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منشاء و فرآيندهاي موثر در تکوين آبکندهاي منطقه خوروبيابانک
تاریخ دریافت1392/012/18 :

تاریخ پذیرش1394/03/06 :

چکيده
منطقه خوروبيابانک واقع در ایران مرکزی از جمله مناطقی است که در معرض فرسایش خاک بوده و علیرغم کمبود
رواناب در منطقه شواهد متعددی از فرسایش آبكندی در منطقه دیده میشود .این اشكال از پيچيدهترین اشكال
فرسایشی هستند که طی چندین مرحله و در طول زمان ،رشد و تحول یافتهاند گفته میشود فرآیندهای طبيعی و
عوامل انسانی در این امر نقش موثری را ایفا میکنند اما تكتونيک جنبا بهعنوان یكی از عوامل مهم در ایجاد بخشی
از آبكندها در این منطقه نقش اساسی داشته و این در حالی است که در هيچیک از منابع داخلی و خارجی به این
عامل در تكوین این پدیده اشارهای نشده است .بر اساس بررسیهای به عمل آمده در این پژوهش میتوان مستندات
الزم بر دخالت تكتونيک جنبا در ایجاد آبكندها را ارائه و این عامل را بهعنوان عاملی در ایجاد فرمهای آشفته یا
فرمهای نامتعادل در منطقه معرفی نمود .به عبارت دیگر هدف اصلی این مقاله طرح عامل تكتونيک جنبا بهعنوان
عامل اصلی در ایجاد آبكندهای اردیب و تاکيد بر تنوع ژنز آبكندهای منطقه مطالعاتی است .تجزیهوتحليل دادههای
اقليمی و اندازهگيریهای صحرایی از ابعاد آبكندها در قالب روشهای تحليلی ضریب هيدروترمال و ضریب ws
نشان داده فرآیندهایی که موجب بهوجود آمدن آبكندها در سه منطقه خور ،بياضه و اردیب شده است ،منشاء اقليمی
 -1کارشناسارشد آزمایشگاه ،گروه زمين شناسی ،دانشگاه اصفهان.
 -2استادیار ،گروه جغرافيا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه گيالن.
 -3استاد جغرافيای طبيعی ،گروه جغرافيا ،دانشگاه اصفهان.
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وسرریز آن و باالخره تغيير سطوح اساس محلی بهواسطه تغييرات زمينساخت در اردیب بوده است.
کليد واژهها :آبكند ،فرسایش ،تكتونيک جنبا ،تغييرات اقليمی ،خوروبيابانک.
مقدمه
فرسایش آبكندی یكی از فرآیندهای مهم دیناميک بر روی دامنهها و سطوح کم شيب است و بهعنوان یكی از عوامل
مهم ناپایداری از آن یاد میشود فرسایش آبكندی به لحاظ انتقال افقهای حاصلخيز خاک و کاهش ظرفيت
نگهداشت آب بسيار قابل توجه است به همين دليل امروزه ارزیابی ميزان و نحوه فرسایش آبكندی در اغلب مناطق
4

جهان به یک موضوع اساسی تبدیل شده است (چپلوت  )5 :2005 ،و تالشهای زیادی برای تشریح ،نحوه ایجاد،
گسترش و مدلبندی این نوع فرسایش صورت میگيرد .اطالعات موجود نشان میدهد که دیرینه تحقيق و مطالعه
در مورد فرسایش آبكندی به پيش از سالهای  1939در ایاالتمتحده آمریكا و در فرانسه به سال  1960برمیگردد.
فرسایش آبكندی بهعنوان یک نوع فرسایش برای اولين بار توسط فوستر در سال  1968عنوان شد از جمله افراد
دیگر که در مورد این نوع فرسایش تحقيقات گستردهای را انجام دادهاند میتوان به ایوان و کوک1971،؛ دیپلوی،
1990؛ پوآسون و کاورس1990 ،؛ دویروپاپی1990 ،؛ آزت1990 ،؛ لودویگ 51995 ،اشاره کرد (به نقل از صوفی،
 .)1382ایرلند 6و همكاران ( )1939با بررسی فرسایش خندقی در جنوب کارولينا 7تفاوت مشاهده شده در اشكال
آبكندها را ناشی از تفاوت در فرآیندهای ایجاد آن دانستند ،هيد )1970( 8به شكل شناسی آبكندها در کوههای راکی
کلرادو ،پواسون 9و همكاران ( )1998به بررسی فرسایش آبكندی ،اهميت و کاربرد مدل و مدلبرداری از فرسایش
خاک توسط آبپخشکنها پرداختند.
ناشترگيل10و همكاران ( )2002در پژوهشی به پيشبينی جریانهای تند در کانالهای آبكندهای موقت ،روند
هيدرولوژیكی پرداختند و از متوسط عرض کانال برای تميز آبكندها از نخ آبها و آبراهههای دیگر استفاده نمودند،
نامبردگان معتقدند که این مشخصه از کانال ،ضرورتاً توسط دبی حداکثر جریان کنترل میشود .پواسون و
همكاران( )2003در بررسی فرسایش خندقی و تغييرات محيطی اعالم کردند که طبقهبندی اشكال فرسایش مربوط
به هيدروليک جریان و انواع مختلف جریانهای آبراههای مانند شيار کوچک ،شيار ،شيار بزرگ ،آبكند موقت ،آبكند

