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 آن، انواع بین در و ددهمي را تشکیل خاک فرسایش از

 و فرسایش عامل ترینبیش خندقي فرسایش

و  Morganاست ) هاحوضه در رسوب کنندهتولید

؛ 2442و همکاران،  Posesen؛ 4005همکاران، 

Ebrahimi  ،2445). در مهمي نقش خندقي فرسایش 

 عناصر هدررفت و دستپایین آب منابع آلودگيگل

 ؛2442و همکاران،  Posesen) دارد خاک غذایي

Ebrahimi ،2445) .اثر بر فرسایش این تشدید 

 شاورزیک اراضي، کاربری تغییر نظیر انساني هایفعالیت

 درگیصورت مي زدایيجنگل دام، زیاد چرای ،غیراصولي

(Rahi  ،2424و همکاران )خندقي فرسایش اگرچه 

 رثیات تحت راایران  خیزآب هایحوزه درصد پنج از ترکم

 زا تواندمختلف، مي شرایط به توجه با ولي ،دهدمي قرار

شود  شامل را حوضه یك فرسایش کل درصد 01 تا 44

(Shirani ،2424 .)زیادی بسیار هزینه ،این برعلاوه 

 برای و شودمي صرف هاخندق رشگست کاهش برای

 . است نیاز طولاني زمان ایپدیده چنین رفع

شناسي عوامل متعددی از جمله خاک، زمین

(Valentin  ،پارامترهای اقلیمي 2448و همکاران ،)

 و گیاهي پوشش اراضي، کاربری هیدرولوژیکي،

و همکاران،  Conoscenti)توپوگرافي  هایشاخص

خندقي نقش دارند.  بر گسترش فرسایش (2445

Nyssen (2444)  احداث جاده و تمرکز رواناب سطحي

در اراضي مرتفع اتیوپي را علت افزایش سهم فرسایش 

 هایویژگي کرده است.ر درصد ذک 88به  22خندقي از 

 برثر وماز دیگر عوامل  ،آن پذیریفرسایش و خاک

 به ،باشد بیشتر سیلت مقدار هرچه. است خندق توسعه

.یابدمي افزایش اراضي شدن خندقي خطر بتنس همان

 کاهش را خاک ساختمان پایداری آلي، مواد کاهش

 نهایتاً و رواناب افزایش نفوذپذیری، کاهش با و داده

 .دبو نخواهد انتظار از دور خندقي فرسایش خطر افزایش

 مناطق معمولاً که داد نشان ایران در محلي مطالعات

 ستنده پذیرترآسیب خندقي فرسایش به نسبت مارني

(Balandeh  ،2442و همکاران)معمولاً ،. زیرا این مناطق 

 دارمق و سدیم ها،نمك قبیل از انحلال قابل مواد دلیلبه

 ندهست همراه تونلي فرسایش و شکاف با ایجاد رس زیاد

(Diaz  ،2442و همکاران) .ویژههب انساني هایفعالیت 

 نجریا آغاز به منجر گیاهي پوشش تخریب و غلط شخم

 در خندق گسترش، موجب رواناب این و شده سطحي

 هایسامانه با نواحي)نظیر  مستعد اقلیمي مناطق

 و مرکزی زاگرس مناطق مانند ایمدیترانه اقلیمي

؛ 2447و همکاران،  Parkner) خواهد شد (شمالي

Vente  ،؛ 2445و همکارانWani  وSudi ،2442). 

 آستانه به فرسایش، برابر رد مقاوم سازندهای و هاخاک

 یازن خندقي فرسایش ایجاد برای یبیشتر توپوگرافى

 و Svoray .(2448و همکاران،  Valentin) دارند

 چنانچه سطح زمین که نشان دادند (،2440)همکاران 

 آستانه کاهش سبب ،بماند پوشش بدون و لخت

 و Imeson .شودمي خندقي فرسایش توپوگرافى

 مقطع شکل اساس بر را هاندقخ (4054)همکاران 

 یبندطبقه رده چهار به منظر زمین در موقعیت و عرضي

 شکل V یهاخندق که اندگرفته نتیجه هاآن. انددهکر

 هاآن شکل U انواع و سطحي باروان فرایند وسیلهبه

 ایجاد سطحي یا و سطحي زیر هاییندافر وسیلهبه

 . شوندمي

 گیاهي پوشش که ددا نشان Rey (2442،)مطالعات 

 باعث درصد 22 میزان به خندق کف و دیواره در موجود

 فعالیت توقف باعث درصد 84 حد در و فعالیت کاهش

 در (،2442) همکاران وMarden  .شودمي هاخندق

 که دادند نشان نیوزلند شمال در خود تحقیق

 شدت و بروز بومي، درختان کشت و کاریجنگل

 .داد خواهد کاهش رصدد 27 تا خندقي را فرسایش

Solomon Ehiz  وOmougbo (2442 در ارزیابي ،)

در توسعه خندق، عواملي چون زهکشي ثر وم عوامل

نامناسب انتهایي، محتوای کم رس، توپوگرافي، فقدان 

ثر ومپوشش گیاهي و کمبود مواد آلي خاک از عوامل 

. استایجاد و توسعه خندق 

Zanjani ( در برر2442و همکاران ،)سي شکل 

ها در استان زنجان، بیان داشتند که شناسي خندقاقلیم

پذیری خاک تخریب پوشش گیاهي و عوامل فرسایش

ها داشته کاربری اراضي نقش مهمي در گسترش خندق

تواند یکي از عوامل عوامل انساني مي ،همچنین .است

(. Roblesa ،2444بر خندقي شدن اراضي باشد )ثر وم

Soleimanpour فرایند بررسي در(، 2448) کارانهم و 

 در متفاوت هایاقلیم در هاخندق گسترش در غالب

 انيبیاب خشك هایاقلیم در که دادند نشان ،فارس استان

 در ثروم غالب فرایند ،معتدل بیاباني خشك سرد،

 خشك هایاقلیم در و سطحي رواناب هاخندق گسترش



824/ . . . يخندق شیگسترش فرسا كیعوامل مورفومتر

 و دسر خشكنیمه و معتدل خشكنیمه گرم، بیاباني

 فرایند سطحي زیر رواناب فرایند ،معتدل ایمدیترانه

 وضعیت راآن دلیل .است هاخندق گسترش در غالب

 راضيا نادرست کاربری خاک، بافت گیاهي، پوشش فقیر

Shirani.کردند بیان مارني شناسيزمین سازندهای و

 حساسیت نقشه ارزیابي و بندیپهنه (، به2424)

 و آماری هایروش از هاستفاد با خندقي فرسایش

 روشنشان داد که در  نتایج احتمالاتي پرداخت.

 یبش اراضي، کاربری پارامترهای، چندمتغیره رگرسیون

 خندق رخداد در را ثیرات بیشترین آبراهه از فاصله و

داشته است.

 هایدشت ویژههب و کرمانشاه استان مناطق عمده

 تشکیلات ،همچنین و زاردیم کاربری با ،استان زراعي

 رسایشف تاثیر تحت قصرشیرین نظیر مناطقي در مارني

 پذیریفرسایشه جمل از عواملي. دارد قرار خندقي

 هب مرتعي اراضي تبدیل شیب، بارندگي، شدت خاک،

 جنگلي از اعم گیاهي پوشش تخریب زراعي، دیم اراضي

 نامناسب، سازیجاده دلیلبه رواناب تجمیع و مرتعي، و

 از کشاورزی غیراصولي اقدامات و يعدنم هایفعالیت

در گسترش ثر ومتواند از عوامل مي شخم جمله

 زمان تاذکر است که لازم به. های استان باشدخندق

در زمینه  کاملي و جامع مطالعات ،پژوهش حاضر انجام

 ش،فرسای نظر از بحراني هایعرصه بندیپهنه و جانمایي

 استان در ندقيخ فرسایش عوامل گسترش وها ویژگي

 بندیپهنه هدف با حاضر پژوهش ،لذا. بود نشده انجام

 بندیطبقه و استان در خندقي هایعرصه

 بندیاولویت همچنین و هاآن مورفوکلیماتیك

 تعیین نیز و خسارات میزان نظر از استان هایخندق

 اجرا و احيطر هاخندق گسترش و ایجاد در ثروم عوامل

 .ه استشد

 هاروش و مواد

 استان ،مطالعه مورد منطقه: مطالعه مورد منطقه 

 در است که مربع کیلومتر 21222 وسعت با کرمانشاه

 یزانم میانگین. واقع شده است کشور غربي ضلع میانه

 بر است، که مترمیلي 118 ،استان سطح در بارندگي

 استان در ،شده اصلاح دومارتن بندیطبقه اساس

 فراسرد مرطوب خیلي اقلیم از اقلیم چهارده ،کرمانشاه

. اردد وجود گرم بیاباني همچنین و ایمدیترانه اقلیم تا

 سطح در شده ذکر مختلف هایاقلیم پراکنش نقشه

 Jalili) است شده داده نشان ،4 شکل در کرمانشاه استان

.(2440 ،و همکاران

شده اصلاح دومارتن روش اساس بر کرمانشاه استان اقلیمي بندیطبقه -1 شکل

 هپای هاینقشه اطلاعات، کمك به: میدانی هایبررسی

 هایعکس از استفاده با نیز و موجود هایگزارش و

 روی هامحدوده و مشخص استان خندقي مناطق هوایي،

 مشخص 4:284444 و 4:84444 توپوگرافي هاینقشه
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 زا استفاده با شده، مشخص خندقي مناطق اقلیم. شد

