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ئه مدل جهت تعيين پتانسيل  رشد طولي بررسي عوامل موثر و ارامديريت اراضي خندقي از طريق 
   ها خندق

م(  ) حوزه آبخيز حبله رود:طالعه موردي
 

   1 احمدي، حسن                                         2محمدي، علي اصغر
 

چكيده
در براي مبارزه با اين نوع فرسايش . ن انواع فرسايش آبي مي باشد      فرسايش خندقي يكي از مخرب ترين و پيچيده تري

هايحوضهابتدا بايد تحقيق، در يكي از زير  حوزه آبخيز حبله رود به نام لذا اين .  عوامل موثر در توسعه آن شناخته شوند
،335ده نمك 1لابتدا با استفاده از عكسهاي هوايي مربوط به سا.  شد  ميزان رشد طولي  در اقليم خشك ونيمه خشك انجام

گرفته از ها كه برعوامل موثر در رشد طولي خندق مدل سه 1335خندق ها در دوره زماني  سپس .  بدست آمد1384  تا
Thompson آمريكا مدل دوم سرويس حفاظت خاك  و  : عواملاند و شامل بوده، مدل اول سرويس حفاظت خاك آمريكا

- ن درصد رس، درصد شيب كف خندق، و همچنين عواملي چون درصد نمكمساحت حوزه آبخيز باالدست خندق، ميزا

هر كدام از براي داري در نهايت ميزان معني.  و ميزان درصد ماسه در نظر گرفته شدندسيلتدرصد هاي محلول، ميزان 
  . بررسي شد1335-1384 انيمطي دوره ز% 95در سطح ها با ميزان رشد طولي خندقعوامل موثر 

از انجام مطالعات آماري حاكي از اين است كه عواملي چون مساحت حوزه آبخيز باالدست خندق با ضريب نتايج حاصل 
 به 0/96 و ميزان درصد رس با ضريب همبستگي 0/97 با ضريب همبستگي هاي محلول، درصد نمك0/98همبستگي 

ده از عوامل موثر ذكر شده و نرم افزار آماري سپس ارائه مدل با استفا. اندداشته% 95در سطح داري را ترتيب بيشترين معني
SPSS از دو روش Enter و Backwardهاي آتي از طريق ها در سال صورت گرفت و پتانسيل رشد طولي خندق

در نهايت با توجه به . هاي هوايي بررسي شدگيري شده توسط عكسمقايسه مقادير برآورد شده توسط مدل و مقادير اندازه
   .    پيشنهاد شدBackward روش Backward و Enterدرصدي بين دو روش 001/0اختالف دقت 

 
 
 
 

فرسايش خندقي، حوزه آبخيز، عكسهاي هوايي: كلمات كليدي
 
  

                                                 
  استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران            -1
  دانشحوي دوره دكتري آبخيز داري دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم وتحقيقات تهران و مسئول مكاتبات                                 -2
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  مقدمه

خاك، حاصل تاثيرات متقابل مجموعه عواملي است كه به صورت داخلي و خارجي، موجب تقويت يا كاهش تاثير يكديگر 
از سطح كشور % 90 اين موضوع در كشور ما از اين جهت حائز اهميت است كه در حدود .در ايجاد فرسايش مي شوند

در چنين . داراي اقليم خشك و نيمه خشك بوده و بارندگي در اين مناطق از پراكنش زماني مناسب برخوردار نمي باشد
 ميليارد تن خاك در سال 5/2 از  رواناب موجبات از بين رفتن بيشافزايششرايطي نبود يا كمبود پوشش گياهي همراه با 

، و خسارات فراواني از طريق هدر رفت خاك و انباشت رسوبات در مخزن سدهاي ذخيره )1378احمدي (را فراهم كرده 
 450به طور مثال، افزايش . اي، كانالهاي آبرساني، بستر رودخانه ها و سطح اراضي كشاورزي به كشور وارد مي شود

 نشانگر بحراني بودن وضعيت فرسايش و لزوم كنترل 1378 تا 1330 در كشور طي سال هاي درصدي ميزان فرسايش خاك
اما مهار يا مبارزه با فرسايش آبي مستلزم شناخت مناطق بحراني و سهم مشاركت ). 1378احمدي (آن در ايران مي باشد