4- chaplot
5- Evan and Cook, Deploey, Poesen and Covers, Douyer and papy, Auzet, Ludwig
6- Ireland
7- south of Karolina
8- Heed
9- Poesen
10- Nachtergaele
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استامبول ترکيه با استفاده از روشهای ژئوفيزیكی و زمينشناسی ،به نقش فعاليتهای معدنی و آبهای زیرزمينی در
کنار ترکيب کانیشناسی (کانیهای رسی) در وقوع این پدیدههای مخرب میپردازد.
روبلسا )2012( 14اثرات توسعه خندقها در تشدید فرسایش خاکهای ریزدانه و به هم زدن شرایط پوشش گياهی
بهوسيله انسانها را کار کرده است برای ارزیابی حجم خاک فرسایش یافته توسط شيارها و خندقها در هر منطقه
مورفومتری و محاسبه پارامترهای عمق و عرض آنها ولكر ،)2011( 15یک روش محاسبه عنوان نموده است.
کانفورت 16و همكاران ( )2011با استفاده از روشهای آماری و ژئومرفولوژیكی در کنار فناوری سنجش از راه دور
و جی.آی.اس فرسایش آبكندی را در بخشی از ایتاليا مورد بررسی قرار دادهاند.
در ایران بين منابع مطالعاتی و تحقيقاتی منتشر شده  ،تعداد اندکی اثر علمی وجود دارد که فرسایش آبكندی در آنها
بهصورت مستقل مورد بررسی و یا موضوع اصلی تحقيق بوده است.
خليلی ( ،)1376به بررسی خصوصيات مورفومتری آبكندهای استان بوشهر ،پرداخته و فاکتورهای مختلف
زمينشناسی در سازند از جمله طول ،عرض ،شيب ،سطح مقطع آبكندها را بررسی نموده است .کریمی ( )1377نيز
به بررسی عوامل موثر بر فرسایش خندقی و معرفی مناسبترین راه های مهار آن در منطقه زهان قائن پرداختهاند.
صمدنژاد ( )1381در طی مطالعات خود نتيجه میگيرد که عامل شيب اراضی مهمترین عامل در مرفولوژی آبكندها
است و پس از آن به ترتيب به عوامل درصد امالح در افق عمقی خاک ،نوع بافت خاک در افق عمقی وکاربری
اراضی اشاره دارد.
صوفی ( )1382تخریب پوشش گياهی ،کاربری نامناسب ،احداث غيراصولی آبگذرها و عدم استفاده از راهحلهای
حفاظتی ،احداث راههای خاکی و آبياری غيراصولی را از علل اصلی ایجاد آبكندها معرفی کرد .حيدری ( ،)1383به
بررسی مكانيزم توسعه فرسایش آبكندی استان کرمان و راعی ( )1383به طبقهبندی آبكندهای استان بوشهر پرداختند
و پس از شناسایی و طبقهبندی انواع آبكندهای منطقه ،چرای مفرط و جادهسازی غير اصولی ،نوع خاک و اقليم
منطقه را بهعنوان عوامل اصلی ایجاد فرسایش آبكندی معرفی کرده است .بياتیخطيبی ( )1384به بررسی نقش
عوامل توپوگرافی و مرفوژنز در خندقزایی دامنههای شمالی قوشه داغ پرداخته و سهم طول دامنه را در طویل شدن
خندقهای منطقه بهمراتب بيش از سایر عوامل توپوگرافی دخيل در رشد خندقها دانسته است.
زارع مهرجردی و همكاران ( )1384آبكندهای استان هرمزگان را در سه طبقه اقليمی فراخشک گرم ،خشک بيابانی
گرم و خشک بيابانی معتدل بررسی کرده و عنوان کردند که بيشترین تعداد آنها در اقليم فراخشک گرم قرار
گرفتهاند .صيادی ( )1385در رساله خود اثر برخی از عوامل موثر بر توسعه فرسایش آبكندی در سازند لسی را در
11- Permanent gully, classic gully
12- Stream
13- Tokgoz
14- Roblesa
15- Volker
16- Confort
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باالدست خندق ،شيب ،تراکم پوشش گياهی و خصوصيات فيزیكوشيميایی خاک بهویژه ميزان سيلت ،امالح محلول