 شده اصلاح دومارتن روش با و اناست اقلیمي نقشه

 روی و (2440و همکاران  Jalili) شد مشخص

 با. شد منتقل 4:84444 مقیاس با توپوگرافي هاینقشه

 ،میداني بازدیدهای و شده تهیه هاینقشه از استفاده

 هنقش و مشخص اقلیم هر تیپیك خندقي مناطق مجدد

 در خندقي پهنه 45 ،بررسي این در. شد ترسیم مربوطه

 از هکتار 122017 مجموعاً که شد شناسایي استان

در  (.الف -2شکل ) شودمي شامل را استان مساحت

 قشهن شده، یاد نقشه با اقلیم نقشه انطباق با ،نهایت

.(ب -2شکل ) شد ترسیم ،مطالعه منظورهب واحدکاری

رمانشاهک استاندر  خندقي فرسایش کاری )ب( لف( و واحد)ا پهنه نقشه -2 شکل

 پهنه سه تا یك بین ،وجود صورت در اقلیم، هر در

 معرف عنوانهب خندق یك ،پهنه هر در و انتخاب خندقي

 و میداني عملیات انجام با. شد انتخاب تکرار دو و اصلي

در موثر  عوامل شناسنامه ،مورفومتریك هایبررسي

، طبیعي عوامل از جمله هاایجاد و گسترش خندق

هر  در ،در مجموع. شد بررسي انساني و فیزیوگرافي

 ،کف در 4های مدرجمیله( یك شماره) معرف خندق

ت های راسکناره و خندق پیشاني و بالاکند سر نزدیك

 قاطن کاریسیمان و کوبيمیله با نصب شد که آن و چپ

 ن،استیش توتال دوربین از استفاده با و مشخص، ثابت

 هایشاخه و آن عرض و طولي رخنیم و عمومي پلان

. شد ترسیم Autocad افزارنرم وسیلههب و برداشت فرعي

 هایویژگي و شد انجامدر سه خندق  هاگیریاندازه

 شده آوریجمع هاینمونه در خاک شیمیایي و فیزیکي

  .شد ثبت و گیریاندازه

منظور بررسي عوامل در مرحله عملیات میداني و به

ر مناطق مورد د هاخندقبر توسعه و گسترش ثر وم

یك فرم مشخصات تهیه و تکمیل شد. در این  ،ارزیابي

های مدیریتي عرصه، اعم از نوع کاربری، ویژگي ،فرم

1 Benchmark 

مدیریت رایج بر عرصه هر کاربری، نوع و شدت عوامل 

روش ارزیابي به ،فشار بر منابع کاربری اراضي منطقه

ت و وضعی ،عنوان مثالکارشناسي تعیین و ثبت شد. به

چرای دام، نوع دام غالب در منطقه، مدیریت رایج شدت 

و شدت تغییر  ، نوعورزی، شواهد، روندشخم و خاک

 ،کاربری و تخریب اراضي، شخم در زیر اشکوب جنگل

تراشي و دیگر شواهد رایج شخم در جهت شیب، جنگل

ها در منطقه که ممکن است در روند و گسترش خندق

 .باشند، ثبت شدثر ومدر منطقه 

های بندی نتایج بررسيضمن جمع ،پایان در

های خندقي استان به تفکیك اقلیم و میداني، محدوده

بندی شد. در هر و پهنهي یشناسادقي اصلي نپهنه خ

 ،اقلیم اصلي که پراکنش خندق در آن غالب بود

های خندقي تفکیك مشخصات فني و مدیریتي محدوده

مناطق مشخصات  ،همچنیندر جداول ارائه شد. و  شد

های خندقي مختلف با یکدیگر مقایسه شد. و پهنه

مدیریتي )مدیریت ثر ومعوامل اصلي و  ،این برعلاوه

کاربری( یا فیزیکي )اقلیمي، خاک و توپوگرافیك( بر 
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توسعه و گسترش هر پهنه خندقي و نیز هر محدوده 

  .و معرفي شدي یشناسااقلیمي 

     و بحث جینتا

مورفومتریك شامل  مشخصات تیپیك ،2ل جدو

 78و  84، 28خندق،  پیشانيابعاد هندسي در مقاطع 

در خندق اصلي برای هر یك  را خندق پیشانياز  درصد

نشان  گیری شدهاندازه و مطالعه شدههای پهنهاز 

 یاهکه در اقلیم هشد این بر سعي ،راستا این در. دهدمي

 با .دشوگیری انجام نمونه ،اهمیت و وسعت بیشترین با

 ابانتخ اقلیم زیر و اقلیم هشت ،موضوع اهمیت به توجه

 ،4جدول  ،همچنین .گرفتند قرار بررسي مورد و

، تیپ نظیر موقعیترا ها خندقمشخصات عمومي 

های مورفومتریك هر سه اراضي، عرصه و برخي ویژگي

های خندق مورد مطالعه )اصلي و تکرارها( در پهنه

 دهد.مي استان نشانشده يیشناساخندقي 

های معرف مورفومتریك خندق هایویژگي -1جدول 

 اقلیم
پهنه خندقي

 معرف
 عرض و عمق )متر(

پیشاني 

 خندق
 درصد از پیشاني 28

درصد از  84

 پیشاني

درصد از  78

 پیشاني
میانگین

خشك مهین

سرد

ماهیدشت

58/2 8 8/1 7/2 2/2 عرض بالای خندق

48/2 8/2 2 2/4 5/4 عرض پایین خندق

02/4 0/4 7/4 4 48/4 عمق خندق

سرفیروز آباد

27/42 40 2/42 8/48 2/8 عرض بالای خندق

2/2 0 1/4 1 4 عرض پایین خندق

82/2 2 8 1 4/2 عمق خندق

هوکله

48/5 1/7 41 0/7 5/2 عرض بالای خندق

22/4 8/4 8/4 8/4 4 عرض پایین خندق

47/2 8/2 8/2 2 7/4 عمق خندق

مرطوب 

 معتدل
دهلق

87/5 2/5 2/7 8/5 44 عرض بالای خندق

78/4 8/4 8/4 8/4 8/4 عرض پایین خندق

58/2 2/2 2/2 2 2 عمق خندق

 يلیخ

مرطوب 

سرد

گدارچشمه

 0/1 2/7 2/2 4/8 4 عرض بالای خندق

87/4 8/4 7/4 2/4 8/4 عرض پایین خندق

87/4 1/2 2 8/4 1/4 عمق خندق

مرطوب نیمه

سرد
ار آبادجب

24/8 0/5 2 8 28/4 عرض بالای خندق

8/4 8/4 2/4 8/4 1/4 عرض پایین خندق

48/5 5/2 2/2 2/4 18/4 عمق خندق

مرطوب 

سرد

بالاخان

47/8 1/7 2 5/1 8/2 عرض بالای خندق

28/4 2/4 5/4 2/4 2/4 عرض پایین خندق

24/4 0/4 8/4 28/4 2/4 عمق خندق

گاهتخت

22/8 2/1 2 8/8 4/4 عرض بالای خندق

27/4 2/4 1/4 1/4 1/4 عرض پایین خندق

17/4 2/4 2 0/4 1/4 عمق خندق

خشكنیمه

 معتدل
سید ایاز

 2/8 5 2/2 0/8 8/2 عرض بالای خندق

 8/2 5/4 2/2 8/2 1/2 عرض پایین خندق

 5/4 4/2 2/4 2 8/4 عمق خندق

خشك 

بیاباني 

عتدلم

نفت شهر

27/8 5 2/2 0/8 8/2 عرض بالای خندق

 8/2 5/4 2/2 8/2 1/2 عرض پایین خندق

 5/4 4/2 2/4 2 8/4 عمق خندق

5/2 8/8 1/2 2/8 42 عرض بالای خندق

خشك 

بیاباني گرم
0/222/25/278/2عرض پایین خندقسومار

27/4 2/4 4/4 4/4 2/4 عمق خندق
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های مختلف استان کرمانشاههای مطالعه شده در اقلیمعیت و برخي مشخصات خندقموق -2جدول 

