
 

  0931پاییز ، 5، شماره دوم سال

 ... اقلیمی ریخت و مقایسه خصوصیات خاكشناسی و بررسی

62 

 ، آبکندها اقليمی ريخت و مقايسه خصوصيات خاكشناسی و بررسی

 هاي آبخيز زهره و مارون موردي: حوزه مطالعه

 
 3و مجيد صوفی 1، علی ماليی*2مجيد خزايی، 1اردشير شفيعی

 

باشد كه در  می راحمدات كشاورزي و منابع طبيعی استان كهگيلويه و بويپژوهشملی در مركز  تحقيقاتیمقاله حاضر برگرفته از يك طرح 

 از آن دفاعيه صورت گرفته و تاييد شده است.  1331اوايل سال 

 
 3/11/31 تاريخ پذيرش:                                                                                                22/3/93تاريخ دريافت : 

 

 چکيده
 شمار به انسان سالمتی و رفاه برای خطری عنوانبه خاک فرسایش اما .است کشور هر طبیعی منابع ترینمهم از یکی خاک،

فرسایش آبکندی از اشکال پیشرفته و حاد فرسایش آبی در این بین،  .دارد ایگسترده ایمنطقه برون و درون آثار که رود می

های  شناسی آبکند اقلیمی و خاکریخت قایسهاز این رو، هدف از پژوهش حاضر ماست که داللت بر تلفات خاک سطحی دارد. 

ترین سازندهای حساس به فرسایش )میشان و آبخیز )زهره و مارون( واقع شده در دو نوع از مهم وجود آمده در دو حوزه به

دانی ای(، میهای هوایی و تصویر ماهوارهبا انجام مطالعات ستادی )تفسیر نقشه، عکس ،اساس ینا گچساران( بوده است. بر

های فیزیکی و ( و آزمایشگاهی )آزمایشسرآبکندهای مختلف از برداری از خاک در فاصلهگذاری و نمونهبرداری، پیکه)نقشه

آوری گردید. نتایج تجزیه و عنوان پایگاه اطالعاتی جمعبه EXCELLافزار  ها در نرمشیمیایی الزم(، مجموعه اطالعات و داده

بوده  تربیش میشان سازند به نسبت گچساران سازند در SARو   EC،ESP تغییراته نشان داد که ها در دو منطقتحلیل داده

در سازند گچساران شده خاک  تربیش پذیری فرسایشباعث  باشد که باال بودن میزان امالح در خاک می دهندهنشان که است

 که طوریی دهدشت شده است؛ بهان نسبت به منطقهگچسار است. این موضوع، باعث تفاوت در مورفولوژی آبکندهای منطقه

ی گچساران )دژ سلیمان و دریال( ای و هم خطی و در منطقه صورت پنجهی دهدشت هم به شکل پالن عمومی آبکند در منطقه

 دهدشت و گچساران یمنطقه در آبکند رأس عمومی پالن چنینهم ای بوده و خطی دیده نشده است، صورت پنجهبه  غالباً

باالیی خاک در هر دو منطقه  الیهها نیز نشان داد که  پایداری خاکدانه نتایج. باشدمی گیاهی پوشش دارای و مانند غار ترتیب به

 .اند شده)پراکندگی کامل( واقع  یكهای زیرین در کالس الیهو  باشد)متورم( می هفتغالباً در کالس 

 
  اقليمی، سازند، فرسايش آبکندي.صوصيات ريختآبخيز، خاک، خ حوزهكليدي:  هاي واژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ویه و بویراحمد.مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلمربی،  1
 Khazayi64@gmail.comدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، آبخیزداری، مسئول مکاتبات:  2

 
3
 اورزی و منابع طبیعی فارسز تحقیقات کشمرک استادیار، 

mailto:Khazayi64@gmail.com


 

  0931 پاییز، 5، شماره دوم سال

 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 

 

62 

 مقدمه
طتور  یك مشکل جهانی استت کته بته    ،فرسایش خاک

 ،نتد. از ایتن ن تر   ک جدی منابع آب و ختاک را تهدیتد متی   

هتای  من تور حفتث ثتروت   جلوگیری از فرسایش خاک بته 

  رودشتتمار متتی بتته مهتتم موضتتوعیارزشتتمند طبیعتتی  

(Morgan, 2005.) 

های عمیقی در جهت شیب هستتند کته   نالآبکندها کا

آیند و اغلتب  وجود می به آبروان یوسیلهطور عمومی به به

فرستایش آبکنتدی    (.Kirkby, 2009) جریان دائمی ندارند

باشتد در اثتر تشتدید    که از انتواع پیشترفته فرستایش متی    

عامل و حامل اصلی  و های انسانی حاصل شده استدخالت

باشتد کته اثترات درون    ستت متی  دپتایین  اراضی رسوب به

زدن همای از جملته بتر  ای گستردهمنطقهای و برون  منطقه

، قطعته قطعته شتدن اراضتی، کتاهش      منطقته چشم انتداز  

خیزی، آلودگی منابع آبی، پر شدن مخازن ستدها و  حاصل

 به توجه دلیل که طوریبه ؛در پی داردرا آب انبارها و غیره 

 نسبتخندقی را  رسایشف باالی حجم را آبکندی فرسایش

 و صوفی ؛1831مختاری، ) دانندمی فرسایش انواع دیگر به

 (.Sidorchuk, 2001 ؛1838چرخابی، 

از فرایندهای مهم تخریب ختاک استت    مزبور فرسایش

مختلف سبب تلفات قابل مالح ته ختاک    هایاقلیمکه در 

از کتل فرستایش آيبتی در     درصد 49تا  11شود که بین می

به عوامل متعتددی ماننتد ستط      و شودل میجهان را شام

مورد بررسی، شترای  آبکنتد، نتوع ختاک، کتاربری       منطقه

 بررستی متورد    منطقته پستی و بلنتدی در   و اراضی، اقلیم

ایتتن نتتوع از  (.1443و همکتتاران،  Poesenبستتتگی دارد )