و درجه اشباع خاک در شكلگيری و گسترش فرسایش آبكند در سازندهای لسی موثر میباشند.
یمانی و همكاران ( )1392تأثير ویژگیهای رسوبشناسی در توسعه فرسایش تونلی در سازند فليش مكران را در
محدوده شهرستان جاسک مورد مطالعه قرار داده و اسيدیته گل اشباع ،هدایت الكتریكی ،درصد رس ،سيلت و ماسه
رسوب ،یونهای کلسيم ،پتاسيم ،سدیم و درصد آهک را بهترتيب مؤثرترین عوامل رسوبشناسی بر ایجاد فرسایش
تونلی در منطقه دانستند.
عابدینی ( )1392در تحقيقی با عنوان تجزیهوتحليل کمی فرسایش خندقی در حوضه آبخيز کلقانچای (شرق سهند)
نتایج دادههای برخی از شاخصهای ارزیابی استعداد حوضه به فرسایش خطی بهویژه خندقی نظير  HTKو  Wsرا
نشانگر پتانسيل باالی خندقزایی در حوضه دانست .نظری سامانی و همكاران ( )1393در تحقيقی بر اساس تجزیه
رگرسيونی ،پارامترهایی از قبيل مساحت حوضه آبخيز باالدست خندق ،فاصله باالکند تا مرز حوضه آبخيز ،ارتفاع
باالکند و  SARرا مهمترین شاخصهای مؤثر بر رشد طولی خندق در حوضه آبخيز دره کره شناختهاند .مقاله حاضر
که نتيجه یک پژوهش ميدانی است و برگرفته از طرح پژوهشی دانشگاهی میباشد ،فرسایش آبكندی در منطقه
خوروبيابانک را مورد ارزیابی قرار داده و علت اصلی بهوجود آمدن آنها را به سه عامل تغيير اقليم ،تغيير سطح
اساس محلی و تكتونيک جنبا نسبت میدهد .بدیهی است در هيچ یک از منابع داخلی و خارجی قابل دسترس به
عامل سوم یعنی تكتونيک جنبا اشاره نشده و در این پژوهش برای اولين بار به چنين عاملی اشاره و مورد ارزیابی
قرار گرفته است.
موقعيت منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه که شامل خور ،بياضه و اردیب است از توابع شهرستان نائين به مرکزیت بخش خوروبيابانک بين
طولهای جغرافيایی ْ  55تا ' 15و ْ 55و عرضهای جغرافيایی ' 45و ْ 33تا ْ 34قرار دارد (شكل .)1روستای بياضه در
جنوب دهستان نخلستان از بخش خور و بيابانک با موقعيت جغرافيایی ْ  55تا ' 15و ْ 55طول شرقی و  15و ْ  33تا
' 30و ْ  33عرض شمالی در  58کيلومتری جنوب شهر خور و روستای اردیب با موقعيت ' 45و ْ 54تا ْ  55طول
شرقی و ' 15و ْ  33تا ' 30و ْ  33عرض شمالی در  55کيلومتری جنوبغربی شهر خور و  260کيلومتری
شمالشرقی شهرستان نایين واقع شده است .بيشترین ارتفاع در منطقه ،ارتفاعات بياضه با  2330متر از سطح دریا
میباشد (بنياد مسكن.)150 :1380 ،
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مواد و روشها
جهت بررسی کمی آبكندها در منطقه مورد مطالعه ،دادههای مربوط به عمق ،طول ،عرض و سایر پارامترهای
تاثيرگذار در پيشروی آبكندها بهصورت مستقيم در عمليات ميدانی اندازهگيری شده و جهت تحليل عوامل موثر در
ایجاد آنها با محاسبه ضریب هيدروترمال و ضریب  wsو تهيه جدول سليانينوف به ارزیابی روشهای اقليمی در
مورد تكوین آبكندها مبادرت شده است .اطالعات رسوبشناسی و تحليلهای توپوگرافی از نقشههای  1/50000و
نقشههای زمينشناسی  1/100000و همچنين استخراج و تحليلهای کمی بر روی این دادهها و همچنين استفاده از
عكسهای هوایی ازجمله منابع دیگری است که بهعنوان اسناد تصویری مورد توجه بوده است .برای تهيه نقشهها و
16