شکل 

مقطع 

خندق

 رخنیمشکل 

عمودی 

پیشاني 

خندق

پلان 

 پیشاني

خندق

پلان عمومي 

خندقشبکه 

طول 

خندق معرف

ارتفاع از سطح 

دریا )متر(

تیپ 

اراضي

شیب متوسط 

)درصد(

نوع 

خندق

پهنه 

خندقي

سهم از 

کل 

اطق من

خندقي 

اقلیم

ذوزنقه  معرف 2 ایدشت دامنه 4184 244 خطي اینقطه عمودی

 ماهیدشت

14/22
خشك نیمه

سرد

ذوزنقه  2تکرار  7 ایدشت دامنه 4184 244 ایپنجه اینقطه عمودی

ذوزنقه  2تکرار  4 ایدشت دامنه 4128 424 خطي اینقطه عمودی

V شکل سرفیروزآب معرف 0 تپه 4804 824 ایپنجه ایشاخه عمودی

 اد
ذوزنقه  2تکرار  2 ایدشت دامنه 2284 2184 ایپنجه ایشاخه عمودی

V شکل  معرف 28 کوه 4184 144 ایپنجه مدور مایل

شکل V هوکله  2تکرار  28 کوه 4144 124 ایپنجه مدور عمودی

V شکل  2تکرار  28 واریزه بادبزني 4284 474 ایپنجه مدور مایل

V شکل  معرف 48 فلات 4744 224 موازی اینقطه مایل
صحنه 

 )دهلق(
82/8 

معتدل 

شکل V مرطوب  2تکرار  48 فلات 4544 044 موازی ایشاخه مایل

V شکل  2تکرار  48 فلات 4784 824 موازی اینقطه مایل

V شکل  معرف 21 ایواریزه 4844 224 موازی نوکدار مایل

 گدارهچشم

02/2
خیلي 

 مرطوب سرد

V شکل  2تکرار  21 تپه 4844 284 موازی اینقطه مایل

V شکل  2تکرار  22 تپه 4148 27 موازی اینقطه مایل

V شکل  معرف 28 تپه 4544 214 خطي اینقطه مایل

شکل V تختگاه  2تکرار  28 تپه 4544 184 خطي اینقطه مایل

V شکل  2تکرار  28 تپه 4524 184 خطي اینقطه مایل

V شکل  معرف 24 تپه 4824 114 ایپنجه اینقطه عمودی

جبارآباد 77/2
مرطوب نیمه

سرد
V شکل مایل اینقطه ایپنجه 780 4814 تپه 22 2تکرار 

V شکل  2تکرار  41 تپه 4814 244 ایپنجه نقطه ای مایل

V شکل مایل مدور ایپنجه 874 4184 پهت 28 معرف
بالا خان 52/47 مرطوب سرد

V شکل مایل مدور خطي 114 4144 تپه 22 2تکرار 

ذوزنقه  معرف 2-8 ایدشت دامنه 184 4444 ایپنجه ایشاخه عمودی

 22/44 سید ایاز
خشك نیمه

 معتدل
ذوزنقه  2تکرار  2-8 ایدشت دامنه 184 284 ایپنجه ایشاخه عمودی

ذوزنقه  2تکرار  2-8 ایدشت دامنه 154 4544 ایپنجه ایخهشا مایل

ذوزنقه  معرف 2-8 اراضي پست 284 2844 پنجه ای ایشاخه عمودی

 47/45 نفت شهر
خشك بیابا 

 ني معتدل
ذوزنقه  2تکرار  2-8 اراضي پست 284 424 پنجه ای ایشاخه عمودی

ذوزنقه عمودی ایشاخه پنجه ای 254 274 اراضي پست 8-2 2تکرار 

ذوزنقه عمودی ایشاخه پنجه ای 284 244 ایدشت دامنه 2-4 معرف سومار 47/4
خشك

 بیاباني گرم
ذوزنقه  2تکرار  4-2 ایدشت دامنه 254 24 خطي مدور عمودی

  
مرکب عمودی مدور خطي 54 204 ایدشت دامنه 2-4 2تکرار 

ن ای مساحت ،بر اساس نتایج: خشک سردقلیم نیمها

درصد کل  81/22 وهکتار  282151اقلیم در استان 

شود. مساحت مناطق مساحت استان را شامل مي

 ترتیببه هکتار است که 422528 ،خندقي در این اقلیم

کل  اقلیم، استان و درصد 14/22و  22/24،14/8

سه پهنه خندقي  .دهدتشکیل ميهای استان را خندق

در شهرستان  واقعهو ماهیدشت، سرفیروزآباد و کله

 .است اقلیمي منطقه این معرف هایاز خندق کرمانشاه

 با مساحت، این پهنه :ماهیدشت پهنه خندقی

شهر  مرکز استان و در جنوب غربي در هکتار 7/2544

 صلاحم که کواترنر شناسيزمیند روی سازنو ، کرمانشاه

نشست شده از سازند کشکان و رسوبات جوان رسوبات ته

ت . تیپ اراضي دشاست واقع شده است، لادستبا آبرفتي

 244عمق متوسط خاک در این منطقه  و ایدامنه

و  يرس، سیلتي بافت خاک سطحي عمدتاً با مترسانتي

 خندق و طول متوسط مساحت. رسي است يبافت عمق

 منطقه دارای است. متر 244 ومتر مربع  2444 ترتیببه

رخ نیم متر است. 2184های طویلي تا طول خندق

ارائه  ،2طولي و پلان خندق معرف در این پهنه در شکل 

و پیشاني ، پلان عمومي شبکه خندقي ه است.شد

ع شکل مقطبا ای نقطه، ایپنجه ترتیبعمودی خندق به

 ،خندق ایجاد در ثروم طبیعي . عواملای استذوزنقه
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 ،همچنین .استخاک  پذیریفرسایش و بالا شیب شامل

 در)نامناسب  شخم و آبراهه کف يگیاه پوشش تخریب

 در خندق ایجاد انساني عوامل از تواندمي (شیب جهت

 .(1)شکل  باشد محدوده این

منطقه ماهیدشت معرف هایخندق( ب) عمومي پلان و( الف)طولي  رخنیم -3 شکل

سرد خشك مهنی اقلیم در اراضي تخریب و خندق گسترش در( دیم زراعت) کاربری تغییر نقش -4 شکل

 دیم زراعت صورتبهدر این منطقه  اراضي کاربری

 شامل هاخندق گسترش از ناشي خسارت و بوده،

 تخسارا .است تولید توان کاهش و زراعي اراضي تخریب

 ملشا خندق گسترش از ناشي نیز دستپایین در وارده

 میزان افزایش سدها مخازن برای رسوب کردن فراهم

 یخیزسیل افزایش آب، کیفیت کاهش آب آلودگيگل

 اصلاح ،منظوربه .است هارودخانه در گذاریرسوب اثر در

 استفاده شیب بر عمود شخم از عمق،کم هایخندق

 کار گونههیچ تربزرگ هایخندق در ،اما .است شده

 هایسازه از استفادهاست.  نگرفته صورت اصلاحي

 جامان فلزی، سبك سدهای از استفاده و ،چینخشکه

 از نيگابیو هایسازه از استفاده و بیولوژیکي هایفعالیت

 منظوربه پیشنهادی و استفاده مورد هایروش جمله

.است هاخندق گسترش از جلوگیری

 مساحت با، این پهنه :سرفیروزآباد خندقی پهنه

 شهر جنوب در و استان مرکز در هکتار 5/12478

 هایلایه کشکان شناسيزمین سازند رویو  کرمانشاه

 یاتپه ،اراضي در این پهنه تیپ. واقع شده است مارني

 خاک متوسط عمق و درصد نه منطقه متوسط شیب با

 الارض سطح خاک بافت متر باسانتي 244 منطقه این در

 ایجنت. است رسي الارضتحت خاک بافت، رسي سیلتي

 از عمق به سطح از عمدتاً  که دهدمي نشان آزمایش

 و شده کاستهدر این پهنه خندقي  لتسی و شن میزان

 .شودمي افزوده رس میزان بر

 ،همچنین، مربع متر 44244 ،معرف خندق گسترده

 منطقه این در هاخندق ، عرض و عمقمتوسط طول

(. 2 و 4 جدول) متر است چهارو  42، 824 ترتیببه

 شکل در پهنه این در معرف خندق پلان و طولي رخنیم

 رخمنیو  پیشاني، شبکه عمومي پلان .است هشد ارائه ،8
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 عمودی و ایشاخه، ایپنجه ترتیببه خندق عمودی

