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 ١

وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و    

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  هاي مختلف استان فارسبررسي آستانه توپوگرافي فرسايش آبكندي در اقليم

  
  3، حسن احمدي2، مجيد صوفي1پورسيد مسعود سليمان

  تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  - علوم و مهندسي آبخيزداري(.Ph. D)دانشجو دوره دكتري تخصصي  -1
  حقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس استاديار و عضو هيات علمي مركز ت-2

   تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  و  استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران-3
  

  چكيده
. شوددر بحث فرسايش خاك براي تعيين فرآيند غالب و موثر هيدرولوژيك در ايجاد فرسايش آبكندي از روابط آستانه استفاده مي                   

هـاي مـورد    يكـي از آسـتانه    . باشـد ها به عوامل موثر مي    ها و رفتار آن    استفاده از اين روابط، طبيعت غيرخطي و پيچيده اكوسيستم         علت
آستانه توپوگرافي به بررسي رابطه شيب و مـساحت حـوزه آبخيـز بـر           . استفاده در تحقيقات فرسايش آبكندي، آستانه توپوگرافي است       

 اين تحقيق در نظر دارد تا با بررسي آستانه توپوگرافي، كه آن حد و مرزي است كه اگـر                    .پردازددي مي ايجاد و گسترش فرسايش آبكن    
هاي مختلف اسـتان فـارس،      مقدار مساحت و شيب باالي پيشاني آبكندها از آن حد تجاوز نمايد، فرسايش اتفاق خواهد افتاد، در اقليم                 

 6بدين منظور در استان فارس كه داراي فرسايش آبكندي در           . دها را تعيين نمايد   نوع فرآيند غالب هيدرولوژيك موثر در گسترش آبكن       
هاي فيزيكي و ابعـادي حـوزه،         آبكند انتخاب گرديد و ويژگي     15باشد، از هر اقليم     اقليم تعيين شده به روش دومارتن اصالح شده مي        

قع در باالدست پيـشاني هـر آبكنـد از طريـق ميـداني      خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، كاربري اراضي، مساحت آبخيز و شيب وا     
 با استفاده از رابطه     . استفاده گرديد  SPSSافزار  منظور تعيين اثر عوامل و پارامترها، از روش آناليز چند متغيره در نرم            به. گيري شد اندازه

 مـشخص   Excelافـزار   ها از طريق نـرم     آبكند در گسترش تواني بين مساحت آبخيز و شيب هر آبكند، نوع فرآيند غالب هيدرولوژيك             
دهـد، فرآينـد روانـاب      نتايج ايـن تحقيـق نـشان مـي         .اي تحقيقات انجام شده در خارج از كشور مقايسه شد          و با ضرايب منطقه    گرديد

قاليم ، فرآيند غالب هيدرولوژيك موثر بر گسترش آبكندها است و در ا           هاي خشك بياباني سرد و خشك بياباني معتدل       ليمسطحي در اق  
، فرآيند رواناب زيرسطحي عامـل هيـدرولوژيك مـوثر در           اي معتدل خشك سرد و مديترانه   ، نيمه خشك معتدل ، نيمه خشك بياباني گرم  

هاي داراي فرسـايش آبكنـدي اسـتان فـارس،          نتايج، مويد اين نكته است كه در بالغ بر پنجاه درصد از اقليم            . باشدگسترش آبكندها مي  
توان به وضـعيت فقيـر پوشـش، بافـت خـاك، كـاربري       را ميكه دليل آنيرسطحي سبب گسترش آبكندها شده،   فرآيند هيدرولوژيك ز  

لـذا افـزايش پوشـش    . پذير و مستعد پديده انحالل در استان فـارس دانـست  شناسي مارني فرسايشنادرست اراضي و سازندهاي زمين  
  .ها بكاهدر رواناب زيرسطحي و گسترش آنتواند از تاثيهاي عميق در اطراف آبكندها ميگياهي با ريشه

  
  .واناب سطحي، رواناب زيرسطحي فرسايش آبكندي، آستانه توپوگرافي، اقليم، ر:هاي كليديواژه
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 ٢

وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و    

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  مقدمه

پـور،  سـليمان  (گـردد ي است كه موجب بروز مشكالت و خسارات زيادي مي  آبكند انواع فرسايش آبي، فرسايش      ترينيكي از مهم  
 دنـ دان مـي  هاي داراي شيب تند و يك پيشاني فرسايشي پر شيب و فعال             يك كانال با كناره   را   آبكند،  )2003 (همكارانپوزن و    .)1386

آونـي   .ايجـاد گرديـده اسـت      ) شـديد  هـاي معموال در طي يا پس از وقوع باران       (وسيله فرسايش ناشي از جريان سطحي متناوب        هكه ب 
ها بوده، لذا فرسـايش آبكنـدي باعـث از          افزايش تمركز زهكشي سطحي و تراكم آبراهه      آبكند اغلب عاملي براي      معتقد است، ) 2005(

عالوه تحقيقات انجام شده در افريقا و خاورميانه نشان از پيـشروي  شود، بهو تخليه سريع آب زير زميني مي دست رفتن سريع رطوبت
 در جنوب اسـراييل آبكنـدها رسـوبات آبرفتـي را در             Negevعات  عنوان مثال در ارتفا   به. بيابان در نتيجه ايجاد و گسترش آبكند دارد       

. شـود  هاي باريك متمركز كرده و مانع آبياري كل سـطح توسـط سـيالب مـي     آبكند رواناب را در كانال. دهند ها فرسايش مي  امتداد دره 
  .شود كشاورزي منطقه مي درصد بيوماس و از دست رفتن شاخص پتانسيل 80ها باعث كاهش  تغيير در كارآيي آبياري در دره

