
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  هاي مختلف ميداني در برآورد حجم فرسايش آبكنديبررسي  دقت روش
  

  4لورديا، زهرا ابو3، اصغر محمدي3كارفرد، محمدمحسن ظريف2، مجيد صوفي1ناممهرناز نيك

   دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان جوان عضو باشگاه پژوهشگران-مرتع و آبخيزداري -طبيعي كارشناس منابع-1
)niknam_mehrnaz@yahoo.com(  

   بخش تحقيقات آبخيزداري–طبيعي استان فارسمركز تحقيقات كشاورزي و منابع - عضو هيئت علمي-2
  مرتع و آبخيزداري -طبيعي كارشناس منابع-3

   عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان- دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري-4
  

Accuracy Assessment for Different Field Methods of Estimating Gully 
Erosion 

 
M. Niknam1, M. Soufi2, M.M. Zarifkarfard3, A. Mohammadi3, Z. Abolvardi4 

1- B.Sc in Rangeland and watershed management and a member of young researcher Assembly, Islamic 
Azad university of Arsenjan, (niknam_mehrnaz@yahoo.com) 

2- Research Scientist and assisstant prof., Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources, 
Shiraz, Iran.  

3- B.Sc in Rangeland and watershed management 
4- Master student in watershed Management and a member of young researcher Assembly, Islamic Azad 

university of Arsanjan  
  

  چكيده
حجم فرسايش آبكندي از مجموع احجام جزئـي        . يكي از نيازهاي پروژه هاي فرسايش خاك برآورد حجم فرسايش آبكندي است           

حجـم بـرآوردي از   دقـت  . حجم جزئي از حاصلضرب متوسط سطح مقطع در طول مسيري از آبكند حاصل مـي شـود           . آيدبدست مي 
مرتعـي  – اين تحقيق در يك اكوسيـستم جنگلـي          .گيري شده دارد  فرسايش آبكندي بستگي به فاصله بين مقاطع عرضي و روش اندازه          

 صورت گرفته غربي شيراز كيلومتري جنوب45در تخريب و تبديل شده به ديمزارهاي كم بازده به نام بن رود زنگنه استان فارس واقع 
گيـري سـطح مقطـع و فاصـله مختلـف بـين مقـاطع عرضـي در         هاي مختلف انـدازه يق در نظر دارد تا با بررسي روش   اين تحق .  است

در اين تحقيق پنج زير حوضه انتخاب و علل ايجاد آبكند با            .  آبكندهاي منطقه بن رود زنگنه فارس به تبيين زواياي اين مسئله بپردازد           
سپس شش سيـستم آبكنـدي    .  افي بوسيله رابطه شيب و مساحت باالي آبكندها بررسي شد         استفاده از مدارك تاريخي و آستانه توپوگر      

 متـر از آبكنـد و     25 تـا    20هاي خاك و شكل مقطع عرضي مـسيرهائي بـا طـول             در يكي از زير حوضه ها انتخاب و بر اساس ويژگي          
در روش اول با اسـتفاده از       . ه از دو روش حاصل شد     گيري مقطع عرضي آبكند با استفاد     اندازه. ندمقاطع با فواصل يك متر انتخاب شد      

گيري عرض باال و پايين و عمق مقطع عرضي، مقدار مساحت مقطـع محاسـبه گرديـد و در روش دوم ابتـدا از مقطـع                          نوارمتر و اندازه  
 مساحت مقطـع  2008افزار اتوكد با روايت    برداري رقومي صورت گرفت و سپس با استفاده از نرم         عرضي معين شده توسط متر تصوير     

 متر در هر دو روش برآورد شد وبا استفاده از مقايـسه خطـاي               10هاي انتخابي با فاصله مقاطع يك تا        حجم مسير . عرضي محاسبه شد  
نتايج اين تحقيق نشان داد كه تبديل جنگها و مراتع بـه            . ترين فاصله مقاطع عرضي از نظر علمي و عملي معرفي گرديدند          مطلق مناسب 
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اين نتايج نشان داد كه آستانه توپوگرافي در اين آبكندها وجود دارد و .  اي كم بازده علت اجاد آبكند در اين حوزه آبخيز استديمزاره
 درصـد از اطالعـات      65ايـن تحقيـق نـشان داد كـه          .  رواناب سطحي فرآيند غالب هيدرولوژيك در ايجاد و گسترش آبكنـدها اسـت            

