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  چكيده

هاي مختلف سبب تلفات زياد خاك و توليد رسوب فراوان  فرسايش آبكندي يكي از اشكال مهم تخريب خاك است كه در اقليم     
وجود آمده و هر ساله باعث از بين رفتن مقدار زيادي از اراضي ه  بيشتر در اراضي كشاورزي بمااين نوع فرسايش در كشور. شود مي

  .شود مخازن ميحاصلخيز كشاورزي و پر شدن سدها و 
شهر واقع در استان ايالم و نيز نقش خصوصيات كاربري اراضي،  در اين تحقيق با توجه به اهميت فرسايش آبكندي در شهرستان دره     

مورد بررسي با فرسايش آبكندي شيب، اقليم و زمين شناسي در ايجاد فرسايش ارتباط نوع كاربري اراضي، شيب، زمين شناسي و اقليم 
شناسي، ارزيابي اراضي، كاربري اراضي و شيب نشان  هاي زمين هاي آبكندي با نقشه  نقشه پراكنش محدودهرويهم اندازي.گرفتقرار 
اغلب آنها تثبيت نشده، فعال و در حال گسترش . اند  درصد واقع شده10دهد كه بيشتر آّبكندهاي شهرستان در مناطق با شيب كمتر از  مي
, )EK(هكي آسنگ آهك ارژيلي و شيل , )Qt2(هاي كواترنر  سازندهاي تراسروي بر مدتاً در مناطق ديمزار و اين آبكندها ع. باشند مي

 انيدريد ،  نمك- مارن, هك ارژيليآشامل سنگ ) Mgs(و سازند گچساران ) Oma(هاي شيل  هك با ميان اليهآسازند آسماري، سنگ 
  .باشدمي شكل Uي انتخابي نشان داد كه شكل مقطع عرضي بيشتر آبكندها  دودههمچنين بازديدهاي دقيق صحرايي از مح. اند واقع شده

 
  .شهر، استان ايالم بندي، دره ، پراكنش، پهنه فرسايش آبكندي :كليديهاي هواژ
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  مقدمه
حي كه از استعدادها و  نوا"معموال. آورد را به دست مي آن, انسان براي بقاي زندگي خود نياز به مواد غذايي دارد كه از آب و خاك     

 نواحي كه از آب و خاك آنها بيش از "قاعدتا. ثبات و پايداري بيشتري دارند, هاي مطلوبي در زمينه آب و خاك برخوردار هستند پتانسيل
ه آن با سير قهقرايي همراه بوده و همواره چنين مناطقي با تخريب و فرسايش جدي روبرو هستند و نتيج, حد ظرفيت برداشت شده است

 از بين برد "را كامال توان آن هر چند فرسايش يك پديده اجتناب ناپذير بوده و نمي. بروز معضالت و چالشهاي اقتصادي و اجتماعي است
  .را تشديد يا كاهش دهد تواند آن هاي انساني ميولي فعاليت

در . شوده اين ميزان بيشتر از خاكي است كه تشكيل ميرود ك  ميليارد تن خاك در دنيا بر اثر فرسايش از دست مي26هر ساله حدود      
كه ميزان طوريه ب, شودوسيله فرسايش از دسترس خارج ميه ايران نيز ساالنه به داليل گوناگون مقدار زيادي از خاكهاي با ارزش ب

ميرسنجري، (شود دنيا را شامل مي درصد كل فرسايش خاك 6/7 ميليارد تن تخمين زده شده است كه 4/1ساليانه بالغ بر , فرسايش خاك
1382.(  
, ها تواند براي جاده كند و مي فرسايش آبكندي يك شكل بسيار آشكار فرسايش خاك است كه استفاده از زمين را محدود مي     

تواند موجب  ميشود  دچار فرسايش مي خاكي كه از ناحيه آبكندي, به عبارتي ديگر. تهديدي به شمار آيد  اراضي كشاورزي وها ساختمان
هاي   دائمي با ديواره"اي است نسبتا آبكند آبراهه. سدها و آبگيرها شود, اي رهاي جادهذآبگ, هاي آبيراه, تشكيل گل و الي در حصارها

وسيله بارندگي شديد را ه گذرد و تمايل به گود شدن و عريض شدن ب هاي موقت آب در هنگام بارندگي از آن ميجانبي قائم كه جريان
نشيني پيشاني آبكندها، عرض بيشتر از يك فوت و عمق بيشتر از دو فوت را ، با مطالعه بر روي ابعاد و ميزان عقب)Brice ) 1966 .دارد

