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 چكیده 

 دخانهرو مجاور یاز اراض یاست که ساالنه بخش قابل توجه ایرودخانهکنار  شیخاک ، فرسا شیاشکال فرسا نیاز مهمتر یکی

از رودخانه کشف رود  لومتریک 11 حدود به طول یدر بازه ا ایکناره شیفرساوضعیت حاضر  قیدر تحق .سازدیرا نابود م

 ی. طرودخانه بود ایکناره شیخاک در فرسابرخی خصوصیات  ریتاث ییشناسا نیز آن از قرار گرفت که هدف یمورد بررس

قرار گرفت.  یمورد بررسنیز  ایکناره شیفرسابندی طبقه، ضمن برداشت نمونه خاک از هر مقطع، های میدانیدیبازد

قرار  یمورد بررس شگاهیو شن در آزما لتیرس و س زانیو م یو کربن آل ECو  PHخاک ازجمله های نمونه اتیخصوص

داشته  اینارهکوصیات بررسی شده وضعیت شوری خاک ارتیاط بیشتری با فرسایش که در بین خصنشان داد که  جینتا. گرفت

کف  یاهیپوشش گوضعیت  . عالوه بر آننداشته است یکنار شیدر فرساچندانی  ریخاک تأتو بقیه پارامترهای بررسی شده 

 عامل دیگری است که در فرسایش کناری تاثیر داشته است. هاکنارهو 

 

  رودخانه کشف رود خصوصیات خاک،فرسایش کناری،   کلیدی: گانواژ

 

 مقدمه  -1
در دنیای رو به رشد امروزی، تخریب منبع حیاتی خاک و معضالت اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن می تواند به عنوان  

یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی جوامع انسانی مطرح شود. فرسایش پذیری خاک تابعی از قابلیت جداشدن ذرات و قابلیت 

  مشکل سازد رای از خاک که بتواند مانع جداشدن ذره خاک و انتقال آن شده یا آن انتقال آن ها می باشد . بنابراین ، هر خاصیت

(. می توان گفت عالوه بر این که یکی از مهم ترین موانع در راه  1111فرسایش پذیری خاک را کاهش خواهد داد ) رفاهی، 

اصالحی در حاشیه رودخانه است، نداشتن اطالعات و عدم  روشهایعملکرد برخی دقیق مقابله با فرسایش کناری عدم شناخت 

آگاهی کافی درباره نوع مواد تشکیل دهنده خاک کناره دیواره های رودخانه، تأثیر چگونگی و نحوه قرارگیری الیه های مختلف 
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ری موثر هستند )به مواد کناره رودخانه و همچنین، خصوصیاتی از خاک تشکیل دهنده دیواره های رودخانه که در فرسایش پذی

عنوان مثال بافت خاک، ساختمان خاک، ظرفیت نگهداری آب خاک، سرعت نفوذ و غیره ( نیز باعث ایجاد مشکالت زیادی خواهد 

 مکارانپارکر و ه این موضوع البته مطالعاتی صورت گرفته که به بعضی از آنها در زیر اشاره می گردد.شد .تا کنون برای بررسی 

بررسی کردند.  BSTEMغییرپذیری خصوصیات مواد کناری رودخانه را روی پایداری رودخانه با استفاده از مدل اثر ت ( 2002)

نتایج نشان داد که هیچ اختالف معناداری بین تغییرات درون مکانی ) مقیاس میکرو ( و بین مکانی )مقیاس مزو ( در خصوصیات 

 ناداری روی پایداری کناری رودخانه دارند.در حالی که هر دو اثر مع ،مواد کناری وجود ندارد

رابطه بین میزان فرسایش و تنش را از طریق آزمایش میزان فرسایش در رسوبات حاوی رس بنتونیت  (1191)آشیدا و تاناکا 

 یرخانیشر نتیجه کاهش میزان فرسایش بود. بررسی کردند که نتایج نشان دهنده افزایش تنش برشی با افزایش میزان رس و د

( به بررسی های آزمایشگاهی فرسایش کناره رودخانه ها و کانال هایی با مصالح غیرچسبنده در اثر تغییرات جریان در  2010)

سنگی کانال پرداخت، و با استفاده از داده های به دست آمده دو معادله جداگانه برای رودخانه های با بسترهای شنی و قلوه 

 فرسایش پیشنهاد داد.برآورد عرض رودخانه بعد از  جهت

بر پایه مشاهدات صحرایی ، تأثیر خصوصیات خاک بر تخریب دیوارة رودخانه را به صورت  (2002) ویلسون و همکاران

آزمایشگاهی بررسی کردند. زمان شروع جریان و شدت جریان به طور خطی به شیب الیة محصور کننده بستگی داشت. نتایج 