تمـامي مـشاهدات نـشانگر ايـن      . باشـد گيري با نوارمتر مي   اي كمتري نسبت به روش اندازه     برآوردي توسط روش تصويري داراي خط     
 30 متر ، ميزان خطاي مطلق در هر دو روش افزايش يافته و به بـيش از                  7 تا   6واقعيت است كه با افزايش فاصله بين مقاطع عرضي به           

از نظر علمي فاصله دو متر بين مقاطع عرضي كمتـرين خطـاي             . يابدرسد و پس از اين فاصله مقدار خطاي مطلق كاهش مي          درصد مي 
  متر نيز پس از دو متر داراي كمترين خطاي مطلق است،  10كه فاصله   دهد در حالي  مطلق را در برآورد حجم فرسايش آبكندي ارائه مي        

 متـر بـراي   10توان فاصـله  رود زنگنه، ميشود در شرايط مشابه به آبكندهاي بن   گيري ميداني توصيه مي   هاي اندازه لذا با توجه به هزينه    
   .گيري بين مقاطع عرضي را پيشنهاد نموداندازه
 
   فرسايش آبكندي، برآورد حجم، روش، ميداني :هاي كليديواژه
  
  مقدمه

ان وسيله فرسـايش ناشـي از جريـ   هاي داراي شيب تند و يك پيشاني فرسايشي پرشيب و فعال است كه بهآبكند يك كانال با كناره    
و ) Poesen ،2003به نقـل از     1386 ،پورسليمان(ايجاد گرديده است    ) هاي شديد معموال در طي يا پس از وقوع باران       (سطحي متناوب   

 گرچـه مطالعـات زيـادي       ).1986 ،به نقـل از مورگـان      1384 ،قرل(وسيله بارندگي شديد را دارد      شدن به   شدن و عريض  تمايل به گود  
 ،صـوفي ( انجام شده است اما هنوز به عنوان يكي از موضوعات بحـث انگيـز در بـين محققـين مطـرح اسـت                     درباره علل ايجاد آبكند     

  :ي علل ايجاد آبكند گرديد كه عبارت اند ازي سه نظريه كلي دربارهمجموعه اين تحقيقات به عمل آمده منجر به ارائه. )1379
  (Human impact)هاي طبيعي به وسيله انسان تخريب اكوسيستم) 1
  (Climate changes)تغييرات اقليمي ) 2
  (Random intrinsic changes)تغييرات تصادفي دروني سيستم ) 3

ي حجـم فرسـايش     تـرين روش بـراي محاسـبه      قـديمي . گيري حجم فرسايش آبكندي وجـود دارد      هاي مختلفي جهت اندازه   روش 
ه در آن مساحت را بدست آورده در فاصله بـين سـطح مقـاطع ضـرب         گيري عرض باال و پايين و عمق با نوارمتر است ك          آبكندي اندازه 

گيري حجم آبكند در مباحث  متر را در اندازه   1 فواصل   )1997(در اين روش محققاني از جمله صوفي      . كرده و حجم را محاسبه مي كنيم      
 است و در اين فواصل حجم فرسـايش  فته متر در نظر گر10فاصله بين سطح مقاطع را      ) 1386(پورتحقيقاتي در نظر گرفته و نيز سليمان      

 .اندرا محاسبه نموده

 ،به نقـل از صـوفي      1386 ،پورسليمان(گيرند هكتار را دربر مي    47924 اقليم، مساحتي معادل     6آبكندهاي استان فارس با پراكنش در       
اراضـي ايجـاد شـده و روانـاب         قسمت اعظم آن در نتيجه تغيير كاربري اراضي، تخريب پوشش گيـاهي و مـديريت نامناسـب                  ). 1383

  .)1383 ،صوفي(ها دارندسطحي نقش عمده در ايجاد و گسترش آن
 Casali)2006 (انـد  قـرار داده ء متر بـراي شـيارها را مبنـا   2 متر براي آبكندها و   1گيري سطح مقاطع را با فواصل پيشنهادي        اندازه .

فلزي تا عمـق    هاي فلزي در باالي مقطع آبكندي و فروكردن ميله         داراي ميله  گيري با قرار دادن چهارچوب    وسيله دستگاه اندازه  بار به يك
گيري عمـق و عـرض بـاال و در          درحالت دوم با استفاده از نوارمتر و اندازه       . برداري نمود  مقطع ،متر در عرض  آبكند در فواصل دو سانتي    