 تعريف توان آنها را از بين برد وسيله شخم نميه  كه بيها كانال را به صورت آبكندها، )Hudson) 1985. دهد نظر قرار مي براي آبكند مد
وسيله ه هاي داراي شيب تند و يك پيشاني پر شيب و فعال است كه ب ، آبكند يك كانال با كناره)Poesen ) 1989 طبق تعريف.نمايدمي

، در )Poesen  ) 1993همچنين. هاي شديد ايجاد گرديده است فرسايش ناشي از جريان سطحي متناوب و معموالً در طي يا پس از باران
، كانالهاي با سطح مقطع )Hauge ) 1997 . سانتي متر مربع را به عنوان آبكند تعريف كرده است 929عمل سطح مقطع عرضي معادل 

هاي موقت آب  هاي جانبي قائم يا شيبدار كه جريان اي است نسبتاً دائمي با ديواره آبكند آبراهه. نامد بزرگتر از يك فوت مربع را آبكند مي
هاي  شود كه از آن جمله باال كند يا ديواره عمودي پيشاني آبكند و پله  خصوصياتي مشخص ميآبكند با . گذرد در هنگام بارندگي از آن مي

  ). Morgan ،2005(آبكند نسبتاً عميق و كم عرض است . مختلف يا نقاط گود شده در طول مسير است
ين نفوذ كند و به عبارت ديگر معتقد است در نقاطي كه آب بتواند در زم) 1378(در خصوص مكانيسم تشكيل آبكندها احمدي      

آمده و  تدريج در نتيجه عمل انحالل، حفره كوچكي ايجاد نموده و به مرور حفره به شكل جريان زيرزميني دره فرصت نفوذ داشته باشد، ب
وي زيرزميني به هركند تا اينكه سقف كانال ريزش نمايد و در اين موقع را اين پديده آنقدر ادامه پيدا مي. يابد در جهت شيب گسترش مي

دارد در ابتدا تصور بر آن بود كه آبكندها در اثر توسعه شيارها  ، اظهار مي)Morgan) 2005حال آنكه . گردد شكل كانال روبازي نمايان مي
ك در اثر لي تحقيقات نشان داده است كه فرآيند ايجاد آبكند بسيار پيچيده است به نحوي كه در ابتدا يك گودي كوچ آيد و وجود ميه ب

كند كه عمق و  ايشان همچنان بيان مي. نمايد وجود آمده و تغييرات شديدي را به صورت مستقيم يا مقعر ايجاد ميه ضعف پوشش گياهي ب
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 آنها حجم زيادي از رسوب را منتقل كرده و رفتار بسيار نامنظمي داشته و لذا ارتباط. هاست عرض آبكندها به ترتيب بيشتر و كمتر از آبراهه
در اسپانيا به اين نتيجه رسيدند كه دليل اصلي تشكيل آبكندهاي ) 1999(  و همكاران Casali. دبي رسوب و روانĤب در آنها ضعيف است

در مورد علل ايجاد فرسايش ي هدر مطالع) 1371(پرورش . باشد ها براي عبور دادن رواناب اضافي مي موقتي كم بودن ظرفيت آبراهه
خاك اين . اند اند مشاهده شده  درصد و در مناطقي كه قبالً مراتع مشجر بوده0- 2كند كه اين رخساره در شيب  ه بيان ميآبكندي در بندر لنگ

 ميلي موس 7/14 الي 79/3، شوري بين % 58 الي 56اي كه ميزان گچ آن بين  گونه مناطق به دليل داشتن امالح گچ و نمك سست بوده، به
ايشان . باشد ي تشكيل دهنده آن به ترتيب فراواني شامل كلسيت، دولوميت، گچ، ايليت، كوارتز و فلدسپات ميهابر سانتي متر بوده و كاني

نتيجه گرفته است كه نوع سازند، نوع رس موجود در سازند، نوع كاني و ميزان امالح موجود در خاك، تخريب پوشش گياهي، شيب كم 
  .ستفاده از سيالبهاي موقتي در آبكندي شدن منطقه مورد بررسي نقش دارندها و عدم مديريت صحيح در ا اراضي، احداث جاده