که در طول فروکش کردن هیدروگرف سیالب ، فرسایش کنارة رودخانه به دلیل جریانات نشتی ًتاخیری، افزایش  بودمؤید این 

 پیدا می کند. 
بافت،  یخاک از رو یریپذ شیخاک، فرسا شیفرسا یرابطه جهانالزم به ذکر است که در اغلب روشهای براورد فرسایش از جمله 

 یکیزیخاک که عمدتا ف یذات یها یژگیاز و یتنها بخشمورد ارزیابی قرار میگیرد که البته اینها خاک  یریو نفوذپذ یساختمان، مقدار ماده آل

به اک )خ یها یژگیو ریسا ریممکن است تحت تاث یکیزیف یها یژگیدرکنار و یریپذ شیکه فرسااست  یدر حالاین . می باشدهستند، 

و  ECو  PHازجمله )فیزیکی و شیمیایی( خاک برخی خصوصیات به بررسی تأثیر  حاضر در تحقیق .ردیقرار گ زی( ن ییایمیشویزه 

 .ته اسپرداخته شددر بخشهایی از رودخانه کشف رود رودخانه  ایکنارهدر فرسایش  هاکنارهو شن  لتیرس و س زانیو م یکربن آل

 

 مواد و روشها -2
 زا یکی رودکشفمنطقه مورد مطالعه در این تحقیق بخشهایی از رودخانه کشف رود در استان خراسان رضوی می باشد. 

 ینالودهزار مسجد و ب یهااست و از کوه یجار مشهدالقعر دشت در خط که است رضوی خراسان استان مهم های رودخانه

 به آن ناخالص و خالص شیب و است کیلومتر 391 حدود حوضه خروجی تا نقطه بلندترین از رودخانه ولط. گیردیسرچشمه م

 آن شمال از که بوده مناطق اطراف آن  مشهد و شهر زهکش بزرگترین رودخانه این. است متر بر متر 0013/0 و 0022/0 ترتیب

مشهد  شمال در دیگر شعبات دریافت از پس رودخانه این. است جنوب شرق به غرب از شمال آن جریان جهت کلی  و کرده عبور

 وارد مزداوند جنوب در و نموده قطع را سرخس - مشهد جاده شده، جاری شرقی - غربی جهت در در بخشهای پایینی خود 

 .دهندمی تشکیل را تجن رودخانه و کرده تالقی هریرود با خاتون پل بنام محلی در آن از خروج از پس و گرددمی تنگ ایدره

طول مورد مطالعه از پایین دست ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی در پایین دست شهر مشهد شروع می شود در تحقیق حاضر 

( موقعیت محدوده مورد مطالعه 1کیلومتر می باشد. شکل ) 11کیلومتر بعد از چرمشهر ادامه دارد که جمعا حدود  1و تا حدود 

 را نشان می دهد .
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 کشف رود  در ایران و استان خراسان رضویمطالعاتی  موقعیت حوضه: 1شكل 

 

مورد بررسی قرار گرفت و محدوده مورد نظر شناسایی شد. رودخانة کشف رود بخشهایی از ابتدا توسط گوگل ارث، 

با توجه به عواملی همچون پالن رودخانه، وضعیت عرض رودخانه،  مورد نظر سپس از طریق بازدیدهای صحرایی مسیر

و کف محدوده مورد نظر به بازه های نسبتا همگن تقسیم  هاکنارهشرایط مربوط به پوشش گیاهی پروفیل طولی و نیز 

مورد ارزیابی قرار گرفت به شکلی که  ایرودخانهب این اساس چهارده باز تفکیک شده و در هر بازه یک مقطع  شد.

مورد بررسی قرار و نیز پوشش گیاهی کف و کناره  ایکنارهضمن برداشت نمونه خاک از هر مقطع، وضعیت فرسایش 

ه داده شدپوشش گیاهی در بعضی مقاطع را نشان وضعیت فرسایش و نیز به عنوان نمونه تصویر  2گرفت. در شکل 

 است.

 

 
 در رودخانه کشف رودمورد مطالعه در بعضی مقاطع ی رودخانه هاکنارهکف و پوشش گیاهی و نیز  هاکناره: وضعیت 2شكل
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 نتایج -3

مورد بررسی قرار  ایکنارهدر این مطالعه ، بازه ای از رودخانه کشف رود به منظور شناخت تًاثیر نوع خاک در فرسایش 

رس و  زانیو م یو کربن آل ECو  PHو همچنین خصوصیات خاک از جمله   ایکنارهگرفت .که بر این اساس وضعیت فرسایش 

 آورده شده است. 1نتایج این آزمایش ها در جدول  قرار گرفت . یمورد بررس شگاهیو شن در آزما لتیس
 

 بخشی از رودخانه کشف رود برداشت شده از مقاطع مورد مطالعه درخاک برخی خصوصیات  : نتایج آزمایشگاهی1جدول 