هاي مهمي كه هم اكنون در خصوص فرسايش آبكندي مطرح است، تشخيص مناطق مستعد جهت آغاز فرسـايش                  از جمله پرسش  
بـر  . بدين منظور ميزان رسوب توليدي در آبكندهاي مناطق مختلف بررسي و سهم رسوب توليد شده تعيين شده اسـت                  . آبكندي است 

تواند در تعيين عوامل مختلفي مي . آيا شرايط موجود براي آغاز فرسايش آبكندي مناسب است يا خير؟           اين اساس، مشخص گرديده كه    
سطح حوزه آبخيز باالدسـت آبكنـد، مقيـاس زمـاني و عوامـل          : سهم فرسايش آبكندي در كل رسوب توليدي تاثيرگذار باشد، از جمله          

سط آبكند به كل فرسايش آبـي مـوثر باشـد، بـدين صـورت وقتـي كـه        تواند بر نسبت فرسايش ايجاد شده تو مي كنترل كننده محيطي
كند، چرا كه بـا افـزايش مـساحت           رسد، فرسايش آبكندي نقش مهمي در هدر رفت خاك ايفا مي            مساحت حوزه به يك حد آستانه مي      

  .)2003پوزن و همكاران،  (گردد حوزه آبخيز، ميزان رواناب توليدي بيشتر مي
گردد؟ لذا شرايطي كه در آن فرسـايش آبكنـدي          است كه آستانه شروع آبكندها در چه شرايطي تامين مي         يكي از سواالت مهم اين      

توان شرايط موجـود    تعيين اين شرايط بدين لحاظ مهم است كه در يك منطقه مي           . گويندشود، شرايط آستانه پيدايش آبكند مي     آغاز مي 
تـرين  در سـاده . باشد شرايط تا چه حد، به شرايط آستانه تشكيل آبكند نزديك ميرا با شرايط ساير مناطق مقايسه و تعيين نمود كه اين       

از عوامـل مـوثر بـر        .)2000ونـدكركف و همكـاران،       (كنداي است كه پس از آن رفتار سيستم تغيير مي         تعريف، آستانه عبارت از نقطه    
شناسي و رژيم بارندگي اشاره ي، نوع خاك يا سازند زمينتوان به كاربري اراضآستانه توپوگرافي و رابطه مساحت باالدست و شيب مي   

توانـد باعـث كـاهش      عالوه هرنوع تغيير در كاربري اراضي، كه سبب كاهش مقاومت سطحي خاك و توليد بيوماس گردد، مـي                 كرد، به 
هاي  كانال: هاي زيربنايي مانند  ها و ساختمان    توسعه سازه . )2003،  مزولونومورگان و    (آستانه توپوگرافي ناشي از فرسايش آبكندي شود      

پـوزن و    (تواند باعث تمركز و افزايش دادن ميزان رواناب، و در نتيجه افزايش نرخ فرسايش آبكندي گردد                 ها در حوزه مي     آبياري و راه  
توانـد بـر    اي، نيز مي  ضريب فشردگي، ضريب شكل، نسبت كشيدگي و نسبت دايره        : پارامترهاي فيزيكي حوزه مانند    .)2003همكاران،  

تواننـد بـر دبـي جريـان خروجـي از حـوزه             آستانه توپوگرافي آبكند موثر باشند، چرا كه اين پارامترها با تاثير بر زمان تمركز حوزه مي               
، افـزايش روانـاب و نهايتـا افـزايش          1 كاهش مواد آلي، پايداري ساختمان خاك را كاهش داده و تمايل به سخت شدن              .تاثيرگذار باشند 

ويژه در استان فارس، تحـت تـاثير فرسـايش آبكنـدي           اراضي وسيعي در كشور به     .)1383صوفي،   (گرددندي را باعث مي   فرسايش آبك 
 هـا مـساحت آن   گيرنـد و     هكتار را در بر مي     47924 اقليم گوناگون، مساحتي معادل با       6آبكندهاي استان فارس با پراكنش در       . باشد  مي
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 ٣

وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و    

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
قسمت اعظم آن در نتيجه تغيير كاربري، تخريب پوشش و مديريت نامناسـب اراضـي               ،   افزايش برابر 3بالغ بر   نسبت به چهار دهه قبل      

تاكنون در ايران مشخص نشده است كـه آبخيزهـاي           .)1383صوفي،   (ها دارد    ايجاد شده و رواناب نقش عمده در ايجاد و گسترش آن          
ينـد  آچـه نـوع فر    كننـد داراي     و منـابع طبيعـي ايفـا مـي         هاي كـشاورزي  داراي فرسايش آبكندي، كه مشكالت فراوان را در زير بخش         

فرآيند هيدرولوژيك  اين تحقيق براي اولين بار، عالوه بر مشخص كردن          آبكندها هستند؟ بدين منظور     گسترش  هيدرولوژيك غالب در    
هاي مختلف استان فارس،     در اقليم  ، و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر آن،       با استفاده از آستانه توپوگرافي    ها     در گسترش آبكند  غالب  

  . نمايدكمك شاياني در ارايه مديريت بهتر، كنترل و تشخيص مناطق مستعد مي
  

  هاي گذشتهمروري بر پژوهش
و كـاربري   خاك يعني تغيير عواملي نظير هيدروليك جريان، باران، پستي و بلندي، .فرسايش آبكندي يك پديده داراي آستانه است     

