافت رس��ی 
و 20 درص��د باق��ی مانده رس��ی لوم��ی بودن��د. ذرات رس در ایجاد حالت 
چس��بندگی خاک و تش��کيل خاکدانه نقش مهمی دارند. به طوری که اگر 
مقدار رس خاک کمتر از 10 درصد باشد، تقریبُا ساختمانی به وجود نخواهد 
آمد و اگر هم ساختمانی تشکيل شود ذرات خاک چسبندگی زیادی ندارند 
و در اثر فرسایش به سرعت پراکنده می شوند. از طرفی اگر ميزان رس زیاد 
و بي��ش از 40 درصد باش��د، خاکدانه های کوچکی ایجاد می ش��وند که به 
آسانی فرس��وده می شوند )Benito، 1991؛ Bahmanyar، 2002(. که 
این حالت اخير یعنی رس بيش از 40 درصد در اکثر نمونه ها بخصوص در 
نمونه های خاک مربوط به آبکندهای ش��اخه ای دیده ش��د. عالوه بر مقدار 
رس، نس��بت رس ری��ز به کل رس ه��م قابل توجه اس��ت. اگرچه ميانگين 
مق��دار رس ریز در س��ه نوع پالن مورد بررس��ی تفاوت معن��ی داری ندارد 
ولی بطور متوس��ط حدود 35 درصد از کل رس نمونه های مورد بررس��ی را 
ش��امل می ش��ود )جدول 1(. رس های ریز از نوع اس��مکتایت با جذب آب 
در حضور س��دیم دیسپرس ش��ده و باعث از بين رفتن س��اختمان خاک و 
تش��دید فرسایش می شوند. )Bouma و Imeson، 2000(. هر چه مقدار 
رس خاک بيش��تر ش��ود یا به عبارتی خاک بافت ریزی داشته باشد ظرفيت 
نگهداشت آب در خاک افزایش می یابد این پدیده منجر به انبساط رس ها 
و بس��ته شدن منافذ خاک ش��ده در نتيجه نفوذ آب به داخل خاک کاهش 
یافته و روان آب های س��طحی ایجاد می ش��ود. این روان آب ها به تدریج 
بس��تر خود را کنده و عميق می کنند و آبراهه هایی ایجاد می ش��ود که با 
 ،Baade( افزایش ابعاد آنها فرس��ایش آبکندی وسيعی به وقوع می پيوندد

2000؛ Istanbulluoglu و همکاران 2005(.

 مقدار س��يلت هم تفاوت معنی داری را بين پالن های مختلف نش��ان 
نم��ی دهد. به عبارتی مقدار س��يلت نمی تواند متغير مؤث��ر بر مورفولوژی 
آبکندها باش��د. ولی نم��ی توان تأثير آن را بر فرس��ایش نادیده گرفت. زیرا 
مقدار ميانگين سيلت در تمام نمونه خاک ها تقریباً باالست. مقاومت ذرات 
س��يلت در برابر فرس��ایش هم از نظر اندازه و هم از نظر چس��بندگی نسبتاً 
کم اس��ت. خاک های سيلتی معموالً خوب دانه بندی می شوند ولی در اثر 

مرطوب شدن، خاکدانه ها بسهولت شکسته و ذرات سيلت جدا و منتقل 
می ش��وند )Rafahi، 2000(. درصد ش��ن هم بين پالن های مختلف 
تفاوت معنی دار ندارد ولی نکته مهمی که در مورد جزء ش��ن باید مد نظر 
قرار داد، ميزان ش��ن ری��ز )قطر 0/05 تا 0/1 ميلی متر( اس��ت که به طور 
ميانگين بيش از 50 درصد بخش ش��ن را در کل نمونه های مورد بررس��ی 
به خود اختصاص داده اس��ت. ذرات ش��ن ریز، رفتاری مش��ابه ذرات سيلت 
داش��ته و این ذرات را باید به صورت مش��ترک با ذرات س��يلت ارزیابي کرد 