 پوشش تخریب .است شکل V خندق مقطع با شکل

 انيانس عوامل زراعي از به مرتعي اراضي تبدیل و ،گیاهي

 (.2 شکل) است خندق این گسترش

سرفیروزآباد رفمع هایخندق( ب) عمومي پلان و( الف)طولي  رخنیم - 5 شکل

سرفیروزآباد معرف هایخندق در اراضي تخریب و خندق گسترش در گیاهي پوشش تخریب و مرتعي اراضي تبدیل نقش -6 کلش

 درگذشتهدر این پهنه خندقي،  اراضي کاربری

 .تتغییر یافته اس دیم زراعت که به بوده جنگل صورتهب

 محدوده در هایخندق گسترش از ناشي خسارات

 کاهش و زراعي اراضي تخریب شامل ،خندق گسترش

 زا ناشي دستپایین در وارده است. خسارات تولید توان

 مخازن برای رسوب کردن فراهم شامل ،خندق گسترش

 یخیزسیل افزایش آب آلودگيگل میزان افزایش سدها

 ظرفیت کاهش هارودخانه در گذاریرسوب اثر در

که در منطقه کار اینبا توجه به  .است آبي هایسازه

 رد بیولوژیکي عمل اما، انجام ،اصلاحي انجام نشده است

 و گابیوني هایسازه اجرای ،حوضه بالادست

 در کاریجنگل توسعه آبراهه، داخل در چینيخشکه

 رقق و بذرکاری ،شیب بر عمود شخم اجرای و منطقه

 و استفاده مورد هایروش جمله ازبالادست  در

 هاخندق گسترش از جلوگیری ظورمنبه پیشنهادی

 .است

 22841 مساحت با ،این پهنه :هوکله یخندق پهنه

 رد و کرمانشاه شرقي جنوب در و استان مرکز در هکتار

 سازند روی ،همچنین، مرتعي و زراعي اراضي

 ارنيم ترکیبات با کرمانشاه رادیولاریته شناسيزمین

 طقهمن متوسط شیب با کوه اراضي تیپ. است واقع شده

درصد  28ترتیب ه بهمنطق این در خاک متوسط عمقو 

 رسي الارضسطح خاک بافت. است مترسانتي 18 و

 يلوم رسي الارضتحت خاک بافت و لومي، شني و لومي

 ،متوسط طول و هکتار چهار ،معرف خندق گستره. است

، 144 ترتیببه منطقه این در هاخندقعرض و عمق 

 معرف خندق پلان و طولي رخنیم. است متر سهو  پنج

 عمومي پلان. است هشد ارائه ،7 شکل در پهنه این در
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 ترتیببه خندق عمودیرخ نیمو  پیشاني، شبکه

 شکل v خندق مقطع شکل با مایل و مدور ای،پنجه

 دو شامل ،خندق ایجاد عوامل(. 2 و 4 هایجدول) است

 دتش به ،طبیعي بخش در .است انساني و طبیعي بخش

 ششپو تخریب و خاک پذیریفرسایش ،شیب، دگيبارن

 ،خندق این گسترش در ثروم انساني عوامل ازو گیاهي 

 زراعي به مرتعي اراضي تبدیل گیاهي، پوشش تخریب به

توان اشاره مي هاجنگل قطع و نامناسب برداریبهره و

.(5)شکل  کرد

هوکله عرفم هایخندق( ب) عمومي پلان و( الف)طولي  رخنیم -7 شکل

هوکله معرف هایخندق در اراضي تخریب و خندق گسترش در گیاهي پوشش تخریب و مرتعي اراضي تبدیل نقش -8 شکل

 گذشته دردر این پهنه خندقي،  اراضي کاربری

فته تغییر یا دیم زراعت و مرتع به و بوده جنگل صورتبه

 تخریب شامل ،هاخندق گسترش از ناشي خسارات .است

 هایراه تخریب و تولید توان کاهش و زراعي اراضي

 اراضي و مراتع بر وارد خسارت است. روستایي

 .است توابعه توان کاهش و تخریب صورتبه ،کشاورزی

 ،خندق گسترش از ناشي دستپایین در وارده خسارات

 بزرگ سدهای مخازن برای رسوب کردن فراهم شامل

 در .است آب آلودگيگل میزان افزایش کرخه، مثل

 لازم .است نگرفته صورت اصلاحي کار گونههیچ ،منطقه

 یکيمکان عملیات اقلیم این مناطق سایر در ،است ذکر به

 انندم بیولوژیکي و چینيخشکه و بندیگابیون مانند

 مهار منظوربه آن بالادست و آبراهه بستر در کارینهال

 رد بیولوژیکي عملیات انجام است. شده انجام خندق

 اجرای و بذرپاشي و بذرکاری ، شاملهضحو بالادست

 چینيخشکه و گابیوني هایسازه اجرای ،قرق عملیات

 اراضي در باغات توسعه و کاریدرخت ها،آبراهه داخل در

 پیشنهادی و استفاده مورد هایروش جمله ازدار شیب

 .است هاخندق گسترش از جلوگیری منظوربه

 این مساحت ،نتایج ساسا بر: معتدل مرطوب اقلیم

 مساحت. است استان مساحت کل درصد 2/4 اقلیم

ها اقلیم، کل استان و خندق این در خندقي مناطق
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. شودمي شامل را درصد 82/8 و 02/4 ،72/7 ترتیببه

 ،یماقل این در شدهمطالعه و يیشناسا خندقي پهنه تنها

 . است استان شرق میانه در دهلق خندقي پهنه

 844 مساحت با ،منطقه این :دهلق یخندق پهنه

 در و صحنه شهر شمال در و صحنه شهرستان در هکتار

 اترنرکو شناسيزمین سازند روی، دهلق روستای نزدیکي

 و خندق محدودهدر  ،بیستون سازند است. واقع شده

 اب دولومیتي و آهکي هایسنگ نوع از که آن دستبالا

 48 ،منطقه طمتوس شیب .قرار دارد فلات اراضي تیپ

 484 منطقه این در خاک متوسط عمق و درصد

 و سير سیلتي ،الارضسطح خاک بافت. است مترسانتي

 نتایج. است سیلتي رسي ،الارضتحت خاک بافت

 از عمدتاًدر این پهنه خندقي  که دهدمي نشان آزمایش

. شودمي کاسته سیلت و رس میزان از عمق به سطح

 42144 ترتیببه ،معرف و طول متوسط خندق گسترده

 عرض و عمق ،همچنین. است متر 224 و مربع متر

 است متر سه و 2/7 ترتیبها بهخندق متوسط

 پهنه ،معرف خندق طولي رخنیم(. 2 و 4 هایجدول)

، شبکه عمومي پلان. شودمي ملاحظه ،0 شکل در دهلق

 ،موازی ترتیبخندق به عمودیرخ نیمو پیشاني 

 عوامل است. شکل V مقطع ا شکلب مایل، و اینقطه

 است. انساني و طبیعي بخش دو شامل خندق ایجاد

 تخریب و خاک پذیریبارندگي، شیب، فرسایش شدت

 دیلتبه از عوامل طبیعي و ضحو بالادست گیاهي پوشش

 زراعت و نامناسب برداریبهره و زراعي به مرتعي اراضي

 شکل)است  خندق این گسترش انساني از عوامل ،دیم

44.)

