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 GIS با استفاده از حوزه آبخيز سرخ آباد مازندراندر  عوامل ايجاد فرسايش خندقي بررسي
  
  امري هاديان حمدعليبهنوش جعفري گرزين و م

    كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه مازندراندانشجوي و   هيأت علمي مركز تحقيقات منابع طبيعي و كشاورزي مازندرانعضوبه ترتيب 
  

  چكيده
 عامليست كه وجود و ارزش آب و خاك را به خطر ايشفرس فرآيند

 سبب خسارات سنگين و گاه جبران هموارهانداخته،با هدر دادن آنها 
 آبي است كه در فرسايشفرسايش خندقي از انواع  .ناپذيري مي گردد

 نسبتاًاكوسيستمها و اقاليم مختلف ايجاد شده و با توجه به ابعاد 
    سبب تخريب گسترده اراضي   رسوب،وسيع،توسعه سريع و توليد

 پديده لزوماً شناخت مكانيسم تشكيل و اينجهت كنترل  .گرددمي
 بوده،لذا جهت شناخت برخوردارعوامل مؤثر بر آن از اهميت ويژه اي 

 مطالعات مازندرانابعاد مختلف اين پديده در حوزه سرخ آباد استان 
ب،عمق خاك و پوشش اجمالي صورت گرفته،پارامترهاي ليتولوژي،شي

اين مطالعات بر . پارامتر فرعي مورد بررسي قرار گرفت3 شاملزمين 
 نسبت سهم بررسيبا .ورت گرفتص 1:50000مبناي نقشه هاي پايه 

شركت هر پارامتر در منطقه رخساره خندقي در كل حوزه مي توان 
 هر يك از اين پارامترها را در پديد آمدن رخساره خندقي دخالتميزان 

 ليتولوژي با توجه عامل نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه.عيين نمودت
به تغييرات عمده نسبت به سهم شركت آن در مناطق خندقي از 

 ويژه اي برخوردار بوده،پس از آن عامل پوشش زمين از درجه اهميت
  .اهميت برخوردار است

 ، سرخ آبادGIS فرسايش خندقي، :واژگان كليدي
  

  مقدمه
رايند كنده شدن و جابجايي خاك از نقطه اي به نقطه فرسايش به ف

 مي شود ديگر توسط آب، باد و ساير عوامل فرساينده گفته
در بسياري از مناطق دنيا و در اقاليم مختلف فرسايش  .)1374احمدي،(

آبي از عوامل فرساينده اصلي بوده، سبب هدر رفت شديد خاك و 
سايش آبي فرسايش خندقي در ميان انواع فر. تخريب اراضي مي گردد

در صورت وقوع سبب تخريب گسترده اراضي، تأسيسات، راهها، 
كانالهاي آبياري، انباشت رسوب در مخازن سدها با توليد رسوب باال 

 و لذا شناخت و بررسي عوامل مؤثر آن از )1375رفاهي،  (خواهد بود
  .اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد

مؤثر تشكيل و گسترش خندقها ونيز طبقه در رابطه با مراحل و عوامل 
 و Harli. بندي آنها مطالعات فراواني در دنيا صورت گرفته است

Schum) 1951 ( اين استدالل را داشته اند كه توسعه خندقها در
ر بنابر اظهار نظ.  آغاز شد1880ارتباط با چراي مفرط دام از حدود سال 

)Stoking، 1980 ( از بارش، ارتفاع ديواره حجم بارندگي، رطوبت قبل
 باالكند از عوامل كنترل كننده تشكيل خندق ها در زيمبابوه بوده است

الب قدر ايران طرح تحقيقاتي در . )1373جعفري گرزين و احمديان، (
بررسي علل فرسايش خندقي در منطقه سوق توسط عبدل شهريور و 