.)1978 ،Smith و Wischmeier(
ش��وری خاک در خاک های مورد مطالعه زیاد اس��ت ک��ه باعث ایجاد 
س��اختمان دانه ای ریز در آن ها می ش��ود، ولی به محض رس��يدن رطوبت 
به آن ها س��اختمان خاک متالش��ی می ش��ود. به عبارت دیگر، این خاک 
ها دارای س��اختمان دروغين13 هس��تند)FAO، 1972( . افزایش نمک در 
پروفيل خاک ضمن تأثير بر غلظت محلول خاک ممکن اس��ت سبب تغيير 
ترکيب کمپلکس تبادلی نيز بشود. چنين تغييری به طور مشخص در جهت 
افزایش درصد یون سدیم قابل تبادل است، زیرا نمک های سدیمی انحالل 
پذیرتری��ن نوع نمک های طبيعت هس��تند که انحالل آن ها و آزاد ش��دن 
س��دیم باعث دیسپرسه شدن خاک می ش��ود. از طرفی مقادیر زیاد سدیم 
باعث کاهش هدایت آبی خاک از طریق پدیده های تورم و دیسپرسه شدن 
کانی های رسی می شود. پایداری خاکدانه ها با افزایش نسبت جذبی سدیم 
تنزل یافته در نتيجه فرس��ایش خاک تش��دید می شود )Ezochi، 2000؛ 
Bahmanyar، 2002(. وج��ود همزم��ان رس های انبس��اط پذیر و امالح 
س��دیمی زیاد در مناطق دارای آبکندهای ش��اخه ای بيان کننده تأثير زیاد 
یون های تبادلی و محلول در پراکندگی ذرات رس بوده که ش��کل آبکندها 
را از حالت س��اده به ش��اخه ای تغيير داده اس��ت به عبارتی باعث تش��دید 
فرسایش ش��ده اس��ت )Benito، 1991؛ Bouma و Imeson، 2000؛ 

 .)2002 ،Bahmanyar
ج��دول 2، ميانگي��ن متغيرهاي فيزیکي و ش��يميایي خ��اک تحتانی 
آبکند هاي مختلف همراه با مقایسه آماري آنها را نشان مي دهد. با توجه به 
مطالب ارائه شده متغيرهای سدیم تبادلي و محلول، ظرفيت تبادل کاتيونی، 
کلر، سولفات، بيکربنات، پتاسيم محلول، هدایت الکتریکی، مقدار رس، رس 
ریز، و گچ از س��طح به عمق افزایش یافته و مقادیر ش��ن، ش��ن ریز، سيلت، 
کلس��يم تبادلي و محل��ول، منيزیم محلول، پتاس��يم تبادلي، آهک و کربن 
آلي کاهش نش��ان مي دهند. س��ایر متغيرها مثل منيزیم تبادلي و pH، از 
 س��طح به عمق تغييري نداش��ته اند. مقدار رس، سدیم تبادلی و محلول در 
نمونه های خاک تحتانی پالن ش��اخه ای با سرش��اخه ای و آبراهه ای ساده 
نيز همانند خاک س��طحی تفاوت معنی دار داشتند. به عبارتی این متغيرها 