دهلق معرف هایخندق( ب) عمومي پلان و( الف)طولي  رخنیم -9 شکل

دهلق معرف هایخندق در اراضي تخریب و خندق گسترش در گیاهي پوشش تخریب و مرتعي اراضي تبدیل نقش -11 شکل



 825/  . . . آن اقلیمي بندیپهنه و خندقي فرسایش گسترش مورفومتریك عوامل

 محدوده در خندق گسترش از ناشي خسارات

 کاهش و زراعي اراضي تخریب شامل خندق گسترش

 زا ناشي دستپایین در وارده خسارت. است ولیدت توان

 مخازن برای رسوب کردن فراهم شامل خندق گسترش

 افزایش آب، آلودگيگل میزان افزایش سدها،

 ها، کاهشرودخانه در گذاریرسوب اثر در خیزیسیل

 اجرای .است کوچك آبي هایسازه آبگیری ظرفیت

ها، خندق هضحو و اطراف در کارینهال بندسارها،

 بیولوژیکي، عملیات اجرای بندسارها اجرای ،همچنین

 هایدیم از جمله روش اراضي در شخم صحیح اجرای

 از منظور جلوگیریاستفاده و پیشنهادی به مورد

 ها است.خندق گسترش

 این مساحت ،نتایج اساس بر: سرد مرطوب اقلیم

 مساحت .است استان مساحت کل درصد 48/42 ،اقلیم

 بترتیها به، استان و خندقاقلیم این در يخندق مناطق

 پهنه. شودمي شامل را درصد 52/47و 02/2، 22/21

 ،گهواره گاهتخت و جوانرود بالاخان منطقه خندقي

 . است اقلیمي منطقه این معرف عنوانبه

 سازند رویاین پهنه،  :بالاخان یخندق پهنه

قرار  درصد 24 متوسط شیب با رادیولاریت شناسيزمین

 24 ،منطقه این در خاک متوسط عمق گرفته است.

 افتب و لومي، رسي ،الارضسطح خاک بافت با مترسانتي

 گسترده و طول. است رسي سیلتي ،الارضتحت خاک

 رخنیم .است متر  874 هکتار 8/2 ترتیبق، بهخند

 ملاحظه ،44 شکل در دهلق پهنه معرف خندق طولي

 عمودیرخ نیمو پیشاني ، شبکه عمومي پلان. شودمي

 V مقطع شکل با مایل و مدور ای،پنجه ترتیببه خندق

 شیب ،بارندگي شدت .(2و  4 هایجدول) است شکل

گیاهي  پوشش تخریب و خاک پذیریفرسایش ،زیاد

 برداریبهره و کاربری عوامل طبیعي و تغییر عنوانبه

 ترشگس انساني عوامل عنوانبهانسان  وسیلهبه نامناسب

 (.42 شکل) هستند دقخن این
 

 
 بالاخان معرف هایخندق( ب) عمومي پلان و( الف)طولي  رخنیم -11 شکل

 

 
 بالاخان معرف هایخندق در اراضي تخریب و گسترش در انسان وسیلهبه نامناسب برداریبهره و کاربری تغییر نقش -12 شکل

  



 820/  . . . آن اقلیمي بندیپهنه و خندقي فرسایش گسترش مورفومتریك عوامل

 گذشته دردر این پهنه خندقي،  اراضي کاربری

 زراعت و مشجر مرتع که به بوده مشجر عمرت صورتبه

 ندقخ گسترش از ناشي خسارات .تغییر یافته است دیم

 زراعي اراضي تخریب شامل ،خندق گسترش محدوده در

 بر وارده خسارت .است تولید توان کاهش و مرتعي و

 از ناشي خسارات شامل ،کشاورزی اراضي و مراتع

 وارده راتخسا. است هاآن تولید توان و اراضي تخریب

 افزایش شامل ،خندق گسترش از ناشي دستپایین در

 اثر در خیزیسیل افزایش آب، آلودگي میزان

آب است.  کیفیت کاهش ها،رودخانه در گذاریرسوب

 و بذرکاری و چینيخشکه گابیوني، هایسازه از استفاده

 جمله از مرتع و دام بین تعادل عایتر بذرپاشي،

 گسترش از جلوگیری نظورمبه پیشنهادی هایروش

 .است هاخندق

 2212 مساحت با، این پهنه :گاهتخت خندقی پهنه

 واقع گاهتخت روستای در گهواره بخش شمال در هکتار

 دارد، قرار سخت شیلي سازند روی آن معرف خندق و

و  شیب .است خندق گسترش باعث انحلال سازوکار که

 و درصد 28 ترتیببه ،همنطق متوسط عمق

 تباف و رسي الارضسطح خاک بافت با متر،سانتي444

گسترده و طول . است سیلتي رسي الارضتحت خاک

 ،همچنین. است متر 244 و هکتار 84 خندقمتوسط 

 است متر دو و چهار هاخندق متوسط و عمق عرض

 پهنه معرف خندق طولي رخنیم(. 2 و 4 هایجدول)

 يعموم پلان .شودمي ملاحظه 42 شکل در ،دهلق

 اینقطه خطي، خندق عمودیرخ نیمو پیشاني ، شبکه

 ،بارندگي شدت. است شکل V مقطع شکل با مایل و

 پوشش تخریب و خاک پذیریفرسایش ،زیاد شیب

 و کاربری تغییر و طبیعي عوامل عنوانبه گیاهي

 عوامل عنوانبه ،انسان وسیلهبه نامناسب برداریبهره

 (.41 کلش) هستند خندق این گسترش انساني

 

 
 بالاخان معرف هایخندق( ب) عمومي پلان و( الف)طولي  رخنیم -13 شکل

 

 
 گاهتخت معرف هایخندق در اراضي تخریب و گسترش در انسان وسیلهبه نامناسب برداریبهره و کاربری تغییر نقش -14 شکل

 



 814/  . . . آن اقلیمي بندیپهنه و خندقي فرسایش گسترش مورفومتریك عوامل

 گذشته دردر این پهنه خندقي،  اراضي کاربری

افته تغییر ی دیم زراعت و مرتع که به بوده مرتع صورتبه

 محدوده در هاخندق گسترش از ناشي خسارات .است

 و مرتعي و زراعي اراضي تخریب شامل ،خندق گسترش

 دستپایین در وارده خسارات. است تولید توان کاهش

 آلودگي میزان افزایش شامل ،خندق گسترش از ناشي

 در گذاریرسوب اثر در خیزیسیل افزایش آب،

 عملیات انجاماست. آب  کیفیت کاهش ها،انهرودخ

 و رقق عملیات اجرای و بذرپاشي و بذرکاری بیولوژیکي،

 جادای و هاخندق بستر در فلزی سبك سدهای از استفاده

 کشت و مثمر درختان کاشت منطقه، در چینخشکه

 جمله از بازده کم اراضي در آن توسعه و دارویي گیاهان

 گسترش از جلوگیری ورمنظبه پیشنهادی هایروش

 .است هاخندق

 ینا مساحت ،نتایج اساس بر: سرد مرطوبنیمه اقلیم

. شودمي شامل را استان مساحت کل درصد 2/48 اقلیم

 هکتار 27722 ،اقلیم این در خندقي مناطق مساحت

 کل اقلیم و درصد 77/2و 22/7 ترتیببه که است

 در خندقي مناطق. شودمي شامل را استان هایخندق

 منطقه خندقي پهنه .دارند قرار مرتعي و زراعي اراضي

 .است اقلیمي منطقه این معرف عنوانبه ،جبارآباد

 8/2842ت مساح بااین پهنه،  :جبارآباد خندقی پهنه

 شمال در و دینور بخش و صحنه شهرستان در هکتار

 ایروست جنوب کیلومتری دو فاصله به و دینور شرقي

 متوسط عمق با ،معرف خندق. تاس شده واقع جبارآباد

 رسي الارضسطح خاک بافت دارای ،مترسانتي 54 خاک

. است رسي سیلتي الارضتحت خاک بافت و لومي

 مترهزار  24 ترتیببهگسترده و طول متوسط خندق 

 متوسط و عمق عرض ،همچنین. است متر 114 و مربع

 معرف خندق طولي رخنیم. است متر سه و پنج هاخندق

 پلان. شودمي ملاحظه ،48 شکل در جبارآباد پهنه

 ترتیببه خندقرخ نیمو پیشاني ، شبکه عمومي

 است شکل V مقطع با عمودی و اینقطه ای،پنجه

 ،زیاد شیب ،بارندگي شدت .(2 و 4 هایجدول)