افتتد کته   طور مشخص تنهتا زمتانی اتفتای متی    فرسایش به

وجتود  ک، شیب و کاربری بته های جریان، بارش، خاآستانه

 و نقتش  بته  توجته  بتا   (.1118 و همکاران، Poesen)د نآی

 زیانبتار  اثترات  و رسوب تولید در آبکندی فرسایش اهمیت

 در فرستایش  نتوع  ایتن  از حاصتل  ایمنطقه برون و درون

 تحقیقتات  ایتران  کشتور  در و متعدد تحقیقات دنیا سراسر

برختی از   بته   اختصتار  بته  کته  استت  گرفته صورت نادری

   ردد.گ ها اشاره میترین آن مهم

Chaplot   کتته  هستتتندمعتقتتد  (1112)و همکتتاران

ها بتر ستر   ترین چالشیکی از مهم آبکندفرسایش ناشی از 

این تأثیر  .ها و اکوسیستم استراه تهیه غذا، سالمت انسان

 ،در مناطقی که تغییرات کاربری اراضی و اقلیم وجتود دارد 

( با بررسی 1113) Schnabelو   Gutierrezتر است.مشهود

با پوشش غالتب مرتتع    یدر حوزه آبخیز آبکندیفرسایش 

ساله به این یافتته   01اسپانیا در طی دوره  یدر جنوب غرب

و کاربری اراضتی همبستتگی    آبکندرسیدند که بین سط  

 مناسبی وجود دارد.

  منطقته هتای ختویش در   ( در بررستی 1831قدوسی ) 

ه ایتتن نتیجتته رستتید کتته ستتازندهای  ستترچم زنجتتان بتت 

درصد شیب و کتاربری اراضتی از    ،نوع خاک  شناسی، زمین

فتتاحی   رونتد.  شتمار متی  هعوامل اصلی در رشد آبکندها بت 

( در تحقیقی با بررسی خصوصتیات ختاک و نقتش    1839)

هتا در سته منطقته دارای     آن در ایجاد و گستترش خنتدی  

ت کته  فرسایش خندقی در استتان قتم نتیجته گرفتته است     

دهتد در ستط  و    آزمایشات ختاک منطقته اول نشتان متی    

عمق، ختاک دارای بافتت متوست  بتوده و درصتد رس در      

سط  خاک نسبت به مقاطع دیگر بیشتر است و همچنتین  

اسیدیته کل اشباع خاک منطقته نیتز در حتد قلیتایی کتم      

 اثترات  بررستی  بتا  (1839) داوودی و قدوستی  باشتد.  متی 

 در بتافتی  خصوصتیات  هجملت  از شناسیخاک خصوصیات

 این به رود زنجان آبخیز حوزه در آبکندی فرسایش توسعه

 آبکنتد  شتبکه  انتواع  ایجتاد  و گیری شکل که رسید نتیجه

 .باشتد می (خاک بافت جمله از) خاک خصوصیات از تابعی

 کنتدوان  منطقته  در (1839) همکتاران  و مهرجتردی  زارع

 بافتت  بتا  هتای ختاک  کته  رسیدند نتیجه این به هرمزگان

 فرستایش  بته  یباالی حساسیت ،زیاد امالح رایاد و سیلتی

یثربتی و  . ندنکمی تولید را رسوب میزان ترین بیش و دارند

با بررسی گسترش فرسایش آبکنتدی در   (1834) همکاران

کتته بتترای  ندستتازندهای مختلتتف بتته ایتتن نتیجتته رستتید 

گچستاران و  -ستن  آهتك   هایآبکندهای واقتع در ستازند  

  رابطه حاصل نشان دهنتده  ،کواترنر-انگچسار-سن  آهك

ستتطحی در گستتترش  آب روانغیتتر از  یتتتأثیر فراینتتدهای

بتتا ( 1834) ستتلیمان پتور و همکتتاران  .باشتد آبکنتدها متتی 

های ختاک )شتیب، شتوری استیدیته،     بررسی تأثیر ویژگی

های محلول، بافت ختاک، پایتداری   پوشش گیاهی، کاتیون

 ی، نسبت جتذب خاکدانه، ازت خاک، وزن مخصوص ظاهر

سدیم و درصد ستدیم قابتل تبتادل( بتر گستترش       سطحی

کته عتواملی    نتیجه گرفتندطولی آبکندها در استان فارس 

رابطته   ،مانند شتیب، شتوری، استیدیته و پوشتش گیتاهی     

که سه  در صورتی ،داری با پیشروی طولی آبکند دارند معنی

عامل اول رابطه مثبت ولی پوشش گیاهی رابطته منفتی را   

 .داد نشان
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 اظهتار  تتوان متی  گرفته صورت تحقیقات ندیبجمع با