اي بر روي آبكندهاي استان فارس رابطه بين مرفولوژي آبكند و برخي علل تشكيل آنها را مورد بررسي  در مطالعه) 1381(صمدنژاد     
يري و ثبت فاكتورهاي شيب، كاربري اراضي و گو همچنين اندازهاو با طبقه بندي آبكندها به سه گروه جبهه اي، پنجه اي و طولي . قرار داد

هاي خاك در دو افق سطحي و عمقي ديواره آبكند تشخيص داد كه مهمترين عامل در مرفولوژي آبكندها عامل شيب  برداشت نمونه
  .باشد ي آبكند ميباشد، عوامل درصد امالح در افق عمقي و كاربري اراضي به ترتيب ساير عوامل موثر در مرفولوژ مي

با بررسي و مطالعه عوامل مؤثر در گسترش آبكندهاي جنوب استان فارس به اين نتيجه رسيد كه اوالً تمركز مناطق مهم ) 1384(صوفي      
 ي نزديكي بين مساحت مناطق آبكندي با مساحت ثانياً رابطه. باشد آبكندي عمدتاً در اطراف مناطق توسعه شهري و تمركز جمعيت مي

كه بيشترين مساحت اراضي لخت و بيشترين طول جاده خاكي مربوط طوريه ب. مناطق فاقد پوشش گياهي و طول جاده خاكي وجود دارد
  .باشد كه داراي مساحت بيشتري از آبكند هستند به مناطق داراي تمركز بيشتر جمعيت و توسعه شهري مي

صورت خطي ه دارند كه پالن عمومي بخش اعظم آبكندها ب استان گلستان بيان ميبا مطالعه مناطق آبكندي ) 1384(عيسايي و صوفي      
هاي لسي به فرسايش، كاربري نامناسب از علل اصلي ايجاد آبكندها در استان گلستان  تخريب پوشش گياهي، حساسيت زياد نهشته. است
نيمرخ عمودي در پيشاني آبكندها معرف نقش عمده . شندبا  متر مي5/8 تا 1آبكندهاي استان عمدتاً داراي عمق متوسط بين . باشد مي

اي در ايجاد آن  كه نيمرخ حالت غار داشته باشد تأثير رواناب زير سطحي يا جريان لولهرواناب سطحي در گسترش آن است در صورتي
گسترش و تشديد . باشد گيرنده آبكند مي ي يكنواخت بودن توده خاكي در بر  دهنده  شكل بودن مقاطع عرضي نشانU. مؤثر است

عالوه بر اين ساليانه مقادير . كند كشاورزي و وضعيت اقتصادي اين منطقه را تهديد مي, شهر روزافزون فرسايش آبكندي در منطقه دره
كه از آنجايي. شود شود كه باعث كاهش عمر مفيد آن مي زيادي رسوب در اثر اين نوع فرسايش توليد شده و به مخزن سد كرخه حمل مي

هاي مناسب حل شناخته شده نيست از اين رو براي جلوگيري از خسارات حاصله و دستيابي به راه"فرسايش آبكندي از نظر مكانيسم كامال
, به خصوص اينكه ايران كشوري است كه داراي شرايط اقليمي. مهار فرسايش آبكندي در منطقه نياز به انجام تحقيقات اصولي است

  .باشد اسي متفاوتي ميخاكشناسي و زمين شن
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 ها مواد و روش

  تحقيقمنطقه مورد خصوصيات 
شهر  شهرستان بوده كه شامل ايالم، ايوان، شيروان چرداول، مهران، دهلران، آبدانان و درههفت استان ايالم در غرب ايران و داراي      
 ثانيه شرقي 25 دقيقه و 57 درجه و 47 دقيقه تا 38 درجه و 46ي شهر با طول جغرافياي بخشي از شهرستان درهتحقيق منطقه مورد . باشد مي
 و 2790 هكتار و ارتفاع حداكثر و حداقل به ترتيب2/146577 دقيقه عرض شمالي، مساحت 33 درجه و 33 دقيقه تا 48 درجه و 32و 

  . دهد  را نشان ميتحقيقطقه مورد  نمايي كلي از من1شكل ). 1379جهاد كشاورزي استان ايالم، (باشد   متر از سطح دريا مي500
  

 
  در ايران و استان ايالمتحقيق  موقعيت منطقه مورد 1شكل

 
شهر از قبيل رشته كوهستاني كبير كوه و درياچه سيمره به همراه تنوع اقليمي  عوارض طبيعي موجود در استان ايالم و شهرستان دره     

