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                        چكيده

خشک  نیمه هاي آبخیز خشک و هاي كشاورزي و مرتعی در حوزه یكی از انواع فرسایش آبی كه باعب تخریب زمین

. با توجه به نقش این نوع فرسایش در تخریب خاك، این پژوهش با هدف بررسی و شود، فرسایش خندقی است می

پژوهش سه خندق هاي زراعی و مرتعی در حوزه آبخیز رباط ترك انجام شد. در این  مقایسه فرسایش خندقی در كاربري

هاي راس، وسط و دهانه خروجی تعداد نه پروفیل و  در قسمتو  شد معرف در واحدهاي كاري مرتعی و زراعی انتخاب

 SARدر منطقه شاهد هر كاربري نیز یک پروفیل حفر شد. بافت، مواد آلی، درصد گچ و آهک، هدایت الكتریكی و 

و همچنین، منطقه شاهد، میزان نفوذپذیري در هر واحد كاري  گرفت.گیري و مورد بررسی قرار  اندازههاي خاك  نمونه

ها مانند پالن  مورفومتري آنها، خصوصیات  برداري از خندق گیري شد. با نقشه ها اندازه اك در محل حفر پروفیلخ

طولی و عرضی، عرض باال، پایین و عمق خندق، شكل سطح مقطع، نسبت عرض به عمق، شیب بستر و طول خندق 

و كاتیون سدیم سبب  SARش نشان داد كه میزان گیري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوه اندازه

پخشیدگی ذرات خاك و تشدید فرسایش خندقی در هر دو واحد كاري شده است. در واحد كاري زراعی درصد رس و 

درصد است. در  99/1تا  94/4درصد در الیه سطحی راس خندق معرف و میزان ماده آلی از  11و  93ترتیب  سیلت به

از  و میزان ماده آلی استدرصد در الیه سطحی راس خندق  49و  41ترتیب  د رس و شن بهواحد كاري مرتعی درص

ها بیشتر و نسبت به  كند. در واحد كاري مرتعی در یک سطح مشخص تعداد خندق درصد تغییر می 33/4الی  93/4

ی بیشتر از واحد كاري در واحد كاري زراع TNV مقدار تر هستند. ضمنا نتایج نشان داد كه واحد كاري زراعی فعال

د.  در هر دو واحد نسبت نباش نیز در واحد كاري مرتعی بیشتر از واحد زراعی می  ECو pHمرتعی بوده و عواملی مانند 

 و مرتعی كاري زراعی هايمیزان نفوذپذیري خاك در واحد بوده و ها بیش از یک عرض به عمق در تمامی خندق

 باشند.  متر بر ساعت می سانتی 42/9و  92/4 ترتیب  به

 

 كاري واحد ،نفوذپذیريفرسایش آبی،  ،رفومتريخصوصیات موپخشیدگی، : واژه هاي كليدي

  

 مقدمه

ترین انواع آن  انواع مختلف فرسایش آبی از نظر میزان تخریب و خسارات حاصله یكسان نیستند. یكی از مخرب

اراضی، تخریب  كاهش حاصلخیزي خاك، محدود نمودن استفاده از فرسایش خندقی است كه اثرات قابل توجهی در

 .(Matharu، 9449و  Kukal) دانند تولید رسوب میترین انواع فرسایش در  را یكی از مشخص... دارد و آن  ها و جاده

Hughes و Prosser (9449فرسایش ) رسوب و افزایش ها و ایجاد  ترین نوع تخریب اي را مهم هاي خندقی و كنار رودخانه

( معتقدند كه فرسایش خندقی از زمانی كه رواناب 9441و همكاران ) Carey. اند ههاي استرالیا دانست بار رسوبی رودخانه

ه د، بایی كندن و حمل خاك را داشته باشكه توان طوري آید، به سرعت كافی به حركت در میشود و جریان با  متمركز می
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معتقدند  (9442و همكاران ) Chaplot یابد. دست توسعه میسمت باال خریب خاك زیرین، بهتدریج با ت آید و به وجود می