نجا كه اين سهم در كشور به طور كامل بنابراين و از آ. هريك از انواع فرسايش آبي در تخريب اراضي و توليد رسوب است
تعيين نشده است، از اين رو، بررسي اين موضوع از موارد مهمي است كه پژوهش هاي علمي گسترده اي را در كشور 

در اين بين، نتايج حاصل از مطالعات انجام شده در جهان بيانگر اين است كه در اثر رخداد فرسايش هاي . طلب مي كند
جم قابل مالحظه اي از خاك در مقايسه با ساير انواع فرسايش هاي آبي از دسترس خارج مي خندقي و كناري ح

  ).1382قدوسي (شود
  پيشينه تحقيق

... هايي چون اسپانيا، ژاپن وشوركگردد، سپس در مي در آمريكا باز1960اولين مطالعات در زمينه فرسايش خندقي به تاريخ 
  .مطالعاتي صورت گرفته است

 به اين نتيجه رسيده "رشد و گسترش خندق ها در منطقه سرچم استان زنجان"، در تحقيقي تحت عنوان )1373(قدوسي
است كه گسترش خندق ها رابطه   مستقيمي با ميزان امالح موجود در خاك، تمركز رواناب هاي سطحي، خصوصيات افق 

، نوع خاك و كاربري اراضي از عوامل اصلي هاي خاك، شدت بارندگي و پوشش گياهي داشته و سازند هاي زمين شناسي
، در پژوهشي در قصر شيرين و سومار واقع در استان )1375(حشمتي. در ايجاد رشد و گسترش خندق ها مي باشند

 درصد در منطقه 5 تا 2كرمانشاه به اين نتيجه رسيده است كه فرسايش خندقي محدود به سازند آغاجاري و اراضي با شيب 
ها در منطقه سوق واقع در آبخيز گيري و گسترش خندق، با بررسي عوامل موثر در شكل)1376(شهريور. تمورد تحقيق اس

اي نظير شيب حوزه باالدست، نوع هاي جمع آوري شدهمارون در شهرستان دهدشت اقدام به تجزيه و تحليل آماري داده
مالح موجود در خاك به عنوان متغييرهاي مستقل در شناسي، تراكم پوشش گياهي، مقدار رس، ماسه، سيلت و اسازند زمين

بيير و جانسون به نقل از .  ارائه نموده استرامقابل حجم خندق به عنوان متغيير وابسته نموده و در نهايت رابطه آن
فاده ها در غرب ايوا با است تحقيقاتي در مورد عوامل موثر در توسعه، سر خندق1961تا1938هاي ، طي سال)1378(احمدي
 سنگين هاي كه براي خاكاي را ارئه نمودند و رابطههاي هوايي، انجام دادههاي صحرايي و تفسير عكسگيرياز اندازه

، با استفاده از اطالعات رقومي و اعمال آنها برروي سه سري عكس )Ronalds)1999  و Harley.كمتر قابل قبول است
 متر در 01/0 تا 73/0سط رشد خندق منطقه مورد بررسي را بطور متوسط هاي هوايي بر روي دو منطقه در نيوزلند، متو
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سال محاسبه نموده و مشخص نموده است كه عكس هاي هوايي داراي قابليت مناسبي براي بررسي رشد طولي خندق ها 
 و1963-1974، 1952-1963، با بررسي عكس هاي هوايي در دوره هاي زماني )1999( و همكارانFelfoar. هستند
 هكتاري در اولدمايرس تونس اقدام به مطالعه خندق ها و مساحت حوزه آبخيز آنها با 1400 در يك آبخيز 1989-1974

 اجرا مي شود، نمود وبه اين نتيجه رسيده اند كه تفاوت هاي GIS كه در محيط ARC/INFOاستفاده از نرم افزار 
.  زماني مورد مطالعه وجود داشته استاساسي در طول و سرعت رشد خندق ها در هر يك از دوره هاي

Vandekerckhoveبا بكار گيري عكس هاي هوايي و كنترل ميداني تصاوير ماهواره اي اقدام به )2002( و همكاران ،
محاسبه حجم خندق ها نموده وبه اين نتيجه رسيده اند كه اصوال مطالعه طوالني مدت و دقيق فرسايش خندقي تنها از 