تصاویر از نرمافزارهای تخصصی ،استفاده شده و با استفاده از جی.پی .اس مدل 3600

نقاط مربوط به اطالعات

ارتفاعی و مختصات جغرافيایی برداشت شده است .این دادهها توسط نرمافزار آرک جی.آی.اس ،مورد تجزیهوتحليل
قرار گرفتهاند .تصویر سهبعدی منطقه و نحوه تاثير تكتونيک جنبا توسط نرمافزارهای تخصصی نمایش داده شده
است.
یافتهها و بحث
نتایج حاصل از تحقيقات و بررسیهای انجام گرفته در منطقه خور نشان میدهد که آبكندهای منطقه تحت تاثير سه
عامل به وجود آمدهاند و هيچ کدام از این عوامل به شاخصهای اقليمی حاکم در منطقه بستگی ندارد .به عبارت
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منطقه باشند ،دالیل و شواهد استنباطی و آزمایشگاهی از یکسو و نتایج حاصل از ارتفاع سنجی و رسوبشناسی در
منطقه نشان میدهد که تكتونيک جنبا ،پارگی و سرریز نمودن آبگير بياضه از یکسو و تغيير سطح اساس آب در
محل ،منجر به ایجاد سيكل فرسایشی و تكوین گالی ها شده است .در گذشته کارشناسان بر این باور بودهاند که
آبكندها یا گالیها از توسعه و بزرگ شدن شيار آبها به وجود میآیند اما مطالعات بعدی که در کشورهای مختلف
دنيا بهویژه مطالعاتی که در منطقه کلرادو آمریكا انجام شد نشان داد که پيدایش آبكندها فرآیند بسيار پيچيدهای است
که اولين مرحله آن ایجاد یک فرورفتگی در سطح توپوگرافی دشتها میباشد .این فرورفتگی ممكن است طبيعی و
یا در نتيجه از بين رفتن پوشش گياهی باشد .با تجمع هرز آبها در داخل این گودالها سرانجام پدیده انحالل رخ
داده و سبب ایجاد راهروی زیرزمينی و در نهایت با گسترش و ریزش سقف آن ،آبكند و یا گالی ایجاد میگردد .در
کتب و گزارشهای متعدد علمی عوامل موثر در ایجاد رواناب و توسعه آبكندها را به حساسيت سازندهای
زمينشناسی ،تغيير در کاربری اراضی ،استفاده بيش از حد از زمينهای کشاورزی ،کاهش مواد آلی خاک ،چرای
بيشازحد مراتع ،از ميان بردن پوشش گياهی ،رعایت نكردن اصول جادهسازی و تغييرات آبوهوایی در دورههای
خشكسالی نسبت دادهاند ولی اشارهای به نقش تكتونيک جنبا در تكوین و یا بهوجود آمدن گالیها نشده است.
 منشاء و فرآیندهای موثر بر تكوین و تشكيل آبكندهای منطقه مورد مطالعهبرای بسط راهبرد مطلوب در برابر جلوگيری از ایجاد فرسایشآبكندی ،درک علل ایجاد آبكندها ضروری است.
گرچه مطالعات زیادی درباره علل ایجاد آبكندها انجام شده است ،اما هنوز بهعنوان یكی از موضوعات بحثانگيز در
بين محققين مطرح است (سوفو ،)1997 ،17که مجموعه تحقيقات انجام شده منجر به ارائه چند نظریه کلی درباره
علل ایجاد آبكندها گردیده است این نظریات عبارتند از :تغييرات اقليمی ،تغييرات تصادفی درون سيستمی ،تخریب
اکوسيستمهای طبيعی توسط انسان ،تكتونيک جنبا و تغيير سطوح اساس محلی که در این مقاله تاکيد بر عوامل اخير
بيشتر مورد نظر بوده است.
 عوامل اقليمیسه دسته عمده از تغييرات اقليمی بهعنوان عوامل ایجادکننده آبكندها معرفی شدهاند که عبارتند از:
الف :افزایش یا کاهش رطوبت موجود بهصورت بارندگیهای اقل و اکثر بلندمدت
ب :نوسان درشدت بارندگی
ج :تغييرات تصادفی در مقدار و فراوانی باران و سيالب.
در بين عوامل مختلف ،شرایط اقليمی بهطور مستقيم و یا غيرمستقيم نقش تعيينکنندهای در ایجاد آبكندها دارد.
پژوهشگران جهت مشخص نمودن استعداد مناطق در ایجاد آبكندها از چند ضریب اقليمی استفاده میکنند که یكی