ها و اكوسیستم است. این  ها بر سر راه تهیه غذا، سالمت انسان ترین چالش ها یكی از مهم كه فرسایش ناشی از خندق

زمانی كه قدرت جریان  ها معموال خندق، مشهودتر است. تأثیر در مناطقی كه تغییرات كاربري اراضی و اقلیم وجود دارد

 د.نآی از آستانه برشی خاك تجاوز پیدا كند، به وجود می

Adediji ( تالش نمودند با بهره9443) و همكاران ( گیري از سامانه اطالعات جغرافیاییGIS موقعیت و توسعه )

ها از قبیل شیب زمین،  برخی از خصوصیات خندق فرسایش خندقی را در مناطق شهري جنوب غرب نیجریه بررسی و

كه شكل  نددنشان دا ها آنه را مشخص نمایند. عمق خندق و حجم خاك تخریب یافت سطح حوضه، متوسط عرض و

بهتر است  شود. در نتیجه جوانب مختلف شیب جریان ایجاد می صورت محدب بوده و از هها در مناطق خندقی ب شیب

 قابل نفوذ، از پوشش گیاهی چمنی استفاده شودسطوح سنگفرشی و سطوح غیر ا بجاي ایجاده كه در اطراف ساختمان

 در ،(9440همكاران ) و Lesschen .دنبال آن توسعه خندق به حداقل ممكن برسد تا از این طریق ایجاد جریان و به

 یشرق جنوب در خشک مهین يا منطقه در یخندق شیفرسا يبرا ریپذ بیآس مناطق شناخت هدف با كه یمطالعات

 يدار نگه تیظرف كاهش و نیزم یسطح هیال در روانابایجاد  علت به به این نتیجه رسیدند كه ندداد انجام ایاسپان

 در يساز مدل اعمال با است، شتریب كشت تحت يها نیزم به نسبت شده رها نیزم در یخندق شیفرسا زانیم ،یسطح

 .دارند قرار كانال اسر اطراف ریپذ بیآس يها نیزم شتریب كه نددیرس جهینت نیبد تاینها ها عرصه نیا

 Kukal  وSingh (9444عوامل متعددي را كه بر رشد خندق ) ند كه این عوامل شامل سطح ها تاثیر دارند، برشمرد

و  Rienksپژوهش  نتایجباشد.  یات خندق، رواناب سطحی و بارش میمنطقه، شیب زمین، شكل شیب، ابعاد و خصوص

 (ESP)تبادلی   درصد سدیم  كه  شود هایی مشاهده می خاكدر  بیشترخندقی  فرسایشكه   نشان داد( 9444همكاران )

  میزان نشان دادن در  یمهم  هاي شاخص دتوان می عاملدو   ها، این  خندقدارند. در   باالیی (SAR)  سدیم  جذب  نسبت و

ها  ( با بررسی خصوصیات خاك و نقش آن در ایجاد و گسترش خندق1994فتاحی و همكاران ) باشد.  خاك  پخشیدگی

)قشالق البرز(  در رأس  منطقه اول هاي كه خاك ندقی در استان قم نتیجه گرفتنددر سه منطقه داراي فرسایش خ

 د. دارنشور و سدیمی و نرمال قرار  شور، هاي در گروه خاكترتیب  )راهجرد( به سوممنطقه  و )نیزار( دوممنطقه  خندق،

هاي لسی با  ین خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاككه در خصوص ارتباط ب پژوهشی(، با 1994) عیسایی و همكاران

كه طول خندق با میزان شن و نسبت جذب  نشان دادند ،ندرود انجام داد اترك و گرگان هاي اشكال فرسایشی در حوضه

 دارد.  بستگی معكوس با میزان گچ و آهک هم بستگی مستقیم و سدیم، هم

آباد استان گیالن را مورد بررسی  فرسایش خندقی در حوزه آبخیز علی ( علل توسعه1991) زاهدي شادفر و صبح

 144) و كاربري مرتع فقیر Qf1و  Ng2شناسی  هاي سنگ نشان داد كه واحد پژوهشقرار دادند. نتایج حاصل از این 