هـا بـراي   حل يكي از راه. گيري آبكند خواهد شد  سبب ايجاد و گسترش قابل توجه و قابل اندازه2نام آستانه ه معيني ب  اراضي از يك حد   
هـاي  بـراي سيـستم  ، )1975 (اين مفهوم اولين بـار توسـط پـاتون و شـام    . باشدي محل ايجاد آبكند استفاده از مفهوم آستانه مي    يپيشگو

در يك زمين منظر با اقليم و كـاربري مـشخص، بـراي يـك            ،   است كه   اساس بيان شده   اين برو   ،ژئومورفيك مورد استفاده قرار گرفت    
 ،كه قادر به توليد رواناب سطحي كافي براي ايجاد آبكند باشد وجود دارد 3 يك حد آستانه سطح زهكشي،شيب مشخص ازسطح خاك

هرچـه شـيب افـزايش      ،  شودگيري نشده استفاده مي      اندازه  براي رواناب سطحي   يعنوان جانشين هاين مفهوم از سطح زهكشي ب      در واقع 
ها و فرآيندهاي متفـاوت شـروع كننـده آبكنـد،            براي شرايط متفاوت اكوسيستم    ، لذا  و بالعكس  يافتهيابد، سطح زهكشي آستانه كاهش      

 .ها متفاوت خواهد بود حدود آستانه

 پيـشاني  باالي   شيباند، و در صورتي كه ميزان مساحت و         دانستهآستانه توپوگرافي را حد و مرزي       ،  )1994 (مونتگمري و ديتريخ   
سعي نمودند با برقراري روابط، به      ،  )1998 (وندكركف و همكاران   . آبكندي اتفاق خواهد افتاد    فرسايش،  داي از اين حد تجاوز نم     آبكند

عنوان آستانه توپوگرافي براي ايجـاد   ده بهتعيين فرآيندهاي غالب هيدرولوژيك براي ايجاد و گسترش آبكند بپردازند، مبحث مطرح ش
 شـيب  Sكه در اين رابطه . باشد ميS = aAb  صورت رابطه تواني بين شيب و مساحت آبخيزها مطرح گرديد كه بهو گسترش آبكند

  . باشند ضرايبي هستند كه بسته به نوع منطقه متفاوت ميa,b مساحت حوزه آبخيز در باالي پيشاني آبكند و Aو 
  به اين نتيجه رسيدند كه عمـده فرسـايش           SAb>tلند، بر اساس رابطه     اي در منطقه سوازي     ، در مطالعه  )2003 (رگان و نومزولو  مو

آبكندي در منطقه مورد مطالعه، بر اثر جريان سطحي بوده و در برخي مناطق مـساحت نقـش بيـشتري دارد، پـس از جريـان سـطحي،                      
چنين اعالم كردند كه در اكثر موارد، مساحت و شيب مناطق داراي آبكند، بيـشتر               ها هم آن. ندك  تري ايفا مي  جريان زيرسطحي نقش مهم   

داري در تشكيل آبكند ندارد و علت آن را چـراي مفـرط در مرتـع و                   هاي مختلف، تاثير معني     باشد و  كاربري     از مناطق بدون آبكند مي    
اي كه در فالت لسي چين توسط در مطالعه. قدامات حفاظتي برشمردندي برخي اهايي با كاربري كشاورزي، و اجرا   كوچك بودن حوزه  

ايـن مطالعـه نـشان داد كـه بـراي شـروع       .   تعيين گرديد-2385/0 و 1839/0و نماي رابطه تواني بين ،  ، انجام شد  )2003 (هسل و آچ  
عـالوه رابطـه بـين دو عامـل     بـه . م اسـت زده در فالت لسي چين، تركيبي از عوامل توپوگرافي الز  هاي شخم   آبكندهاي موقتي در زمين   

هاي واقـع در فـالت لـسي چـين      عنوان شاخصي براي تعيين موقعيت سر آبكندها در شيب تپهمساحت و شيب باالي پيشاني آبكند، به  
وبي، لند در آفريقاي جنـ    براي سوازي  ،)2003 ( و نومزولو  دست آمده توسط دانشمنداني چون، مورگان      به bضريب   .پيشنهاد شده است  

                                                 
2 - Threshold 
3 - Drainge area 
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 ٤

وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و    

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
در  )2005 ( و وانـوالهم و همكـاران      133/0 و   226/0 در پرتغـال و اسـپانيا،        ،)2000 ( ، وندكركف و همكـاران     2610/0 تا   1103/0بين  

  . باشد مي141/0 و 152/0بلژيك، 
روپـا در   اي بر روي تاثير آستانه توپوگرافي در تشكيل آبكندهاي واقع در كمربنـد لـسي ا                 ، طي مطالعه  )1999( و همكاران    ديسمت

بيني دقيـق  ، اين توان، تاثير مهمي در پيشb براي توان 1 و 7/0، 4/0بلژيك دريافتند كه، با انجام آزمون و خطا و در نظر گرفتن اعداد         
صـورت كمـي بيـان      ها آستانه آبكندي شدن را با استفاده از روابط تـواني بـه            آن. اي دارد محل تشكيل آبكندها بر روي تصاوير ماهواره      

عـالوه   باشـد، بـه    5/1 تـا    7/0 بزرگ بوده و بين      bدانند كه توان    مييين روند پيشرفت آبكند را، زماني       دند و بهترين نتيجه جهت تع     نمو
 را بهتـرين مقـدار اعـالم    2/0، برابر بـا    b بيان، و جهت تعيين نقطه شروع آبكند، توان1طور متوسط برابر با توان موجود در رابطه، به