 عوامتل  آبکنتد  توستعه  بتر  مؤثر عوامل ترینمهم که داشت

 کتاربری  و شناستی ختاک  شناستی،  زمتین  سازند اقلیمی،

 دو در حاضتر  تحقیتق  . بر همتین استاس،  دنباشمی اراضی

 متفتاوت  شترای   در و مختلف سازندهای با اقلیمی منطقه

 و زهتره  آبخیز هایحوزه در شناسیاکخ و گیاهی پوشش

 استتان  غربتی  جنتوب  معترف  هتای حتوزه  عنوانبه مارون

 دو کته  ایتن  به توجه با .شد ریزیپی بویراحمد و کهگیلویه

 هتای ستازند  تترین مهتم  از میشتان  و گچستاران  ستازند 

 کشتور  در آبکنتدی  فرستایش  بته  حستاس  و شناسی زمین

 بته  توجه با اشتد آن بر سعی زنی حاضر مطالعه ،دنباش می

 حساس مناطق چنین در ایمطالعه چنین انجام نیازمندی

 مطالعتاتی  چنتین  به توجه در گامی ،آبکند توسعه لحاظ از

 این به حساس سازندهای در آبکندی فرسایش با ارتباط در

 بردارد. فرسایش از نوع

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

  )محتدوده شهرستتان دهدشتت    منطقته آبکندها در دو 

دژ ی )محتتدودهشهرستتتان گچستتاران ی منطقتتهو  (ستتوی

  منطقته . در هتر  (1)شکل شده استواقع  (سلیمان و دریال

عنتوان  هعنتوان معترف و دوتتای دیگتر بت     هسه آبکند یکی ب

   انتخاب شد. ،آبکندهای مورد ارزیابی
 

 دهدشت

تصتات  مخ بتا بخشی از حوزه آبخیز مارون منطقه، این 

 21و ْ 19عرض شمالی  و َ 81و ْ 20تا َ 81ْ و 21َ جغرافیایی

 منطقته  . ارتفتاع متوست    باشدمیطول شرقی  21و ْ 14تا َ

بتر   منطقته باشد. اقلتیم   متر از سط  دریا می 1111حدود 

اساس روش دومارتن گسترده در رده اقلیم خشك بیابتانی  

متوست   ستاله،   11دوره آماری  سبر اسا. قرار دارد معتدل

متوستت   و سودرجتته سلستتی 92/11 ا،دمتتای هتتوستتاالنه 

استت.   شتده متر بترآورد  میلی 289 ،منطقهبارندگی ساالنه 

شناسی سازندهایی کته آبکنتدها بتر    به نقشه زمینبا توجه 

گچستاران و   هایستازند  شتامل انتد  شتده ها واقتع  روی آن

 منطقته باشد. بافتت ختاک   می میشان و سازندهای کواترنر

هتای محلتول   انواع نمكباشد که سیلتی می رسیدهدشت 

منطقته   باشد. ایتن  مثل سدیم، کلسیم و پتاسیم را دارا می

های کم عمق تا نیمه عمیق و تحت کشت دیم اکخ دارای

هتا و در قستمت باالدستت    آبکنتد و فق  در بستر  باشدمی

اراضی زراعی که هم دارای شیب زیادی است و هتم ختاک   

ان مرتعتی  رویشتگاه گیاهت   ،از عمق ناچیزی برخوردار است

 است.
 

 گچساران

نیتز در جنتوب غربتی استتان کهگیلویته و       منطقهاین 

کتته در  بویراحمتتد واقتتع شتتده استتت. موقعیتتت آبکنتتدها  

و  11و َ 2در مختصتات جغرافیتایی ً  نام دریتال   هبی ا منطقه

تتتا   21و ْ 14و َ 13عتترض شتتمالی و ً 81و ْ 14و َ 8تتتا  ً 81ْ

 منطقتته استتت. طتتول شتترقی قتترار گرفتتته  21و ْ 80و َ 84ً

آبکندی در حوزه آبخیتز رودخانته زهتره، زیرحتوزه آبخیتز      

کمبل و شمس عترب قترار گرفتته استت. ارتفتاع متوست        

 منطقهباشد. اقلیم  متر از سط  دریا می 011حدود  منطقه

 خشتك بیابتانی گترم    ،بر استاس روش دومتارتن گستترده   

درجته   31/11و متوست  ستاالنه درجته حترارت     باشد  می

متر میلی 811 ،منطقهتوس  بارندگی ساالنه و م سلسیوس

 است.  شدهبرآورد 

شناسی سازندهایی کته آبکنتدها    با توجه به نقشه زمین

میشتان و   ،از آغاجتاری  عبتارت  ،انتد  شتده ر روی آن واقع ب

شکیالت لهبری نیتز  ها تگچساران بوده و در بعضی قسمت

شناستی بتا مقیتاس     بر استاس نقشته زمتین    شود.دیده می

زند گچستاران،  گچساران بر روی سا ی منطقه 111111/1

ری در دوره پلیوستن قترار گرفتته    میشان، آغاجاری و لهبت 

متوست  )ستیلتی   بافت  دارای شناسی،از لحاظ خاک است.

عموماً تحتت کشتت    ،با تجمع مواد آهکی متمایل به شنی(

 باشد.صورت اراضی رها شده و مرتع میدیم و یا به

ارتفتتاع  هتای کتم  تپته  یهدر طبقت  منطقته ختاک ایتن    

فرسایش یافته و بریده بریده )اراضی مخروبته( متشتکل از   

تتا   11هتای بتین   ای با شیبهای آهکی و ماسهمارن-شیل

و استت   درصد و از ن ر عمق، کم عمق تا نیمه عمیتق  81

هتای پراکنتده    اکثراً همراه با تجمع مواد گچی با درختچته 

را غالبتاً  ران گچستا تیپ پوشتش گیتاهی منطقته     باشد.می

 دهد.( تشکیل میStipa Aagrostisگونه بهمن )
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زهره 

مارون

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي زهره و مارونهضمناطق مورد مطالعه وحو ينقشه(: 1)شکل

 
 

  پژوهشروش 
طرح، ابتدا محدوده جغرافیایی  پژوهشبر اساس روش 

آبکندهای موجود در استان با استفاده از اطالعات مدیریت 

هتای   های هوایی بتر روی نقشته  ی عکسآبخیزداری و بررس

هتای  )طرح جامع مطالعتات حتوزه   مشخص شد 12111/1

بتتا ستتپس . (1813، آبخیتتز استتتان کهگیلویتته و بویراحمتتد

بندی اقلیمتی کته بته شترح روش      نقشه تقسیم استفاده از

اقتالیم محتدوده آبکنتدی     ،دومارتن گسترده تهیه شده بود

فرستایش آبکنتدی   اقلیم دارای . دو محل از هر انتخاب شد

اقلیمتتی دو محتتدوده و در هتتر  انتختتاب و در هتتر منطقتته

 اقلیم در که طوریبه ،شدمحدوده یك آبکند معرف انتخاب 

 و دهدشت شهر و آبکری روستای-سوی منطقه در دهدشت

 عنتوان  به دژسلیمان و دریال محدوده گچساران منطقه در

  .شد انتخاب معرف مناطق

دو الیه ختاک ستطحی    از و آبکند هر هدکت مقطع در

(Topsoil( )1  ( و عمقتتی )12تتتاSubsoil( )12  81تتتا) 