17- Soufu
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تغييراتی است و چنان چه این ضریب در منطقهای بين  1/25تا  2/5نوسان کند ،این منطقه از نظر شرایط اقليمی
برای ایجاد آبكند بسيار مستعد تلقی میشود (بياتی خطيبی.)54 :1379 ،
(رابطه )1

HTK = (ER/ET)10

در این رابطه  ERعبارتست از مجموع بارش ساالنه به سانتیمتر در محدوده زمانی که دمای محيطی بيش از 10
درجه سانتیگراد است.
 :ETضریب دمایی برای ماههایی از سال که دمای منطقه بيش از  10درجه سانتیگراد است .مقدار  HTKبا توجه به
دادههای (جدول  )3برای منطقه خور ،بياضه و اردیب محاسبه شده است و در (جدول  )1مقادیر آن درج شده است.
برحسب این محاسبات ضریب ( )0/2–0/3بهخوبی نشان میدهد که با توجه به جدول سليانينوف (جدول  )2نوع
اقليم این منطقه خشک میباشد و تاثير چنين عاملی را در تكوین پدیده آبكندها نمیتوان چندان دخيل دانست.
جدول  -1ضرایب اقليمي و ميزان ضریب هيدروترمال
ضرایب
ET

مقادیر
237/5

منطقه خور ،بياضه و اردیب

ER

6/6

HTK

0/27
جدول  -2جدول سليانينوف
ضریب هيدروترمال

نوع اقليم

کمتر از 0/2

خيلی خشک

 0/2تا 0/3

خشک

 0/3تا 0/7

نيمهخشک شدید

 0/7تا 1

نيمهخشک متوسط

 1تا 1/3

نيمهخشک مالیم

 1/3تا 1/6

نسبتاً مرطوب

بزرگتر از 1/6

خيلی مرطوب
مأخذ :عليزاده277 :1383 ،

یكی دیگر از ضرایب اقليمی ضریب  wsیا مقدار رطوبت در سازندهای سطحی است که با استفاده از آن میتوان
استعداد بالقوه ایجاد آبكندها در منطقه را با پارامترهای اقليمی تعيين نمود (بياتیخطيبی .)55-56 :1379 ،این ضریب
بيانکننده ميزان رطوبت موجود در سازندهای سطحی است و چنان چه با کاهش روبهرو شود به مفهوم کاهش
18- Hydrothermal
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نسبت به جذب آب موجود در خاک که به آب هيگروسكوپی شهرت دارد اقدام نماید زیرا نيروی چسپندگی
هيگروسكوپی بيشتر از نيروی مكشی ریشهها شده و علیرغم وجود چنين رطوبتی دیگر گياه قادر به استفاده از این
رطوبت نيست و گياه پژمرده میشود .تناوب فصول گرم و خشک موجب میشود که در فصول گرم با خشک شدن
زمين و پژمردن پوشش گياهی ،در سطح سازندهای ریزدانه ترکهایی به وجود آید و این ترکها در زمان اولين
بارشهای ناگهانی محل تمرکز روانابها و پيدایش فرسایش شياری و آبكندی میشوند .از طرفی هرگونه دخالت
بشر مانند شخمزدن ،آتشسوزی ،بوته کنی ،چرای پوشش گياهی باعث به هم زدن تعادل طبيعت بهویژه در فصول
گرم (ماههایی که  wsمنفی است) میشود (جدول )3؛ بنابراین کاهش یا منفی بودن  wsزمانی اهميت پيدا میکند
که منطقه بعد از تجربه یک دوره خشكی بارش ناگهانی را نيز تجربه کند .ضریب  wsاز رابطه زیر محاسبه میشود:
ws= R- RP/ t