  . نمودند
 بـراي نـشان دادن      اي  هاي موجود در مناطق مديترانـه       آبكند از رابطه شيب و مساحت باالي پيشاني         ،)1998 (و همكاران كف  وندكر

رابطه معكـوس     كه گرفتند و نتيجه    نمودنداروپا استفاده   هيدرولوژيك در توليد رسوب ناشي از فرسايش آبكندي در          فرآيند غالب   نوع  
در ، و  استها و رابطه مثبت نشانه تأثير رواناب زير سطحي در ايجاد آن،ها آبكندسطحي در ايجاد شيب با مساحت نشانه تأثير رواناب  

حد آستانه شـيب بـراي      و    وجود داشته باشد،    ايجاد مقاومت در برابر فرسايش     منظوربهپوشش گياهي مناسب و ريشه كافي       كه  يصورت
   .است شده ب بسيار باالتر از مناطق با پوشش گياهي تخريآبكندايجاد 

در تحقيق خود در كمربند لسي بلژيك متوجه شدند كه معادالت مربوط به آستانه توپوگرافي بـراي   ،)2002 (ناشترگيل و همكاران
عمق هاي كم و آبكند )  متر 8/0عمق بيشتر از    (هاي عميق   در برقراري روابط موجود براي آبكند     ان   آن ها تفاوت دارد،  انواع مختلف آبكند  

دهنده عملكـرد مـوثر روانـاب سـطحي در تعميـق            تر است و نشان   هاي عميق، بزرگ   آبكند bدريافتند كه توان    )  متر 8/0تر از   عمق كم (
  ). 1 و2روابط (اي هستند  ضرايب منطقهb و aو  ) S(و شيب  ) A( در اين روابط مساحت . ها داردبيشتر اين آبكند

141.0020.0                                                           ) متر8/0ز عمق كمتر ا(عمق براي آبكندهاي كم: )1(رابطه  −== AaAS b  
152.00578.0                                                              )  متر8/0عمق بيشتر از (براي آبكندهاي عميق : )2(رابطه  −= AS     

  
  هامواد و روش

  حقيق تروش
 داراي فرسايش آبكنـدي مـشخص       ،) اقليم 6 (هاي اقليم ،)1383صوفي،   (با استفاده از نقشه تهيه شده براي آبكندهاي استان فارس         

، 1:40000هـاي هـوايي     بـه كمـك عكـس     .  يك منطقه جهت بررسي انتخاب گرديد      ،از هر اقليم داراي فرسايش آبكندي     سپس  . گرديد
سـپس بـا توجـه بـه     .  منتقل گرديد1:25000 بر روي نقشه توپوگرافي GIS اطالعات جغرافيايي   مناطق آبكندي شناسايي و در سيستم     

 دست آوردن اندازه نمونه ميسر نبود، بدين سبب بـه          براي به  Cochranنامشخص بودن تعداد آبكندها در هر منطقه، استفاده از فرمول           
در .  تعيـين گرديـد    1:25000يري و بررسي بـر روي نقـشه توپـوگرافي           گمنظور اندازه  آبكند به  15) منطقه(صورت تجربي در هر اقليم      

 فاصله مناسـب     ،)2006(كازالي و همكاران     و با توجه به تحقيقات       ها،عمليات صحرايي، با مالحظه ميداني آبكندها و پالن عمومي آن         
كافي در نظر گيرد و هم اقتصادي باشد، فاصـله          ها در طول آبكند، كه هم تغييرات را به حد           گيري آن براي تعيين مقاطع عرضي و اندازه     

 درصـد رس، سـيلت، شـن و وزن مخـصوص ظـاهري،             : هاي فيزيكـي خـاك شـامل      براي هر آبكند ويژگي   .  متري مشخص گرديد   10
ه هدايت الكتريكي عصاره اشباع، غلظت سديم، كلسيم و منيزيم در عصاره اشباع، اسيديته، درصد ماد              : هاي شيميايي خاك شامل   ويژگي

عمق، عرض باال، عرض پايين، نـسبت عـرض بـه عمـق و طـول آبكنـد       : و پارامترهاي ابعادي آبكند، شامل آلي خاك و ضريب شكل
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وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و    

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
ريـزه سـطحي و     گيري گرديد و با قرار دادن تصادفي حداقل يك پالت يك متر مربعي در امتداد ترانسكت، درصد پوشش، سنگ                  اندازه

 در محـيط    1:25000هاي توپـوگرافي    اي مختلف اراضي در مناطق آبكندي به كمك نقشه        هدست آمد و مساحت كاربري    خاك لخت به  
Arc viewهـاي شـيميايي و   منظور تعيين اثر عوامل و پارامترهاي موثر بر آسـتانه توپـوگرافي بـا اسـتفاده از ويژگـي     به.  تعيين گرديد

.  استفاده گرديـد   SPSSافزار  وش آناليز چند متغيره در نرم     هاي ابعادي حوزه، از ر    فيزيكي خاك، شكل حوزه، كاربري اراضي و ويژگي       
با تعيين مختصات پيشاني هـر آبكنـد        دست آمد و    سنج به گيري ميداني، با استفاده از شيب     شيب باالي پيشاني هر آبكند، از روش اندازه       

 تعيين شد و رابطـه      GISكندها در سامانه    ، مساحت باالي پيشاني آب    1:25000در صحرا و انتقال آن بر روي نقشه توپوگرافي با مقياس            
بـا اسـتفاده از رابطـه تـواني، نـوع فرآينـد غالـب          .  مـشخص گرديـد    Excelافـزار   بين مساحت آبخيز و شيب هر آبكند از طريق نـرم          