 شده تبرداش هایمونهن .شد برداشت خاک هاینمونه آبکند

  بافت )درصد نسبی رس، سیلت، و شد منتقل آزمایشگاه به

 و تبتادلی  کتاتیون  ظرفیت اسیدیته، شوری، میزانو شن(، 

 .دش گیریاندازه هادیگر خصوصیات آن
 و هابخش در هاخاکدانه پایداری آنالیز من وربه ،سپس

 و   21، 12های و فاصله سرآبکند) هدکت از مختلف فواصل

 هتر  از آمده دست به مقادیر ،(سرآبکنددرصدی از  12

 .شد داده قرار مختلف بندی سکال در الیه هر از و منطقه

 

 هاپايداري خاكدانه

ها از دیاگرام اصالح شتده  برای تعیین پایداری خاکدانه

 .شتد تفاده سا (1811به نقل از کریمی ) (1401ایمرسون )

هتا در آب  خاکدانته  ،بعد از غوطه ور شتدن  ،در این دیاگرام

 ( .1آیند)شکلته و پراکنده در میسته پوسبه دو صورت پو

 سیك، به معنی کامالً پراکنده، کتال  سدر این دیاگرام کال

سه، پراکنتده بعتد از رستاندن     سالدو، تا حدی پراکنده، ک

آب به حد ظرفیت زراعتی و غوطته ور کتردن خاکدانته در     

عدم پراکندگی در حضور کربنتات و گت ،    چهار سآب، کال

پنج و شش به ترتیب به معنای پراکنتدگی و کتامالً    سکال

خاکدانته در   1:2فولکوله بعد از ساختن محلول بتا نستبت   

ب بته معنتای آمتاس و    هفت و هشت به ترتیت  سآب و کال

 باشد.   فاقد آماس می

 

 م پروفيل آبکندهاسر

 با و بردارینقشه با نیز مطالعه مورد هایآبکند پروفیل

 هتر  بترای  توپتوگرافی  هاینقشه و هوایی هایعکس کمك

 محتدوده  هواشناستی  خصوصتیات  .شتد  ترستیم  آبکنتد 

 در اطالعتات  آوری جمتع  بتا  نیتز  مطالعته  مورد آبکندهای

 .آمد دست هب مطالعاتی محدوده در هشد مستقر هایایستگا
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No Dispersion

Dispersion 

(class 5) 

Carbonate or gypsum 

bent 

Carbonate or gypsum 

present (class 4) 

Dispersion

(class 3)

Complete flocculation 

(class 6) 

No Slaking 

Swelling 

(class 7) 

No Swelling 

(class 8) 

Slaking

Complete dispersion

(class 1) 
Some dispersion 

(class 2) 

No Dispersion

Remould water content equal to field capacity , 

immerse immediately in water

Make up 1:5 aggregate water suspension, shake 10 

min stand 5 min 

Immerse air-dry aggregates in water  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها پايداري خاكدانه س( براي تعيين كال1392ايمرسون ) دياگرام :(2)شکل
 

 

 و بحث نتايج
نتتتایج حاصتتل از بررستتی میتتدانی و تجزیتته و تحلیتتل  

آمتار  همتراه  بته لف های مختآمده از نقشه دستهاطالعات ب

طور خالصه های مناطق مورد مطالعه بهایستگاههواشناسی 

 ه شده است. ئارا (1)در جدول
 

 

 هاي مورد مطالعهاقليميی آبکندخصوصيات ريخت(: 1)جدول

 

 

نتیجه گیری توان می (1)نتایج ارائه شده در جدولز ا

های اقلیمی از جمله از ن ر ویژگی که هر دو منطقه نمود

متوس  دما و بارندگی ساالنه، حداکثر و حداقل بارندگی 

روزانه و همچنین از ن ر ارتفاع متوس  منطقه از سط  

 باشند.  دریا با همدیگر متفاوت می

صتتحرائی کتته در قالتتب هتتای بتتا توجتته بتته برداشتتت 

مطترح  توان  ، می(1)جدول شدنامه آبکندها تکمیل  پرسش

 کترد کته پتالن عمتومی غالتب آبکنتدها در منطقتته       نمتود 

شاخه درختی و پتالن رأس آبکنتدها    ای یاگچساران پنجه

عمودی رأس آبکندها غار مانند و  ای و شکل پروفیلشاخه

 
 دهدشت گچساران

 3آبکند  2آبکند  1آبکند  4آبکند  3آبکند  2آبکند  1آبکند 

 811 811 911 221 311 321 381 (mارتفاع آبکند از سط  دریا )

 mm 811 811 811 811 289 289 289)ارش ساالنه )متوس  ب

 C 31/11 31/11 31/11 31/11 92/11 92/11 92/11°) متوس  دمای ساالنه )

مساحت حوزه آبخیز آبکند 

(m2) 
2111 2111 2111 2111 1111 1111 1111 

 شکل پروفیل عمودی رأس

 آبکند معرف
 غار مانند غار مانند غار مانند غار مانند

شش دارای پو

 گیاهی
 غار مانند

دارای پوشش 

 گیاهی

 شکل U شکل U شکل U ای ذوزنقه ای ذوزنقه ای ذوزنقه ای ذوزنقه مقطع آبکندشکل 

 نوکدار ای شاخه ای شاخه ای شاخه ای شاخه ای شاخه ای شاخه پالن رأس آبکند

 ایشاخه خطی ای پنجه ای پنجه ای پنجه ای پنجه ای پنجه پالن عمومی آبکند
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ولتی در  ( 1ها نیز ذوزنقه بوده است )جدولشکل مقطع آن

ی دهدشت، پالن عمتومی شتبکه آبکنتد    آبکندهای منطقه

ای و خطی بوده است و پالن رأس ای، شاخهصورت پنجهبه

دار و شکل پروفیل عمتودی رأس  ای و نوکآبکندها، شاخه

صورت غار مانند و هم بصتورت دارای پوشتش   آبکند هم به

 Uصتورت  ها نیز هتم بته  باشد و شکل مقطع آنگیاهی می

 (.1ای نشان داده شده است )جدولهم ذوزنقه شکل و

  هتای متورد مطالعته )عترض،    خصوصات هندسی آبکند

 12و  21، 12هتای  طول( در سرآبکند و در فاصتله  عمق و

 ،چنتین . همستا ه شدهئارا (1)درصد از سرآبکند در جدول

هتای  های صورت گرفتته از عمتق آبکنتد   گیرینتایج اندازه

ه شده ئطور خالصه ارابه (8)ولمناطق مورد بررسی در جد

 است.