در تعيين شکل پالن آبکندها مؤثر می باشند )جدول 2(.
افزایش درصد رس، به س��نگين تر ش��دن بافت خاک زیرسطحی منجر 
مي ش��ود و یون س��دیم هم باعث پراکنش هر چه بيشتر خاک شده، روان 
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آب و فرسایش افزایش مي یابد. ایجاد آبکند در این اراضي به دو حالت اتفاق 
م��ی افتد حالت اول اینکه وجود یک الیه تحتاني با نفوذ پذیري کمتر بدليل 
مقدار رس باالتر )بافت س��نگين تر( و سدیم بيشتر قادر است آب نفوذ یافته 
ب��ه الی��ه تحتاني را بدام انداخت��ه و در هنگام بروز روان آب س��طحی، خاک 
بس��رعت دیسپرسه شده و فرس��ایش مي یابد. حالت دوم اینکه خاک زیرین 
توسط جریان زیرقشری شسته شده و انتقال می یابد و در صورت ریزش الیه 
س��طحی، تونل ها در س��طح اراضی ظاهر می ش��وند به عبارتی خاک زیرین 
فرس��وده شده و از محيط خارج می شود در حالی که خاک سطحی در جای 
خود باقی مانده اس��ت، به وجود آمدن تونل ه��ا در طبقات تحتاني زمين در 
اث��ر پراکندگي ذرات خاک به دليل وجود یون س��دیم و غير قابل نفوذ بودن 
الیه هاي زیرین آن ها اس��ت. بنابراین افزایش سدیم در الیه تحتاني عالوه بر 
ناپایداري خاکدانه ها، باعث تش��دید فرایند تونلی ش��دن و گسترش آبکندها 
مي ش��ود. این حفره ها در نزدیکي آبراهه ها تش��کيل ش��ده و با اضافه شدن 
ابعاد آن ها فرسایش آبکندی شدیدي به وقوع مي پيوندد )Ezochi، 2000؛ 

 .)2004 ،Faulkner و همکاران 2003؛ Gomez
جدول 3، ویژگي هاي مورفومتریک و س��ایر خصوصيات آبکندهای مورد 
مطالعه را نش��ان می دهد. آبکندها در منطقه مطالعاتی دارای پالن سر آبکند 
عمودی و غارمانند هستند وجود پيشانی غارمانند در آبکند نشان دهنده تأثير 
پدیده تونلی ش��دن در آنها اس��ت که معموالً به علت رس بيشتر در الیه های 
زیرس��طحی خاک می باش��د )�Sou، 2003( همچنين همه آبکندها دارای 
پالن نوک دار در پيشانی خود بوده که نشانه تأثير روان آب سطحی در ایجاد 
و گس��ترش آنها می باش��د)�Sou، 2003( . تمامی آبکندهای مورد مطالعه 
دارای مقطع عرضی U شکل می باشند که نشان دهنده تأثير روان آب های 
زیرسطحی در تشکيل این مقطع عرضی است)Nachtergaele و همکاران 

 ،Davoodi و Sou� 2003؛ ،Sou� و همکاران 2003؛ Poesen 2002؛
.)2002

جهت بررسي اثر نوع کاني ها بر شکل فرسایش آبکندی دیفراکتوگرام خاک 
هر کدام تهيه شد که در شکل هاي 2 تا 4 مالحظه مي شود. در دیفراکتوگرام 
شکل 2 که مربوط به آبکند با پالن عمومي شاخه اي است، کاني هاي غالب 
ش��امل اسمکتایت، کائولينات و کوارتز مي باش��ند. در شکل 3 که مربوط به 
آبکند داراي پالن عمومي سرش��اخه اي است، کاني اسمکتایت، ورميکوالیت، 
ایالیت و کائولينایت مشاهده مي شود. شکل 4 دیفراکتوگرام مربوط به بخش 
رس الیه سطحي آبکند با پالن عمومي آبراهه اي ساده را نشان مي دهد. کاني 
هاي غالب، شامل ایالیت، ورميکوالیت و مقداري کم از کائولينایت و کوارتز نيز 
 وجود دارد. کانی های اسمکتایتی در آبکندهای شاخه ای و تا حد کمتری در 
پالن های سرشاخه ای وجود دارند که جزء کانی های با انبساط پذیری زیاد 
هس��تند حضور این کانی ها نشان دهنده تأثير مهم آنها در تشدید فرسایش 
و تغيير ش��کل ظاهری آبکندها از آبراهه ای س��اده به ش��اخه ای می باش��د 
)Bouma و Imeson، 2000(. آم��اس پذی��ری رس ه��ا که افزایش حجم 
کانی های رس��ی در اثر جذب آب می باش��د منجر به کوچک ش��دن فضای 
بين ذرات، نهایتاً باعث کاهش ميزان نفوذپذیری آب به درون خاک می شود 
)Bahmanyar، 2002؛ Istanbulluoglu و هم��کاران 2005(. از طرفی 
وجود سدیم در خاک ها منجر به افزایش پتانسيل اسمزی و کاهش نيروهای 
جاذبه واندروالس��ی بين ذرات و واگرایی بيش��تر خاک های رس��ی می شود 
)Benito و همکاران 1991(. وجود رس های انبساط پذیر اسمکتایتی همراه 
با سدیم، سبب تشدید فرسایش و افزایش شاخه در آبکندها شده و باعث می 
شود آبکندها از حالت ساده به سرشاخه ای و شاخه ای تغيير یابند )Benito و 