رابطه ()2

ضریب مربوط به دما ( ،)RPدرجه حرارت ماهيانه به درجه سانتیگراد ( ،)tرطوبت موجود ( ،)Wsمتوسط بارش
ماهانه به ميلیمتر ( )Rو از رابطه () )RP=30 (t+7بهدست میآید (بياتی خطيبی .)1379 ،همانگونه که در (جدول
 )3مقادیر  wsدیده می شود منطقه مورد مطالعه شرایط اوليه رشد آبكندی را در تمام فصول سال احراز میکند ولی
مقادیر بارش بسيار اندک است و تنها میتوان اميدوار بود که در صورت حادث شدن رواناب در چنين بارشهایی
انتظار رشد فرسایش شياری را داشت ولی آنچه در این مكانها اهميت بيشتری پيدا میکند شرایط سطوح ارضی
است که رواناب در آن واقع میشود.
جدول  -3ميانگين دادههاي اقليمي  16ساله و محاسبات ضرایب اقليمي الزم و ضریب  wsبراي ماههاي سال
Ws

RP

متوسط دماي ماهانه

C

متوسط بارش ماهانه

mm

ماه

-39/1

870

22

9

فروردین

-34/4

1020

27

10

اردیبهشت

-37/1

1080

29

3

خرداد

-35/9

1260

35

2

تير

-36

1245

34/5

0

مرداد

-36/9

1110

30

1

شهریور

-38/4

945

24/5

2

مهر

-48/2

540

11

9

آبان

-46/9

555

11/5

15

آذر

-61/8

390

6

19

دی

-50/8

495

9/5

12

بهمن

-45

600

13

15

اسفند

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 7:18 IRST on Tuesday January 10th 2023

رطوبت قابل جذب ریشه گياهان است و چنانچه از مقدار معينی کمتر شود دیگر نيروی مكشی ریشهها قادر نيست

منشاء و فرآیندهای موثر در تکوین آبکندهای منطقه خوروبیابانک

177

شكل ( .)2به عبارت دیگر منطقه خور شامل یک دریاچه بزرگ از مواریث دوران چهارم است که در حال حاضر
بهصورت یک پالیای خشک شده دیده میشود.

شکل  :2دریاچه خور و تراسهاي سهگانه آن ،در این تصویر داغ آبه ها و تراسهاي آن بارز شده است.

این دریاچه دارای تراسهای متعددی میباشد و داغ آبهای زمان پرآبی آن بهخوبی در تصاویر ماهوارهای
قابلتشخيص است .با تغيير شرایط اقليمی و خشک شدن مرحلهای این دریاچهها سطوح اطراف آنها با ویژگیهای
تختان های پلكانی شكل گرفتهاند و لذا روانابها بهجای آنکه در سطوح باالتری نسبت به امروز به سطح اساسی
محلی خود به دریاچه ملحق شوند در حال حاضر مجبور به عبور از روی سطوح تراسی میباشند .این سطوح که
جنسی ریز دانه و بعضاً با شوری همراه است شرای ط بسيار مناسب را برای رشد آبكندها و انحالل ،در جریان حفر
دارند .با در نظر گرفتن حساسيت ،فرسایشپذیری و خصوصيات فيزیكی خاک این پادگانهها با توجه به جنس
رسوبات ذکر شده به راحتی میتواند به عدم توانایی نفوذ آب به خاک پی برد .این عامل میتواند یكی از عوامل
افزایش روانابهای سطحی تلقی شود از طرفی کمبود پوشش گياهی منطقه بهخصوص در فصل بارش
(زمستان–بهار) و همچنين حساسيت مارنها به فرسایش ،تخریب ساختمان این رسوبات در اثر مرطوب شدن را
فراهم آورده و لذا ایجاد آبكندها در این اراضی محقق شده است ،لذا توزیع آبكندها درخور دقيقا در منطقهای خاص
که همان تراسهای قدیمی دریاچه خور باشد اتفاق افتاده است؛ به عبارت دیگر آبكندهای منطقه خور عمدتا در اثر
تغييرات اقليمی و در نتيجه تغيير سطح اساس دریاچه خور ایجاد شدهاند و البته چنين مفهومی از تغيير اقليم با آن
چه در منابع و گزارشها تاکنون به آن اشاره شده کامال متفاوت است و هيچکدام از عوامل سهگانه اشاره شده را
نمیتوان با آنچه در خور رخ داده معادلسازی نمود.
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اگرچه میتوان عامل اصلی دسته دیگری از گالیهای منطقه که در حواشی بياضه وجود دارد را به اقليم نسبت داد
ولی نمیتوان مفهوم اقليمی بهکار گرفته شده در این مكان را به مفهوم اقليم طرح شده در گزارشها محققان گالی
شناس نسبت داد .همانگونه که در نقشه توپوگرافی بياضه (شكل  )3دیده میشود در قسمت شمالغربی روستای
بياضه محوطهای تحت عنوان آبگير فصلی بارز سازی شده است.