 .شهر پديد آورده است اي را در وضعيت آب و هوايي استان ايالم و شهرستان دره تردهمناطق همجوار و اختالف ارتفاع زياد آن، تنوع گس
به گراد بوده  درجه سانتي6/22 حدود 1379 تا 1365هاي دوره آماري  شهر بر اساس داده ميانگين درجه حرارت ساالنه در شهرستان دره

متر بوده كه حداكثر   ميلي7/428ميانگين بارش ساالنه در اين شهرستان . دباش  باالترين ميانگين ساالنه دما در استان را دارا ميكهطوري
سازمان (گردد   ميلي متر و حداقل بارندگي ماهيانه در مرداد و شهريور مشاهده مي8/69ميانگين ماهانه در اين شهرستان در آذر ماه با ميزان 

تدريج هماه بين صورت است كه مقدار بارندگي ماهيانه از مهر تا بهمنروند كلي تغييرات بارندگي بد).1379جهاد كشاورزي استان ايالم، 
طور كلي قسمت هتوان اظهار نمود كه ب با توجه به موارد ياد شده مي. شود كند و از بهمن تا شهريور مقدار بارندگي كم مي افزايش پيدا مي

اقليم منطقه بر اساس روش آمبرژه نيمه . افتد آذر، دي و بهمن اتفاق ميشهر در سه ماه  اعظم بارندگي ساليانه در استان ايالم و شهرستان دره
  ).1379جهاد كشاورزي استان ايالم، (باشد  خشك مي
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هاي سنگي و رسوبي اين زون تحت تأثير  رخساره. در زون ساختاري زاگرس چين خورده واقع گرديده استتحقيق مورد آبخيز حوزه      
هاي ساختاري ديگر بوده و به ترتيب قديم به   به وقوع پيوسته داراي خصوصيات متمايزي نسبت به زونرخدادها و تحوالت زمين شناسي

   .باشد هاي نئوژن و كواترنر مي هاي دوران پالئوزوئيك، مزوزوئيك و دورهجديد شامل رخساره
اي از  باشد، اما بخش عمده يي ميهاي سنگي دوران مزوزوئيك فقط شامل بخش بااليي مزوزوئيك يعني كرتاسه باالرخساره     

. باشد ه از سنگهاي اين دوره تشكيل شده و نام اين سازندها به ترتيب سروك، ايالم، سورگاه و گورپي ميضهاي درون حو رخساره
ويه در اي كوتاه مدت به صورت هم شيب و بدون زا اند و با يك نبود چينه واحدهاي سنگي پالئوژن اغلب در محيط دريايي تشكيل شده

رخساره . باشد واحدهاي چينه شناسي اين دوره شامل سازند شيلي پابده و سازند آهكي آسماري مي. اند روي سازند گورپي واقع شده
بخش . صورت هم شيب و ناگهاني بر روي سازند آسماري واقع شده استه سازندهاي نئوژن در محيط كم عمق مناطق كوالبي بوده كه ب

فقط فارس زيرين يا همان سازند گچساران مشاهده تحقيق ي مورد  ن شامل گروه فارس است كه در محدودهعمده واحد سنگي نئوژ
باشند قطعاتي از سازند كنگلومراي بختياري قابل مشاهده ه كه چندان قابل توجه نميضدر نقاط محدود و كم سطحي از حو. شود مي
 2شكل . باشد هاي تخريبي بر جا مي هاي آبرفتي، كوهرفتي و پوشش ر نيز شامل نهشتههاي متعلق به دوره كواترنها و رخسارهنهشته.باشد مي

  .دهد شناسي شهرستان را نشان مي نقشه زمين
  

  
  

                                                                                                                   

                                                                 
  شهر شناسي شهرستان دره  نقشه زمين2شكل 

  
ها، زراعت ديم، مناطق برداري، كشاورزي آبي و باغشهر مراتع قابل بهره ه شهرستان درهض هكتار حو2/146577از مساحت كل      

، 08/16226،  99/43026اطق جنگلي انبوه، جنگلي نيمه انبوه و جنگلي تنك به ترتيب ها، من مسكوني، اراضي بدون پوشش، بستر رودخانه

تراس هاي 
د د

تراس هاي 
قدمي

سازند 
آمسا

سنگ آهك ماسه سنگ 
ارژيلي

گروه 
بنگستان

انيدريد، 
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گاند ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه  ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 نقشه منابع اراضي شهرستان را نشان  3 شكل. باشد  هكتار مي17/20745، 98/60938، 50/826، 66/545، 90/357، 44/292، 48/3617
 "هاي مرتعي غالبا گونه. كيكم است-  ارژن- زالزالك و بلوط- بنه-  بنه، بلوط– بلوط، بلوط  هاي جنگلي موجود در منطقه شامل تيپ. دهد مي

