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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

   لرستان  سرده الشتر،اده سازي بر فرسايش آبكندي منطقه چشمهج تاثير ارزيابي
 

  4گرايي رويزو پ 5 جرارهاوهك ،4ي نورمحمد.رهادف ،2 حبيب نژادحمودم ،3كالرستاقيطااله  ع،2ي كريم سليمان،* 1يالهفتح  طاهر

 اداره كل حفاظت محيط زيست لرستان ) ارشد(كارشناس -1

  دانشگاه مازندران طبيعيدانشكده منابعيار انشد -2

  دانشگاه مازندراناستاديار دانشكده منابع طبيعي -3

   استان ايالمآبخيزداري و  منابع طبيعياداره كل )ارشد(كارشناس -4

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه -5

  

  چكيده
اين جابجايي در نتيجه . ه و از محلي به محل ديگر انتقال مي يابدشسته شد توسط عوامل فرساينده هزاران تن مواد جامد توسط نهساال
فرسايش با  . منابع آب و خاك را محدودتر مي كند و مشكالت اقتصادي و اجتماعي حتي در سطح بين المللي پديد مي آورد،فرسايش

 كه توسط هستند آبكندها كانالهاي عميقي .باشندگردد كه يكي از اشكال پيشرفته آن آبكندها مياشكال مختلفي بر روي زمين ظاهر مي
وقوع فرسايش آبكندي در يك منطقه سبب بروز اثرات  .دارند سطح مقطع بزرگتر از يك فوت مربع را و شخم عادي از بين نمي روند

 نوع كاربري و شيب، عبارتند از سازند، اقليم، كه عوامل زيادي در تشكيل و گسترش اين آبكندها مشاركت دارند. شودتخريبي زيادي مي
و   اهميت فرسايش آبكندي در منطقه چشمه سردهتوجه بهبا  .)در نتيجه رعايت نكردن اصول جاده سازي(افزايش جريانهاي سطحي

 تا ارديبهشت 86  مهر در فاصله زمانيتاثير جاده سازي بر فرسايش آبكندي ارزيابي به منظور تحقيق اين شبكه جاده ها توسعه روز افزون
به صورت رابطه معني داري بين رسوبزايي و فاصله راس آبكندها از جاده  كه نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان داد. نجام پذيرفتا 87

  . درسوبزايي آبكندها بيشتر مي گرد فاصله آبكندهاي منطقه با آكس جاده با كم شدنو  معكوس وجود دارد
   قه چشمه سرده، منطفرسايش آبكندي، جاده سازي: واژه هاي كليدي 

                                                 
 E-mail: taherfatollahi@Gmail.comE                09163617076  :، تلفن آبخيزداري دانشگاه مازندران مهندسي كارشناسي ارشدجويدانش *
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  مقدمه
شسته شده و از محلي به محل ديگر انتقال مي  توسط عوامل فرساينده هزاران تن مواد جامد از سطح حوزه هاي آبخيز توسط نهساال

 منابع آب و خاك را محدودتر مي كند و مشكالت اقتصادي و اجتماعي حتي در سطح بين المللي ،اين جابجايي در نتيجه فرسايش. يابد
، بر آبزيان به خطر افتادن حيات باعثرسوب به عنوان يكي از منابع   آلوده كننده رودها مي باشد كه در نتيجه اين آلودگي . د مي آوردپدي

فرسايش با اشكال مختلفي بر روي . )1381صمدنژاد، ( كاهش عمر مفيد سدها مي شودهمچنين  و رودخانه هاهم زدن تعادل اكولوژيك
و همچنين انجمن علوم  )1980(براد فورد و پيئست .)1382صوفي، (باشندكه يكي از اشكال پيشرفته آن آبكندها ميگردد زمين ظاهر مي

زرگتر از  كانالهاي با سطح مقطع ب)1997(هاوگ. خاك امريكا، آبكندها را كانالهاي عميقي مي دانند كه توسط شخم عادي از بين نمي روند
كند كه تخريب   در مطالعات خود در مورد علل ايجاد فرسايش آبكندي در بندر لنگه بيان مي)1371(شپرور .دي ناميك فوت مربع را آبكند

