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 بررسي مورفولوژيك آبكندهاي استان كرمان
 

  ديار مزروعين، اميررضا محسني و اسف عليزادهمهوش مجيد صوفي، آزاده مهديپور، ، حيدريفرزاد
 منابع طبيعي استان و مركز تحقيقات كشاورزي پژوهشياستاديار   پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان،مربيبه ترتيب 

   اصفهاناستان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كارشناس، و  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانانكارشناس س،رفا
  

  چكيده
قربيا كل در تمامي سطح استان پراكنده اند،  آبكندهاي استان كرمان 

 آبكندها.  هكت  در  مي گيرند35200و مساحتي حدود 
نطبق با دره و در امتداد هكش طبيعي منطقه بوده و عمدتاجانبي و م

 در اليه هاي Sandy Loam تا Loamداراي بافت خاك عمدتا 
. پالن عمومي آنها پنجه اي و خطي استسطحي و عمقي مي باشند

 داراي پالن پيشاني نوكدار و مدور و شاخه اي آبكندهابخش اعظم 
اك، فرسا:  شامل آبكندعلل عمده ايجاد. مي باشند يش پذيري 

ري اراضي و بهره برداري نامناسب توسط انسان، رها  شيب، تغيير كا
اب آب آبياري بر روي اراضي،و تخريب پوشش گياهي،و  نمودن پ
وقوع سيل،و عمليات عمراني مانند راهسازي و معدن و جريانات 

 31/2 تا 23/0تغيير عمق متوسط آبكندها از . رودخانه اي مي باشند
 مايل و عمودي و شكل مقطع آبكندها نيمرخ پيشاني .متر است

. شكل، مركب و ذوزنقه اي مي باشدUعرضي آنها 
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لو ژي آبكند، فرسايش آبكندي، فرسايش خاك،: واژگان كليدي   مورفو

  كرمان
  

  مقدمه
ز آنجا كه شكل آبكند حاصل عملكرد فرآيندهاي ايجاد آن است، لذا ا

يجاد آبكند در شكل شناسي ارزيابي فرآيندهاي ادر اولين مرحله 
بسياري از محققان ). Heed ،1971و  Heed ،1970(آبكندهاست

معتقدند كه تفاوت مشاهده شده در اشكال آبكند ناشي از تفاوت در 
 Crouch؛ Blong ،1989 و Crouch( فرآيندهاي ايجاد آنهاست

 و Imeson؛ Heed ،1971؛ Heed ،1970؛ 1986 و همكاران،
Kwaad ،1980 ؛Ireland ،1939 و همكاران .(Ireland و 
 آبكندها را به چهار دسته نقطه اي، )سر( پالن پيشاني1939، همكاران

 آنها همچنين پروفيل طولي. مدور،  نوكدار  و پنجه اي تقسيم نمودند
شاني آبكندهارا به چهار دسته شيبدار، عمودي، غار مانند و غار با پي

آبكندها را ) 1971 و Heed )1970 .ريشه هاي آويزان تقسيم نمودند
و Crouch .به دو دسته پيوسته و ناپيوسته تقسيم نموده است

Blong) 1989( ،Crouchو همكاران )و ) 1986Imeson و 
Kwaad) 1980( آبكندها را بر مبناي شكل مقطع عرضي تقسيم 
ه چهار رده بآبكندها را  )  Kwaad)1980  و Imeson .مي نمايند

V ،شكلUقه اي و مركب طبقه بندي نموده اندشكل، ذوزن .
Crouch و Blong) 1989 ( وCrouchو همكاران )1986( 

آبكندها را براساس شكل كناره آنها به چهار گروه باكناره هاي 
عمودي،با كناره هاي بريده بريده ،با كناره هاي لوله اي و با كناره 

پيشاني ) Dunne )1993 وDietrich. ل تقسيم نمودنديامهاي 
 .آبكند را به سه دسته تدريجي، پله اي و هدكت تقسيم نمودند

  
  ها مواد و روش

 كيلومتر مربع اولين استان 175069استان كرمان با مساحتي حدود 
 درجه 32 دقيقه تا55درجه و پهناور كشور محسوب مي گردد، كه بين 