 وانعنبه گیاهي پوشش تخریب و خاک پذیریفرسایش

 نامناسب برداریبهره و کاربری تغییر و طبیعي عوامل

 نای گسترش انساني عوامل عنوانبه ،انسان وسیلهبه

 (.42 شکل) شودمحسوب مي ،خندق
 

 
 جبارآباد معرف هایخندق( ب) عمومي پلان و( الف) طولي رخنیم -15 شکل

 

 
 جبارآباد عرفم هایخندق در اراضي تخریب و گسترش در انسان وسیلهبه نامناسب برداریبهره و کاربری تغییر نقش -16 شکل



 814/  . . . آن اقلیمي بندیپهنه و خندقي فرسایش گسترش مورفومتریك عوامل

 ورتصبه گذشته در در این پهنه خندقي، اراضي کاربری

 در هاخندق گسترش از ناشي خسارات .است بوده مرتع

 و زراعي اراضي تخریب شامل ،خندق گسترش محدوده

 در وارده خسارات است. تولید توان کاهش و مرتعي

 انمیز افزایش شامل ،خندق گسترش از ناشي دستپایین

 رد گذاریرسوب اثر در خیزیسیل افزایش آب، آلودگيگل

با  .است سدها مخازن برای رسوب کردن فراهم ها،رودخانه

 هنگرفت صورت اصلاحي کار هیچ منطقه که درتوجه به این

 برای هاآن از استفاده و خاکي کوتاه هایسد است، احداث

 و بندیگابیون شخم، صحیح روش اجرای ماهي، پرورش

 پیشنهادی هایروش جمله از ،هاخندق در چینيخشکه

 .است هاخندق گسترش از جلوگیری منظوربه

 ،مساحت این اقلیم در استان: سرد مرطوب خیلی اقلیم

درصد کل مساحت استان  22/1هکتار است که  447284

مناطق خندقي در این گستره  ،همچنین. شودرا شامل مي

، که درصد  02/2و  22/4، 80 ترتیب، استان و کل بهاقلیم

 خندقي پهنه گرفته است.مرتعي قرار  در اراضي زراعي و

 .تاس اقلیمي منطقه این معرف عنوانبه ،گدارچشمه منطقه

 44242 با مساحتاین پهنه،  :گدارچشمه پهنه خندقی

روی سازند و معرف این منطقه در غرب شهر جوانرود هکتار 

 هکي وهای آاز سنگجنس آن که  است واقع شده ایلام

 تند و ،محدوده خندقي معرفشیب  .استای واریزه بیشتر

کم و  ،عمق متوسط خاک در این منطقه .است درصد 21

 سيي رتسیل ،الارضبافت خاک سطح و مترسانتي 24 حدود

گستره و طول . استرسي لومي  ،الارضو بافت خاک تحت

 ،مربع متر 7844 ترتیببه ،معرف خندق و عرض متوسط

 طولي رخنیم .متر است دوعمق متوسط  بامتر  شش و 224

. شودمي ملاحظه ،47 شکل در جبارآباد پهنه معرف خندق

 ،موازی خندق عمودیرخ نیمو پیشاني ، پلان عمومي شبکه

 ،بارندگي شدت (.2و  4 هایاست )جدول و مایل نوکدار

 يگیاه پوشش تخریب و خاک پذیریفرسایش ،زیاد شیب

 تبدیل گیاهي، پوشش خریبت و ،يطبیع عوامل عنوانبه

 قطع و نامناسب برداریبهره و زراعي به مرتعي اراضي

 گسترش انساني عوامل عنوانبه مراتع تخریب و هاجنگل

(.45 شکل) رودشمار ميبه خندق این

 

 
 گدارچشمه معرف هایخندق( چپ) عمومي پلان و( راست) طولي رخنیم -17 شکل

 

 
 گدارچشمه معرف هایخندق در اراضي تخریب و گسترش در انسان وسیلهبه نامناسب برداریبهره و اربریک تغییر نقش -18 شکل



 4144، 1، شماره 41جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي812

 ودهب مرتع صورتبهدر این پهنه خندقي،  اراضي کاربری

 محدوده در هاخندق گسترش از ناشي خسارات .است

 و مرتعي و زراعي اراضي تخریب شامل ،خندق گسترش

 يناش دستپایین در وارده اراتخس است. تولید توان کاهش

 آب، آلودگيگل میزان افزایش شامل ،خندق گسترش از

 ها،رودخانه در گذاریرسوب اثر در خیزیسیل افزایش

با توجه به  .است سدها مخازن برای رسوب کردن فراهم

است،  نگرفته صورت اصلاحي کار هیچ منطقه که دراین

 پرورش برای هاآن زا استفاده و خاکي کوتاه هایسد احداث

 و بندیگابیون شخم، صحیح روش اجرای ماهي،

 پیشنهادی هایروش جمله از هادر خندق چینيخشکه

 .است هاخندق گسترش از جلوگیری منظوربه

 نای مساحت ،نتایج اساس بر: معتدل خشکنیمه اقلیم

. شودمي شامل را استان مساحت کل درصد 17/1 اقلیم

 اناست هایخندق کل و اقلیم این در خندقي مناطق گستره

 منطقه خندقي پهنه. است درصد 22/44 و 52/14 ترتیببه

 .است اقلیمي منطقه این معرف عنوانبه ،سیدایاز

 وانعنبهاین پهنه،  :قصرشیرین ایاز سید خندقی پهنه

 شهر شرق در هکتار 2/27455 مساحت با مناطق این معرف

 متر 184 متوسط ارتفاع اب آغاجاری سازند روی ،قصرشیرین

 عمق. است واقع شده درصد دو متوسط شیب و دریا سطح از

 افتب و لومي سطحي بافت با مترسانتي 424 ،خاک متوسط

 گستره، طول. است رسي و لومي رسي ،تحتاني خاک

 ،4444 ،هکتار 44 ترتیببه ،خندق ، عرض و عمقتوسطم

 در دهلق هپهن معرف خندق طولي رخنیم. است متر دو و 2

 پیشاني و، شبکه عمومي پلان. شودمي ملاحظه ،40 شکل

 و ایشاخه پلان ای،پنجهترتیب به ندقخ عمودیرخ نیم

 هایجدول) است ایذوزنقه خندق مقطع شکل با عمودی،

 که دادند نشان نیز( 2444) همکاران و Ahmadi(. 2 و 4

 و گرم خشكنیمه مناطق در هاخندق عرضي مقطع

 اقلیم با مناطق در و شکل ایذوزنقه عمدتاً اینهمدیترا

 شیب ،بارندگي شدت. هستند شکل V ،معتدل خشكنیمه

 گیاهي پوشش تخریب و خاک پذیریفرسایش ،زیاد

 برداریبهره و کاربری تغییر و ،طبیعي عوامل عنوانبه

 این شگستر انساني عوامل عنوانبه انسان وسیلهبه نامناسب

 (.24 شکل) است خندق
 

 
 بالاخان معرف هایخندق( ب) عمومي پلان و( راست)طولي  رخنیم -19 شکل

 

 
 سیدایاز معرف هایخندق در اراضي تخریب و گسترش در انسان وسیلهبه نامناسب برداریبهره و کاربری تغییر نقش -21 شکل
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 دیم زراعت صورتبهدر این پهنه،  اراضي کاربری