 در آبكندي شدن منطقه مورد بررسي ...و   عدم مديريت صحيح در استفاده از سيالبهاي موقتي،ها  احداث جاده،پوشش گياهي، نوع سازند
 ،)شخم وزراعت، جنگل تراشي، چراي بيرويه(، نوع كاربريب عبارتند از سازند، شيبعوامل موثر در توسعه آبكند ها به ترتي .نقش دارند

جاده ها سبب مي  .)1378احمدي، ( اقليم و)در نتيجه رعايت نكردن اصول جاده سازي و تغييرات آب و هوايي(افزايش جريانهاي سطحي
افزايش  هاين عمل اندازه حوزبا  .به حوزه هاي ديگر مي شودرواناب شود كه رواناب سطحي تمركز پيدا كند و باعث انحراف مسير جريان 

گالي ها اغلب در جاهايي رخ مي دهند  .)1996،  و همكارانديري( كه اين موضوع سبب توسعه گالي بعد از ساخت جاده مي شودمي يابد
رد تعيين تاثير تخريب پوشش گياهي و ومدر تحقيق خود در  )1384(صوفي. )2004، گئورا( ايجاد شده انداصوليكه جاده ها بصورت غير 

توسعه شهري در گسترش آبكندها در جنوب استان فارس به اين نتيجه رسيد كه دو عامل مساحت زمين لخت و طول جاده خاكي بيشترين 
تغييرات اين  درصد از تغييرات در مساحت مناطق آبكندي توسط 78تاثير را در افزايش مساحت مناطق آبكندي دارا مي باشد به طوريكه 

  .دو عامل تفسير مي گردد
مطالعات زيادي بر توسعه گالي . تشديد فرسايش آبكندي را نمي توان فقط به فعاليت هاي مناطق روستايي و كشاورزي نسبت داد

ير ماشين يكي از منابع مهم رسوبات مس .)2005والنتين،(جاده سازي و ساخت و ساز در نواحي شهري داللت دارند بخاطر فعاليت جنگل،
 اگر اين مسيرهاي ايجاد شده بازرسي .هايي هستند كه براي ساخت جاده ها در نواحي جنگل هاي باراني تروپيكال استفاده مي شوند

د از اتمام كار و ايجاد فرسايش گالي مي ع آنها بتنشوند توسعه پيدا كرده و ادامه اين روند باعث فرسايندگي طوالني مد
اين حالت ممكن است در اثر افزايش سطح . ايش آيدوي در يك نهر مي تواند باعث ايجاد فرسايش آبكندي شودافز .)2003،داگالس(شود

براي نمونه در ساخت جاده هاي بزرگ مقرون به صرفه نيست كه براي هر يك از آبراهه هاي كوچكي كه . مصنوعي آبخيز آن به وجود آيد
 از آن ها را در نزديكي جاده منحرف كرده و به نهري كه براي آن پل ساخته خواهد شد جاده را قطع مي كنند پلي بسازند بلكه آب برخي

براي  .)1378رفاهي، ( فرسايش آبكندي شروع مي شود اينجا ازنهر ساخته شده قادر به عبور آب اضافه شده نيست و. منتقل مي سازند
ي شود كه از رواناب و تمركز جريان جلوگيري شود و انحراف آن  طراح شيوه ايبا مديريت صحيح اينكه خطرات جاده را كم كنيم بايد 

نفوذ آب بجاي برده شوند كه باعث پخش آب در مكان و همچنين افزايش اين روش ها و تكنيك ها بايد طوري بكار . را حداقل نماييم
توان دريافت كه در مجموع عوامل  با توجه به بررسي مطالعات انجام شده مي .)2003آرچيبلد وهمكاران،(حركت در جهت شيب گردد

 ضروري است كه در مناطق آبكندي عوامل ايجاد آبكند شناسايي شده تا در مبارزه با شته ومختلفي در تشكيل و توسعه آبكندها نقش دا
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به  اين تحقيق لذا با توجه به اهميت جاده سازي در تشكيل آبكندها .اين فرسايش بهترين و كم هزينه ترين راهكار ها بكار گرفته شود
  .انجام پذيرفت 87 تا ارديبهشت 86  مهر در فاصله زماني تاثير جاده سازي بر فرسايش آبكنديبررسيمنظور 
  ت در ج

 مواد و روش ها
 تا 240100و طول   شمالي3740750 تا 3735700مي باشد كه داراي  عرض) سلسله( مورد مطالعه بخشي از شهرستان الشترمنطقه
چشمه سرده در استان لرستان موقعيت منطقه  1شكل .  هكتار مي باشد2040مي باشد و مساحت آن     UTMسيستم شرقي در  246775