 Bromus  و Pienomon acarna ،Bromus danthonia ،Bromus tectorumهاي   و بيشتر گونهPoaceaeشامل خانواده 

sterilis1379جهاد كشاورزي استان ايالم، (باشد  مي   .(  
  

 
 

 
   درصد، خاكهاي بسيار كم عمق، عاري از پوشش گياهي يا با بوته هاي بسار پراكنده، باير60-100كوههاي بسيار مرتفع، شيب 

 
 بدون پوشش، اراضي باير و در بعضي " درصد، خاكهاي بسار عميق غير يكنواخت، اكثرا40-100كوههاي كم ارتفاع تا مرتفع، شيب 

  قسمتها چراگاه اتفاقي

 
 درصدع خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق سنگريزه دار، جنگل بلوط با 40-100 متوسط، شيب  مرتفع با فرسايش"كوههاي جنگلي نسبتا

   مناسب براي جنگل"تراكم متوسط، نسبتا

 
دار، بافت متوسط تا سنگين،   درصد، خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق سنگريزه25-50 مرتفع با فرسايش متوسط، شيب "تپه هاي نسبتا

  ا متوسط براي ديمكاريچراگاه فصلي، قابليت كم ت
  دار، پوشش كم، چراگاه  درصد، خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق سنگريزه20-40هاي كم ارتفاع فرسايش يافته، شيب  تپه 

 
دار، پوشش جنگلي بلوط با تراكم متوسط،   درصد، خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق سنگريزه25- 50 مرتفع جنگلي، شيب "تپه هاي نسبتا

  ، قابليت كم براي ديمكاري در دامنه هاارضي باير
 " ديمكاري غالت، نسبتا" درصد، خاكهاي عميق با بافت سنگين تا خيلي سنگين، اكثرا2-5دشتهاي با پستي و بلندي كم تا متوسط، شيب 

  مناسب براي ديمكاري
 زير كشت "تا سنگين همراه با لكه هاي آهك، اكثرا درصد، خاكهاي عميق با بافت متوسط 0/.5-2قسمتهاي پاييني دشتهاي دامنه اي، شيب 

  نباتات آبي و در بعضي قسمتها ديمكاري
 زيادع گياهان مقاوم به شوري، " درصد، خاكهاي عميق با بافت سنگين و شوري نسبتا5/0-1دشتهاي سيالبي اطراف رودخانه، شيب 

  چراگاه اتفاقي

 
دار،   درصد، خاكهاي عميق تا نيمه عميق سنگريزه3-8مقدار زياد سنگ و سنگريزه، شيب شكل با  هاي بادبزني قسمتهاي بااليي واريزه

  پوشش گياهي كم تا متوسط، چراگاه فصلي
 شهر  نقشه منابع اراضي شهرستان دره3شكل 
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گاند ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه  ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  روش كار 
  . تحقيق حاضر در سه بخش به شرح مندرج در ذيل انجام پذيرفته است     
جهاد كشاورزي، مركز تحقيقات منابع طبيعي استان ايالم، اداره هواشناسي سازمان  تهيه اطالعات مورد نياز به در مطالعات ستادي، براي     

ها، تحقيقات و مطالعات مرتبط  استان ايالم، دانشگاه ايالم، سازمان تحقيقات منابع آب و سازمان هواشناسي كشور مراجعه شده و گزارش
هاي موجود در دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت  نامه ين اطالعات شامل پايانا. با موضوع، مورد بررسي قرار گرفت

و گزارش ارزيابي توان ) 1379(جهاد كشاورزي استان ايالم سازمان شهر تهيه شده توسط  مدرس، گزارش فيزيوگرافي حوزه آبخيز دره
  .بوده است) 1380فر و همكاران،  نجفي) (شهر ب درهمطالعه موردي حوزه آبخيز سرا(هاي زاگرس  اكولوژيك جنگل

هاي تهيه   و گزارش1:100000هاي زمين شناسي  ، نقشه1:40000 با مقياس 67-73هاي  هاي هوايي مربوط به سال با توجه به عكس     
ي  تان ايالم، مناطق عمدههاي استان ايالم و مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اس جهاد كشاورزي شهرستانادارات شده توسط 