  .اندگيري كردهنظر گرفتن مقطع عرضي مستطيلي اندازه
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يف آستانه عبارت است از نقطه اي كه پس از آن رفتار سيستم تغيير مي كند آستانه مي تواند بـه عوامـل داخلـي               در ساده ترين تعر   
اساس مطالعات انجام   . هاي مورد بررسي آستانه توپوگرافي است       يكي از آستانه  .سيستم و يا عوامل خارج سيستم نظير اقليم مرتبط باشد         

baAS بر روي رابطه) 1998 ، و همكاران Vandekerckhov( يش آبكنديگرفته بر روي آستانه توپوگرافي در فرسا مـي باشـد   =
در اين رابطه عدد مثبـت بـراي        . ضرايبي هستند كه بسته به نوع منطقه متفاوت مي باشند          a,b مساحت حوضه و     A شيب و    sكه در آن    

   .گر عملكرد جريان سطحي مي باشد  نشان دهنده عملكرد فرآيند زير سطحي و عدد منفي نشانbتوان 
  

  شهامواد و رو
 22شمالي و طول هـاي َ 29 45ْ 53ً و 29َ 43ًْ 46ًهاي جغرافيايي َغربي شيراز بين عرض كيلومتري جنوب 45رود زنگنه در     بن منطقه

روي تپه ماهورهاي مارني پـاي      اي كه آبكندها در آن تشكيل شده است بر          منطقه). 1شكل  ( شرقي واقع شده است    51 ْ 55 ً 04 و َ  51 ْ 58ً
ايـن  ). 2شـكل ( باشـد  مي2161 و 2000حداقل و حداكثر ارتفاع منطقه مورد تحقيق به ترتيب معادل . ارتفاعات آهكي واقع شده است
انگين باشد كه غالب بارندگي در زمستان رخ داده و مي     گير بوده و نزوالت آن به صورت برف و باران مي          منطقه داراي اقليم سرد و برف     

 and Macleod(شناسـي شناسـي منطقـه بـا اسـتفاده از نقـشه زمـين      سـازند زمـين  . متر اعالم شده اسـت  ميلي450بارش ساالنه آن 

,Magedi1972( مارن گچساران و آبرفت تشخيص داده شد.  
  

                     
   هوايي وزه هاي مورد تحقيق در عكس زيرح-2شكل     رود زنگنه در استان فارس موقعيت جغرافيايي منطقه بن-1شكل

  
تخريب بسيار زياد و سه حوزه ديگر       آبكند، پنج حوزه آبخيز در منطقه انتخاب شد كه دو حوزه داراي             به منظور بررسي علل ايجاد      

ـ       براي بررسي عكس   ).2شكل(دليل دورتر بودن به مناطق مسكوني داراي تخريب كمتر بوده است           به ب و  العمل سيـستم و مقـدار تخري
 اسـتفاده   1:10000 بـا مقيـاس      1373ي كاربري و توپوگرافي سال       و نقشه  1:55000 با مقياس    1334ال  شيوه تخريب ازعكس هوايي س    

  .گرديد
، و مقايسه آن    1373 و مساحت هر كاربري بر روي نقشه سال          1334گيري مساحت هر كاربري بر روي عكس هوايي سال          با اندازه 

وسيله استريسكوپ و پالنيمتر بر روي نقشه و عكس بـوده           گيري به دست است كه اين اندازه     به 3 و 2 و 1 دو با يكديگر، جداول شماره    
  .است
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در مرحله بعد نقشه توپوگرافي منطقه  با توجه به وسعت منطقه به پنج  حوضه تقسيم شد و در هر  حوضه يك زيرحوضه كوچـك     
حت دقيق هر كدام از آبكندها  اندازه گيـري شـد و همچنـين بوسـيله فرمـول                   اطراف هر آبكند رسم شد و بوسيله دستگاه پالنيمتر مسا         

100
L

S ×
Δ

 شيب پيشاني هر كدام از آبكندها  بصورت دقيق محاسبه شد و بعد مساحت حوضه هر كدام از آبكند ها كه به متر مربـع                          =
ند را به صد تقسيم و اعداد بدست آمـده  در برنامـه اكـسل            بدست آمده بود تبديل به هكتار  و شيب هاي بدست آمده كه به درصد بود               

بـراي  .ثبت نموديم در قسمت بعد هم از شيب و هم از مساحت درون برنامه اكسل لگاريتم گرفته شد و نمودار مورد نظر  بدسـت آمـد                      
بـر روي نقـشه     ) GPS(ياب جهاني   تانجام اين تحقيق ابتدا محدوده منطقه داراي فرسايش آبكندي با استفاده از بازديد ميداني و موقعي               