طول  دقيقه 29  درجه و 59 دقيقه تا 26درجه و  53عرض شمالي و 
حد شمالي استان كرمان به استانهاي خراسان و . ع شده استشرقي واق

يزد، حد جنوبي آن به ستان هرمزگان، حد شرقي به استان سيستان و 
مهمترين . بلوچستان و حد غربي آن به استان فارس محدود مي گردد

كوههاي كرمان جبال بارز، كوه جوپار، الله زار و هزار و رشته 
ب و هواي استان كرمان كالً فرا آ. كوههاي جبال بشاگرد مي باشد

 ميلي متر و متوسط تبخير 150خشك  و خشك و متوسط بارش آن
  .  ميلي متر گزارش شده است2050استان 

. اي و صحرايي انجام شده است  كتابخانهاين تحقيق در دومرحله
 نقشه ،استان1: 000/40شامل تهيه عكسهاي هوائي اي  مرحله كابخانه

 توپوگرافي و زمين 1:250000 و 1:100000، 1:25000،1:50000هاي 
  . شناسي استان در صورت وجود، مي باشد

بكندي  آْاين تحقيق ابتدا اطالعات موجود درباره مناطق فرسايشدر 
 تردر استان كرمان از مديريت آبخيزداري استان و كارشناسان قديمي
ه درخواست گرديد كه متأسفانه هيچ اطالع ارزشمندي در اين زمين

 استان 1:40000بدين ترتيب با بررسي عكسهاي هوائي . وجود نداشت
كرمان، مكانهاي فرسايش آبكندي مورد شناسايي و بازديد صحرائي 

محدوده دو منطقه آبكندي و در هركدام هر بدنبال آن در . قرار گرفتند
آبكندي است كه از نظر طول، عرض، (از اين مناطق يك آبكند معرف 

اضي، پالن عمومي و سرآبكند، بخش اعظم عمق، كاربري ار
) جهت تكرار آن(و دو آبكند ديگر ) آبكندهاي مناطق را در بر گيرد

براي تكميل شناسنامه تهيه شده و اندازه گيريهاي مورفومتري انتخاب 
در آبكند معرف شماره يك در هر منطقه، ابتدا طول آبكند با . گرديدند

 50، 25ني آبكند و مقاطع عرضي متر اندازه گيري گرديد و سپس پيشا
 درصد از طول آبكند براي بررسي و برداشت نمونه هاي خاك 75و 

و دو آبكند ) معرف(در اين آبكند . سطحي و تحتاني مشخص شدند
و شاخه هاي ) بلندترين كانال(، طول كانال اصلي )تكرارها(ديگر 

عرض و فرعي اندازه گيري شد و نقشه بدون مقياس آنها با ذكر طول، 
ن عمومي و نيمرخ طولي آبكند معرف الپ. عمق آنها ثبت مي گرديد

شماره يك با استفاده از دوربين نقشه برداري برداشت و بوسيله نرم 
عمق و . رسيم گرديدندت Excel و Autocad 2000افزارهاي 
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 و 50، 25عرض باال و پائين آبكند معرف شماره يك در سر و مقاطع 
در شناسنامه تكميل شده، . د اندازه گيري شد درصد از طول آبكن75

ويژگيهاي طبيعي، مورفومتريك، علل ايجاد آبكند، اقدامات مورد 
ويژگيهاي . استفاده در كنترل آبكند مورد بررسي قرار گرفتند

ومتريك نظير پالن عمومي آبكند، سرآبكند، نيمرخ عمودي فمور
از اندازه سرآبكند، طول، عمق و شكل مقاطع عرضي با استفاده 

علل ايجاد آبكند با استفاده از . گيريهاي صحرائي مشخص گرديدند
آثار موجود در صحرا، مصاحبه با مسئول آبخيزداري شهرستان مربوطه 

) در صورت وجود سكنه در منطقه(و افراد مسن ساكن در منطقه 
رخصوص تنظيم شناسنامه ها براي دو دكليه كارها . مشخص گرديدند