به طوري كه نتايج بدست آمده در اين باره در . عكس هاي هوايي و يا تصاوير ماهواره اي امكان پذيراستطريق استفاده از 
  . ناحيه جنوب شرقي اسپانيا داراي همبستگي باال با مقادير اندازه گيري شده ميداني بوده است

  هامواد و روش
  هاي منطقه مورد مطالعه ويژگي-

در محدوده  نمكو در شمال روستاي ده) 1شكل(هاي حوزه آبخيز حبله رود بودهزهحونمك يكي از زيرحوزه آبخيز ده
يجغراف ي عرض شمال35 32 33 تا 35 15 13 و  و داراي .  شده استواقع يايي طول شرق52 48 تا 52 42 36 

ي اعظم بارندگقسمت .باشد كيلومتر مربع مي25/243سطحي معادل  ي اهتران ي مدانات ي مربوط به جرمنطقه  ها   است ي
يكه از غرب از اوا در ناح.دهند  ي ي قرار مر ي تا اواسط بهار منطقه را تحت تاثز  باالدست حوزه به علت قرار هي پائل

ي جنوبارتفاعاتگرفتن در  قسمت جنوب. باشد ي ي منيمه خشك  ي و هواآب  دارامركزي  البرز   در مجاورت حوزه ي
يكو ي اثر منآ  ي بر روز ن  يري كو  ي سنگ هاي ائوسن با گسترش نسبتا وسيع خود . گذارد ي قرار داشته و آب و هوار
 و شمال بخصوص باالي بالبته به طرف شرق و غر.  قديمي ترين نهشته هاي منطقه را تشكيل مي دهند، اين زوندر

ميت نهايتا در منطقه مورد مطالعه بدليل گسترش و حاك. دارند سنگ هاي قديمي تر فراوان برونزد 35 30عرض جغرافيايي 
رخنمون دارند، ) شامل سمنان و جنوب فيروزكوه(سنگ هاي ترسير از نهشته هاي قديمي تر كه در فواصل يخبندان زياد 

به اين جهت تنوع ليتولوژيكي زيادي در آن وجود ندارد و مجموعا سنگ هاي آواري، آذرآواري و . اثري ديده نمي شود
) سازند هاي قرمز زيرين، قم و بخصوص قرمز بااليي( ميوسن-گوسنتبخيري و به مقدار كم آذرين مربوط به زمان الي

-هاي مسطح و دشتسر پوشيده با تيپ زميناز نظر ژئومرفولوژي واحد دشت. گسترش بسيار وسيعي در اين ناحيه دارند

  .دهندبه خود اختصاص مي% 77/59كوهي همراه با فرسايش خندقي بيشترين سطح را معادل هاي ميان
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1شكل آبخيز ده نمكحوزهموقعيت جغرافيايي  -
  روش تحقيق

  تهيه آمار و اطالعات موجود شامل داده هاي هواشناسي، اطالعات، نقشه ها و گزارشات موجود پيشين، از منطقه مورد -1
ي و مطالعه در ارتباط با موضوع تحقيق مشتمل بر داده هاي و اطالعات مربوط به سازمان هواشناسي، سازمان آب منطقه ا

  .شركت تماب، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور
  . سازمان جغرافيايي ارتش جمهوري اسالمي ايران1:50000  تهيه نقشه هاي توپوگرافي با مقياس -2
اسالمي  جمهوري هاي مسلحسازمان جغرافيايي نيرو) 1335سال  (1:55000 تهيه عكس هاي هوايي با مقياس هاي -3

  .ايران
   انتخاب خندق ها-4

 5 خندق، در مناطقي كه داراي تراكمي در حدود 16بعد از انجام مراحل فوق، از بين خندق هاي موجود در منطقه تعداد 
كيلومتر بر كيلومتر مربع فرسايش خندقي بوده، با استفاده از تفسير عكس هاي هوايي و انجام بازديدهاي صحرايي به نحوي 

  :دند كهانتخاب ش
  امكان اندازه گيري طول آنها در عكس هاي هوايي در ادوار مختلف ميسر باشد،:  اوال
ها نزديك به محل استقرار ايستگاه هواشناسي باشند تا امكان استفاده مستقيم از داده هاي اندازه گيري شده بارندگي: ثانيا