شکل  :3نقشه توپوگرافي ميان مقياس بياضه و موقعيت آبگير فصلي که در آن بنام شورهزار بارز سازي شده است (سازمان جغرافيایي
نيروهاي مسلح)

شکل  :4تصویر ماهوارهاي از بياضه ،در این تصویر رسوبات برجا مانده آبگير فصلي بهصورت اراضي روشنتر از متن مجاور دیده
ميشود.

در حقيقت چاله بياضه محل تجمع آب و به دنبال آن ترسيب رسوباتی بوده است که بهواسطه افزایش سطح آب این
چاله و سرریز شدن آن از دو ناحيه جنوبشرق و شمالشرق ،سرریز و پارگی آن رفتهرفته رخ داده است .با پاره
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وقوع پيوسته ،بهطوری که در خود روستای بياضه که بر بستر این چاله بنا نهاده شده نيز گالیهای نسبتا بزرگی
تشكيل شده است و توپوگرافی روستای بياضه را نيز تحت تاثير این فرآیند شكل داده است .بهعبارتی میتوان ادعا
نمود که سرریز شدن آب آبگير بياضه و پارگی آن بهواسطه افزایش ورودی آب و یا به تفسيری تغيير اقليم منطقه
نسبت داد ولی بدیهی است که بهکار بردن این مفهوم از اقليم با آن چه محققان گالیشناس درمورد اقليم و عوامل
اقليمی بهکار گرفتهاند تفاوت فاحش دارد (شكل  .)5اکنون میتوان بر این نكته تاکيد کرد که گالیهای خور و بياضه
در واقع حاصل تغييرات اقليم دیرینه منطقه هستند و اگرچه زمان چندانی از آنها نمیگذرد ولی شكلهای به وجود
آمده بيشتر معلول اتفاقات گذشته است تا آن چه در حال حاضر رخ میدهد.

شکل  :5مراحل آبگيري و سرریز شدن آب دریاچه بياضه و پارگي و تخليه آن بهواسطه ورودي بيش از حد و ظرفيت چاله

آبكندهای اردیب
دسته سوم آبكندها در منطقه مطالعاتی گالیهای حوزه اردیب است که منشا متفاوتی با دودسته اول داشته و نحوه
تشكيل آنها بيشتر مدیون فعاليتهای تكتونيكی آن هم از نوع تكتونيک جنباست 19بهطور کلی دشتها در ایران
مرکزی بهصورت سطوح مسطحی هستند که با نيمرخی مقعر از کنيک به سمت چاله مرکزی کشيده میشوند .در
اصطالح به چنين دشتهای بيكرانه با شيب بسيار اندک و نيمرخ مقعر ،گالسی یا دشتسر گفته میشود .از
ویژگیهای بارز آبراههها در این دشتها موازی بودن آنهاست .به عبارت دیگر شبكه زهكشی این گونه دشتها

 -19وقتی صحبت از تكتونيک جنبا میشود منظور حرکات پوستهای است که بهصورت مستمر ونه مقطعی اما آرام و تدریجی رخ داده وهم اکنون نيز
این باال آمدگیها ادامه دارد.
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(شكل .)6

شکل  :6نحوه تغيير در آرایش شبکه آبراههاي بهواسطه باالآمدگيهاي تکتونيکي در سينه دشت