  .ديداي تحقيقات انجام شده در خارج از كشور مقايسه گر آبكندها در هر اقليم تعيين و با ضرايب منطقههيدرولوژيك بر گسترش
  

  نتايج
سرد، خشك بياباني گرم، خشك بياباني خشك (ترتيب در شش اقليم ريز، كنارتخته، فداغ، دژكرد، گوراسپيد و ميشان بهمناطق ني

    هاي مناطق مورد مطالعه نشان ويژگي آبكند. قرار دارند)  معتدلخشكخشك سرد و نيمهمعتدل، نيمهاي معتدل، مديترانهبياباني 
منطقه ( سرد  بيابانيباشد كه حداقل آن در اقليم خشك متر مي95/92ها در مناطق انتخابي استان فارس د، متوسط طول آبكنددهمي
ها در عمق متوسط آبكند. باشد متر مي6/162برابر ) منطقه دژكرد(اي معتدل  متر و حداكثر آن در اقليم مديترانه4/26معادل ) ريزني

 8/0عمق بيش از (هاي عميق ء آبكندريز، فداغ و ميشان جزهاي مناطق نيعالوه آبكندباشد، به متر مي1/1مناطق انتخابي استان فارس 
قرار دارند كه حداقل اين مقدار در )  متر8/0عمق كمتر از (عمق هاي كمو مناطق كنارتخته، دژكرد و گوراسپيد در گروه آبكند) متر

باشد  متر مي2/2برابر ) منطقه ميشان(خشك معتدل  متر و حداكثر آن در اقليم نيمه66/0معادل ) منطقه دژكرد(اي معتدل اقليم مديترانه
  . )1جدول (

  هاي آبكندهاي مورد مطالعه برخي از ويژگي-1جدول
  بافت  (%) شن  (%) سيلت  (%) رس  ضريب فرم  ) m(عمق  )m(طول   مناطق 

  لوم  21/49  21/31  58/19  44/0  98/0  4/26  ريزني
   شني- لوم  47/55  22/24  31/20  19/0  72/0  143  كنارتخته
  لوم  68/49  65/34  87/15  20/0  07/1  7/116  فداغ
   رسي- لوم  04/5  21/22  75/27  13/0  66/0  6/162  دژكرد

   شني- لوم  56/71  14/17  35/11  29/0  79/0  43/76  گوراسپيد
  لوم  94/52  02/29  04/18  45/0  20/2  61/32  ميشان

  
، )2002 (هاي مناطق مختلف فارس با استفاده از رابطه تواني ارايه شده توسط ناشـترگيل و همكـاران                  آستانه توپوگرافي در آبكند   

، مثبـت و در برخـي ديگـر         )مناطق(ها    در برخي از اقليم     bدهد، نماي   نشان مي ) منطقه(  اقليم    6نتايج اين پژوهش در     . بررسي گرديد 
به   -0277/0 و   -0089/0مقاديري معادل   ) فداغ(و خشك بياباني معتدل     ) ريزني(هاي خشك بياباني سرد      در اقليم  bنماي  . منفي است 

كه همين نمـا در منـاطق آبكنـدي كنارتختـه،         ها است، در حالي   ه بيان كننده تاثير رواناب سطحي در گسترش آبكند        خود گرفته است، ك   
  ). 2جدول (ها استدژكرد، گوراسپيد و ميشان مثبت است، كه نشانه تاثير رواناب زيرسطحي در گسترش آبكند
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وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و    

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  

  هاي مختلف استان فارس در اقليمb ضريب -2جدول 
 bضريب    مورد مطالعه)منطقه(اقليم 

  -0089/0  )ريزني(خشك بياباني سرد 
  0707/0  )كنارتخته(خشك بياباني گرم 

  -0277/0  )فداغ(خشك بياباني معتدل 
  1284/0  )دژكرد(اي معتدل مديترانه

  0245/0  )سپيداگور(نيمه خشك سرد 
  0349/0  )ميشان(نيمه خشك معتدل 

  
رسد تخريـب  نظر ميدهد شيب، نقش موثري در ايجاد آبكندها نداشته و به       نشان مي  bيب  عبارت ديگر مقادير بسيار كوچك ضر     به

 هـاي عميـق واقـع در منـاطق         آبكندعالوه روابط   پوشش گياهي و كاربري نادرست اراضي نقش بيشتري در گسترش آبكندها دارند، به            
 مناطق كنارتخته، دژكرد  و گوراسـپيد بـه  عمق واقع در  كمهاي  و براي آبكندS = 3.5032 A0.0139 صورتريز، فداغ و ميشان بهني

   .)2و1هايشكل(باشد  ميS = 7.4769 A0.0949 صورت

y = 3.5032x 0.0139

R2 = 0.0343
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  هاي عميق فارس شيب در آبكند- نمودار مساحت-1 شكل

y = 7.4769x0.0949

R2 = 0.3614
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  عمق فارسهاي كم شيب در آبكند– نمودار مساحت -2 شكل

  
كه اين ضريب   در حالي . عمق است هاي كم  برابرآبكند 134/2س معادل   هاي عميق استان فار   اي، در آبكند   يا ضريب منطقه   aضريب  
. عمق استهاي كم برابر مقدار آن نسبت به آبكند3، در بلژيك )2002 (هاي عميق مورد تحقيق توسط ناشترگيل و همكارانبراي آبكند
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وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و    