  .امكان پذير باشد
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   تعيين موقعيت مكاني خندق ها-5
ياب هاي هوايي از دستگاه موقعيتها و مشخص كردن محل دقيق آنها بر روي عكس موقعيت مكاني خندقبراي تعيين
يابي ها موقعيتهاي تقاطع طول خندق خندق موردنظر و در قسمت16 استفاده گرديده به طوري كه در طول 1جغرافيايي

  .صورت گرفت
  يي تعيين محدوده خندق هاي انتخابي بر روي عكس هاي هوا-6

 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح محدوده 1335 سال 1:55000در اين مرحله با استفاده از عكس هاي هوايي با مقياس 
مختصات دار كردن عكس هاي هوايي در تطبيق با موقعيت مكاني منطقه ( خندق مورد مطالعه پس از زمين مرجع نمودن16

 و كنترل GPS تعيين موقعيت دقيق خندق ها با استفاده از دستگاه با بكارگيري نقشه توپوگرافي منطقه تحقيق،) تحقيق
  .         صحرايي تعيين و مشخص گرديد

        طول خندق هاتعييناندازه گيري و  -7
دقها خن  طول يك ازهر  هاي هوايي زمين مرجع شده، رويهم يابي شده با عكس نقاط موقعيت ابتدادر براي تعيين 

 دوره مورد آزمون تعيين در هوايي سرخندقها بر روي عكس هاي هوايي هاي عكس تفاده از تفسير با اس اندازي شد، سپس
 . آنها مشخص شدجغرافياييو موقعيت 

   رشد طولي خندق هامحاسبه -8
  .گيري گرديداندازه 1335 تا 1384 در دوره زمانيها، ميزان رشد طولي خندق از مشخص شدن طول خندق هاپس

  
  ها موثر در نظر گرفته شده در رشد طولي خندق تعيين عوامل-9
  :ها عامل مساحت حوزه آبخيز باالدست خندق-9-1

  .گيري شداندازههاي سيستم اطالعات جغرافيايي اين عامل با استفاده از نرم افزار
      :ها عامل شيب كف خندق-9-2

 گيرياندازهها و طول خندق يب كف خندقاين عامل با استفاده از دستگاه شيب سنج و به صورت ميانگين وزني ش
  .شد

  :ها عوامل ميزان رس، ميزان سيلت و ميزان شن در خاك حوزه آبخيز باالدست خندق-9-3
شناسي  آزمايش هيدرومتري در آزمايشگاه خاك استفاده ازوباهاي مختلف خاك اين عوامل با نمونه برداري از افق

  . شدگيرياندازه
  :ها محلول در خاك حوزه آبخيز باالدست خندقهاي عامل ميزان نمك-9-4

شناسي  خاكهاي شيمي خاك در آزمايشگاه آزمايش استفاده ازوباهاي مختلف خاك برداري از افقاين عوامل با نمونه
  . شدگيرياندازه

  

                                                 
1- Geographic Position Systems (GPS) 

 5

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

ها طي دوره زماني گيري شده خندق در نهايت براي تعيين ميزان همبستگي هر كدام از عوامل با رشد طولي اندازه-10
  . شدSPSS، وارد نرم افزار 1384-1335

  نتايج
  .آورده شد) 1( در جدولها حوزه آبخيز باالدست خندقگيرينتايج حاصل از اندازه -1

  هاي مورد مطالعه مساحت حوزه آبخيز باالدست خندق-1       جدول 
 هامساحت خندق

 1384در سال  1335در سال 

 شماره خندق

 هكتار ايكر رهكتا ايكر

1 005/127 3984/51 564/126 22/51 

2 796/123 0998/50 10/121 009/49 

3 574/25 35/10 019/23 316/9 

4 143/26 58/10 969/24 105/10 

5 6/25 36/10 412/22 07/9 

6 52/25 33/10 524/23 52/9 

7 26/122 4784/49 960/120 952/48 

8 649/25 38/10 522/24 924/9 

9 742/115 8401/46 716/114 425/46 

10 22/115 63/46 029/114 147/46 

11 115/107 3488/43 726/106 1918/43 

12 8/113 0534/46 418/113 90/45 

13 148/115 5988/46 058/113 754/45 

14 615/123 0264/50 360/121 114/49 

15 921/135 0066/55 360/121 142/54 

16 747/123 08/50 67/122 647/49 
 
، عامل شيب كف )2شكل(1335-1384 ها در طي دوره زماني خندقهاي رشد طوليگيرينتايج حاصل از اندازه -2