اك و نشان داد كه بين امالح محلول موجود در خ) 1378(همكاران 

بخيز هر خندق با حجم خندق رابطه  مساحت حوزه آ
6/177x2+8/136x1+3/3538y =  برقرار است كه در آن x1 درصد 

 حجم y مساحت حوزه آبخيز به هكتار و x2امالح محلول خاك و 
 مكانيزم تشكيل آبكندها نيز توسط .خندق به متر مكعب مي باشد

  .ارائه گرديده است) 1373(پيروان 
  

  روش ها مواد و 
حوزه آبخيز سرخ آباد يكي از حوزه هاي آبخيز استان مازندران بوده، 
  مختصات جغرافيايي حدود چهارگانه آن عبارتست از 

 عرض 36 49ْ 00َ تا 36ً 26ْ 00َ طول شرقي و 53ً 5ْ 12َ ً تا  52 51ْ 6ًَ
اين حوزه از شمال به حوزه .  هكتار مي باشد25000شمالي و با وسعت 

تاالر از جنوب به حوزه رودخانه گورسفيد، از غرب به حوزه رودخانه 
رودخانه هاي شش رودبار و فيروزكوه و از سمت شرق به حوزه 

 متر و 3690حداكثر ارتفاع حوزه  .رودخانه كبير رود محدود مي گردد
تيپ اراضي شامل .  متر مي باشد980حداقل آن در نقطه خروجي 

اقليم .دشت دامنه اي است% 1/1فالت، % 3/4تپه، % 34كوه، % 57
حوزه بر اساس روش دومارتن اصالح شده غالباً كوهستاني و قسمت 

متوسط بارندگي . هايي مرطوب سرد و نيمه خشك سرد بيان مي شود
 ميلي متر و رژيم بارندگي باران و برف است و توزيع 7/512ساليانه 

. ن مي باشدمربوط به تابستا% 8/20بهار و % 6/22پاييز، % 29بارندگي 
 درجه سانتي گراد، حداقل مطلق دما 8/15دماي متوسط منطقه 

شيب .  درجه سانتي گراد مي باشد45 و حداكثر مطلق آن -5/18
 -  درصد مي باشد و جهت شيب بيشتر شمالي30-50متوسط حوزه 

بطور كلي حوزه از تعدادي واحدهاي سنگي متعلق به دوره . غربي است
ده و عمده ترين سازندهاي آن اليكا، ترياس و بعد آن تشكيل ش

رسوبات آواري، واريزه هاي تثبيت . شمشك، دليچاي و تيزكوه است
نشده، شيل، مارن، ماسه هاي سيلتي منفصل سنگهايي حساسي 

اشكال عمده . هستند كه در حوزه در سطح وسيعي گسترش دارند
ه در اين حوزه ديد... فرسايش نظير خندق، هزاردره، ريزش، لغزش و

، %16، درختچه انبوه %52از انواع كاربري زمين مرتع . مي شود
  % 5/3و زمين زراعي % 5/10،جنگل %18درختچه تنك 

مي باشد و در كل وضعيت پوشش گياهي ضعيف تا متوسط برآورد 
خاك عموماً كم عمق تا نسبتاً عميق و بافت خاك سطحي . شده است

ميزان . گين استسبك تا متوسط و بافت خاك عمقي متوسط تا سن
 و 5/7رسوب ويژه و فرسايش ويژه برآورد شده براي كل حوزه بترتيب 

در اين مطالعه عوامل عمده شيب،  . تن در هكتار در سال مي باشد21
پوشش زمين، عمق خاك و ليتولوژي بعنوان عوامل مؤثر در بروز 

جهت . فرسايش خندقي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت
ن عوامل ابتدا نقشه هاي پايه و اطالعات مورد نياز از بررسي اي
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گزارشات و مطالعات انجام يافته توسط مديريت آبخيزداري و مركز 
تحقيقات منابع طبيعي و كشاورزي استان مازندران تهيه و گرد آوري 