 تـا   20طول   تصادفي انتخاب و مسيرهايي با      آبكند به صورت   6سپس با مشاهده ميداني آبكندها،      .  مشخص گرديد  1:25000توپوگرافي  
  .دگذاري گرديدنهر يك از مسيرها به مقطع عرضي با فواصل يك متر تقسيم و نشانه.  متر در امتداد آبكندها انتخاب گرديدند25

دادن نوارمتر بـر روي بـاالي       سپس با قرار  . گيري شد در هر مقطع عرضي ابتدا عرض باال، عرض پايين و عمق توسط نوارمتر اندازه             
عرضـي بـا اسـتفاده از        كش چوبي به طول يك متر بر روي نوارمتر بعنوان مقيـاس، تـصوير مقطـع               داشتن يك خط  مقطع عرضي و نگه   

اي سپس با توجه به شـكل ذوزنقـه  . انجام شد اين عمليات براي كليه مقاطع عرضي). 3شكلمت الف قس(دوربين ديجيتال تهيه گرديد  
تصوير اخذ شده از هر ). 3شكلقسمت ج (مقاطع، مساحت هر مقطع عرضي با استفاده از فرمول هندسي ذوزنقه محاسبه و ترسيم شد              

ه به مشخص كردن مقياس مقطع عرضـي، محاسـبه سـطح مقطـع بـه                 باز شد و با توج     2008افزار اتوكد با روايت     مقطع عرضي در نرم   
هاي آبكندها  تعدادي از ويژگي  ). 3شكلقسمت ب   (افزار مربوطه ترسيم گرديد     ها توسط نرم  مترمربع در آن صورت گرفت و اشكال آن       

نيـز مـورد    متوسـط عرضـي     نظير طول، عرض باال و پائين شيب بستر و باالي پيشاني آبكند، نسبت عرض باال به عمق و سطح مقطـع                      
هـا  ها برداشت شده و در آزمايشگاه بافـت آن         خاك از پيشاني آبكند    بررسي قرار گرفت و نيز جهت تعيين خصوصيات خاك دو نمونه          

  .به روش هيدرومتري تعيين گرديد
  

 
  الف

 
  ب

 
  ج

  گيري شده نمايي از مقطع اندازه-الف -3شكل 
  فاده از دوربين ديجيتال و نرم افزار اتوكداي از مقطع تهيه شده با است نمونه-ب

 اي از  مقطع تهيه شده با استفاده از نوار متر و روش ترسيمي نمونه-ج
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

عنـوان مبنـاء     متر بين مقاطع عرضي بـه        1ي  فاصله) 2006( Casali و) 1997 (ي حجم آبكندها طبق روش صوفي     جهت محاسبه 
  .انتخاب شد

  ).1رابطه (ي بين آن تا مقطع بعدي بدست آمد طريق مجموع، ضرب سطح مقطع در فاصلهحجم هرمسير از آبكندهاي منتخب از 
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= Aمربعمتر( مساحت هر سطح مقطع(  

iL= متر است1 فاصله بين مقاطع كه برابر .  
  ).2رابطه ( محاسبه گرديد بين مقاطع عرضي متر 10 تا 2 فواصل  براي2هر آبكند با استفاده از رابطه سپس حجم 

    
)2(  
  

  . متر نيز محاسبه گرديد10 تا 1فواصل طع داراي مقا با آبكنددر روش تصوير نيز حجم 
گيـري خطـاي    گيري شده، انـدازه   هاي اندازه  متر بين مقاطع عرضي و هر كدام از روش         10 تا   2براي هر آبكند و هر يك از فواصل         

  ). 6 و5 جداول(بدست آمد ) 3(مطلق طبق رابطه 
)3(  

    
iV = حجم مقطع شماره i)كعبممتر(  
1V = مكعبمتر(حجم مقطع مبنا(  

r
smE =درصد خطاي مطلق مقطع در هر آبكند  

  . روش مذكور با هم مقايسه شدند2ترسيم شد و سپس  Excel 2003پس از محاسبه خطاها نمودار آنها توسط نرم افزار 
 متـر آبكنـدهاي   10 تـا  2ر هر دو روش نوارمتر و تصويري خطاي مطلق در فواصـل   د) 6 و   5( و ارائه جداول  ) 3(بر اساس رابطه    

  .ترسيم وتشريح شده است) 7 تا 2(دست آمده و نمودارهاي مورد بررسي به
  

  نتايج
 بـه دليـل نزديكـي بـه         E و   Dهـاي   حوزهشد كه زير   مشخص   3و  2 و1ها و با توجه به جداول       طبق مشاهدات صحرايي و بررسي    