 

 سرآبکنددرصدي از  22و  21،  22 هايهاي مورد مطالعه در فاصلهمشخصات هندسی آبکند(: 2)جدول

 آبکندی  منطقه

های محدوده

 مورد مطالعه
 ی  دهدشتمنطقه ی  گچسارانمنطقه

فاصله از 

 سرآبکند

شهر 

 گچساران
 سوق آبکري دهدشت دژ سليمان دريال

طول 

 آبکند)متر(
221 121 121 111 111 31 

 عمق آبکند

 )متر(

 1 3/1 1/1 3/1 2/1 0/1 پیشانی

12% 0/1 3/1 3/1 2/1 3/1 9/1 

21% 4/1 1 2/1 2/1 2/1 8/1 

12% 1/1 9/1 1/8 1/1 2/2 1/1 

 )متر( عرض باال

 4/1 1/1 4/1 42/1 2/8 4/1 پیشانی

12% 2/1 2/9 2 3/8 11 8/2 

21% 3/1 1/9 2/9 2/2 2/11 2/2 

12% 2/8 3/9 9 2/1 12 0 

 عرض پایین

 )متر(

 1 8/1 2/1 12/1 3/1 42/1 پیشانی

12% 1/1 1 1 2/1 3 9/1 

21% 1 2/1 0/1 1/1 11 2/8 

12% 3/1 8/8 2/1 3/8 11 2/2 

 

 مورد مطالعه ي عمق متوسط آبکندهاي معرف در دو منطقه (:3)جدول

 

 

 

 

 

 

 

( بتا توجته بته    8بر اساس عمق متوس  آبکند )جتدول 

هتای متورد مطالعته    عمل آمده از آبکنتد های بهگیری اندازه

دست آمتده کته   چنین به  ،برداری و دستی( طریق نقشه)به

های مورد مطالعه در ردیف عمق متوس  قرار تمامی آبکند

گیتری شتده از یتك متتر      های انتدازه  اند. یعنی عمقگرفته

نتایج حاصل از تجزیه  .است تر بوده متر کم 11تر و از بیش

 و تحلیل خصوصیات فیریکو شیمیایی خاک در دو منطقته 

ت( و در فواصل مختلف از مورد مطالعه )گچساران و دهدش

درصتد از   12و  21، 12 هتای سرآبکند )سرآبکند و فاصتله 

-. هتم استت  ه شتده ( ارائت 1تا  9های )سرآبکند( در جدول

-نمونته  شتیمیایی  تحلیل و تجزیه آماری توصیفات ،چنین

 (3)دهدشتت در جتدول   و گچساران آبکندهای خاک های

 .است ارایه شده

 گجساران  طقهمن دهدشت  منطقه

 دريال گچساران سوق )آبکري( دهدشت

 رأس بدنه اصلی رأس بدنه اصلی

1/1 2/1 0/1 4/1 

3/1 2/4 2/1 1 

1 8/1 3/1 2/1 
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 سرآبکنداز  درصد 22و  21،  22 هايفاصله و سرآبکنددر مقطع  يشگاهی نمونه خاک آبکند شهر دهدشتنتايج تجزيه آزما (:4)جدول

 

 

 سرآبکنداز  درصدي 22و   21، 22 هايو فاصله  سرآبکندنتايج تجزيه آزمايشگاهی نمونه خاک آبکند شهر سوق در مقطع  (:2)جدول

 

 

 سرآبکنداز  درصدي 22و  21، 22 هايو فاصله  سرآبکنددر مقطع  نتايج تجزيه آزمايشگاهی نمونه خاک آبکند شهر گچساران (:9)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 SP EC pH SAR %Sand %Silt %Clay الیه  
CEC 