 .مي دهد نشان را  در اين منطقه جادهشبكه و 
 

  
  چشمه سرده نمايي از منطقه 1شكل

  
ه سانتيگراد و اقليم منطقه بر اساس  درج8/8ميانگين درجه حرارت ساالنه حدود   ميلي متر مي باشد،554متوسط بارندگي اين منطقه 

منطقه فوق از نظر زمين شناسي متعلق به زون زاگرس داخلي  .)1382 ،مهندسين مشاور ژرفاب پايش(اقليم اتفاعات مي باشد روش آمبرژه
ت مي نظر تكتونيكي، ساختمان زمين شناسي اين محدوده از ساختمان عمومي منطقه زاگرس تبعي از. مي باشد) زاگرس مرتفع(

با  در اين مطالعه .كاربري اراضي در اين منطقه به صورت كشاورزي، مرتع و جنگل مي باشد .)1383 ،مهندسين مشاور ژرفاب پايش(نمايد
سپس در بازديد .  مناطق آبكندي شناسايي شدند1:25000و نقشه هاي توپوگرافي  1:40000با مقياس هاي هوايي  استفاده از عكس

نوع هر آبكند معين شد و همچنين  برداشت گرديد  GPSتوسط  آبكند انتخاب شده جهت بررسي 18 يايي راسمختصات جغراف صحرايي
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 منطقه با استفاده از نرم 1:25000ابتدا نقشه هاي توپوگرافي نقشه شبكه جاده  براي تهيه .كه آبكندهاي مورد مطالعه خطي و جبهه اي بودند
در جاده شبكه   تماميومنتقل نموده   Arc View نقشه هاي زمين مرجع شده را به. دندزمين مرجع گردي Erdas  imagingر   افزا

 6/3نسخه ENV در نرم افزار يماهواره ا سپس نقشه تهيه شده با استفاده از تصاوير . و كمي بيرون آن رقومي گرديدمنطقهمحدوده 
ابتدا بر روي شبكه جاده  به اين صورت كه .ت جغرافيايي گرديد وارد سيستم اطالعا پراكنش آبكندهابراي تلفيق با نقشه  وشدهتصحيح 
نقشه پراكنش  و تهيه شد متر 250 و بيش از 200- 250، 150- 200، 100-150، 50- 100، 0-50 فاصله از جاده در شش طبقه بافرهاي
همچنين فاصله راس آبكندها . عيين گرديد و درصد فراواني آبكندها نسبت به تمامي طبقات فاصله از جاده ترا بر روي آن انداخته آبكندها

به منظور برآورد حجم فرسايش براي هر آبكند سه مقطع باال، مياني و پايين دست مشخص و  .با آكس نزديكترين جاده مشخص گرديد
 متري  سانتي25سپس به كمك نخي با فواصل مدرج . گرديدندمشخص هاي كوبيده شده در دو طرف مقطع  مناطق مورد نظر به كمك پيكه

  .)2005،   و رودريگوئز ريزآلوز(شد گيري و ثبت  ها نصب مي شد سطح مقاطع اندازه كه بر روي پيكه
حاسبه بعد از هر رگبار از سطح قبلي و با م  و با كم كردن سطحبرداشت شده ترسيم گرديد مقاطع Auto-CADبا استفاده از نرم افزار 

 با تقسيم حجم خاك از دست رفته بر سطح اشغال شده . بدست آمدرحجم فرسايش بعد از هر رگباپيكه گذاري شده فاصله بين سه مقطع 
 غير پارامتريك كروسكال آزمون هاياز تجزيه و تحليل آماري جهت  در پايان .توسط هر آبكند، فرسايش ويژه هر آبكند محاسبه گرديد

   .)1385،  صادقي(استفاده گرديد SPSS.15ر نرم افزا در و رگرسيون دو متغيره بستگي ماتريس همواليس،
  

   نتايج  .
.  جاده بررسي شددوري از جاده و در مرحله بعد با فاصله راس هر آبكند با رابطه بين فرسايش ويژه آبكندها يكبار با طبقات مختلف