شماره 

 مقاطع

 آزمایشات خاکپارامترهای مورد بررسی در  

 Caco3 clay sand silt کربن آلی PH EC ایکنارهوضعیت فرسایش 

در )ساحل راست ( ناچیز است  ایکنارهآثار فرسایش  1

 ولی در ساحل چپ متوسط است.
22/2 1290 12/1 39/20 22 91 1 

 11 12 31 29/12 21/1 1200 93/2 قابل توجه نیست. ایکنارهآثار فرسایش  2

 12 22 22 00/11 21/1 3110 12/2 در ساحل راست نسبتا فرسایش شدید است. 3

در ساحل راست مشاهده نمی شود  ایکنارهفرسایش  1

 ولی در سمت چپ در حد متوسط تا شدید است.

13/2 1022 29/1 39/21 21 22 10 

در ساحل راست متوسط تا زیاد  ایکنارهفرسایش  1

 است ولی در ساحل چپ فرسایش ناچیز است.

12/9 1111 21/1 21/1 22 21 2 

متفاوت در دو طرف فرسایش کناری به صورت  2

 رودخانه دیده می شود .

33/2 1192 0 0 32 12 20 

در دو طرف رودخانه چندان قابل  ایکنارهفرسایش  9

 توجه نمی باشد.

19/2 2020 13/2 00/20 31 12 2 

در سمت راست در حد متوسط تا  ایکنارهفرسایش  2

 زیاد است .

21/2 222 21/2 0 21 21 12 

در ساحل راست نسبتا شدید بوده  ایکنارهفرسایش  1

 است .

11/2 2000 11/2 0 22 11 12 

در هر دو طرف رودخانه به صورت  ایکنارهفرسایش  10

 متناوب است که البته در ساحل راست بیشتر است .

19/2 3210 12/1 00/22 22 21 10 

فرسایش کناری در سمت چپ به صورت متناوب است  11

 شده است .و ساحل راست نسبتا تثبیت 

12/2 111 12/1 12/31 12 92 2 

در ساحل راست مشاهده نمی شود  ایکنارهفرسایش  12

 ولی در ساحل چپ ، شدید می باشد .
22/2 111 12/1 00/1 20 92 1 

در ساحل راست مشاهده نمی  ایکنارهفرسایش  13

 شود ولی در ساحل چپ به صورت ممتد می باشد.

29/2 3220 21/1 91/1 22 22 2 

در دو طرف بستر اصلی و هم  ایکنارهفرسایش  11

 ی بستر بزرگ قابل مشاهده است .هاکنارهدر 

12/2 911 22/1 22/10 12 92 1 
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 گیرینتیجه -4
به نظر  .مشاهده گردید 1و  3 از جمله طعیادر طول بازه مورد نظر رودخانه کشف رود در مق ایکنارهبیشترین فرسایش 

 ایکنارهکه بیشترین فرسایش  1بوده است. در بازه شماره  هاکنارهمیرسد شوری خاک یکی از عوامل اصلی در تسهیل فرسایش 

نیز  3)با فاصله زیاد نسبت به بازه های دیگر( نیز اندازه گیری شده است. در بازه شماره  ECمشاهده شده است بیشترین مقدار 

لذا با توجه به  خاک برداشت شده در حد قابل توجهی می باشد. ECزیاد می باشد مقدار  ایکنارهیش که جزء بازه های با فرسا

قیه داشته و ب ایکنارهدر بین خصوصیات بررسی شده وضعیت شوری خاک ارتیاط بیشتری با فرسایش بدست امده،  جینتا

 هانارهککف و  یاهیپوشش گوضعیت  . عالوه بر آننداشته است یکنار شیدر فرساچندانی  ریخاک تأتپارامترهای بررسی شده 

 عامل دیگری است که در فرسایش کناری تاثیر داشته است.
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Evaluation of the relationship between some soil properties and 

the bank erosion in some parts of Kashafroud river 
 

Abstract  

One of the most important forms of soil erosion is the river bank erosion that destries 

considerable areas of lands beside the river banks every year. In present research, river bank 

erosion condition was evaluated in a reach of about 15 km in Kashafroud. The purpose was 
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identification of the the effects of some soil properties on river bank erosion. During the field 

trips soil samples were collected from each section and at the same time bank erosion 

classification was carried out for the sections. Soil samples were analysed in labouratory and 

the values of some characteristics such as pH, EC, organic carbone as well as the amounts of 

clay, silt and sand were measured. Results showed that among the evaluated characteristics, soil 

salinity (EC) indicates higher relationship with the bank erosion while other parameters have 

not had clear relationship with the river bank erosion. In addition, bed and bank vegetation 

cover was another factor that affected bank erosion in the research.   
 

Keywords: River bank erosion, Soil properties, Kashafroud river.  

 