 محدوده در هاخندق رشگست از ناشي خسارات .است

 و ابنیه و ارتباطي هایراه تخریب شامل ،خندق گسترش

 ت.اس تولید توان کاهش و زراعي اراضي تخریب ،سیساتات

 ،خندق گسترش از ناشي دستپایین در وارده خسارات

 رد خیزیسیل افزایش آب، آلودگيگل میزان افزایش شامل

 آبگیری یتظرف کاهش و هارودخانه در گذاریرسوب اثر

 گسترش از جلوگیری منظوربه. است کوچك آبي هایسازه

 با گیاهي سدهای از استفاده هایتوان به روش، ميهاخندق

ها، خندق از بعضي در اکالیپتوس و شمشاد هایگونه

 ،قرق و حفاظت شامل بیولوژیکي هایروش از استفاده

 نبود حساس به توجه با کارینهال و بذرپاشي و بذرکاری

 و بیولوژیکي سدهای از استفاده و شناسيزمین سازند

 با اراضي کاربری و الرشدسریع ایهدرخت کشت توسعه

 .کرد اشاره هاآن پتانسیل به توجه

 حتمسا ،نتایج اساس بر:  معتدل بیابانی خشک اقلیم

تشکیل  را استان مساحت کل درصد 47/1اقلیم  این

اقلیم و کل مناطق  این در خندقي مناطق مساحت .دهدمي

را شامل  استان درصد 47/45 و 22/71 ترتیببه ،خندقي

 معرف عنوانبه ،شهرنفت منطقه خندقي پهنه. شودمي

 .استاین اقلیم  مناطق

 2/1104 مساحت بااین پهنه،  :شهرنفت خندقی پهنه

 شرق گرمسیری مراتع و قصرشیرین شهرستان در هکتار

طول، عرض و عمق  گستره، .است واقع شده شهر نفت

 و ،4/7 ،2844هکتار،  44 ترتیبف، بهمعر خندقمتوسط 

 حاصل کواترنر رسوبات روی ،معرف خندق. است متر 5/4

 .قرار دارد مارن و سنگ ماسه ترکیبات با آغاجاری سازند از

 شیب با ،متر 284 دریا سطح از منطقه متوسط ارتفاع

 این در خاک متوسط عمق. است درصد هفت متوسط

 تباف و لومي سطحي خاک بافت با مترسانتي 424 منطقه

اني پیش، شبکه عمومي پلان .است لومي رسي ،تحتاني خاک

 عمودیرخ نیم و ایشاخه ای،پنجه خندقي عمودیرخ نیمو 

(. 2و  4 هایجدول)ای است ذوزنقه خندق مقطع شکل با

 رشهنفت پهنه در معرف خندق طولي و پلان عمومي رخنیم

 و شده گذاریمین اراضي محدوده در گرفتن قرار لیلدبه

 برداشت ایران علیه عراق جنگ دوران به مربوط ممنوعه،

 و طبیعي بخش دو شامل خندق ایجاد عوامل. ه استشدن

 ریپذیفرسایش ،زیاد شیب ،بارندگي شدت. است انساني

 و طبیعي عوامل عنوانبه گیاهي پوشش تخریب و خاک

 ،انسان وسیلهبه نامناسب برداریهبهر و کاربری تغییر

 شکل) است خندق این گسترش انساني عوامل عنوانبه

24.) 
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 خسارات .است مرتع صورتبه این پهنه، اراضي کاربری

 ،خندق گسترش محدوده در هاخندق گسترش از ناشي

. است تولید توان کاهش و زراعي اراضي تخریب شامل

 ،خندق گسترش از ناشي دستپایین در وارده خسارات

 رد خیزیسیل افزایش آب، آلودگيگل میزان افزایش شامل

 ممنوعه به توجه با. است هارودخانه در گذاریرسوب اثر

 صورت هاخندق مهار منظوربه عملیاتي هیچ ،منطقه بودن

 و بالادست در بیولوژیکي عملیات اجرای .است نگرفته

 کشت و داریمرتع هایطرح اجرای ها وخندق حاشیه

 جلوگیری منظوربه پیشنهادی ،خشکي به مقاوم هایگونه

 .است هاخندق گسترش از
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 ندقخ مساحت ،نتایج اساس بر: گرم بیابانی خشک اقلیم

 اقلیم، در آن وسعت که است هکتار 1140 اقلیم این در

 درصد 47/4 و 45/4 ،28/45 ترتیببه ها،خندق کل و استان

 منطقه خندقي پهنه. شودمي شامل را استان هایخندق کل

 .استاین اقلیم  مناطق معرف عنوانبه ،سومار

 مساحت با ،منطقه اینپهنه  :سومار خندقی پهنه

 شهر جنوب در و بگیلانغر شهرستان در هکتار 5/2802

 راقع کشور مرز نزدیکي در و کیلومتر پنج فاصله به سومار

 444 ،منطقه این در خاک متوسط عمق .است شده واقع

 اکخ بافت و لومي الارضسطح خاک بافت. است مترسانتي

 دهدمي نشان آزمایش نتایج. است لومي رسي ،الارضتحت

 کاسته لتسی و شن میزان از ،عمق به سطح از عمدتاً که

شبکه،  عمومي پلان .شودمي افزوده رس میزان به و شده

ي پیشان و ایشاخه ای،پنجه خندق عمودیرخ نیمو پیشاني 

 است ایذوزنقه آبکند مقطع شکل عمودی با آبکند

 خندق طولي و پلان عمومي رخنیم(. 2و  4 هایجدول)

 هشدن برداشتشهر نفت پهنهاین محدوده همانند  در معرف

 و خاک پذیریفرسایش بارندگي، توان به شدتمي. ستا

 تخریب عنوان عوامل طبیعي وبه گیاهي پوشش تخریب

عنوان عوامل به نامناسب برداریبهره و گیاهي پوشش

 (.22 شکل) اشاره کرد هاگسترش این خندق انساني

 

 
 نسانا وسیلهبه نامناسب برداریبهره و کاربری تغییر نقش -22 شکل

 سومار معرف هایخندق در اراضي تخریب و ترشگس در

 

 خسارت و بوده مرتع صورتبه این پهنه، اراضي کاربری

 ،خندق گسترش محدوده در هاخندق گسترش از ناشي

 وششپ تخریب و انسان وسیلهبه نامناسب برداریبهره شامل

 گسترش از ناشي دستپایین در وارده خسارت. است گیاهي

 تولید توان کاهش و زراعي راضيا تخریب شامل ،خندق

 عملیاتي هیچ منطقه بودن ممنوعه به توجه با. است هاآن

 از استفاده .است نگرفته صورت هاخندق مهار منظوربه

 و کاریربذ و قرق، حفاظت شامل ،بیولوژیکي هایروش

 جلوگیری منظوربه پیشنهادی هایاز جمله روش ،بذرپاشي

 .استطقه در این من هاخندق گسترش از

 

 گیرینتیجه

مجموع سطح مناطق  ،دست آمدههبر اساس نتایج ب

 47هکتار است که حدود  140508خندقي استان کرمانشاه 

درصد از سطح استان کرمانشاه را در بر گرفته است. بر 

اقلیم موجود  41اساس نقشه اقلیمي دومارتن اصلاح شده، از 

ست که اقلیم اقلیم دارای مناطق خندقي ا هشتدر استان، 

سطح مناطق خندقي با  بیشترینخشك سرد دارای نیمه

درصد را به خود اختصاص  14/22هکتار و معادل  422528

( با بررسي هفت 2441و همکاران ) Karamداده است. 

بارش سالانه، متوسط  ب،یشامل ارتفاع، ش ،عامل کمکي

 ریز یبا دما یمطلق دما، تعداد روزها کمینهدما،  کمینه

 كیماتیپنج منطقه مورفوکل سالانه یو متوسط دما صفر

  .کردند یيشناسا کرمانشاه در سطح استان خندقي

در منطقه سرفیروزآباد  ،ترین پهنه خندقي استانبزرگ

خشك سرد بوده هکتار در اقلیم نیمه 12478با مساحت 

متر ارتفاع از سطح دریا  284شهر با است. پهنه خندقي نفت

متر ارتفاع  4544گاه با هنه خندقي تختارتفاع و پ کمینه

پهنه  همچنین،. استترین پهنه مرتفع ،از سطح دریا

متر میلي 222ماهیدشت و سرفیروزآباد کرمانشاه با 

گدار و بالاخان جوانرود باران و پهنه چشمه کمینه ،بارندگي

ذکر  هلازم ب. اندبارندگي را داشته بیشینهمتر میلي 724با 

شهر و سومار که از نظر اقلیمي دقي نفتپهنه خن ،است

متر در سال میلي 254دارای متوسط بارش  ،بیاباني هستند

بوده است. بر اساس اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل 

های سطحي در قسمت های خاک، بافت خاک در لایهنمونه

لومي، سیلتي لومي تا رسي و  ،های منتخبخندقپیشاني 

رت رسي تا رسي سیلتي و رسي صوبه ،در خاک زیرسطحي

درصد رس در بافت سطحي مناطق  ،. همچنیناستلومي 

که در نفت شهر با  طوریبه است،منتخب خندقي متغیر 

مقدار  بیشتریندرصد  82گاه با و تخت ،درصد کمترین 42

بیشترین مقدار رس  ،درصد 2/82تا  47ها بین و سایر پهنه

در تحقیقي ( 2444)و همکاران  Soufi نتایج را دارند.