 محلول در خاك حوزه هاي عوامل ميزان درصد رس، ميزان سيلت و ميزان شن و عامل درصد نمكها،خندق
 .آورده شد) 2( در جدولهاآبخيز باالدست خندق
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1384و 1335هاي  انتخابي در سالخندقهايرس نقشه موقعيت مكاني -2شكل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 7

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

     )شود ميSPSSجدولي كه وارد نرم افزار آماري (ها خصوصيات مورد مطالعه خندق  -2          حدول 
ميزان رشد طولي 
اندازه گيري شده 

ها طي خندق
دوره زماني 

1335-1384 

ميزان نمك 
 هاي محلول

(%)  
 

اختالف 
مساحت 
سطح 

باالدست 
ها سر خندق

طي سال 
-1335هاي 

1384 

ميزان رس 
در راس 
  خندق
(%) 

سيلت ميزان 
در راس 
  خندق
(%) 

  ميزان
ماسه در 
  راس خندق

(%) 

شيب 
كف 
  خندق
(%) 

  متر فوت

شماره 
 خندق

031/0  1784/0 6/3 8/36 6/59 12 4/20 222/6 1 

17/0  0908/1 6/11 8/42 6/45 15 5/59 14/18 2 

151/0  034/1 6/11 8/34 6/53 16 3/53 26/16 3 

059/0  4750/0 6/3 8/28 6/67 10 9/23 298/7 4 

18/0  29/1 6/11 8/56 6/31 17 6/65 03/20 5 

102/0  81/0 6/9 8/20 6/69 17 8/44 67/13 6 

069/0  5264/0 6/5 8/40 6/53 13 3/27 344/8 7 

049/0  456/0 6/3 8/48 6/47 12 9/21 685/6 8 

063/0  4151/0 6/5 8/40 6/53 15 4/23 149/7 9 

078/0  483/0 6/3 8/36 6/59 9 9/21 700/6 10 

0151/0  157/0 6/3 8/38 6/57 10 6/10 254/3 11 

0132/0  1534/0 6/3 8/34 6/55 8 10 063/3 12 

091/0  8448/0 6/9 8/32 6/57 14 4/43 24/13 13 

126/0  9124/0 6/11 8/26 6/61 17 1/51 58/15 14 

128/0  864/0 6/9 2/24 2/66 15 8/51 81/15 15 

051/0  433/0 6/5 8/26 6/67 15 5/23 166/7  16 
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 .آورده شده است) 3(ها در جدولگيري شده خندقميزان همبستگي عوامل مورد مطالعه و رشد طولي اندازه -3

  
گيري شده با رشد طولي اندازهمورد مطالعه و رابطه هر كدام از آنها هاي  ميزان همبستگي عوامل خندق-3جدول
  هاخندق

 ضريب همبستگي رابطه نوع رابطه عوامل مورد آزمون شماره رديف

=Y خطي هاشيب كف خندق 1 x-852/4 647/30R= 80/0  

ميزان رس حوزه  2
آبخيز باالدست 

 هاسرخندق

=Y خطي x-948/4 575/0R= 96/0  

ميزان سيلت حوزه  3
آبخيز باالدست 

 هاسرخندق

=Y خطي +161/31 095/0 x R= 044/0  

ميزان شن حوزه  4
آبخيز باالدست 

 هاسرخندق

=Y خطي -650/69 618/0 x R= 334/0  

 هايميزان نمك 5
 محلول

Y= 964/5 خطي + 65/332 x R= 97/0  

مساحت حوزه آبخيز  6
هاباالدست سرخندق

=Y خطي +942/2 005/0 x R= 98/0  

  
  ها خندقها با عامل شيب كف همبستگي بين رشد طولي خندق-3-1
شان ها با رشد طولي نتايج حاصل از تجزيه و تحليل همبستگي حاصل از آزمون همبستگي بين شيب كف خندق   
 درصد با توجه به مقدار ضريب 95دار نبودن همبستگي يا رابطه بين آنها در سطح اطمينان ، نشان دهنده معني)3جدول(