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
، )3شـكل   (باشـد    مي 2048/0، معادل   ) منطقه 6(اي استان فارس    دست آمده براي كل آبكنده    يا ضريب همبستگي به   2Rمقدار ضريب   

   . در كمربند لسي بلژيك دارد)2002 (توسط ناشترگيل و همكاران)36/0(به دست آمده 2Rكه تفاوتي اندك با ميزان

y = 0.0576x0.108

R2 = 0.2048
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  هاي فارس شيب در كل آبكند– نمودار مساحت - 3شكل 

  
 دسمت و پوزن: صورت زير استدست آمده توسط محققان ديگر در مناطق مختلف جهان بهدي بهآستانه توپوگرافي فرسايش آبكن

عـالوه  ، بـه 2عمـق   و براي آبكندهاي كم78/5 در بلژيك براي آبكندهاي عميق ،)2005 (، وانوالهم و همكاران3/6 تا  8/2، بين   )1999(
ونـدكركف و همكـاران،    (باشـد  مـي 02/1 و شمال پرتغـال  57/1 اسپانيا  ، جنوب9 تا 6اين آستانه براي فرانسه، انگليس و بلژيك بين   

دسـت آمـده توسـط      هـاي بـه   تر از آستانه   منطقه استان فارس، پايين    6دست آمده در    هاي توپوگرافي فرسايش آبكندي به    آستانه .)1998
هـاي يـاد    كه در تعدادي از پـژوهش     د، چنان تواند تفاوت در پوشش گياهي حوزه باالدست باش       دليل اين امر مي   . محققان ياد شده است   

توانـد عامـل ديگـر پـايين بـودن آسـتانه توپـوگرافي            تفاوت در نوع خاك مـي     . خوردچشم مي شده، پوشش جنگلي و مرتعي خوبي به      
فق تجمع  هاي انجام شده در اسپانيا و پرتغال رخنمون سنگ و ا          در پژوهش . فرسايش آبكندي در مناطق مورد مطالعه استان فارس باشد        

كه ايـن شـرايط در منـاطق مـورد     شود، در حاليرس، در عمق كم خاك ديده شده، در كمربند لسي بلژيك نيز افق تجمع رس ديده مي    
    كـه ديـده   تواند شاهد ديگري بـر ايـن رونـد باشـد، چنـان     تفاوت در آب و هوا نيز مي. خوردمطالعه در اين پژوهش كمتر به چشم مي      

شـود كـه داراي شـرايط       هاي اين پژوهش، در اسپانيا و پرتغال ديده مي        دست آمده در اروپا به آستانه     هاي به آستانهترين  شود نزديك مي
 گيـري  نتـايج حاصـل از انـدازه       .خشك و نزديك به شرايط آب و هوايي مناطق مورد مطالعـه در ايـن پـژوهش دارد                 آب و هوايي نيمه   

 كه همـراه بـا بـاال بـودن غلظـت      باالتر بودن مقدار رس، هنگامي. فاوتي از خود نشان داد    ويژه رس و شن، رفتار مت     هاي خاك، به  نمونه
طـور  سديم و يا نسبت جذب سديم باشد، سبب كاهش آستانه توپوگرافي فرسايش آبكندي شده و در جايي كه نسبت جذب سديم به                     

دهنده اين واقعيت است كه افزايش غلظت سـديم         امر نشان نسبي باال نباشد، افزايش رس، سبب افزايش آستانه توپوگرافي گرديده، اين            
ويران شدن ساختمان خاك، سبب كاهش نفوذپذيري شـده     . ها را در پي دارد    دانهو باال رفتن نسبت جذب سديم، از هم پاشيدگي خاك         

اك، فولكولـه شـدن   كند، اين در حالي است كـه افـزايش غلظـت كلـسيم و منيـزيم خـ                و خاك آمادگي بيشتري براي فرسايش پيدا مي       
 كـه  منـاطقي افـزايش شـن در   . ها و بهبود ساختمان خاك و افزايش نفوذپذيري و در نتيجه مقاومت بيشتر خاك را در پي دارد                خاكدانه

تواند افزايش نفوذ آب از اليه سطحي به        جريان زيرسطحي تاثيرگذار است، باعث كاهش آستانه گسترش آبكند گرديده، كه دليل آن مي             
عالوه افزايش درصد سيلت باعث كاهش آستانه توپوگرافي در مناطق آبكنـدي اسـتان فـارس شـده                  به. ي زيرسطحي خاك باشد   هااليه
    افزايش نسبي ماده آلي، سبب افزايش آستانه توپوگرافي در گسترش آبكندها گرديـده اسـت، ايـن اثـر بيـشتر در منـاطقي ديـده                          . است
تر و نفوذ آب به درون خـاك        اين امر وجود پوشش گياهي مناسب     ). دژكرد( درصد باشد    9/0شود كه درصد ماده آلي خاك بيش از         مي

چنين لخت و بدون پوشش ماندن زمين، سبب كاهش آستانه توپـوگرافي            كند، هم و نياز به سطح بيشتر براي توليد رواناب را داللت مي          
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تـر و   تر از يك باشد، حوزه كـشيده      ر اين ضريب، كوچك   طبق فرمول ضريب شكل، هر چه مقدا      . ناشي از فرسايش آبكندي شده است     

در مناطقي كه رابطه منفي است، يعني جريان سـطحي در           . شودتر و گردتر مي   با نزديك شدن مقدار ضريب شكل به يك، حوزه فشرده         
روند يـاد  . شودكند مي، افزايش ضريب فرم، باعث كاهش آستانه توپوگرافي در گسترش آب)ريز و فداغني(فرسايش آبكندي نقش دارد  