Me/l00g 

EXNA 

Me/l00g 
ESP 

 تشدهد

 هدکت
 10/1 811/1 0/19 13 91 81 21/1 24/1 31/1 91 اول

 18/1 104/1 4/18 10 93 10 88/1 88/1 31/1 84 دوم

12 
 1/8 832/1 9/11 11 81 01 91/1 2/1 2/1 10 اول

 13/1 888/1 0/14 81 21 13 93/1 9/1 23/1 91 دوم

21 
 1/1 144/1 0/19 11 93 81 01/1 09/1 30/1 83 اول

 11/1 884/1 10 89 21 19 91/1 94/1 29/1 90 دوم

12 
 49/1 894/1 1/11 11 23 11 84/1 93/1 13/1 91 اول

 08/1 823/1 0/18 81 21 11 89/1 81/1 48/1 91 دوم

 SP EC pH SAR %Sand %Silt %Clay الیه  
CEC 

Me/l00g 

EXNA 

Me/l00g 
ESP 

 ویس

 هدکت
 12/1 81/1 8/12 0/13 4/08 13 41/1 11/1 30/1 91 اول

 94/1 83/1 8/12 0/81 4/21 10 88/1 11/1 1/1 91 دوم

12 
 04/1 83/1 0/19 0/11 4/24 13 48/1 0/1 31/1 81 اول

 29/1 81/1 2/19 0/14 4/94 10 04/1 23/1 08/1 83 دوم

21 
 11/1 12/1 4/18 0/11 4/24 11 84/1 1/1 34/1 84 اول

 12/1 81/1 8/11 0/81 4/94 13 93/1 03/1 01/1 81 دوم

12 
 41/1 82/1 0/10 0/81 9/91 11 94/1 04/1 31/1 91 اول

 11/8 98/1 9/11 (فولکوله )منعقد 12/1 3/1 32/1 84 دوم

 SP EC pH SAR %Sand %Silt %Clay (الیه) الیه 
CEC 

Me/l00g 

EXNA 

Me/l00g 
ESP 

-ارانسگچ

 دریال

 هدکت
 41/2 121/1 4/18 0/89 4/92 11 44/4 41/1 4/2 40 اول

 8/11 11/1 1/11 فولکوله )منعقد( 1/11 11/3 1/1 28 دوم

12 
 1/10 20/1 11/4 (وله )منعقدفولک 9/18 40/1 03/4 44 اول

 1/13 9/8 3/13 (فولکوله )منعقد 1/91 1/3 1/11 34 دوم

21 
 4/11 42/1 1/11 (فولکوله )منعقد 1/14 00/1 81/13 41 اول

 1/01 1/1 2/11 (فولکوله )منعقد 1/14 94/3 01 01 دوم

12 
 

 0/14 40/1 2/11 (فولکوله )منعقد 0/13 12/1 1/11 21 اول

 3/14 8/11 4/11 (فولکوله )منعقد 4/31 04/3 82 04 ومد
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 سرآبکنداز  درصدي 22و  21، 22هاي و فاصله  سرآبکنددر مقطع  دژسليماننتايج تجزيه آزمايشگاهی نمونه خاک آبکند  (:2)جدول

 

 
 تشاران و دهدسهاي خاک آبکندهاي گچيميايی نمونهشو تحليل آماري تجزيه  توصيفات(: 9)جدول

 

 9 های خاک نشان داد )جدول نتایج آزمایشگاهی نمونه

های مورد آزمتایش  در خاک ESPو  SARهای ( نسبت1تا 

  محققان سکه این رابطه تو با همدیگر رابطه مثبت دارند

 Zheng ؛1440و همکتاران،   Poesenاست ) شدهنیز اثبات 

  هتای منطقته  طتوری کته در ختاک   به. (1111و همکاران، 

ها  نمونه SAR( هر چه میزان گچساران )دریال و دژسلیمان

انتد،   ها نیتز افتزایش یافتته    نمونه ESPافزایش یافته، میزان 

در منطقه  81/1معادل  ESPکه حداقل و حداکثر طوری  به

در منطقه گچساران بتوده استت. میتزان     18/1دهدشت و 

SAR  دشتت تتا حتداکثر    در منطقه ده 12/1نیز از حداقل

 ن مشاهده شده است. ااردر منطقه گچس 48/1

باال بودن سدیم قابل تبادل هم باعتث نتامرغوب شتدن    

خواص شیمیایی و هم باعث بتدتر شتدن ختواص فیزیکتی     

سدیم قابل تبتادل، قابلیتت نفتوذ     ،چنین. همشودخاک می

ب در و مانع از نفتوذ هتوا و آ    آورد آب در خاک را پائین می

و  1838؛ صوفی و چرخابی، 1811کریمی، )شود  خاک می

 (. 1832احمدی، 

در مواردی که سدیم قابل تبتادل در ختاک بته مقتدار     

شتود و ایتن عمتل    زیاد باشد خاک به اصطالح وارفتته متی  

وارفتگی که در حقیقتت پخشتیده شتدن ختاک یتا از هتم       

ستتبب ایجتتاد  ،پاشتتیدگی ختتاک را در پتتی خواهتتد داشتتت

ید ختتاک خواهتتد شتتد. در ایتتن ارتبتتاط    فرستتایش شتتد 

Nachtergaele ( 1111و همکتتاران)،Nyssen   و همکتتاران

(1119)، Avni (1112)، Descheemaeker  و همکتتتتتاران

( بتتته نتتتتایج  1110و همکتتتاران ) Sidorchuk( و 1112)

 مشابهی رسیدند.  

هتایی کته قابلیتت هتدایت     کته ختاک  با توجه بته ایتن  

 ،تر باشتد یمنس بر متر بیشدسی ز چهارها از الکتریکی آن

صتورت  (، در ایتن 1832شتوند )احمتدی،    شور نامیده متی 

گچستاران )اعتم از دریتال و دژستلیمان(      های منطقهخاک

زیترا میتانگین    ،هتای شتور قترار داد   غالباً باید در رده خاک

زیمنس بر متر   دسی 11/18ها معادل هدایت الکتریکی آن

الکتریکتی منطقته    کته میتزان هتدایت   در حتالی  ،باشتد  می

زیمنس بر متر   دسی 91/1طور متوس  معادل دهدشت به

 باشد.  می

( چنتین برداشتت   1)تتا   (9از مجموع نتتایج جتداول )  

ی  کتته هتدایت الکتریکتتی در آبکنتدهای منطقتته   شتود  متی 

دسی زیمنس  48/1دهدشت )سوی و دهدشت( از حداکثر 

 SP EC pH SAR %Sand %Silt %Clay (الیه) الیه 
CEC 

Me/l00g 

EXNA 

Me/l00g 
ESP 

 

 

 -ارانسگچ

 دژسلیمان

  سرآبکند
 81/8 81/8 11/3 11/28 11/14 11/13 91/1 11/1 90/8 19/81 اول

 81/1 81/1 11/1 11/19 11/13 11/93 14/1 11/1 91/8 81/81 دوم

12 
 80/1 80/1 31/1 11/11 11/81 11/93 11/1 81/1 40/1 11/81 اول

 13/1 13/1 91/11 11/10 11/83 11/80 82/1 11/1 91/8 11/82 دوم

21 
 91/11 9/1 91/1 11/89 11/99 11/11 18/1 11/1 11/0 31/93 اول

 8/18 8/18 11/3 11/18 11/20 11/81 11/1 21/1 31/2 12/93 دوم

12 
 11/2 11/2 01/4 11/13 11/81 11/21 11/1 11/1 12/9 31/81 اول

 11/8 11/8 91/9 11/11 11/90 11/89 20/1 81/1 11/9 11/80 دوم

  ارانسگچ تشدهد

ESP EXNA CEC SAR pH EC SP ESP EXNA CEC SAR pH EC SP  

 حداقل 1/81 4/1 11/1 11/1 91/9 1/.12 81/1 10 01/1 81/1 12/1 9/11 12/1 18/1

 حداگثر 1/44 1/01 1/3 4/31 3/13 81/18 3/14 90 48/1 3/1 48/1 9/11 98/1 1/8

 میانگین 0/21 1/18 1/1 98/1 81/1 13/8 0/10 1/84 91/1 21/1 21/1 0/12 88/1 91/1

21/1 19/1 10/8 11/1 19/1 30/1 1/9 1/11 01/8 8/8 1/11 22/1 2/12 3/19 
حراف نا

 معیار

11/1 18/1 19/1 91/1 11/1 23/1 11/1 81/1 42/1 81/1 90/1 11/1 1/1 98/1 
ضریب 

 تغییرات
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ران گچستا  بر متر تجاوز نکرده ولتی در آبکنتدهای منطقته   