  .همبستگي محاسبه شده است
ها با عامل ميزان رس موجود در خاك حوزه آبخيز واقع در باالدست پيشاني  طولي خندق همبستگي بين رشد-3-2

  هاخندق
   با توجه به معني دار بودن ضرايب همبستگي محاسبه شده مربوط به تجزيه و تحليل همبستگي بين ميزان رس موجود   

خطي با ضريب ، و وجود رابطه)3جدول( درصد 95ها در سطح در خاك حوزه آبخيز واقع در باالدست پيشاني خندق
ها تابعي از ميزان رس موجود در خاك حوزه گيري نمود كه رشد طولي خندقتوان نتيجه ، ميr=96/0همبستگي معادل 

  .ها استآبخيز واقع در باالدست پيشاني خندق
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اقع در باالدست پيشاني ها با عامل ميزان سيلت موجود در خاك حوزه آبخيز و همبستگي بين رشد طولي خندق-3-3
  هاخندق

دار نبودن مقدار ضرايب همبستگي محاسبه شده مربوط به همبستگي بين ميزان سيلت موجود در خاك   به دليل معني   
توان استنباط نمود كه ميزان سيلت ، مي)3جدول(ها ها با رشد طولي خندقحوزه آبخيز واقع در باالدست پيشاني خندق

  .ها نداردها تاثيري در نرخ رشد طولي خندق تشكيل پيشاني خندقموجود در خاك محل
- ها با عامل ميزان شن موجود در خاك حوزه آبخيز واقع در باالدست پيشاني خندق همبستگي بين رشد طولي خندق-3-4

  ها
جود در خاك حوزه دار نبودن مقدار ضرايب همبستگي محاسبه شده مربوط به همبستگي بين ميزان شن مو    به دليل معني

توان استنباط نمود كه ميزان شن موجود در ، مي)3جدول(ها ها با رشد طولي خندقآبخيز واقع در باالدست پيشاني خندق
  .ها نداردها تاثيري در نرخ رشد طولي خندقخاك محل تشكيل پيشاني خندق

د در خاك حوزه آبخيز واقع در باالدست  موجوهاي محلولها با عامل درصد نمك همبستگي بين رشد طولي خندق-3-5
  هاپيشاني خندق

   با توجه به معني دار بودن ضريب همبستگي محاسبه شده مربوط به تجزيه و تحليل همبستگي بين ميزان رس      
خطي با ، و وجود رابطه)3جدول( درصد 95ها در سطح موجود در خاك حوزه آبخيز واقع در باالدست پيشاني خندق

ها تابعي از ميزان رس موجود گيري نمود كه رشد طولي خندقتوان نتيجه ، ميr=97/0ين ضريب همبستگي معادل بيشتر
  .    ها استدر خاك حوزه آبخيز واقع در باالدست پيشاني خندق

  هاها با عامل مساحت حوزه آبخيز واقع در باالدست پيشاني خندق همبستگي بين رشد طولي خندق-3-6
ها با رشد طولي  حاصل از تجزيه و تحليل همبستگي بين مساحت حوزه آبخيز واقع در باالدست پيشاني خندق   نتايج 

خطي بين مساحت آبخيز پيشاني خندق با رشد طولي  همبستگي رابطهدار بودن ضريب، حاكي از معني)3جدول(خندق ها 
  .ين عوامل موثر در رشد طولي خندق استتوان نتيجه گرفت كه عامل مذكور از مهمتر، ميr=98/0آن معادل 

  ارائه مدل-4
اين نرم افزار از طرق مختلف اين كار ار .  استفاده شده استSPSS    براي ارائه مدل از نرم افزار پيشرفته آماري 