باشد، بدين معني كه با افزايش ضريب فرم، آسـتانه          شده، در مناطقي كه جريان زيرسطحي در فرسايش آبكندي نقش دارد، برعكس مي            
تر تخليه شده و فرصت كمتـري       هاي گردتر، آب سريع   باشد كه در حوزه   اين روند حاكي از اين واقعيت مي      . يابدتوپوگرافي افزايش مي  

كه جريـان  افزايش نسبت عرض به عمق آبكند، در مناطقي        .هاي زيرين و به دنبال آن ايجاد فرسايش زيرسطحي دارد         ي نفوذ به اليه   برا
، سبب كاهش آستانه گسترش آبكند شـده، و در منـاطقي كـه جريـان زيرسـطحي تاثيرگـذار اسـت                      )ريز و فداغ  ني(سطحي نقش دارد    

افـزايش عمـق آبكنـد،      . دنبـال دارد  ، افزايش نسبت عرض به عمق، افزايش آستانه گسترش را به          )نكنارتخته، دژكرد، گوراسپيد و ميشا    (
 اين روند بيانگر اين واقعيت است كه با افزايش نسبت عرض به عمـق، يعنـي                 .باعث افزايش آستانه توپوگرافي گسترش آبكند گرديده      

كه براي  يابد، در حالي  ه، در نتيجه، آستانه توپوگرافي كاهش مي      كم شدن عمق، جريان سطحي نيروي كمتري براي كنش خاك نياز داشت           
كند، امـا در منـاطقي كـه        بنابراين با افزايش عمق، آستانه توپوگرافي افزايش پيدا مي        . تر نيروي بيشتري نياز است    كنش آبكندهاي عميق  

هـاي زيرسـطحي و ذرات    تخليه جريـان گردد سرعتجريان زيرسطحي نقش اصلي در گسترش آبكندها دارند، افزايش عمق سبب مي        
كـه بـا كـاهش عمـق، طـول جريـان            تر اسـت، درحـالي     براي فرسايش زيرسطحي فراهم    محلول و معلق افزايش يابد، در نتيجه شرايط       

تواند باعث نهشته شدن مقـداري از ذرات معلـق در جريـان             يابد، كه اين روند مي    زيرسطحي افزايش يافته و سرعت جريان كاهش مي       
  .   سطحي گردد و مقدار فرسايش زيرسطحي را كاهش دهدزير
  

  بحث
عبارت ديگر نشانگر تاثير بسياري از تحقيقات منفي بوده، به در bدهد كه نماي بررسي تحقيقات انجام شده در اروپا نشان مي

، بيانگر هاي دوره چهارمآبرفتالمت منفي در كه اين نما با اختصاص عرواناب سطحي در مناطق لسي و آبرفتي بلژيك است، در حالي
هاي موجود بر روي سازندهاي مارني استان فارس، ها است، ولي آبكند رواناب سطحي در ايجاد و گسترش آبكندفرآيندغالب بودن 

رابطه بين  .دليل تمركز امالح و پديده تونلي شدن تاثير خود را نشان داده است رواناب زيرسطحي است، كه بهفرآيندبيانگر تاثير عمده 
در استان ) b(اي توان منطقه.  ارايه گرديده است3، در نمودار ندي در اين تحقيقشيب و مساحت در آستانه توپوگرافي فرسايش آبك

 ، كاربريتوان به وضعيت فقير پوشش، بافت خاكرا مي زيرسطحي است و دليل آنفرآينددهنده عملكرد فارس مثبت بوده و نشان
 حاضر  پژوهشنتايج .پذير و مستعد پديده انحالل  در استان فارس دانستشناسي مارني فرسايشازندهاي زميناراضي و سنادرست 
 سپس  در مناطق مورد مطالعه داشته،هاي شكل حوزه بيشترين تاثير را بر رابطه آستانه توپوگرافي آبكند ويژگي،دهدنشان مي

ندرت مرتع باشد و به در بيشتر مناطق كشاورزي ديم ميكاربري اراضي. اندرا داشته كي خاك بيشترين تاثيرپارامترهاي شيميايي و فيزي
در رابطه آستانه . نشان نداده استبه وضوح  بنابراين در اين پژوهش كاربري نقش خود را شود، ديده ميضعيف در مناطق مورد مطالعه

وزن مخصوص ظاهري . به عمق نقش بارز خود را نشان دادندرض ويژه عمق و نسبت عگسترش آبكند، پارامترهاي ابعادي آبكند به
تاثير ماده آلي بر رابطه .  اثر خود را بر آستانه توپوگرافي فرسايش آبكندي نشان داده است،)ريز و فداغني ( از مناطقخاك، در برخي

و افزايش عمق آبكندها، افزايش ماده آلي  ا، امشودندرت ديده ميدليل پايين بودن مقدار آن در همه مناطق، بهآستانه توپوگرافي به
توان پارامتر اسيديته خاك، كمترين اثر را بر رابطه آستانه داشته و تقريبا مي .دنبال داشته استافزايش نسبي آستانه توپوگرافي را به

دتر شدن حوزه باالدست در مناطقي كه جريان سطحي فرآيند غالب در گسترش فرسايش آبكندي است، گر. استبي اثر بوده گفت كه 
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اين روند در . تر شدن حوزه سبب افزايش آستانه توپوگرافي فرسايش آبكندي گرديده استسبب كاهش آستانه توپوگرافي و كشيده

