
 ؛ 683پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: معاونت 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 

  

 یایی خاک، الگوی مکانی، ایکی آغزلی  پایپینگ، هدکت، خصوصیات فیزیکی و شیم هاي کلیدي:واژه

 

 49-333-22  با شناسه طرح پژوهشی دانشگاه افته:يمنبع 

 نژاد، فرد، حمید زارعی، محمد علیزاده، میکائیل مرکر، علیرضا جاللیمحسن حسینعلی :(انگسنده)ينو

 نژادنرگس کریمی

  استان گلستان( -چاتالت )مطالعه موردی: آقهای پایپینگ و هدکای فرسایشتحلیل الگوی نقطه عنوان:

 49-333-22 شماره:

 ٣3/٦/٣34٦    خ:يتار

 کوتاه يهاافتهي

  يعلم



 ؛ 683پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: معاونت 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 هاافتهين يترمهم

ای بود. عالوه بر این عوارض خطی آبراهه و کپه صورتبهها در کل عرصه ها و هدکتالگوی مکانی پایپینگ

شدن فاصله ها داشته و با کمها و هدکتداری با پایپینگرابطه معکوس و معنی %5الرأس در سطح خط

عوارض  عنوانبهها ها افزایش یافته است. جادهتعداد آن ،الرأسها نسبت به آبراهه و خطیا هدکتها و پایپینگ

داری نداشتند. تحلیل معنی ریتأث ،نظرها در منطقه موردها و هدکتساز بر الگوی پراکنش پایپینگخطی انسان

ه خطرها دارای ارتباط متقابل منفی ها نشان داد کها و یا خطر هدکتدار خطر پایپینگتابع همبستگی نشان

 رگذاریتأثها ها و هدکتدار بر روی پایپینگمجزا در تابع همبستگی نشان صورتبهبودند. دو خصوصیت عمده 

ها ها و هدکتتخلخل و هدایت الکتریکی )با افزایش تخلخل و کاهش هدایت الکتریکی، بر تراکم پایپینگ ،بودند

  افزوده شد(. 

 نتایجداری را از بازه تصادفی نشان نداد. همچنین ابط متقابل بین پایپینگ و هدکت تغییرات معنیدر نهایت رو

ها کمتر از ها اطراف هدکتها در منطقه بیشتر بوده و پراکنش آنپایپینگ و هدکت نشان داد که تراکم پایپینگ

باشد. ها اطراف خودشان بیشتر میهدکتها یا ها اطراف خودشان است. بنابراین احتمال حضور پایپینگپرکنش آن

یک ویژگی کمی بر کنار هم قرارگیری  عنوانبهاز دیگر نتایج این تحقیق اثرگذاری قطرهای متفاوت عوارض 

  باشد.ها میها و هدکتپایپینگ
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 ت موضوعیاهم

ها با ایجاد تغییر منظور بوده که این رخسارههای لسی استان بدینها در نهشتهاهمیت مطالعه هدکت و پایپینگ

دنبال های ارزشمند شده و کاهش حاصلخیزی را بهانداز و سطح زمین موجب هدررفت مقدار زیادی خاکدر چشم

ها بوده و برای مردم ها و زیرساختتهدیدی جدی برای ابنیه، جاده ،و پایپینگ در اراضیهدکت  توأمدارد. حضور 

های ها با استفاده از آمارهکند که بررسی مجزا و توأم آنآالت کشاورزی مزاحمت ایجاد میمنطقه، دام و ماشین

شود که در این تحقیق به آن ی میها بسیار مهم و ارزشمند تلقاختصاری جهت پی بردن به اثرپذیری و اثرگذاری آن

  پرداخته شد.

 )شرح مساله(مقدمه 

موجب  هاشونده است که ظهور و گسترش آنآبی و تشدید هایفرسایش پایپینگ و هدکت از جمله فرسایش

شود. عوامل متنوع با میزان و تلفات خاک و آب می ستیزطیمحتغییرات بارز در منظر زمین، پسرفت اراضی، تخریب 

توان به خاک، کند. از جمله این عوامل میها نقش ایفا میها و هدکتمتفاوت در ایجاد و گسترش پایپینگ ریتأث

با توجه به مطالعات انجام شده استنباط انسان و عوارض خطی اشاره کرد.  راتیتأثم، کاربری اراضی، توپوگرافی، اقلی

آیند که یمشمار شود که فرسایش پایپینگ و هدکت از فرایندهای مهم تخریب سرزمین در جهان و ایران بهیم

گ های پایپینیابد. بنابراین پدیدهیمعه ی آبخیز به اشکال مختلف تشکیل و توسهاهزحوتأثیر عوامل گوناگون در تحت

ولی  ،تواند تشکیل شودیمهوایی  فرسایش هستند و در هر شرایط آب و هایو هدکت، از جمله نادرترین شکل

عوامل  بوده وبسیار پیچیده  هاآنویژه از نظر ژئومورفولوژی ناشناخته است. مکانیسم تشکیل شرایط ایجاد آن به

با توجه به اینکه هنوز شک و  نقش ندارند. هاآناقلیمی و زیستی به یک اندازه در ایجاد  ادافیکی، توپوگرافی،

وجود دارد، در این مطالعه سعی بر درک  هاآنها و توسعه ها و هدکتیی در ارتباط با خصوصیات پایپینگتردیدها

  سی منطقه آق چاتال شد.های لها در خاکها و هدکتخصوصیات مختلف خاک بر روی پایپینگ راتیتأثبهتر 

 