در سينه دشتهای فوقالذکر پدیده تكتونيک جنبا بعضا دیده میشود و شواهد متعدد دیگری در دشتهای بخش
غربی حاشيه کویر در انجير و دشت طبس نيز گزارش شده است (نوجوان 1386 ،و قربانی )1387 ،این حرکات
پوستهای غالبا سبب میشود که بخشهای کوچكی از دشت دچار باالآمدگی شود .باالآمدگیها منجر به برهم
خوردن نظم شبكه آبراههای و خارج شدن آرایش موازی آنها و تغيير الگوی آبراههای بهصورت متمرکز و همگرا
میشود .این تغييرات که با تغيير شيب همراه است موجبات اتحاد نخ آبها با یكدیگر و افزایش قدرت تخریبی
روانابها شده و در نهایت تخریب سطوح آغاز و رشد چنين مكانيسمی باعث تعميق شيار آبها و تبدیل آنها به
آبكند میگردد.
در شمالغربی بياضه در مختصات جغرافيایی ْ 55تا ' 55ْ 5طول شرقی و ' 33ْ 20تا ' 33ْ 30عرض شمالی و در
جنوبغربی اردیب در مختصات ' 54ْ 55تا ْ 55طول شرقی و ' 33ْ 20تا ' 33ْ 30عرض شمالی شاهد چنين
باالآمدگی تكتونيكی میباشيم .در اثر این باالآمدگیها در منطقه اردیب تعدادی تپه شاهد به وجود آمده که به تل باغ
و تل سياه شهرت دارند و در حاشيه این تلها آبكندها تكوین یافتهاند (شكل .)7
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تاثير ناشی از باالآمدگیها تنها معطوف به تغيير فرم زمين ،تغيير در الگوی شبكه زهكشها نمیگردد بلكه منجر
به نوعی حاکميت بيوستازی نيز میگردد .به عبارت دیگر با اتحاد قوا و تجمع آب در مسير نخ آبهای همگرا
فرصت رشد پوشش گياهی فراهم میشود بهگونهای که مسير حرکت نخ آبها محل رویش و تجمع پوشش گياهی
میگردد (شكل .)8

شکل  :8نخ آبها و نحوه تجمع پوشش گياهي در مسير آنها
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آبكندها که بهعنوان فرمهای آشفته از آنها یاد می شود از نظر ژنریک دارای یک منشا نبوده و عوامل متعددی در
ایجاد آن میتواند موثر باشد نتایج حاصل از تحقيقات و بررسیهای انجام گرفته در منطقه خور نشان میدهد که
آبكندهای منطقه تحت تاثير سه عامل ،تغيير سطوح اساس محلی بهواسطه عوامل اقليمی ،تغيير سطح اساس یک
آبگير محلی بهواسطه پارگی و باالآمدگی تكتونيكی در سينه دشت اردیب بهوجود آمده است.
اگرچه در غالب اسناد و مستندات علمی عوامل موثر در ایجاد آبكندها به عوامل اقليمی و چند عامل دیگر نسبت
داده شده است ولی باید اذعان نمود که عوامل اقليمی در این ناحيه بيشتر به تحوالت تاریخی اقليم معطوف است و
عملكرد تكتونيک جنبا در منطقه مورد مطالعه بهعنوان عامل موثر در گالی سازی عامل دیگری است که منابع علمی
قابل دسترس ،در مورد آن صحبتی به ميان نياوردهاند .نكته درخور توجه دیگر آنکه تكتونيک جنبا در این ناحيه
نقش متعارضی را در توسعه پوشش گياهی از یکسو و به وجود آوردن آبكندها از سوی دیگر بر عهده داشته است.
زیرا باالآمدگیهای تدریجی و آرام سبب برهم خوردن آرایش شبكه آبراههای گردیده و این عامل ،همگرایی نخ
آبها را سبب شده است .این اتفاق میتواند بهعنوان در دسترس بودن بيشتر آب تلقی شود و ازاینرو پوشش
گياهی خاصی در مسير جریانهای آبی همگرا به وجود آمده یعنی پدیدهای که تا قبل از وقوع پدیده باالآمدگی در
سطوح ارضی منطقه بسيار اندک و شاید بتوان از وجود آن چشمپوشی نمود .از سوی دیگر با اتحاد قوای نخ آبها
قدرت تخریبی آنها افزایش و لذا عمليات تخریبی در شيارها عمق یافته و در نتيجه آبكندهای متعددی در منطقه
اردیب شكل گرفتهاند .اگرچه نكته فوق در حوزه بحث این مقاله قرار نمیگيرد ولی نباید فراموش کرد که رشد
پوشش گياهی در مراحل اوليه تكوین گالیها در این ناحيه مارا با ارگودیسته جدیدی در تاریخ تحول آبكندها مواجه
میسازد که در حوزه معرفتشناسی گالیها و مفهوم تعادل ارضی دارای اهميت خاصی است زیرا این تعادل بهجای
حدوث در مراحل پایانی تكوین آبكندها درست در ابتدای مرحله تكوین رخ میدهد.
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