باال رفتن درصد سيلت معموال سبب كاهش آستانه توپوگرافي و . باشدعكس ميند غالب جريان زيرسطحي، معموال مناطق با فرآي
نتايج اين پژوهش نشان داد كه افزايش نسبت جذب سديم و لخت و بدون .  سبب افزايش آستانه شده است،رسافزايش درصد 

رسد در مناطق آبكندي مورد تحقيق، نظر ميبه . سبب كاهش آستانه توپوگرافي فرسايش آبكندي شده است،پوشش ماندن زمين
اي عميق، به دين منظور بايد با استقرار پوشش گياهي با سيستم ريشهرواناب زيرسطحي نقش موثري در ايجاد آبكندها داشته باشد، ب

   .حذف رواناب زيرسطحي پرداخته و از گسترش آبكندها جلوگيري نماييم
  :  موارد زير را بيان داشتبراي مبارزه با آبكندتوان  ميهاي اين تحقيق،توجه به يافتهبا 
تواند در تثبيـت آبكنـدها      ير در جريان و كم كردن دبي آن مي        ش دارد، ايجاد تاخ   در مناطقي كه جريان سطحي در گسترش آبكند نق         -1

  .كمك نمايد
اسـتقرار پوشـش   وسيله زهكشي يـا  در مناطقي كه جريان زيرسطحي در گسترش آبكند نقش دارد، تخليه سريع و مطمئن جريان به             -2

 .تواند در كنترل آبكند كمك نمايد، ميهاي عميقگياهي با ريشه

 .باشداحياي پوشش گياهي با افزايش زبري سطح و افزايش ماده آلي خاك، در كنترل و كاهش خطر فرسايش آبكندي، موثر مي -3

  . باشدها، كمك موثري به كنترل آبكند و كاهش خطر فرسايش آبكندي ميهاي شور و سديمي با كمك اصالح كنندهاصالح خاك -4
  

  منابع
هـاي  شناسـي در اقلـيم    هاي حوزه آبخيز و سازند زمين     ها و رابطه آن با ويژگي     زايي خندق يسه رسوب  مقا .1386.  س م  ،پورسليمان -1

  .ص170،  تهراند علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي واح.مختلف استان فارس، پايان نامه كارشناسي ارشد

 پژوهشكده حفاظـت    گزارش نهايي طرح تحقيقاتي،    ،هاي استان فارس  آبكندهاي مورفوكليماتيك   بررسي ويژگي . 1383 .م ،صوفي -2 
  .ص130،  تهرانخاك و آبخيزداري

3- Avni, Y. 2005. Gully incision as a key factor in desertification in an arid environment the 
Negev highlands Israel. Catena, 63: 185-220.                     
4- Casali, J., Loizu, J., Campo, M .A., De Santisteban, L. M., and Alvarez-mozos, J.,  2006. 
Accuracy of methods for field assessment of rill and ephemeral gully erosion. Catena, 63: 128-138. 
5- Desmet, P.J.J., Poasen, J., Govers, G., and Vandaele, K. 1999. Importance of slope gradient and 
contributing area for optimal prediction of initiation and trajectory of ephemeral gullies. Catena, 37: 
377-392. 
6- Hessel, R., and Asch, T. 2003. Modelling gully erosion for a small catchment on the Chinese 
Loess Plateau. Catena, 54: 131-146. 
7- Montgomery, J., and Dietrich, R. 1994. Road surface Drainage Channel Initiation and Slope 
Instability. Water Resources Research, 30: 1925-1932. 
8- Morgan, R.P.C., and Mnomezulu, D. 2003. Threshold conditions for initiation of valley-side 
gullies in middle of Swaziland. Catena, 50: 401-414. 
9- Moor, I.D., Burch, G.J., and Mackenzie, D.H. 1988. Topographic effect on distribution of surface 
soil water and location of ephemeral gullies. Asae, 32: 1098-1107. 
10- Nachtergaele, J., Poesen, J., Sidorchuk, A., and Torri, D. 2002. Prediction of concentrated flow 
width in ephemeral gully channels.  Hydrological Processes. 16 (10): 1935– 1953. 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ١٠

وم ه  عد گانا ی  ع  نا شاورزی و    

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
11- Patton, P.C., and Schumm, S.A. 1975. Gully erosion, Northwestern Colorado: a threshold 
phenomenon. Geology, 3: 88–90. 
12- Poesen, J.J., Nachtorgale, J., and Verstrac, G. 2003. Gully erosion and environmental change: 
importance and research needs. Catena, 50: 91-133. 
13- Valentin, C., Poesen, J., and Yong, L. 2005. Gully erosion: Impacts, factors and control. Catena, 
63: 132-153. 
14- Vandekechove, L., Poesen, J., Oostwoud wijdenes, D., Nachtengaele, J., Kosmas, C., Roxd, M. 
J., and Figueiredo, T.D. 2000. Thresholds for Gully initiation and sedimentation in Mediterranean 
Europe.  Earth surface processes and land forms, 25: 1201-1220. 
15- Vandekerckhov, L., Poesen, J., Oostwoud W.D., and Rigveiredo, T. 1998. Topographical 
thersholds for ephemeral gully initiation in intensively cultivated areas of the Mediterranean. 
Catena, 33: 271-292. 
16- Vandwalleghem, T.J., Poesen, J., Nachtergaele, J., and Vesthraeten, G. 2005. 
Characteristics controlling factors and importance of deep gullies under cropland on loess-derived 
soils. Geomorphology, 69: 76-91. 

  
  
  

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