زیمتنس بتر متتر      دسی 01)دریال و دژسلیمان( تا حداکثر 

  CE،ESPطورکلی باال بودن سه پارامتر نیز رسیده است. به

  ی گچساران نسبت به منطقته های منطقهدر خاک SAR و

هتا استت کته    دهدشت، نشان از باال بودن مجموعته نمتك  

تنهتا باعتث از    است که نه شدهها  پذیری خاکباعث انحالل

ه، بلکته باعتث   شتد پاشیدگی بافت و ستاختمان ختاک    هم

پتذیری ختاک نیتز شتده استت و       پذیری و فرسایش انحالل

گسترش فرسایش آبکندی و مورفولتوژی آبکنتدها را    دامنه

کته در  طتوری بته  در دو منطقه متفتاوت نشتان داده استت   

صتورت تتونلی   گچستاران اغلتب آبکنتدها ابتتدا بته      منطقه

 ؛سقف ریزش و توسعه یافته استدرآمده و سپس از ناحیه 

عترب قشتقایی و    ،(1830که در این زمینه قرلتی ) طوریبه

( بتته 1113و همکتتاران ) Boukheir( و 1114همکتتاران )

نتایج مشابه رسیدند و حساسیت ستازند باالدستت )متارن،    

شیل، گ  و نمتك( و نرمتی ختاک را علتل اصتلی توستعه       

 ذکر کردند. فرسایش آبکندی و مرفولوژی متفاوت آبکندها

ر مناطق مورد بررستی  ها دنتایج آنالیز پایداری خاکدانه

و در دو الیه سطحی  سرآبکندهای مختلف از  و برای فاصله

ه شتده است.شتکل پتالن    ارائت  (4)و عمقی خاک در جدول

نشتان   (1)های گچسارن و دهدشت در شکلعمومی آبکند

 داده شده است. 
 

 ها يداري خاكدانهنتايج تجزيه و تحليل پا (:3)جدول

 

( نشتتان داد کتته از ن تتر پایتتداری    1نتتتایج جتتدول) 

ها الیته بتاالیی ختاک در هتر دو منطقته غالبتاً در        خاکدانه

کته  صتورت کالس هفت )آماس( قترار گرفتته استت، بتدین    

هتتای زیتترین در کتتالس یتتك )کتتامالً پراکنتتده( واقتتع  الیتته

هتای   هتای ختاک در الیته    نمونهاند. قابل ذکر است که  شده

شتوند، کته    ها از همدیگر پاشیده می تحتانی در اولین ثانیه

های محلول به مقدار زیاد در یکی از دالیل آن حضور نمك

و  Sidorchukکته  طتوری باشد به ها میاین قسمت از خاک

( 1839( و زارع مهرجتردی و همکتتاران ) 1114همکتاران ) 

 زمینه رسیدند. نیز به نتایج مشابهی در این 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پ(چ هدشت )سمتدر مناطق گچساران )سمت راست( و دشکل عمومی پروفيل آبکند  (:3)شکل

 

 

 

 

نتایج تجزیه و تحلیل 

 12 ها پایداری خاکدانه

 سرآبکنددرصدی از 

  سرآبکند سرآبکنددرصدی از  12 سرآبکنددرصدی از  21

 
 الیه اول الیه دوم الیه اول الیه دوم الیه اول الیه دوم الیه اول الیه دوم

 شهر دهدشت (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (3)کالس (1)کالس

 روستای آبکری –ی  سوی منطقه (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس

 دریال -ی  گچساران منطقه (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس

 دژ سلیمان –ی  گچساران منطقه (1)کالس (8)کالس (1)کالس (1)کالس (8)کالس (1)کالس (1)کالس (1)کالس
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مورد  عمل آمده در دو منطقههای بهبا توجه به بررسی