 هكتار از حوزه مورد مطالعه در 1600بررسي منابع نشان مي دهد . شد
 هكتار آن تحت تأثير 12000قي و حدود شرايط رخساره فرسايش خند
خندق هاي مشاهده شده در اين حوزه . اين نوع فرسايش قرار دارد

نطبق با دره و امتداد بيشتر روي دامنه و اراضي شيبدار و گاهي نيز م
 متر و 200طول نسبي خندقها حداقل . زهكشي طبيعي قرار دارند

 متر و در 5/0 -2 متر و عمق متوسط آبكند در رأس 3500حداكثر 
با توجه به مقياس و شدت .  متر برآورد شده است1-8بدنه اصلي 

مطالعه و امكانات موجود، واحدهاي كاري از روي نقشه ژئومرفولوژي 
عنوان رخساره هاي فرسايش خندقي يا منطقه خندقي تعيين و تحت 

 به 6 تا 1 واحد كاري يا منطقه رخساره خندقي شامل مناطق 6
.  هكتار تفكيك گرديد552، 533، 254، 115، 91، 64مساحت هاي 

نقشه تفكيك شده رخساره خندقي بعنوان نقشه كاري مبناي مطالعات 

جام پروسه هاي مورد نياز جهت اين نقشه پس از ان. بعدي قرار گرفت
اجراي مراحل بعدي عمليات در هر مرحله بطور مجزا با نقشه هاي 
پوشش زمين، عمق خاك، شيب و ليتولوژي انطباق داده و تلفيق شد و 

 تا 1جداول(مساحت هر عامل در كل حوزه مورد مقايسه قرار گرفت
ر پس از مقايسه، ميزان سهم شركت هر عامل از نظرمساحت د).4

مناطق رخساره خندقي طبق رابطه زير به درصد تعيين و مورد تجزيه و 
  :تحليل قرار گرفت

مساحت / مساحت اشغال شده توسط آن عامل در كل حوزه ( × 100
سهم شركت هر ) = اشغال شده توسط هر عامل در منطقه خندقي

  )به درصد(عامل 
 ايجـاد   درصد مشاركت هر عامل نشاندهنده ميزان دخالت آن عامل در         

فرسايش خندقي آن منطقه بوده، باال بودن مقدار عددي نسـبت سـهم             
شركت يك عامل در مناطق خندقي مي تواند بيانگر دخالت بيشـتر آن             

  . عامل در تشكيل خندق باشد
 

  

 
 

  بحث نتايج و 
با بررسي نسبت سهم شركت هر پارامتر مي توان ميـزان دخالـت هـر               

با توجه به   . ه فرسايش خندقي تعيين نمود    كدام را در پديد آمدن رخسار     
 كاربري مختلف موجود در حـوزه،    6اين امر از نظر نوع پوشش زمين با         

% 23/10نسبت سهم شركت پوشش گياهي درختچه تنك و مرتعي بـا            
در مناطق خندقي بيشتر از ساير كـاربري هـا بـوده، ميتـوان              % 92/6و  

 بيشـتر در معـرض      قضاوت نمود مناطقي با اين دو نوع پوشش گيـاهي         
همچنين قسمت اعظـم منـاطق تحـت        . خطر فرسايش خندقي هستند   

اشغال اين دو نوع پوشش گياهي داراي ليتولوژي سيلت، سنداسـتون و            
شيل زغالي و نيز آهك مي باشد كه خود از حساسيت زيادي نسبت به              

از نظر كالسه شيب مناطق با شيب كمتر        . فرسايش خندقي برخوردارند  
سبت سهم شركت صفر درصد تحت تأثير فرسايش خندقي         با ن % 10از  

واقع نشده اند كه اين امر با توجه به استقرار پوشش گيـاهي مناسـب و          
شـيب  . خاك عميق تا خيلي عميق در اين مناطق قابل توجيه مي باشد           