 باشند. صوفی بیشترین گسترش مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی در حوضه آبخیز مورد مطالعه میدرصد( داراي 

ها را تخریب پوشش گیاهی، تغییر كاربري،  هاي استان فارس، علل عمده ایجاد آن هاي خندق بررسی ویژگی با( 1999)

هاي  یاري غیراصولی و تخریب كانالها، احداث جاده مخصوصا جاده خاكی، آب گذر جاده طراحی و ساخت غیراصولی آب

لل توسعه فرسایش خندقی با توجه به مطالعات انجام شده، بررسی عسیل و شیب معرفی كرده است. انتقال آب، وقوع 

 ها كسب نمود. موفقیت بیشتري در امر كنترل آن توان می بهتربا شناخت  باشد، زیرا ضروري میهاي مختلف  در كاربري

 

 ها مواد و روش

مختصات  داراي كه است رودخانه شورهاي  ضهحوزه آبخیز رباط ترك یكی از زیر حو :پژوهشمنطقه مورد 

درجه  92 تادقیقه  49درجه و  99  عرض به شرقی و دقیقه 29درجه و  24تا  دقیقه 41درجه و  24طول  به ،یجغرافیای

با توجه  .استاز سطح دریا  متر 1940 ارتفاع آن كمترین و متر 9099بیشترین ارتفاع آن  .باشد میشمالی دقیقه  42تا 

)مدیریت آبخیزداري  روش دومارتن خشک تعیین شده است درخشک و  خشک تا نیمه ،آمبرژه اقلیم منطقه به روش

هاي  ترین سنگ قدیمی ضهدر این حو شناسی متعلق به زون ایران مركزي است. از نظر زمین(. 1992استان مركزي، 

( PEKسنگ، دولومیت ) ماسه كواتزیت و پاراگنایس و سازند كهر شامل شیل، كامبرین شامل فیلیت،با سن پر یدگرگون
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در منطقه دو  د.شو مشاهده می همراه واحدهاي آبرفتی دوران چهارم ( بهQM4و سازند قم ) (ESمراي ائوسن )و كنگلو

  باشد. میرژیم رطوبتی خاك در منطقه مورد مطالعه آریدیک . وجود دارد  Aridisolsو Entisoilsخاك رده 

با الیه كاربري اراضی، اقدام به تهیه نقشه  1(TMUاي ) از تلفیق نقشه واحدهاي ناحیه: هاي معرف انتخاب خندق

د. شد. در هر كدام از واحدهاي كاري زراعی و مرتعی سه خندق معرف و یک منطقه شاهد انتخاب شواحدهاي كاري 

ترتیب در اراضی  به 9/3و  1/9در واحدهاي اراضی  بوده و Qtدرصد و سنگ شاسی  پنجمنطقه شاهد داراي شیب 

 دهد. ي كاري زراعی و مرتعی را نشان میهاي معرف در واحدها یكی از خندق 1  مرتعی و زراعی قرار دارد. شكل

 

 
 )سمت چپ( معرف در واحد كاري مرتعیخندق )سمت راست(،  خندق معرف در واحد كاري زراعی -1شكل 

 

ها شامل عرض  در هر واحد كاري خصوصیات مورفومتري خندقها:  هاي مورفومتري خندق خصوصيات و ويژگي

 . تیپ خندق مورد بررسی قرار گرفت باال، عرض پایین، عمق، شكل سطح مقطع، نسبت عرض به عمق و

منظور بررسی وضعیت خاك هر واحد كاري اقدام به حفر پروفیل خاك در  بهتعيين مشخصات خاک عرصه خندقي: 

د. البته براي شها شد كه در مجموع نه پروفیل براي هر واحد كاري حفر  سه قسمت راس، وسط و دهانه خروجی خندق

ه و عوامل هاي خاك در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت واحد كاري نیز یک پروفیل حفر شد. نمونهمنطقه شاهد هر 