شهر داراي  هاي موجود، شهرستان دره كه با توجه به گزارش) 1379جهاد كشاورزي استان ايالم، سازمان ( آبكندي در استان شناسايي شد
اربري  انجام كارهاي صحرايي و ثبت فاكتورهاي درصد شيب منطقه، كبرايبيشترين مناطق خسارت ديده از لحاظ فرسايش آبكندي بوده و 

  . وضعيت ژئومرفولوژيكي انتخاب شد واراضي
براي انتخاب مناطق مورد بررسي آبكندها در . در مطالعات ميداني، ابتدا مناطق تعيين شده در مطالعات ستادي مورد كنترل قرار گرفتند     

ها به دقت بتوان نقش اقليم، جنس بوده و با توجه به وضعيت پراكنش آنتحقيق مناطقي انتخاب شدند كه معرف كل سطح منطقه مورد 
سپس با .اي انتخاب شدند اي و جبهه  آبكند از سه نوع خطي، پنجه18 در مجموع .سازند و خاك در ايجاد آبكندها را مورد ارزيابي قرار داد

ناطقي كه انواع هاي تهيه شده م بر روي نقشه, خاكشناسي و زمين شناسي, توجه به خصوصيات مربوط به مناطق آبكندي از جمله شيب
  .فرسايش آبكندي در آنها تشكيل گرديده و يا مستعد تشكيل اين نوع فرسايش هستند مشخص گرديدند

 
  نتايج

هاي  هاي توپوگرافي، خاكشناسي و زمين شناسي و بازديدهاي هوايي، نقشه شهر از تفسير عكس محدوده آبكندهاي شهرستان دره     
 نشان 6ي پراكنش محلي آبكندها در شهرستان مزبور در شكل  محدوده. نظر قرار گرفت مدتحقيق رد صحرايي تهيه و به عنوان منطقه مو

و  ، كاربري اراضي)3شكل(، ارزيابي اراضي)2شكل(شناسي هاي زمين هاي آبكندي با نقشه مطابقت نقشه پراكنش محدوده .داده شده است
اغلب آنها تثبيت نشده، فعال و در حال . اند  درصد واقع شده10با شيب كمتر از دهد كه بيشتر آّبكندهاي شهرستان در مناطق  شيب نشان مي
سنگ آهك ارژيلي و شيل آهكي , )Qt2(هاي كواترنر  اين آبكندها عمدتاً در مناطق ديمزار و روي سازندهاي تراس. باشند گسترش مي

)EK( ,هاي شيل  سازند آسماري، سنگ آهك با ميان اليه)Oma (ران و سازند گچسا)Mgs (نمك- مارن, شامل سنگ آهك ارژيلي  ,
 شكل Uي انتخابي نشان داد كه شكل مقطع عرضي بيشتر آبكندها  همچنين بازديدهاي دقيق صحرايي از محدوده. اند انيدريد واقع شده

طور كلي ه ب. وع خطي بودند آبكند از ن6اي و   آبكند از نوع پنجه7اي،   آبكند از نوع جبهه5 آبكند مورد بررسي 18از مجموع . هستند
روي ,  درصد2 تا 0 /5اي در شيب هاي آبكندهاي جبهه. شهر از دو نوع ديگر كمتر است اي در شهرستان دره فراواني آبكندهاي جبهه
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گاند ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه  ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 و روي سازندهاي  Eutric Cambisols وCalsic Cambisolsهاي آهك شاملخاكهاي عميق با بافت متوسط تا سنگين با لكه
و سازند ) Oma(هاي شيل  سازند آسماري، سنگ آهك با ميان اليه, )EK(سنگ آهك ارژيلي و شيل آهكي , )Qt2(جديد هاي  تراس

 درصد و بيشتر 10 تا 5هاي  آبكندهاي خطي در شيب. اند انيدريد ايجاد شده,  نمك-مارن, شامل سنگ آهك ارژيلي)Mgs(گچساران 
  و Lithosolsاي و آهكي و كنگلومرائي و در خاكهاي ماسه, يش يافته متشكل از مارن گچيهاي كم ارتفاع و بريده بريده و فرسا روي تپه