بـاالترين  % 07/8بـا نسـبت سـهم شـركت         )  درصد 30-40 (4كالسه  
بـا  . د اختصـاص داده اسـت     مقدار را در منطقه فرسايش خندقي به خـو        
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آن داراي شـيب    % 60توجه به اينكه حوزه كوهستاني بـوده و بـيش از            
 درصد مي باشد، پارامتر شيب عالوه بـر تـأثير بـر شـرايط               40باالتر از   

هيدروليكي در تغييرات عمق خاك و پوشش گياهي نيز مؤثر بـوده و از         
امـل در نظـر     اين لحاظ اثر شيب را مي توان تلفيقي از اثرات سـاير عو            

از نظر ليتولوژي باالترين سهم شركت مربـوط بـه آنـدزيت بـا              . گرفت
باال . مي باشد % 9/16، شيل زغالي با     %7/19، رسوبات آواري با     4/20%

بودن مقدار عددي سهم آنـدزيت هرچنـد بـا توجـه بـه ويژگـي هـاي                  
فيزيكي و ساختار اين نوع سنگها قابل توجيـه اسـت امـا بـا توجـه بـه          

 هكتـار معـادل   4/32( كه در منطقـه اشـغال نمـوده انـد       مساحت كمي 

نتيجه گيري قطعي در ايـن خصـوص نيـاز بـه          ) درصد منطقه خندقي  2
سي ها نشان مـي دهـد كـه         ررب. تحقيقات و بررسي هاي بيشتري دارد     

ليتولوژي دولوميت، سيلت سنداستون، سنگ آهك و سرپانتين با توجه          
ين تـري از حساسـيت بـه        به سهم پايين شان به ترتيب در سطوح پـاي         

در مجموع عامل ليتولـوژي بـا توجـه بـه           .فرسايش خندقي برخوردارند  
تغييرات عمده درصد سهم مشاركت آن در منـاطق خنـدقي از اهميـت            
برخوردار بوده، عامل پوشش زمين در سطح بعـدي اهميـت و تـأثير در            

 .)1شكل  (بروز اين پديده در اين حوزه مي باشد

 
  

   رخسار خندقي در حوزه سرخ  آبادموقعيت) 1(شكل 
  

باتوجه به تأثير ليتولوژي در فرايند فرسـايش خنـدقي در حـوزه آبخيـز               
سرخ آباد بويژه سنگهاي حساس، بررسي دقيق تر ويژگي ها و سـاختار             
انواع ليتولوژي و ارتباط آن با تشكيل فرسايش شياري، ايجاد هدكت و            

يـق تـر رخسـاره هـاي        توسعه خندقها مي تواند راهگشاي شـناخت دق       
همچنـين  . خندقي در حوزه مذكور بوده، كنترل آنرا امكان پـذير نمايـد           

دخالت انسان در تغيير كاربري اراضي حـوزه عليـرغم اينكـه بصـورت              
پارامتر جداگانه اي مورد بررسـي قـرار نگرفـت، در تشـكيل و توسـعه                
فرسايش خندقي قابل توجه بوده، لـذا جلـوگيري از تخريـب اراضـي و               

يير كاربري آن و نيـز جلـوگيري از چـراي بـي رويـه دام در منـاطق        تغ
حساس به فرسايش خاك و احياء اراضي تخريب شده با قرق و ايجـاد              
پوشش گياهي مي تواند گامهايي در جهت كاهش اثرات سوء فرسايش           

پارامترهاي مربوط به شيب و عمق خاك برخالف نشـان          . خندقي باشد 
 شركت در مناطق خندقي با اسـتفاده از         دادن اختالفاتي در نسبت سهم    

اين روش ارائه نمي دهند و لذا جهت ارائه داليل و نتايج قطعي تـر در                
مورد تأثير اين عوامل، تحقيقاتي در واحدهاي همگن از نظر ليتولـوژي            

 . و پوشش گياهي صورت گيرد
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