 مورد بررسی قرار گرفتند. SARبافت، مواد آلی، درصد گچ و درصد آهک، هدایت الكتریكی و 

در  ،همچنینو ها  در محل حفر پروفیل ،در هر واحد كاري براي یک خندقپذيري خاک: بررسي وضعيت نفوذ

 نفوذ هر واحد كاري مشخص شد.گیري و متوسط  هاي دوبل میزان نفوذپذیري خاك اندازه منطقه شاهد، از طریق رینگ
 

 نتايج و بحث

 9999و  909، 909، 1409ترتیب  ها به در واحد كاري زراعی، متوسط عرض باال، پایین، عمق و طول خندق

 2430و  944، 909، 339ترتیب  ها به در واحد كاري مرتعی، متوسط عرض باال، پایین، عمق و طول خندقو متر  سانتی

و  44/9د كه در واحد كاري زراعی این نسبت معادل داگیري شد. بررسی نسبت عرض به عمق نشان  متر اندازه سانتی

و شكل سطح مقطع در واحد كاري  بوده وريها در هر دو واحد، مح . تیپ خندقاست 99/9در واحد كاري مرتعی برابر 

تر از  بافت خاك در راس خندق در واحد كاري زراعی، سبک .استشكل  Uشكل و در واحد كاري مرتعی  Vزراعی 

هاي توزیع اندازه ذرات خاك تفاوت قابل توجهی نداشته و كالس بافتی  بافت خاك مرتعی است. در وسط خندق كالس

باشد. در اراضی زراعی در قسمت دهانه خندق میزان سیلت بیشتر بوده و زمینه رخداد فرسایش  می كلی هر دو واحد،

 دهد. خندق معرف در واحد كاري زراعی را نشان می  هاي خاكنتایج آزمایش  1 . جدولنماید میخندقی را بیشتر 

درصد  33/4الی  93/4رتعی از درصد و در واحد كاري م 99/1تا  94/4میزان ماده آلی در واحد كاري زراعی از 

گیري در زمین زراعی مقادیر قابل توجهی ماده آلی داشت. یه سطحی منطقه شاهد به لحاظ قراركند. البته ال تغییر می
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كه در آزمایشات اكثرا مقادیر كمتر از نیم درصد را  طوري هب ،در واحد كاري مرتعی میزان ماده آلی چندان مناسب نیست

 دو) جز الیه سطحی منطقه شاهد كه به لحاظ وجود پوشش مرتعی قابل توجه، ماده آلی بیشتري هبنشان داد. البته 

مقدار سدیم و جمع كلسیم و منیزیم  دهد كه ها در واحد كاري مرتعی نشان می تغییرات میزان كاتیون درصد( داشت.

باشد. در منطقه شاهد با افزایش  می باالست كه دلیل آن احتماال قرارگیري پروفیل مربوطه در مسیر جریانات سطحی

باشد كه میزان  ها می گر خاك منطقه مقدار كاتیوناز خصوصیات مهم دی یابد. مقدار این دو ماده نیز افزایش میعمق، 

خارج شدن آن و یا شویی و  آن در راس و دهانه خندق واحد كاري زراعی كمتر از واحد مرتعی است كه علت آن آب

، مقدار این دو ماده نیز قابل توجه درصد شن باال باشد. در الیه عمقی منطقه شاهد با وجود رین میي زیها انتقال به الیه