.)2002 ،Bahmanyar 2000؛ ،Imeson و Bouma همکاران 1991؛

شكل 2- ديفراکتوگرام مربوط به آبكند با پالن شاخه اي
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                       انواع آبكند
متغير*

سادهسرشاخه ايشاخه اي

0/46(38/1 b)0/43(38/9 b(a**42/3)0/42(رس )کوچکتر از 2 ميکرون(

0/19(13/9 a)0/16(13/5 a(a 14/3)0/14(رس ریز )کوچکتر از 0/2 ميکرون(

0/54(39/1 a)2/2(40/8 a(a 39/7)0/48(شن )50 تا 2000 ميکرون(

0/62(20/5 a)0/65(20/9 a(a 20/2)0/65(شن ریز )50 تا 100 ميکرون(

0/48(30/2 a)0/52(33/9 a(a 32/3)0/49(سيلت )2 تا 50 ميکرون(

0/2(19 a)0/29(18/1 a(a 18/2)0/25(گچ

0/41(7 a )0/36( 7 a(a 7)0/32(آهک

0/36(18 a)0/29(17/3 a(a 18/1)0/41(هدایت الکتریکي

pH)0/21(8 a)0/2(8 a)0/19(8 a

0/38(11/6 a)0/47(11/8 a(a 12)0/41(کلر

0/75(5/71 a)0/89(5 a(a 6/5)0/7(سولفات

1/8(4/8 a)1/0(4/5 a(a 4/8)1/38(بيکربنات

0/13(0/49 a)0/14(0/49 a(a 0/47)0/18(پتاسيم محلول

2/6(142/9 ab)1/9(132/6 b(a 150)3/5(سدیم محلول

1/62(4 a )1/1(3/7 a(a 3/1)1(منيزیم محلول

1/1(7/0 a)1(7/2 a(a 7/0)0/91(کلسيم محلول

0/21(0/9 a)0/27(0/93 a(a 0/83)0/18(پتاسيم تبادلي

1/98(21/4 b)1/17(20/7 b(a 27/6)3/41(سدیم تبادلي

1(6/1 a)1(6 a(a 5/8)0/93(منيزیم تبادلي

1/02(5/7 a)0/97(6/0 a(a 5/5)0/15(کلسيم تبادلي

0/78(46/5 a )0/85(44/18 a(a 46/9)0/9(ظرفيت تبادل کاتيوني

0/16(0/17 a)0/18(0/18 a(a 0/20)0/14(کربن آلي

جدول 2- ميانگين متغيرهاي فيزيكي و شيميايي خاک تحتانی آبكند هاي مختلف همراه با مقايسه آماري آنها

*مقادير آهک، گچ، کربن آلي بر حسب درصد، هدايت الكتريكي اشباع بر حسب دسي زيمنس بر متر، آنيون ها و کاتيون هاي محلول بر حسب ميلي اکي 
واالنت بر ليتر، کاتيون هاي تبادلي و ظرفيت تبادل کاتيوني بر حسب ميلي اکي واالنت بر 100 گرم خاک.