به طور کلی عوامل شود که  گیری می مطالعه چنین نتیجه

-شغالباً سه عامل فرسای منطقه وددر مؤثردر ایجاد آبکند 

-پذیری خاک، تخریب پوشش گیاهی و شدت بارندگی می

تغییر کاربری اراضی و با باشد و عامل انسانی نیز 

تشدید کننده میزان  ،برداری نامناسب از زمین بهره

. نوع کاربری اراضی مورد اشغال فرسایش بوده است

آبکندها تماماً در قبل مرتع بوده و در حال حاضر زراعت 

 .باشددیم می

های مناطق مورد مطالعه بر اساس  آبکندبندی  قهدر طب

با توجه به بازدیدهای صحرائی و و موقعیت مکانی 

و تکمیل های میدانی از برداشت مطالعات حاصل

 منطقههای آبکندکه  نتیجه گرفته شد ،هانامه پرسش

اند. غالباً بر روی دشت واقع شده شهرستان دهدشت

های کم و بیشی عارضهاگرچه دارای منطقه های این دشت

، درصد( 1-11ها )هستند ولی با توجه به وضعیت شیب آن

های آبکندای را دارند ولی های دامنههمان شرای  دشت

شهرستان گچساران با توجه به شرای  خاص زمین شناسی 

های از )میشان، آغاجاری و گچساران( غالباً دارای شیب

د. نباشدرصد می 81تا  در بعضی موارد و حتی 12تا  پنج

ها آبکنددارای یك سیمای تپه ماهوری است و  منطقهاین 

ها عمل عنوان زهکش تپهها و بهعموماً بر روی شیب

ها دارای گستره وسیعی بوده و روزبروز آبکندکنند. این  می

  یابند.توسعه می

شهرستان  ی منطقههای آبکند دوره تکاملی بر اساس

طور کلی از نوع هکری( بروستای آب -دهدشت )سوی 

ای از موارد از ناحیه پیوسته و مسن بوده و فق  در پاره

باشد.  فعال بوده و در حال پیشروی و توسعه میسرآبکند 

گچساران )دریال و  منطقههای آبکندکه در صورتی

باشند طور عموم از نوع ناپیوسته و جوان میدژسلیمان( به

های فرعی و حتی  ، شاخهآبکندو در تمامی جهات )سر

 د.نباش( در حال توسعه و گسترش میآبکندبستر 

شناسی تکمیل شده از مشخصات ریخت یها نامه پرسش

های فرعی در  شبکهآبکندها حاکی از این بوده است که 

های  تر از شبکهآبکندهای معرف گچساران به مراتب بیش

باشد  در آبکندهای معرف سوی و دهدشت می فرعی

نوع سازند زمین شناسی و وجود رسوبات که طوری به

های شور و گچی با درصد باالی سست ن یر شیل، مارن

زمینه   سیلت و رسوبات رسی سیلتی دوران سوم و چهارم،

ای از آبکندهای متراکم  فراهم  مناسبی برای ایجاد شبکه

 آروده است.

ن ر اقلیمی با همدیگر متفاوت   مناطق مورد بررسی از

هایی را در سایر ن تفاوت اقلیمی تفاوتهستند و همی

دنبال داشته است. پارامترهای مؤثر در توسعه آبکندها به

های خاک دو منطقه، موجب  تفاوت در نمونه ،چنینهم

های نمایانی است تا مورفولوژی آبکندها دارای تفاوت شده

از جمله پروفیل عمودی رأس آبکند، پالن عمومی آبکندها 

های فرعی  طولی و عرضی و ایجاد شبکهو همچنین مقاطع 

 باشند. 

البته باید اشاره کرد که در منطقه دهدشت عواملی 

مثل تغییر کاربری، مساحت حوزه آبخیز هر آبکند و نوع 

داری بر روی اند که تأثیر معنیخاک از جمله عواملی بوده

تر مسئله نوع خاک اند. از همه مهمتوسعه آبکندها داشته

صورت غارمانند عمودی سر آبکندها که به در شکل پالن

های میانی خاک بوده دهنده  وضعیت الیهنشان ،انددرآمده

بندی سستی  برخوردار است که در الیه دوم، خاک از دانه

بوده و میزان امالح محلول در خاک در این بخش نیز زیاد 

همکاران و Poesen  مشاهده شده است. در همین زمینه

(1118) ، Gomez وSchnabel (1113نیز به یافته ) های

بندی ضعیف الیه مشابه رسیدند و میزان باالی امالح و دانه

میانی خاک را علت فرورنشنی و توسعه فرسایش خاک 

 دانند. می

گچساران شرای  تا حدودی متفاوت است.  در منطقه

فری دارد و   که وضعیت زمین شناسی منطقهاز جمله این

ک، وضعیت پوششی و نوع کاربری اراضی همچنین نوع خا

-ترین آن هایی دارد که مهمی دهدشت تفاوتنیز با منطقه

 ها نوع خاک است. 

 

 نتيجه گيري
 .است کشور هر طبیعی منابع ترینمهم از یکی خاک،

 سالمتی و رفاه برای خطری عنوانبه خاک فرسایش اما

از  خندقی خاکفرسایش  .رودمی شمار به انسان

های یندهای مهم تخریب خاک است که در اقلیمفرا
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 حقیق. تشودمختلف سبب تلفات قابل مالح ه خاک می

 در و مختلف سازندهای با اقلیمی منطقه دو در حاضر

 هایحوزه در شناسیخاک و گیاهی پوشش متفاوت شرای 

 غربی جنوب معرف هایحوزه عنوانبه مارون و زهره آبخیز

های ها و تحلیلبرداری . نمونهشد ریزیپی کشور

آزمایشگاهی، میدانی و مطالعاتی در مناطق مورد بررسی 

های فرعی در آبکندهای  حاکی از این بوده است که شبکه

تر از آبکندهای معرف سوی معرف گچساران به مراتب بیش

که نوع سازند زمین شناسی و طوریباشد به و دهدشت می

ی شور و گچی با هاوجود رسوبات سست ن یر شیل، مارن

درصد باالی سیلت و رسوبات رسی سیلتی دوران سوم و 

ای از آبکندهای  زمینه مناسبی برای ایجاد شبکه  چهارم،

های خاک دو  فاوت در نمونهت است. آوردهمتراکم فراهم 

مقاطع طولی و مورفولوژی آبکندها اختالف منطقه موجب 

 .بوده استهای فرعی  و عرضی و ایجاد شبکه
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Study and Comparision of Pedological and Morphoclimatical 

Charastristics of Gullies 

 
A. Shafeie1, M. Khazayi2*, A. Molayi1 and M. Sofi3 

 

Abstract 

Soil is one of the most important of natural resources in each country. But soil erosion is threat for 

human health and welfare which causes inside and outside regional probelems. Gully erosion is one of 

the erosion advanced and severe type which causes topsoil loss. Therefore, the aim of present study 

were morphoclimatical and pedological comparison of gullys formed in the two watersheds of Zohreh 

and Maroon which are located in sensitive Gachsaran and Mishan formations to erosion. This study 

was done by field operations such as; mapping, marking and sampling of gullys soil at different 

distance of headcat. Data was analyzed by EXCEL software. The resoults shows that variations of EC, 

ESP and SAR are more in Gachsaran formation with respect to Dehdasht climate. This difference were 

caused by the different amount of salt in soil. Therfore, soil erosion in Gachsaran is more than 

Dehdasht. So that general profile form of gullies in Dehdasht region were linear and palmate forms 

while in Gachsaran region (Deg-seliman and Drila) are usually unlinear and palmate forms. Headcat 

profile of gachsaran and Dehdasht regions were were caves and plantcover respectively. The result of 

soil stability pieces shows that; upper soil horizon of two regions were in class VII (sewelling) and 

lower soil horizon were in class I (complete despersion). 

 

Keywords: Gully Erosion, Pedological and Morphological charastristics, Soil, Zohreh and 

Maroon watershed. 
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