در طبقات مختلف فاصله از (فرسايش ويژه انواع آبكند كه ميانگينليس نشان داد نتايج بدست آمده از آزمون غير پارامتريك كروسكال وا
  ). 2شكل (باشند داري نمي  درصد داراي تفاوت معني5 و در سطح 5با مقادير درجه آزادي ) جاده

 
  يس  نتايج آناليز آماري مقادير فرسايش ويزه خاك در طبقات مختلف فاصله از جاده به روش كروسكال وال-2شكل
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 و در 505/0 ويژه و طبقات مختلف فاصله از جاده با ضريب همبستگي رابطه بين ميانگين فرسايشنتايج تحليل همبستگي نشان داد كه 
دار بود به نحوي كه با كم شدن مقدار طبقات فاصله از جاده ميزان توليد رسوب آبكندي بيشتر مي   درصد بصورت معكوس معني5سطح 
فاصله راس هر آبكند از جاده نيز آزمون تحليل همبستگي انجام ظور بررسي رابطه بين حجم خاك فرسايش يافته و همچنين به من. گردد

دار   درصد معني1 و در سطح 626/0بين فرسايش ويژه و فاصله راس آبكندها از جاده با ضريب همبستگي  پذيرفت و نتايج نشان داد كه
  )3 شكل.(د و با نزديك شدن راس آبكندها به جاده حجم فرسايش افزايش مي يابدمي باشد و رابطه به صورت معكوس وجود دار
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فاصله تا جاده رسوبزايی

  
  فاصله راس تا آكس جاده با آبكندها نتايج بررسي رسوبزايي -3شكل

  بحث   
اع حجم خاك فرسايش يافته انو  كه ميانگينگرديدبررسي رابطه بين حجم خاك يافته آبكندها با طبقات مختلف دوري از جاده مشخص با 

نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه رابطه بين حجم خاك . باشند داري نمي آبكند در طبقات مختلف فاصله از جاده داراي تفاوت معني
فرسايش يافته و طبقات مختلف فاصله از جاده بصورت معكوس معنادار بود به نحوي كه با كم شدن مقدار طبقات فاصله از جاده ميزان 

  . بيشتر مي گرددتوليد رسوب آبكندي
 همچنين به منظور بررسي رابطه بين حجم خاك فرسايش يافته و فاصله راس هر آبكند از جاده نيز آزمون تحليل همبستگي انجام پذيرفت 

بين حجم خاك فرسايش يافته و فاصله راس آبكندها از جاده رابطه به صورت معكوس وجود دارد و با نزديك شدن راس  و معلوم شد كه
، تغيير كاربري رعايت نكردن اصول در ساخت جاده الشتر به خرم آباد يل اين امردال. دها به جاده حجم فرسايش افزايش مي يابدآبكن

از قبيل (و نيز ايجاد راه هاي خاكي بر اثر تردد وسايل نقليه موتوري اراضي باال دست در طي ساليان اخير كه باعث افزايش رواناب گرديده 
 و )2004(گئورا ،)2003( داگالس)1996( و همكاران د ريي،)1384(داليل فوق به ترتيب با نظرات صوفي. طقه مي باشددر من) تراكتور
از عوامل عدم رعايت . همخواني داردمبني بر توسعه گالي ها در جاهايي كه جاده ها بصورت غير اصولي ايجاد مي شوند،  )2005(والنتين 

به منظور كم كردن تعداد پل در مسير ( افزودن برخي آبراهه ها به آبگذرهاي ديگر-1:  ذيل اشاره نموداصول جاده سازي مي توان به داليل
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 عدم محاسبه دقيق رواناب منطقه كه در نتيجه - 2كه ظرفيت كافي براي عبور اين حجم آب را ندارند ) و پايين آوردن هزينه جاده سازي
ه كم بوده و باعث خروج آب بصورت متمركز از كانال شده و زمينه براي فرسايش ظرفيت پلهاي طراحي شده براي عبور رواناب منطق

  . افزايش سطح غير قابل نفوذ بر اثر جاده  سازي كه باعث باال رفتن رواناب منطقه مي شود-3. آبكندي مهيا مي گردد
ان يك اولويت بدون در نظر داشتن ديگر به عنو)جاده سازي(توجه به موضع خاص  و منطقه چشمه سرده مديريت يكپارچه نگر در عدم 

  . و سبب شده كه فرسايش آبكندي در حوالي جاده ها توسعه يابدعوامل، برهم زدن تعادل اكولوژيك منطقه را در پي داشته است 
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