كوني و روستاي بن رود زنگنه به نبست مساحت خود داراي تخريب بيشتر و آبكنـدهاي بيـشتر و نيـز آبكنـدهاي فعـال        هاي مس محل
دليل استفاده نامناسب زراعي از اراضي به صورت ديم و شـخم در جهـت               باشد،كه اين امر با توجه به مشاهدات صحرايي به        زيادي مي 

شـود و بـه دنبـال آن    اي مـي  وجود آمدن فرسايش سـطحي يـا اليـه        تدا باعث به  شيب و شسته شدن خاك سطحي است كه اين عمل اب          
 .آيدوجود ميفرسايش آبكندي به

دليل حضور در ارتفاعات كمتر مورد تهاجم اهالي منطقه گرديده است و به دليل شيب زياد و ارتفاعات زياد آن                     نيز به  Bزير حوزه   
ير حوزه به وسيله قطع درختان جنگلي جهت سوخت و چراي دام در اين زير حوزه                تر مورد تخريب قرار گرفته ولي تخريب اين ز        كم
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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(  

توان گفت كه آبكندهاي اين زير حوزه به دليل عدم تغيير كاربري يا تغيير كاربري كم، نسبت به ساير زير حـوزه هـا                        اما مي . بوده است 
  .داردتعداد كمتر و وسعت كمتري

  
 )1334سال  (1:55000ي عكس هوايي  مساحت كار بري اراضي در رو -1 جدول

 مساحت بر حسب هكتار

 E زير حوزه Dزير حوزه  Cزير حوزه  Bزير حوزه  A زير حوزه

 نوع كاربري

  زراعت آبي 8/6 4/1 9/8 2/16 20
  زراعت ديم  -  -  -  -  -

  باغ  6/7  1/6 3/11 6/23  7/39
  جنگل  8/46  2/514  4/45  7/38  69

  مرتع 02/15 25/25 85/18 81/74 1/52

  مرتع مشجر  2/98  3/251  9/136  2/80  3/100
 كل  41/174 25/798 35/221  31/233 1/281

  
  )1373سال ( كاربري و توپوگرافي 1:10000 مساحت كار بري اراضي در روي نقشه -2 جدول

 نوع كاربري مساحت بر حسب هكتار

 Eزير حوزه  Dزير حوزه  Cزير حوزه  Bزير حوزه  Aزير حوزه 

 - - - - - ت آبيزراع

  93/44  93/42  69/86  39/31  41/5  زراعت ديم
  91/85  9/63  -  -  - باغ

  -  -  80/40  02/504  8/30  جنگل
  89/150  48/126  23/28 1/7  42/60  مرتع

  -  -  63/65  14/256  2/78  مرتع مشجر

  1/281  31/233  35/221  25/798  41/174  كل
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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(  

   سال39 تفاوت مساحت كاربري اراضي  طي  -3جدول 
 نوع كاربري  سال بر حسب هكتار39تغيير مساحت كاربري طي 

  Eزير حوزه   Dزير حوزه   Cزير حوزه   Bزير حوزه   Aزير حوزه 

 -20 -20/16 -9/8 -4/1 -8/6 زراعت آبي

  +3/44  +93/42  +69/86  +39/31  +41/5  زراعت ديم
  +21/46  +3/40  -3/11  -1/6  -6/7  باغ

  -69  -7/38  -6/4  -18/10  -16  جنگل
  +79/98  +67/51  +38/9  -15/18  +4/45  مرتع

  -3/100  -2/80  -27/71  +84/4  -20  مرتع مشجر
  0  -2/0  0  +4/0  +41/0  مقدار خطا

  
اد آبكند در اين عامل ايجآستانه توپوگرافي در اين منطقه براي ايجاد آبكندها وجود دارد  و نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه 

علت آن وجود نماي منفي در رابطه تواني بدست آمده بين شيب و مساحت آبخيز واقع در باال دست .  منطقه رواناب سطحي است
بررسيهاي ميداني از آبكندها نشان ميدهد كه تخريب مراتع و تبديل آنها به ديمزارهاي كم .  )1نمودار( آبكندهاي مورد بررسي است

پائين بودن نماي رابطه تواني .  شيب سبب ايجاد رواناب سطحي و كنش خاك و در نهايت ايجاد آبكند گرديده استبازده بر روي
نتايج اين تحقيق نشان داد . براي منطقه بن رود زنگنه بدليل استفاده از شخم در جهت شيب و سست كردن خاك سطحي ميتواند باشد

  .)1نمودار (شاني آبكند به صورت تواني است كه رابطه بين شيب و مساحت واقع در باالي پي
  