 دهد.  ف در واحد كاري مرتعی را نشان میخندق معر  هاي خاكنتایج آزمایش  9است. جدول 

 
 هاي اولین خندق معرف در واحد كاري زراعی نتایج آزمایش خاك -1 جدول

 برداري نمونه موقعیت راس وسط دهانه
مشخصات 

 نمونه
 الیه سطحی میانی عمقی سطحی میانی عمقی سطحی میانی عمقی

 كلی 93 93 2 49 41 2 42 44 9
آزمایش 

 (%فیزیكی )
 سیلت 11 9 10 90 13 10 42 40 99

 سند 14 29 09 94 44 09 14 3 02

199 499 119 909 134 43 91 11 44 Ca
2+

 + Mg
2+

كاتیون  
(m.e./lit) 431 949 992 999 394 2/12 2/3 19 1/94 Na

+
 

9/90 1/94 1/93 4/94 4/34 1/9 9/9 1/4 9/2 (m.e./lit) SAR 

2/44 2/91 2/94 2/49 99 99 2/93 2/91 99 (%)TNV 

9/94 3/90 4/49 4/91 9/92 93 0/93 0/92 9/24 (%) SP 

49/4 10/4 40/4 94/4 99/4 40/4 90/4 44/4 99/1 (%) OC 

4/0 4/0 9/9 1/0 2/9 3/0 0/0 2/0 2/0 PH 
2/13 9/24 9/91 9/49 4/91 0/2 1/9 0/9 9/1 (ds/m) EC 

لوم 

 سند

سیلتی 

 كلی

سیلتی 

 كلی

لوم 

 سند
 كلی كلی

لوم 

 سند

سندي 

 كلی

سندي 

 لوم كلی
 بافت

 
 هاي خندق معرف در واحد كاري مرتعی خاك آزمایشنتایج  -2 جدول

 برداري موقعیت نمونه راس وسط دهانه

 مشخصات نمونه

 الیه سطحی عمقی سطحی عمقی سطحی میانی عمقی

 كلی 41 41 49 49 42 44 2

 سیلت 11 24 19 19 99 49 12 (%آزمایش فیزیكی )

 سند 49 3 42 44 99 19 94

29 999 4/119 991 14 914 421 Ca
2+

 + Mg
2+

 
 (m.e./lit)كاتیون 

190 234 234 221 2/1 202 1944 Na
+

 

0/94 9/43 9/12 9/21 3/9 1/22 1/91 (m.e./lit) SAR 

49 94 2/99 99 2/99 91 2/94 (%)TNV 

4/92 3/93 2/41 1/99 2/41 1/44 2/44 (%) SP 

90/4 42/4 33/4 93/4 19/4 93/4 93/4 (%) OC 
9/9 4/9 4/9 2/9 9/9 1/9 9/9 PH 

9/91 11 9/23 2/14 1/1 9/12 141 (ds/m) EC 

 بافت كلی سیلتی كلی كلی كلی كلی سیلتی كلی لوم سند
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واالن در  پنج میلی اكیتا  دودر راس خندق بین  SARدر واحد كاري زراعی، میزان شود  طور كه مشاهده می همان

باشد  واالن در لیتر می میلی اكی 91تا  22بین  SARكه در راس خندق واحد كاري مرتعی میزان  لیتر بوده، درصورتی

نماید. در الیه سطحی هر دو واحد میزان  پذیري خاك را به واسطه پخشیدگی یون سدیم ایجاد می كه زمینه فرسایش

SAR هاي میانی و عمقی باعب پخشیدگی ذرات خاك و عامل محدود كننده نبوده، لیكن تجمع یون سدیم در الیه 

و كاتیون سدیم در دهانه خندق معرف واحد كاري  SARرغم كمتر بودن میزان  شود. علی ایجاد فرسایش خندقی می

زراعی نسبت به واحد مرتعی، میزان این شاخص سبب پخشیدگی ذرات خاك و تشدید فرسایش خندقی در هر دو 

شود، نشان  مشخص می SARو   ECوسیله عوامل ترتیب به قلیائیت كه به واحد كاري شده است. بررسی شوري و

مشابه سدیم و جمع كلسیم و منیزیم این دو عامل نیز  گیرند. طبقه شور و قلیا قرار می هاي منطقه در كه خاك دهد می

 .هاي عمقی كمتر است نسبت به الیههاي سطحی  در الیه

TNVبررسی 
د. در د اختالف چندانی نسبت به هم ندارها و منطقه شاه نشان داد كه مقدار این عامل در خندق 1

نیز در   ECو pH. عواملی مانند استاعی بیشتر از واحد كاري مرتعی در واحد كاري زر  TNVها، میزان تمام موقعیت