  و1رابطه(مدل سازي صورت گرفت) Enterروش ( با استفاده از كليه عواملادهد، كه در اين تحقيق در ابتدانجام مي
هاي محلول كه توسط نرم افزار صورت سپس با حذف دو عامل درصد شيب كف خندق و درصد نمك) 4جدول
 تنها به Enterالزم به ذكر است كه روش ). 4 و جدول2رابطه(مدل سازي انجام شد) Backwardروش (گرفت
  . داشته استBackwardدقت باالتري نسبت به روش % 001/0ميزان 

  ):1رابطه(
Y=32/59 area+ 0/793 clay+ 68/438 salt- 0/262silt- 0/187 sand+ 0/202 slope+ 19/337    
           R= 0/996                                 

                                                                                                        
  ):                2رابطه (
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                                       Y= 42/921 area+ 0/867 clay- 0/294 silt- 0/220 sand+23/635  
                     R= 0/995  
 

                                 Backward  وEnterبا استفاده از دو روش هاي مورد مطالعه  ميزان برآورد شده رشد طولي خندق-4         جدول 
تفاوت رشد 

  طولي
اندازه گيري 

شده و 
تخمين زده 

شده به روش 
Backward 
(Metter) 

تفاوت رشد 
  طولي

اندازه گيري 
شده و 

تخمين زده 
شده به روش 
Backward 

(Foot) 

  رشد طولي
تخمين زده 

شده به روش 
Backward

تفاوت 
  رشد طولي

اندازه 
گيري شده 
و تخمين 
زده شده 
به روش 
Enter  

(Metter)

تفاوت رشد 
  طولي

اندازه گيري 
شده و 

تخمين زده 
شده به 
روش 
Enter  
(Foot) 

  رشد طولي
تخمين زده 

شده به 
روش 
Enter 

رشد 
  طولي
اندازه 
گيري 
 شده

شماره 
 خندق

0/0269 0/08842 20/31158-0/0112-0/036720/436 20/4 1 
0/49992 1/63911 57/860890/1608 0/5274458/972 59/5 2 
-0/78007-2/55763 55/87763-0/954 -3/130456/4504 53/32 3 
-0/0271 -0/08908 24/019080/0504 0/1655223/764 23/93 4 
0/08262 0/27091 65/409090/0460 0/1510665/528 65/68 5 
-0/14548-0/47701 45/29701-0/1008-0/330745/1507 44/82 6 
-0/0277 -0/09113 27/45113-0/1172-0/384327/744 27/36 7 
0/0729 0/23934 21/680660/1792 0/5877 21/3323 21/92 8 
0/2166 0/71018 22/72982-0/1339-0/439023/879 23/44 9 
-0/4444 -1/45708 23/42708-0/7201-2/361224/331 21/97 10 
0/3433 1/12564 9/54436 0/2506 0/821849/84816 10/67 11 

-0/20775-0/68115 10/731150/0592 0/194129/85588 10/05 12 
-0/6943 -2/27664 45/69664-0/1579-0/518043/938 43/42 13 
-0/06682-0/21911 51/31911-0/2662-0/872851/972 51/1 14 
1/42087 4/65854 47/191461/1210 3/6756648/174 51/85 15 
-0/2119 -0/69503 24/19503-0/3265-1/070624/5706 23/5 16 
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   تعيين كمينه و بيشينه رشد طولي خندق ها در منطقه مورد مطالعه-5
ها در توان كمينه رشد طولي خندقگيري شده مياندازههاي عوامل كمينهاري ذهاي بدست آمده و جايگ    از طريق مدل

  .منطقه بدست آورد
Ymin(Enter m.)= 32/59(0/153)+0/793(3/6)+68/438(0/0132)-0/262(20/8)-
0/187(31/6)+0/202(8)+19/337 
= 18/33 Foot = 5/6 m 
Ymin(Backward m.) = 42/921(0/1534)+0/867(3/6)-0/294(20/8)-0/22(31/6)+23/635 = 20/275 Foot 
= 6/183 m 

  .ها در منطقه بدست آوردرشد طولي خندقبيشينهتوان گيري شده ميهاي عوامل اندازهبيشينهاري ذجايگهمچنين با 
Ymax(Enter m.)=32/59(1/29)+0/793(11/6)+68/438(0/18)-0/262(48/8)-
0/187(67/6)+0/202(17)+19/337= 60/887 Foot = 18/57 m 
Ymax(Backward m.) = 42/921(1/29)+0/867(11/6)-0/294(48/8)-0/22(67/6)+23/635 = 23/63 Foot 
=18/24 m 