نمودار مساحت- شيب آبکندهای منطقه بن رود زنگنه

y = 0.28x-0.1698

R2 = 0.0178
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   رابطه بين شيب و مساحت باالي پيشاني آبكندها براي آبكندهاي بن رود زنگنه -1نمودار 

  
اطالعات جمع آوري شده نشان ميدهـد       ). 4جدول  ( شش سيستم آبكندي انتخاب شده داراي خاك با بافت لومي شني است           

 درصد، شيب باالي پيشاني 19 تا 3 متر ، شيب بستر بين 58/5 متر تا 91/2 متر، عرض باال بين 328 تا 8/24كه طول آبكندها بين 
  ).4جدول(  متغير بوده است 66/8 تا 56/4 درصد، نسبت عرض باال به عمق بين 14 تا 4آبكند بين 
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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(  

رود زنگنه استان فارس آبكند معرف منطقه بن6هاي  بررسي ويژگي -4جدول   

CVA :،ضريب تغيير مساحت مقطع عرضي براي هر آبكندAW : متر(متوسط عرض باال در هر آبكند(، A : متوسط عرض باال در هر

شماره آبكند، : GullyNo. ،)متر(طول آبكند : L، )متر(كند نسبت عرض باال به عمق در هر آب: WDR )متر(آبكند 
gradientSlope :  درصد(شيب باالي پيشاني آبكند( ،gradientBed : شيب بستر آبكند)درصد( ،textureSoil :بافت خاك  

  
  بررسي خطاي مطلق به روش نوارمتر -5جدول 

Er  
  متر10

Er  
  متر9

Er  
  متر8

Er  
  متر7

Er  
  متر6

Er  
  ترم5

Er  
  متر4

Er  
  متر3

Er  
 متر2

  شماره آبكند

791/0  468/8  271/19  132/32  31/8  413/28  998/14  727/6  935/5  1  
02/27  16  36/33  8/7  85/25  097/16  32/15  5/3  1/3  2  
02/12  482/22  069/23  98/39  46/23  579/9  879/0  716/16  346/2  3  

-  -  -  -  26/17  808/18  931/13  715/3  489/4  4  
319/1  361/9  744/27  914/1  723/12  148/7  042/10  063/5  936/0  5  
24/43  082/17  084/21  605/33  38/9  313/3  86/0  65/12  678/1  6  

Er           :درصد خطاي مطلق در هر آبكند  
  

  ي بررسي خطاي مطلق به روش تصوير -6جدول 
 

  
  
  
  
  
  
  

.GullyNo  
 

)(mL  
 

WDR  
 

( )2mA  
 

( )mWA  
 

CVA  
 

Slope  
(%)gradient  

Bed  
(%)gradient  

Soil  
texture  

1  5/68  723/4  619/2  232/4  819/0  8  19  Sandy Loam 

2  2/48  988/4  058/1  91/2  3301/0  6  12  -  
3  8/138  608/7  016/1  532/3  183/0  10  3  Sandy Loam  
4  8/24  09/8  365/1  212/4  223/0  14  11  -  
5  328  564/4  468/2  386/4  164/0  4  -  -  
6  328  655/8  420/2  576/5  246/0  4  -  -  

Er  
  متر10

Er  
  متر9

Er  
  متر8

Er  
  متر7

Er  
  متر6

Er  
  متر5

Er  
  متر4

Er  
  متر3

Er  
  متر2

  شماره آبكند

77/5  041/8  908/27  319/33  935/6  88/24  937/20  964/3  657/7  1  
075/21  43/18  044/34  802/5  16/21  201/12  566/13  559/2  303/2  2  
675/2  811/14  98/18  704/40  855/19  702/3  59/6  598/14  21/3  3  
-  -  -  -  687/17  744/18  416/8  138/6  48/0  4  
169/4  64/11  161/24  370/5  359/16  962/7  17/9  152/3  173/4  5  
802/3  228/9  908/18  939/31  288/10  743/4  55/0  558/12  472/1  6  
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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(  

 7 تـا    2هـاي   گيري حجم فرسايش آبكندي در فواصل مختلف بين مقاطع عرضي در نمـودار            هاي اندازه نتايج مربوط به دقت روش    
نـوارمتر  حداقل خطاي مطلـق در روش   متر و 7 تصويري در مقطع در روشكثر خطاي مطلق حدا) 1(در آبكند شماره    .ارائه شده است  

-دهنده كمترين خطاي مطلق در نمودار نوارمتر مـي        مقاطع نشان  فواصل بين     روند تغييرات در بسياري از     .دست آمد  به  متر 10در مقطع   