  ).1382صوفي، (يز انجام گرديدآبكند تكرار ن
  

  و بحث نتايج 
مركب بوده و پالن سر آبكند اين منطقه مقطع آبكندها عموماً  در

. نقطه اي مي باشد) درشاخه هاي فرعي(شاخه اي و در مواردي عمدتا 
نيمرخ عمودي سرآبكندبه صورت مايل در سرآبكند و ندرتاً عمودي يا 

ود در مسير كانال اصلي آبكند و در غار مانند بترتيب در پيشانيهاي موج
عوامل ايجاد آبكند عبارتند از . پيشاني شاخه هاي فرعي آبكند است

فرسايش پذيري خاك، تخريب پوشش گياهي و تا حدودي هم شيب، 
تغيير كاربري و بهره برداري نامناسب توسط انسان، رها شدن پساب 

  . دآب آبياري در پائين اراضي زراعي را مي توان نام بر
به صورت پنجه  اراضي حاشيه رودخانه شور در پالن عمومي آبكندها

مقطع . آبكندها عمداً درون خط القعر دره ها واقع شده اند. اي مي باشد
 شكل مي باشد و پالن سرآبكند عمدتاً به صورت Uآبكند ها عمدتاً 

نيمرخ عمودي سرآبكند به صورت . نوكدار و در مواردي مدور مي باشد
 در تعدادي از هدكت هائي كه در مسير كانال اصلي آبكند مايل و

عوامل ايجاد آبكند شامل . وجود دارند به صورت عمودي مي باشند
 و عامل مهمتر جستجوي تخريب پوشش گياهي در اثر چراي مفرط

 باشد كه چاله ها و حفره ميمردم جهت پيدا كردن كنج در منطقه 
 تبديل به رواناباثر ورود سيل و هائي كه برا اينكار حفر مي كنند در 

، فرسايش پذيري خاك، جريانات رودخانه اي و وقوع آبكند مي شوند
  .سيل ياد كرد

رابر - اراضي كشاورزي محدوده روستاي كلدانطول متوسط آبكند در
متر و عمق 8/0و پائين 8/2 متر، عرض متوسط آبكند در باال 100حدود

مي آبكندها به صورت پنجه پالن عمو.  متر مي باشد5/2متوسط آن 
آبكندهاي اين منطقه عمدتاً منطبق با دره و در امتداد . اي است

مقطع آبكند عمدتًا ذوزنقه اي شكل . زهكش طبيعي منطقه مي باشند
. و پالن سرآبكند عمدتاً به صورت مدور و در مواردي نوكدار مي باشند

اين آبكندها در . نيمرخ عمودي سرآبكند به صورت عمودي است
:  منطقه بيشتر تحت تأثير عوامل طبيعي ايجاد شده اند كه شامل

فرسايش پذيري خاك، جريانات رودخانه اي وقوع سيل و شوري 
خاك، رهاسازي پساب آب آبياري، رهاسازي اراضي بعد از كشت مي 

  .باشند
 –اراضي كوهستاني محدوده روستاي كلدان  طول متوسط آبكند در

 و 3 عرض متوسط آن در باالو پائين به ترتيب . متر است75رابر حدود 

آبكندها در اين منطقه . متر مي باشد5/0 متر و عمق متوسط آن 5/2
. عموماً منطبق با دره و در امتداد زهكش طبيعي منطقه مي باشند

مقطع آبكند عموماً ذوزنقه اي شكل مي باشد و پالن سرآبكند عمدتاً 
نيمرخ عمودي . ارد مدور مي باشدبه صورت نوكدار و در پاره اي از مو
عوامل ايجاد آبكند در اين منطقه .سرآبكند به صورت عمودي است

، شيب، تخريب )سيل(فرسايش پذيري خاك، وقوع روانابهاي شديد 
پوشش مرتعي منطقه در اثر چراي احشام بخصوص در فصل بهار كه 