Calcaric Regosols و در سازندهاي سنگ آهك ارژيلي و شيل آهكي )EK( , سازند آسماري)Oma( , سازند گچساران)Mgs ( و
خاكهاي عميق با , اي با شيب ماليم هاي دامنهدشت, درصد 5 تا 2هاي  اي در شيب آبكندهاي پنجه. اند ايجاد شده) Qt2(هاي جديد  تراس

 و در سازندهاي سنگ آهك ارژيلي و Eutric Cambisols و Calsic Cambisols هاي آهك بافت متوسط تا سنگين همراه با لكه
اينكه در اراضي اي به دليل  آبكندهاي پنجه. اند تشكيل شده) Mgs( سازند گچساران  و)Oma(سازند آسماري , )EK(شيل آهكي 

پس از تعيين كاربري اراضي .كنند اند خسارت بيشتري نسبت به دو نوع آبكند ديگر از نظر تخريب اراضي وارد مي كشاورزي واقع شده
ج نتاي. ها تعيين گرديد  به كاربريتاند درصد فراواني آبكندها نسب  در دو كاربري كشاورزي و مرتع واقع شده"مناطق واجد آبكند كه عمدتا

  . آورده شده است4بررسي كاربري و فرسايش آبكندي در شكل 
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  درصد فراواني نسبي فرسايش آبكندي در كاربري اراضي كشاورزي و مرتع 4شكل

  
  2- 10، 0- 2بندي آنها بر اساس فراواني مطلق مقادير شيب و در سه طبقه ه زهكشي هر آبكند، تقسيمضپس از تعيين شيب عمومي حو     

  . آمده است5  شكلنتايج بررسي شيب و فرسايش آبكندي در. انجام گرفت% 10و بيش از 
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گاند ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه  ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
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خطي  پنجه اي  جبهه اي 

 
 رابطه بين طيقه شيب و فرسايش آبكندي 5شكل 

 
در اين شكل مناطق . باشد مي 6شهر مطابق شكل  دست آمده از اين تحقيق محدوده مناطق آبكندي شهرستان درهه بر اساس نتايج ب     

  . كندي و همچنين مستعد براي فرسايش آبكندي نشان داده شده استداراي انواع مختلف فرسايش آب

 
  شهر  محدوده مناطق آبكندي شهرستان دره6شكل 
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گاند ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه  ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

   نتيجه گيري وبحث
هاي پيشگيري از آبكندي شدن و  هر نوع آبكند، تعيين و طراحي راهتشكيل  شناسايي عوامل مؤثر بر وبندي آبكندها طور كلي طبقهه ب     

اي پس از  اي و جبهه در اين تحقيق سه نوع آبكند از نظر شكل عمومي شامل خطي، پنجه.گرددميپذير  سترش آبكندها امكان گجلوگيري از
طور كلي طبق نتايج ه ب.  شيب منطقه آبكندي مورد مقايسه قرار گرفتند ونوع كاربري اراضي, هاي خاكشناسيشناسايي از نظر ويژگي

 و 85تحقيق عالوه بر اين در منطقه مورد . وجود آمده استه ب% 10اً در مناطق داراي شيب كمتر از حاصله آبكندهاي مشاهده شده عمدت
اي در   درصد آبكندهاي پنجه60. اند  درصد مشاهده شده5 تا 2 و در شيب 10 درصد از آبكندهاي خطي به ترتيب در شيب بيش از 14

اي در   درصد از آبكندهاي جبهه83همچنين . اند  درصد مشاهده شده10از  درصد آنها در كالس باالتر 40 درصد و 5 تا 2كالس شيب 
هاي  دست آمده طي تحقيق حاضر با يافتهه نتايج ب. اند  درصد واقع شده5 تا 2 درصد از آنها در شيب 16 درصد و 2 تا 0شيب 

Vandekerckhove 1381(و همچنين صمدنژاد آبكند يجاد مبني بر تأثير خصوصيات توپوگرافي و ليتولوژي بر ا) 2000( و همكاران (
 شكل U. باشد  ميخواني همسوهم درصد 10مبني بر توسعه انواع مختلف فرسايش آبكندي در جنوب استان فارس در دامنه شيب كمتر از 

تايج وده كه با نبرگيرنده آبكند و همچنين عمق كم خاك ب لت بر يكنواختي توده خاكي دربودن مقاطع اغلب آبكندهاي مورد مطالعه دال
  .مطابقت دارد) 1384(و زارع مهرجردي و همكاران ) 1384(عيسايي و صوفي تحقيقات 