باشد كه بیانگر شورتر بودن خاك واحد  بیشتر از واحد زراعی می برداري هاي نمونه مرتعی در تمامی موقعیتواحد كاري 

ه شاهد در واحد كاري مرتعی ها و منطق در خندقTNV و SP مرتعی نسبت به واحد زراعی است. مقادیر دو عامل 

اختالف چندانی نسبت به هم ندارند. دامنه تغییرات نفوذپذیري در هر واحد كاري در منطقه خندقی آن و منطقه شاهد 

كند. البته  متر برساعت تغییر می سانتی 92/4 تا 12/9دو واحد كاري نسبت به هم چندان زیاد نیست و بین  ،و همچنین

حال میزان نفوذ در دو واحد هر  هه علت شخم و بهم ریختگی خاك مقادیر نفوذ بیشتر است. بدر واحد كاري زراعی ب

 دلیل اثر سدیم بسیار كم بوده و بیانگر بافت سنگین خاك و ریز دانه بودن آن است.  كاري به

آمده كه این ها باال  هاي كف خندق رخ طولی عمدتا حالت محدب داشته و بعضی قسمت در واحد كاري مرتعی نیم 

ها  رخ عرضی خندق دهد. شكل نیم ها را نشان می باشد و فعال بودن خندق شی از تخریب دیواره و ریزش آن میمساله نا

ها  گر فعال بودن خندق است كه دیوارهدر سه مقطع برداشت شده، بعضا تفاوت زیادي دارند كه این مساله نیز بیان

شكل كند.  و نكته ذكر شده قبلی را تایید میها د ریزند. شكل راس خندق مینال خندق تدریج تخریب شده و داخل كا به

بت عرض به عمق باشد. نس و گسترش هدكت می آنباشد كه بیانگر فعال بودن  ر میراس خندق به حالت عمودي و مقع

 باشد.  می 32/9الی  91/1كاري مرتعی بین و در واحد  4تا  49/1در واحد كاري زراعی بین 

تر هستند كه  فعالها بیشتر و نسبت به واحد كاري زراعی  كاري مرتعی در یک سطح مشخص تعداد خندق در واحد

علت عدم وجود پوشش زراعی و تنک بودن گیاهان در عرصه  هیكی اینكه ب شود، وع از دو عامل منتج میالبته این موض

بیشتر و مشخص است و از سوي دیگر باتوجه به این واحد ضریب رواناب باالتر بوده و تعدد مسیرهاي جریان كامال 

شود  یز بالنسبه بیشتر دیده میشدند، میزان شوري و نمک ن تري جمع می انات آبی از سطح وسیعاینكه جری

در واحد كه  دیگر مساحت حوضه هر خندق در این واحد بیشتر، لذا میزان جریانات نیز بیشتر است. درصورتی عبارت به

علت زراعی بودن منطقه جریانات آبی چندان تداوم  همساعد خاك و نقش آن در ایجاد خندق، بایط نارغم شر زراعی، علی

شود و هرجا كه آب آبیاري تمركز پیدا كرده و یا تخریب  به واحد كاري مرتعی كمتر دیده مینداشته و رواناب نسبت 

 تدریج شرایط ایجاد و توسعه خندق بیشتر شده است.  صورت گرفته، به

هاي  تر از بافت خاك مرتعی است. در وسط خندق كالس فت خاك در راس خندق در واحد كاري زراعی، سبکبا

راضی زراعی در باشد. در ا می كلی، توزیع اندازه ذرات خاك تفاوت قابل توجهی نداشته و كالس بافتی هر دو واحد

نماید. میزان ماده آلی نیز  را بیشتر می رخداد فرسایش خندقی قسمت دهانه خندق میزان سیلت بیشتر بوده و زمینه

خصوص در  به pH كه در همه آزمایشات مقادیر كمتر از دو درصد را نشان داد. مقادیر طوري چندان مناسب نیست به

واحد كاري مرتعی حدود هشت یا باالتر است. وجود مقدار زیاد سدیم در واحد كاري مرتعی نسبت به عناصر دیگر، 