**حروف a و b، مربوط به مقايسه ميانگين به روش دانكن و سطح احتمال آماري 0/05 است. همچنين اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معيار داده 
هاست.
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پالن 
عمومي 
آبكند

طول آبكند 
)متر(

مختصات 
جغرافيايي

ارتفاع متوسط از 
سطح دريا )متر(

نوع 
آبكند

پالن سر 
آبكند

پالن سر 
آبكند

توپوگرافي 
مكان آبكند

عمق آبكند 
)سانتی متر(

شكل مقطع 
عرضي آبكند

شاخه ای

100معرف
N: 36 50 23
E: 49 06 42

U شکل70مسطحغار مانندنوک دارجانبي613

120تکرار 1
N: 36 49 56
E: 49 02 55

U شکل100مسطحغار مانندنوک دارجانبي409

105تکرار 2
N: 36 49 08
E: 49 04 44

غار مانندنوک دارجانبي383
تپه ماهوري 

کوتاه
U شکل97

سرشاخه ای

120معرف
N: 36 45 47
E: 49 15 24

 U شکل100تپه ماهورغار مانندنوک دارجانبي337

100تکرار 1
N: 36 50 22
E: 49 06 44

 U شکل117تپه ماهورعمودينوک دارجانبي621

115تکرار 2
N: 36 50 18
E: 49 06 47

 U شکل121تپه ماهورعمودينوک دارجانبي636

ساده

102معرف
N: 36 45 25
E: 49 16 26

 U شکل70مسطحعمودينوک دارجانبي349

83تکرار 1
N: 36 45 41
E: 49 15 43

 U شکل110تپه ماهورعمودينوک دارجانبي341

95تکرار 2
N: 36 46 82
E: 49 10 34

 Uشکل122تپه ماهورغار مانندنوک دارجانبي333

جدول 3- ويژگي هاي مورفومتريک و ساير خصوصيات آبكندهای مورد مطالعه

ساده
متر

شكل 3- ديفراکتوگرام مربوط به آبكند با پالن سرشاخه اي

تاثير ويژگی های فيزيكی ...

www.SID.ir


Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir15)پژوهش وسازند گی(

شماره 97، پژوهش های آبخيزد اری، زمستان 1391

شكل4- ديفراکتوگرام مربوط به آبكند با پالن عمومي ساده

نتيجه گيری
نتایج آزمایش ها نش��ان می دهد، از بين فاکتورهای فيزیکی مقدار رس 
و از متغيره��ای ش��يميایی ميزان یون س��دیم، نقش مهم��ی در مورفولوژی 
آبکندها داشتند. البته عالوه بر مقدار رس، نوع کانی های رسی انبساط پذیر 
اس��مکتایتی هم بسيار تعيين کننده است. این س��ه فاکتور، در کنار یکدیگر 
فرس��ایش آبکندی ش��دیدی را باعث شده و سبب می ش��وند که آبکندها از 
حالت آبراهه ای س��اده به پالن های ش��اخه ای تبدیل ش��وند. در خاک های 
مارنی که بيش��تر امالح تشکيل دهنده آنها نمک است شرایط برای رشد گياه 
فراهم نيست، بنابراین دارای فقر ماده آلی می باشند که به طبع آن خاکدانه 
س��ازی ک��م و ذرات به صورت منفرد و بدون س��اختمان بوج��ود می آید که 
اینگونه خاک ها مس��تعد هرگونه فرس��ایش می باش��ند. با توجه به پتانسيل 
باالی مارن ها در توليد رس��وب، پيش��نهاد می شود اقدامات اصالحی الزم از 
قبيل کاش��ت گياهان شورپس��ند یا گياهانی که س��دیم را در اندام های خود 
ذخيره می کنند، یا اصالح کننده های ش��يميایی و تثبيت بيولوژیکی جهت 
کاهش رس��وب صورت بگيرد. همچنين این تحقيق در یک اقليم مرطوب در 
اس��تان گيالن نيز انجام ش��ود تا عالوه بر ویژگی های خ��اک، تأثير اقليم بر 

مورفولوژی آبکندها نيز مورد بررسی قرار گيرد.

پاورقی ها
1- Pointed
2- Rounded
3-  Notched
4-  Digitated
5-  Incliend
6-  Vertical

7-  Cave
8- Dendretic
9-  Head-dendretic
10-  Linear
11-  Piping erosion
12- Duncan Multiple Range Test
13- Pseudo structure
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