 متـر داراي حـداكثر      8هر دو نمودار در مقطع      ) 2(آبكند شماره   در  .رسد اين نمودار از دقت باالتري برخودار است       باشد پس به نظر مي    
كمتـرين خطـاي مطلـق مربـوط بـه          .  حداقل خطاي مطلق مربوط به نمودار تصويري اسـت          بين مقاطع   متر 2 فاصلهخطاي مطلق و در     

وش نـوارمتر برخـوردار   شود كه روش تصويري از دقت باالتري نسبت بـه ر از اين دو نمودار برداشت مي    . نمودار تصويري بوده است   
 متر حداقل خطاي مطلق مربوط به نمـودار  4 متر حداكثر خطاي مطلق و در مقطع 7هر دو نمودار در مقطع  ) 3(در آبكند شماره     .است

از . باشـد  متـر مـي  10دهنده كمترين خطاي مطلق در نمودار تصويري در فاصله روند تغييرات در بسياري از مقاطع نشان. نوارمتر است 
هر دو ) 4(در آبكند شماره  .شود كه روش تصويري از دقت باالتري نسبت به روش نوارمتر برخوردار است  ن دو نمودار برداشت مي    اي

از ايـن دو    .  متر حداقل خطاي مطلق مربوط به نمودار تصويري اسـت          2 متر داراي حداكثر خطاي مطلق و در مقطع          5نمودار در مقطع    
هر دو نمودار  ) 5(در آبكند شماره     .تصويري از دقت باالتري نسبت به روش نوارمتر برخوردار است         شود كه روش    نمودار برداشت مي  

 متر حداقل خطاي مطلق مربوط به نمودار نوارمتر و حداقل خطاي مطلـق در               2 متر داراي حداكثر خطاي مطلق و در مقطع          8در مقطع   
. باشددهنده كمترين خطاي مطلق در نمودار نوارمتر مي       ي از مقاطع نشان   روند تغييرات در بسيار   .  متر است  3نمودار تصويري در مقطع     

نمودار ) 6(آبكند شماره    .شود كه روش نوارمتر از دقت باالتري نسبت به روش تصويري برخوردار است            از اين دو نمودار برداشت مي     
روند تغييـرات در    . باشندل خطاي مطلق را دارا مي      متر حداق  4 متر حداكثر خطاي مطلق و هر دو نمودار در مقطع            10نوارمتر در مقطع    

 متـر  10 تـا  8 متر و در نمودار تـصويري در فواصـل    8دهنده كمترين خطاي مطلق در نمودار نوارمتر در فاصله          بسياري از مقاطع نشان   
  . استشود روش تصويري از دقت بيشتري نسبت به روش نوارمتر برخورداراز اين دو نمودار برداشت مي. باشدمي

 متر بين مقاطع 2ي  متر و حداقل خطاي مطلق در فاصله8حداكثر خطاي مطلق در هر دو روش نوارمتر و تصويري در فاصله 
  نشانگر حداكثر خطاي مطلق در هر دو روش نوارمتر و تصويري در فاصله 4 و2در حاليكه نمودارهاي ). 6 و 3نمودار (عرضي است 

دهد كه  نشان مي7 و5نمودارهاي  . متر بين مقاطع عرضي است4 متر و 10هاي تيب در فاصله متر و حداقل خطاي مطلق به تر7
 متر و حداقل خطاي مطلق به ترتيب در 5 متر و 10هاي حداكثر خطاي مطلق در هر دو روش نوارمتر و تصويري به ترتيب در فاصله

  . متر بين مقاطع است2 متر و 4هاي فاصله
 متر ميزان خطاي مطلق در هر دو روش 7 تا 6اين واقعيت است كه با افزايش فاصله بين مقاطع به تمامي مشاهدات نشانگر 

گردد  متر بين مقاطع مشاهده مي2ي حداقل خطاي مطلق در فاصله. يابدگيري براي برآورد حجم فرسايش آبكندي افزايش مياندازه
 متر بين مقاطع نيز داراي خطاي مطلق بسيار 10ي واقعيت است كه فاصلهها نشانگر اين گيرياما بخش اعظمي از مشاهدات و اندازه

  . متر است2ي كمي پس از فاصله
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
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)5                          (           ) 6                       (        )7(  

 در فواصل متفاوت مقاطع 6 و5 و4 و3 و2 و1 تغييرات خطاي مطلق حجم فرسايش آبكندهاي  -7و6 و5 و4 و3 و2نمودار 
  رود زنگنه استان فارسعرضي در منطقه بن