ناپایدار بودن شرایط خاك را در دو  ECو  SARبررسی عوامل  .هاست دانه شویی و عدم تشكیل خاك بیانگر عدم آب

                                                           
1
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برداري خاك مقدار سدیم و  د. در مناطق مورد مطالعه پس از نمونهده ویژه براي واحد مرتعی نشان می هي بواحد كار

 . بودمنطقه كامال مشهود . باال بودن مقدار این دو ماده در گیري شد اندازهجمع كلسیم و منیزیم 

تري از هاي عمقی مقادیر كم هاي سطحی نسبت به الیه توجه است این است كه معموال الیهنكته دیگري كه قابل 

باشد.  می یا انتقال به الیه هاي زیرینشویی و خارج شدن آن و  دادند كه شاید علت آن آب دو عامل مزبور را نشان می

دو واحد كاري  ،در هر واحد كاري در منطقه خندقی آن و منطقه شاهد و همچنین پذیري خاكدامنه تغییرات نفوذ

 كند در نتیجه میزان نفوذ در دو متر برساعت تغییر می سانتی 92/4 تا 12/9نسبت به هم چندان زیاد نیست و بین 

 احد بسیار كم بوده و بیانگر بافت سنگین خاك و ریز دانه بودن آن است. و

 واحد كاري خندق نسبتا فعال بوده و د كه در دوداها در دو واحد كاري نشان  ورفومتري خندقبررسی خصوصیات م

ها كه باعب شده  ریزش دیواره ،ها و همچنین عمودي است و وجود قطعات خاك داخل كانال خندق و شكل راس مقعر

ر خندق با یكدیگر اختالفات هاي عرضی ه رخ نیم ،پروفیل طولی در بعضی موارد حالت تحدب داشته باشد و همچنین

ها بیشتر  هاست. در واحد كاري مرتعی در یک سطح مشخص تعداد خندق زیادي داشته باشند، بیانگر فعال بودن خندق

ها در سه مقطع برداشت شده، بعضا تفاوت  رخ عرضی خندق تر هستند. شكل نیم كاري زراعی فعالو نسبت به واحد 

تخریب شده و داخل كانال خندق  تدریج هها ب كه دیواره یانگر فعال بودن خندق استزیادي دارند كه این مساله نیز ب

فعال  بوده كه بیانگر یکریزند. شكل راس حالت عمودي و مقعر داشته و نسبت عرض به عمق در سه خندق بیش از  می

 باشد. بودن خندق و گسترش هدكت می
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Abstract 

Gully erosion is a type of water erosion which causes degradation in both agricultural 

fields and rangelands as well in arid and semi-arid areas. According the role of soil 

degradation due to erosion, research objectives were to find out investigation causes 

gully erosion in Robat Tork Watershed. In this research three representative gullies 

were selected in agriculture and rangeland working units. In each working unit, samples 

taken from nine soil profiles were analyzed for texture, organic matter, gypsum, total 

lime, pH, EC and SAR. Soil infiltration rate was measured where were drilled profiles 

in each working unit too, In addition, morphometric characteristics of gullies including 

length and lateral profiles, top and down width, depth of gully, the cross section, width 

to depth ratio, the slope of bed, gully length were studied. Results of the study showed 

that SAR and sodium cation are caused dispersion of soil particles and increasing gully 

erosion. percentage of clay and silt is 11% and 29% in surface layer representative head 

cut gully and organic matter is between 0.30% to 1.82% in agriculture unit. In rangeland 

unit, percentage of clay and sand is 41% and 43% in surface layer representative head 

cut gully and organic matter is between 0.29% to 0.99%.In rangeland unit, in a specified 

level, the number of gully is more than agriculture unit. Furthermore, the results showed 

that TNV in agriculture unit and pH, EC in rangeland unit is more than. In both units 

depth to wide ratio is more than 1 in every gully. Permeability of soil is 4.25 cm and 

3.45 cm in agriculture and rangeland units respectively. 
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