 Eutric و Calsic Cambisolsهاي آهك شاملروي خاكهاي عميق با بافت متوسط تا سنگين با لكهبر اي  آبكندهاي جبهه

Cambisolsهاي جديد   و روي سازندهاي تراس)Qt2( ,شيل آهكي سنگ آهك ارژيلي و )EK( , سازند آسماري، سنگ آهك با ميان
آبكندهاي خطي بيشتر . اند انيدريد ايجاد شده,  نمك-مارن, شامل سنگ آهك ارژيلي )Mgs(و سازند گچساران ) Oma(هاي شيل  اليه

  و Lithosols ئي و در خاكهاياي و آهكي و كنگلومرا ماسه, هاي كم ارتفاع و بريده بريده و فرسايش يافته متشكل از مارن گچي روي تپه

Calcaric Regosols و در سازندهاي سنگ آهك ارژيلي و شيل آهكي)EK( , سازند آسماري)Oma( , سازند گچساران)Mgs ( و
خاكهاي عميق با بافت متوسط تا سنگين , اي با شيب ماليم اي در دشتهاي دامنه آبكندهاي پنجه. اند ايجاد شده) Qt2(هاي جديد  تراس
سازند , )EK( و در سازندهاي سنگ آهك ارژيلي و شيل آهكي Eutric Cambisols و Calsic Cambisols هاي آهك اه با لكههمر

اند خسارت  اي به دليل اينكه در اراضي كشاورزي واقع شده آبكندهاي پنجه. اند تشكيل شده) Mgs( سازند گچساران  و)Oma(آسماري 
  . كنند از نظر تخريب اراضي وارد ميبيشتري نسبت به دو نوع آبكند ديگر 

 
 منابع

 .ص 688، اولژئومرفولوژي كاربردي، انتشارات دانشگاه تهران، جلد .1378، . احمدي، ح- 1  

، )با تاكيد بر فرسايش آبكندي( بررسي رابطه ژئومرفولوژي با فرسايش در حوزه آبخيز گريز شهرستان بندر لنگه. 1371، . پرورش،ا- 2  
  .ص252ارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، پايان نامه ك
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گاند ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه  ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

ويژگي هاي مرفولوژيكي آبكند با خصوصيات  بررسي رابطه. 1384، .، چوپاني، س و برخورداري، ج.، صوفي، م. زارع مهرجردي، م- 3
هريور، مركز تحقيقات حفاظت خاك و  ش10 و9خاك در منطقه كندوان هرمزگان، مجموعه مقاالت دومين همايش فرسايش و رسوب، 

  .ص6آبخيزداري كشور، 
  . ص150گزارش فيزيوگرافي حوزه آبخيز دره شهر، .1379،. سازمان جهاد كشاورزي استان ايالم- 4
بررسي علل اصلي ايجاد فرسايش آبكندي در استان فارس، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، . 1381، . صمدنژاد، ع- 5
  . ص68انشكده منابع طبيعي، د
تعيين تاثير تخريب پوشش گياهي و توسعه شهري در گسترش آبكندها در جنوب استان فارس، مجموعه مقاالت . 1384، . صوفي، م- 6

  . ص6 شهريور، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور، 10 و9دومين همايش فرسايش و رسوب، 
پراكنش آبكندها در اقاليم مختلف استان گلستان، مجموعه مقاالت دومين همايش فرسايش و رسوب، . 1384، . عيسايي، ح و صوفي، م- 7
  . ص5 شهريور، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور، 10 و9
ي كشور، ، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدار59جمعيت، غذا و منابع طبيعي، نشريه جنگل و مرتع، شماره . 1382، . ميرسنجري، م- 8

  . 18صفحه 
مدل ارزيابي توان اكولوژيك در جنگلهاي زاگرس با .1380،.و كرمشاهي، ع.، حسين زاده، ج.، رحماني،ر.، رأفت نياز، ن. نجفي فر، ع- 8

  .34- 39: 59، مجله پژوهش و سازندگي، )مطالعه موردي، حوزه آبخيز سراب دره شهر، استان ايالم( كاربري جنگل
9. Brice, J.C., 1966. Erosion and deposition in the loess-mantled Great Plains Medicine Crock drainage 
basin, Nebraska: U.S.Geologycal Survey Professional Paper 352-H: 255-339. 
10.Casali, J., Lopes, J.J. and Giraldez, J. V., 1999. Ephemeral gully erosion in southern Navarra, 
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control them, Soil technology series 1: 39-51. 
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