 ،های استان قزوینمنظور بررسي مورفوکلیماتیك خندقبه
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 یداراعمدتاً استان  يمنتخب خندقنشان داد که مناطق 

 . هستند يلوم يلتیو س ي، رسيبافت لوم

های معرف در مناطق سید ایاز، موقعیت خندق

شهر، سومار و ماهیدشت سرفیروزآباد منطبق بر کف نفت

گدار، بالاخان، امنه و در مناطق چشمهدشت و یا روی د

گاه منطبق بر دره واقع شده هو و تختدهلق، جبارآباد، کله

های خندقي استان از نوع پهنه بیشتراست. پلان عمومي 

 گاه با پلانای است. موارد استثنا، پهنه خندقي تختپنجه

گدار و دهلق با پلان موازی های خندقي چشمهخطي و پهنه

های سرفیروزآباد، سید ایاز، در پهنهپیشاني  بود. پلان

ای در مناطق دهلق، جبارآباد و شاخه ،شهر و سومارنفت

گدار و در سایر ای و در پهنه چشمهمدور نقطه ،گاهتخت

ها در مناطق خندقپیشاني ها مدور است. شکل پهنه

جبارآباد، ماهیدشت، سرفیروزآباد، سید ایاز، نفت شهر و 

گدار، بالاخان، دهلق، و در مناطق چشمه عمودی ،سومار

 ایل است. گاه متخت هو وکله

Soufi ( 2444و همکاران ) استان  یهاخندقدر بررسي

 ،یاپنجه اعمومها خندق يپلان عمومنشان دادند که  نیقزو

ها آنپیشاني  رخنیمو شکل  یاها شاخهآنپیشاني پلان 

،  Vنیز هاقخند ي. شکل مقطع عرضهستند یو عمود لیما

U ای شکل بود. مطالعات و ذوزنقهKhazayi  و همکاران

شکل پلان ( در حوضه زهره و مارون نشان داد که 2442)

 يو هم خط ایپنجه صورتهم به ،خندق در منطقه يعموم

 صورتبه غالبا ،در مناطق خندقي شدید ،است، البته

لان پ ،همچنین .نشده است دهید يبوده و خط ایپنجه

غار ها، مورد مطالعه آن در مناطقخندق پیشاني  يعموم

 نشان ،نتایج این تحقیق .است ياهیپوشش گ یمانند و دارا

های استان روی تشکیلات داد که بخش مهمي از خندق

ویژه در مناطق غربي استان هپذیری بالا بمارني با فرسایش

 Heshmatiشهر قرار دارد. نتایج های سومار و نفتدر دشت

سازند  هشتنیز نشان داد که از میان  (2424و همکاران )

کشکان و  ران،یسه سازند اممارني استان کرمانشاه، 

و  به انحلال حساسیت ،يتوپوگراف طیشرا لدلیبه یآغاجار

 ي از نظرمارن یسازندها نیرتریپذبیآس ،یکاربر رییتغ

 .هستند فرسایش خاک

های مرتعي و درصد مناطق خندقي در عرصه 74حدود 

دلایل از اند. درصد در مناطق کشاورزی شکل گرفته 24

 پذیریاز جمله فرسایشعواملي توان به ایجاد خندق مي

خاک، شدت بارندگي، شیب، تبدیل اراضي مرتعي به دیم، 

اقدامات نادرست کشاورزی نظیر  و تخریب پوشش گیاهي

 و همکاران Ghezelsoflooشخم در جهت شیب، اشاره کرد. 

گسترش در استان گلستان نشان دادند که  (2445)

 یکاربر يشناسنیسازند زمبا  يمیها رابطه مستقخندق

 يراصولیاز جمله احداث غ ،ياقدامات انسان ریو سا ياراض

و  Nekouiemehr. دارد یاو درون مزرعه یيروستا یهاراه

های مورفومتری در بررسي ویژگي ( نیز2444همکاران )

ي در منطقه ارمند استان چهارمحال و فرسایش خندق

خندق را به دو بخش عوامل  کنندهعوامل ایجاد بختیاری

شیب و سیل و عوامل انساني مانند تغییر  مانندطبیعي 

سازی و احداث تخریب پوشش گیاهي، جاده کاربری اراضي،

 .دنپل تقسیم کرد

ه در برنددهد که عامل پیشنشان مي ،نتایج این تحقیق

تغییر کاربری اراضي و  ،های خندقي در استانپهنهتوسعه 

هاد پیشن ،بنابراین .تخریب پوشش طبیعي گیاهي است

های احیای پوشش گیاهي در قرق و اجرای طرح تا شودمي

منظور ای برخوردار باشد و بهاین مناطق از اولویت ویژه

های ها و مدیریت این محدودهتر خندقکنترل مناسب

های بیولوژیکي و شود از اجرای طرحخندقي توصیه مي

 بیومکانیك استفاده شود.

 موجب ،بازدهکم و دارشیب زارهایدیم گسترش

ها این عرصه ،علاوهاست. به شده خندقي فرسایش گسترش

از عملکرد تولید محصول بسیار پایین برخوردار هستند. 

ضمن برگرداندن این اراضي به ظرفیت  ،شودپیشنهاد مي

ای و های علوفهیعني مرتع، از کشت گونه ،دطبیعي خو

منظور تقویت خاک سطحي و کاهش گیاهان دارویي به

برداری از عرصه، رواناب سطحي و اقتصادی کردن بهره

های زراعي استان که در در دشت همچنین،استفاده شود. 

های مناطق حساس به فرسایش و یا در محدوده پهنه

 ،آبیاری سطحي سامانهفاده از خندقي استان قرار دارند، است

منجر به جاری شدن آب در پهنه دشتي شده و گاهاً موجب 

. شودها ميتخریب و فرسایش خندقي در این محدوده

 های مناسبسامانهبرداران از شود بهرهتوصیه مي بنابراین،

 ای و تیپ استفاده کنند.آبیاری تحت فشار، مخصوصاً قطره

های استان در سازندهای جایي که عمده خندقاز آن

د اجرای شوتوصیه مي ،اندگروه تبخیری فارس ایجاد شده

های تعادل دام و مرتع در این مناطق در اولویت اول طرح

اقتصادی و  ،کشت درختان مثمر همچنین،قرار داده شود. 

در اراضي  غیره، مقاوم به خشکي از جمله بنه، بادام، مو و
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د. در شوتوصیه مي هستند،لایي که دارای بارندگي نسبتاً با

های خندقي استان مبتني بر ي از پهنهیسیما ،تحقیق حاضر

 همچنین،ها و غالب محل گسترش این پهنه هایاقلیم

برنده این پدیده در استان ارائه شده است. عوامل پیش

ها و نتایج این تحقیق با داده ،شودضرورتاً پیشنهاد مي

ای ها رویکرد بررسي آستانهتحقیقات کاربردی و موردی ب

های ویژه آستانهمحیطي فرسایش خندقي در استان به

در هر  ،های هندسي توسعه خندقتوپوگرافیك و آستانه

 پهنه خندقي استان تکمیل شود. 
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Abstract 

Gully erosion contributes severe land degradation. It is therefore, necessary to identify the aggravating factors and 

to provide for sensitive areas to gully development. The aim of this study was to determine the spatial and climatic 

distribution of gully in Kermanshah Province, Iran and to identify the morphological characteristics and the main 

factors of their development. First, using 1: 20,000 and 1: 50,000 aerial photographs, the predominantly gully 

areas of the province were identified and then this information was corrected using field suevey. The climatic 

zones of the gully areas are identified using existing maps and modified by the Domarten Method. In each climate, 

one to three gully areas were identified as targets and in each of them a gully was identified and two replications 

were identified. The gully chanel chrectreristices were location, landuse, dimensions at the head-cut, intervals of 

25, 50 and 75%, slope, width, length and cross section. The results showed that 17% of areas in the Kermanshah 

Province was affecterd by gully erosion comprising eight sub-climate classes. Dominat topographic conditions of 

gullies were developed at hilly and gentle plain areas with Trapezoidal cross section. The cross section indicated 

deep and V-shaped gully in marl formations (Fars group). These areas included Sarfiroozabad, Somar and 

Jabbarabad where most of gully measures were deeper and wider than other parts. Among the effective factors in 

creating and expanding the gully, we can mention heavy rainfall, slope, soil erodibility and destruction of 

vegetation upstream of the basin as natural factors and change of land use and improper exploitation as human 

factors in developing gully erosion. 
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