  گيري بحث و نتيجه
لي هر زير حوزه، و هم چنين ها و سنوات متوا و نيز مقايسه بين زير حوزه1387 با توجه به مشاهدات انجام شده در سال -1

هاي در دسترس و خارج از دسترس، به اين نتيجه رسيديم كه علت عمده ايجاد آبكند و تفاوت تخريب و تغيير كار بري در زير حوزه
ي چهل چشمه و روستاي بن رود زنگنه، تغيير كاربري و ايجاد اراضي زراعي و شخم در جهت توسعه فرسايش آبكندي در منطقه

  . زراعت نامعقوالنه بوده استشيب و
چون در اين .است/ 0178بدست آمده در اين رابطه برابر ) R( است وضريب همبستگي-/1698نماي اين رابطه منفي و برابر  -2

علت پايين بودن ضريب . منفي است نتيجه گيري مي شود كه عامل اصلي ايجاد آبكند در اين منطقه جريان سطحي استbرابطه توان 
  .اين رابطه به دليل سست كردن خاك سطحي بوسيله شخم در ديمزارها است)R(يهمبستگ

.  تغيير سطح خاك توسط شخم در جهت شيب و سست شدن سطح خاك اكوسيـستم اسـت                   bدر واقع علت پايين بودن نماي       -3
د و بـا حـد اقـل    چون در اين منطقه شخم در جهت شيب باعث مي شود كه سطح خاك سست شود و مقاومت خود را از دست بدهـ   

همچنين شخم سطح خـاك قـادر       .جريان سطحي كه بوسيله بارندگي در اين منطقه ايجاد مي شود خاك شسته شود و آبكند ايجاد شود                 
  .است كه مقاومت اكوسيستم را در برابر كنش هيدروليكي كاهش دهد

گيري با متر از دقت بيشتري برخوردار نظر مي رسد كه روش تصويري نسبت به روش اندازههاي انجام شده به طبق بررسي-4
  .است
گيري شده روش تصويري داراي از مسيرهاي اندازه% 65هاي به عمل آمده نشانگر اين واقعيت است كه در گيري نتايج اندازه-5

  .خطاي مطلق كمتري است
ر، ميزان خطاي مطلق در هر دو روش  مت7 تا 6ي بين مقاطع به  تمام مشاهدات نشانگر اين واقعيت است كه با افزايش فاصله-6
  .يابدافزايش مي% 30گيري براي برآورد حجم فرسايش آبكندي زياد شده و ميزان خطا به بيش از اندازه
 متر بين مقاطع عرضي مشاهده گرديد اما بخش اعظمي از 2ي گيري در فاصله حداقل خطاي مطلق در هر دو روش اندازه-7

 2 متر بين مقاطع نيز داراي خطاي مطلق بسيار كمي پس از فاصله 10نشانگر اين واقعيت است كه فاصله ها گيريمشاهدات و اندازه
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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(  

ها و باشد ولي براي كاهش هزينه متر مي2گيري مقاطع عرضي ترين روش براي اندازهترين و دقيقمتر است لذا از آنجايي كه علمي
  .رسدتر به نظر ميگيري مقاطع عرضي منطقي متر براي اندازه10ي صيه فاصلهرسد توجويي در زمان به نظر ميسهولت كار و صرفه

  پيشنهادات
 گيري و محاسبه سطح براي افزايش دقت در محاسبات مربوط به برآورد حجم فرسايش آبكندي از روش تصويري براي اندازه-1

  .مقطع آبكندها استفاده شود
-ر كانال آبكندها به منظور مشخص بودن مقطع عرضي در روش تصويري پيشنهاد مياي د به دليل استقرار پوشش گياهي بوته-2

اين روش در اين تحقيق مورد . گيري عمق آبكند با فواصل مشخص در عرض مقطع صورت گيردگردد عالوه بر تهيه تصوير، اندازه
  .د بررسي و ارزيابي قرار بگيردتواند در تحقيقي ديگر به عنوان راهكار سوم مورارزيابي قرار نگرفته است ولي مي

هاي مرتعي بومي و رسد اگر اراضي با تخريب كم اين منطقه غرق شده و اراضي با تخريب زياد مورد بذرپاشي گونهنظر مي به-3
توان در طي چند سال شاهد بهبود اي مقوي خاك گردند و آبكندهاي موقتي پر شوند و سپس منطقه غرق گردد ميهاي علوفهگونه

  .اراضي و متوقف شدن يا كم شدن فرسايش آبكندي در اين منطقه بود
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