  .فصل بارش منطقه مي باشد
 ده محدوده روستاي گرماهيمنطقه آبكندي شطول متوسط آبكند در 

 5/1 متر، عرض متوسط آن در باال و پائين بترتيب برابر  و 100حدود 
آبكندها در اين منطقه عمدتاً در . باشد  متر مي2متر و عمق متوسط آن 

اي شكل و  مقطع آبكند عمدتاً ذوزنقه. اند ها واقع شده خط القعر دره
نيمرخ عمودي سر . باشد پالن اين آبكند عمدتاً به صورت نوكدار مي

آبكند به صورت مايل و در طول كانال اصلي آبكند پيشانيهاي عمودي 
 فرسايش پذيري :عبارتند ازعوامل ايجاد آبكند . هم بچشم مي خورد

واناب سطح جاده به داخل ر راهسازي و انتقال ، شيب،خاك، سيل
نگ ها، تخريب پوشش گياهي، استفاده از اراضي به عنوان معدن س دره

  .مي باشد
عرض متوسط آبكند در و متر 165 آبكند در منطقه راين توسططول م

 متر 7/1 متر و عمق متوسط آن 5/1 و 5/0باال و پايين به ترتيب 
اي و منطبق با دره و  پالن عمومي آبكندها به صورت پنجه .باشد مي

 7در امتداد زهكش طبيعي منطقه است كه شيب متوسط زمين معادل 
 متر از يكديگر واقع 1000 تا 500آبكندها به فواصل . اشدب درصد مي

مقطع . باشند اند و عمدتاً در جهت زهكش طبيعي منطقه مي شده
پالن سر آبكند عمدتاً به صورت مدور و در . باشد  شكل ميUآبكند

نيمرخ عمودي سر آبكند به صورت عمودي . باشد مواردي نوكدار مي
 جاده ، سيل،پذيري خاك سايش فرشاملعوامل ايجاد آبكند  .است

سازي و احداث پل و در نتيجه تمركز جريان عامل ايجاد آبكند 
  .باشند مي

عرض متوسط و  متر 30دوساري حدود  طول متوسط آبكند در منطقه
 متر 50/0 متر و عمق متوسط آن 4/0و1 در باال و پايين به ترتيب نآ

 روي شيب است اي بر پالن عمومي آبكندها به صورت پنجه .باشد مي
. اند و عمدتاً منطبق با دره و در امتداد زهكش طبيعي منطقه واقع شده

مقطع آبكند عمدتاً مركب و پالن سرآبكند عمدتاً به صورت مدور 
عوامل ايجاد  .نيمرخ عمودي سرآبكند به صورت مايل است. باشد مي

تخريب پوشش گياهي و ،  شيب، فرسايش پذيري خاك شاملآبكند
  .مي باشدربري اراضي از مرتع به كشاورزي تغيير كا

 متر 80اراضي بدلند خواجه عسكر حدود  منطقه طول متوسط آبكند در
 مترو 5/1 و 6عرض متوسط آبكند در باال و پايين آن بترتيب حدود و 

پالن عمومي آبكندها به صورت  .باشد  متر مي2عمق متوسط آن 
ها و در جهت  ر درهاي بر روي شيب و عمدتاً درون خط القع پنجه

باشد   شكل ميUمقطع آبكند عمدتاً . زهكش طبيعي منطقه قرار دارند
نيمرخ . باشد و پالن سر آبكند عمدتاً مدور و در مواردي نوكدار مي

عوامل ايجاد آبكند در اين  .عمودي سر آبكند به صورت عمودي است
يير تغ،  سيل،اي منطقه شامل فرسايش پذيري خاك، جريانات رودخانه
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الزم به  باشد كابري اراضي از مرتع به مسكوني و رهاسازي آن مي
توضيح است كه عالوه بر مناطق گزارش شده، تعداد زيادي آبكند به 
صورت پراكنده و منفرد در سطح استان كرمان قابل تشخيص 

آبكندها  اكثر: ويژگيهاي اينگونه آبكندها عموماً عبارتند از.باشد مي
 امتداد زهكش طبيعي منطقه بوده و داراي پالن منطبق با دره و در