  
  بحث و نتيجه گيري

ها توسط گيري شده خندقد طولي اندازهشها با ميزان ر     با توجه به همبستگي بين عوامل موثر در رشد طولي خندق
مساحت حوزه آبخيز واقع ود كه بيشترين همبستگي را عواملي چون گيري نمتوان نتيجهمي، )3جدول(هاي هوايي عكس

اما به دليل سبك بودن . %)95در سطح(اندداشتهو ميزان درصد رس هاي محلول ، درصد نمكهادر باالدست پيشاني خندق
 ي محلولها، ممكن است ميزان همبستگي درصد نمك)2جدول(هاحوزه آبخيز واقع در باالدست پيشاني خندقبافت خاك 

به اين دليل كه امالح موجود در خاك شسته شده و توسط رواناب .  باشد=97/0Rنسبت به عوامل ديگر، كمتر يا بيشتر از 
سعي هاي خاك نه برداري از كليه افقوكند، كه با نمميتر خاك نفوذ هاي پائينشود و يا به افقخروجي از خندق خارج مي

  . جلوگيري شده استشكل تا حدودي از بروز اين مشده است 
و با  ) R=0/995 و R=0/996( دهندو اينكه ميزان همبستگي بااليي كه نشان مي) 2و1(     همچنين با توجه به روابط

توان به پتانسيل رشد طولي ها ميگيري شده و تخمين زده شده خندقو اختالف رشد طولي اندازه) 4(مالحظه به جدول
هاي  و خندقEnter در روش 16و 14، 13، 10، 9، 7، 6، 3، 1 هاي شمارهمثال خندق.  بردهاي آتي پيها طي سالخندق

 تا حدودي عوامل ديگري غير از عوامل بررسي شده از Backward در روش 16و 14، 13، 12، 10، 7، 6، 4، 3شماره 
عمق خندق، ارتفاع راس خندق، فاصله از راس خندق، اختالف ارتفاع خندق، شيب ديواره، شيب آبراهه، حداكثر : جمله

جا شده در اثر فرسايش عمق متوسط، عرض خندق، محيط سطح مقطع، عامل شكل، نسبت عرض به عمق، حجم مواد جابه
، 2، 1هاي شماره  و خندقEnter در روش 15و 12، 11، 8، 5، 4، 2 هاي شماره اما در خندق.اندگذار بودهتاثير... كناري و

    .      وجود خواهد داشتهاي آتيها طي سالپتانسيل رشد طولي خندق Backward روش  در15و 11، 9، 8، 5
  پيشنهادها

و شيب هاي محلول  درصد نمك،ها، درصد رسبا توجه به تاثير عواملي چون سطح حوزه آبخيز باالدست خندق -1
ها ها به آبراههراف رواناب از طريق انحها سطح حوزه آبخيز باالدست خندقها، با تاثيرگذاري بررويكف خندق
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همچنين با كشت به صورت ديمي گياهان شورپسند با توجه به اكولوژي منطقه . از تاثير آن كاهش دادتا حدودي 
ها، كه هاي محلول كاست و در نهايت با كاهش شيب كف خندقو برداشت آنها تا حدودي از تاثير درصد نمك

توان از رشد پذير بوده و مير تمهيدات كه اقتصادي باشند، امكاناز طريق كشت گياهان و ساياين مورد نيز 
 .وگسترش اين نوع فرسايش در منطقه مقابله نمود

ها يكي از عوامل اصلي و شاخص پيش بيني رشد و گسترش فرسايش از آنجا كه عامل رشد طولي خندق -2
يش در مقايسه با ساير انواع فرسايش خندقي بوده و ميزان توليد رسوب و در نتيجه سهم رسوبدهي اين نوع فرسا

آبي زياد مي باشد، از اينرو، توصيه و پيشنهاد مي شود، تحقيقات تكميلي در زمينه رابطه بين رشد طولي خندق 
ها شامل ها با تغييرات حجمي و توليد رسوب از يكسو و حدود تغييرات آن با انواع مختلف شكلي خندق

  .ز گرددني... هاي پيازي، جبهه اي وخندق
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