پالن سر آبكند نوكدار، مدور و . باشند عمومي پنجه اي ويا خطي مي
علل ايجاد اين گونه آبكندها عمدتاً فرسايش . باشد  حبابي ميبندرت

پذيري خاك، شيب، تخريب پوشش گياهي، تغيير كاربري و 
شود،  ورزي استفاده ميبرداري نامناسب و در اراضي كه جهت كشا بهره

متوسط تغييرات ارتفاع سر آبكند در تعدادي كه مورد اندازه گيري قرار 
 متر، عرض باال 4 تا 33/0 سانتيمتر، عمق بين 70 تا 14گرفته اند بين 

تغييرات متوسط . باشد  متر مي4 تا 5/0 و 7/5 تا 1و پايين آنها بترتيب 
 نيمرخ عمودي سر آبكندها .باشد  متر مي400 تا 29طول آنها نيز از 

اي و مركب  عمدتاً مايل و عمودي بوده و داراي مقطع يو شكل، ذوزنقه
  .باشند مي

دهد كه آبكندهاي مهم استان كرمان  بررسيهاي انجام شده نشان مي
الزم به توضيح است كه آبكندهائي هم به .  منطقه قرار دارند8در 

اين  .وجود دارد كندهبه صورت پراصورت منفرد در سطح استان 
دهد كه مساحت مناطق آبكندي استان كرمان  بررسيها نشان مي

آبكندهاي معرف در مناطق مورد . باشد هكتار مي 46850 معادل
هستند يعني در اطراف زهكشهاي طبيعي  مطالعه عمدتاً از نوع جانبي

اين آبكندها عموماً در خط القعر تپه ماهور ايجاد . اند مناطق ايجاد شده
تعداد . اي است پالن عمومي اكثر اين آبكندها از نوع پنجه. اند شده
اي از آبكندها داراي پالن نوكدار و مدور در محل پيشاني  عمده
طق مطالعه شده شامل اف در منرعلل عمده ايجاد آبكند مع. باشند مي

فرسايش پذيري خاك، تخريب پوشش گياهي، تغيير كاربري اراضي، 
ها، رهاسازي پساب آب  ، پلهاي جادهطراحي وساخت غير اصولي

نيمرخ عمودي در پيشاني آبكندها . باشد يب و وقوع سيل ميشآبياري، 
بصورت مايل و عمودي  است و مقطع عرضي آبكندها عمدتاً 

باشد كه عموماً در خط  اي موارد يو شكل مي اي شكل و در پاره ذوزنقه
  .دارندها و منطبق با زهكش طبيعي منطقه قرار  القعر دره

   
  بندي جمع

آبكندهاي استان كرمان عمدتاً در جنوب غربي، جنوب و شرق اين 
 ميلي متر در سال 8/387 تا 200كه باران آن بيناند استان ايجاد شده

 Sandyدر مناطق آبكندي عمدتاً بافت خاك سطحي . مي باشد
Loam تا Loamميزان رس در اليه سطحي خاك بيشتر . باشد  مي

ه تحتاني است و اين امر يكي از علل ايجاد رواناب يا مساوي الي
پالن . باشد سطحي در اين مناطق و ايجاد و گسترش آبكندها مي

علل عمده . باشد اي و خطي مي عمومي آبكندها در اين مناطق پنجه
ايجاد آبكندها در اين استان فرسايش پذيري خاك، تخريب پوشش 

داث غير اصولي پلها در گياهي، تغيير كاربري به شكل نامناسب، اح
هاي حفاظتي مناسب در پايين  حل هاي آسفالته، عدم استفاده از راه جاده

دست پلها و باالخره رهاسازي پساب آبياري  و آبياري غيراصولي 
اي بودن مقطع عرضي اكثر آبكندها نمايانگر ريزش و  ذوزنقه .باشند مي

يو شكل بودن . اشدب هاي باالئي ديواره آبكند در آنها مي لغزش اليه
مقطع عرضي برخي از آنها نشان دهنده يكنواخت بودن توده خاكي 

  .است كه آبكند در آن ايجاد شده است
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