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 چکیده

باشد که با تعیین شاخص توپوگرافی مورد کشی آبکندها میشیب و مساحت حوضه زهیکی از عوامل تعیین کننده در فرسایش آبکندی  

آبکند انتخاب  22تعیین نوع فرآیند هیدرولوژکی تشکیل آبکند در منطقه ارتاداغ اردبیل، گیرد. در این پژوهش به منظور بررسی قرار می

شاخص جریان  3شاخص مورد بررسی  4د. نتایج نشان داد از شاخص توپوگرافی تشکیل آبکند برای منطقه تعیین و مقایسه ش 4شد و 

کشی آبکندها دهد در حالی که تنها شاخص رابطه توانی بین مساحت و شیب حوضه زهرواناب سطحی را عامل تشکیل آبکند تشخیص می

جریان رواناب سطحی تشخیص  جریان زیر سطحی را عامل تشکیل آبکندها تشخیص داد. بنابراین عامل تشکیل آبکند در منطقه ارتاداغ

 داده شد. 

 رتاداغفرسایش آبکندی، توپوگرافی، شیب، مساحت، اُ :کلیدیواژگان
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 مقدمه
 و نیتریاصل از آب لهیوس به شیفرسا .باشدیم جهان سطح در هاخاک رفتن نیب از املوع نیتریاصلاز  یکی خاک شیفرسا

 شیفرسا یآب شیفرسا حالت نیدتریشد. باشدیم خاک یزیخحاصلو کاهش  شیو گسترش فرسا جادیعوامل ا نیترمخرب

 استشده گزارش پراکنده طور به یآبکند شیفرسا وجود رانیا مختلف مناطق در. (1332 همکاران، و شهاب) باشدیم یآبکند

 و مشخص صورت به استان شمال در ارتاداغ منطقه در یآبکند شیفرسا لیاردب استان در(. 1393 همکاران،پور و سلیمان)

 گسترش کنندهکنترل عوامل از یکی. دهد گسترش را آن و شده آبکند لیتشک باعث تواندیم مختلف عوامل. دارد وجود متمرکز

 پس که یانقطه (.2002 همکاران، و چاپلوت) ردیگیم قرار یبررس مورد یتوپوگراف آستانه منظور نیبد ،است یتوپوگراف آبکند

 توانیم را یتوپوگراف آستانه (.1332 همکاران، و شهاب) ندیگو آستانه کندیم رییتغ ریچشمگ طور به ستمیس رفتار آن از

 یمساحت چه با مشخص بیش کی در دهدیم نشان یتوپوگراف آستانه. داد قرار یبررس مورد مساحت و بیش عامل دو توسط

 است یمناطق جمله از لیاردب استان شمال در واقع رتاداغاُ منطقه. (2002 همکاران، و والنتین) دارد وجود آبکند لیتشک امکان

 در منطقه نیا که آنجا از. استشده یاراض کاهش و خاک بیتخر موجب و شده یآبکند شیفرسا دچار ریاخ سال چند در که

 .است یضرور شیفرسا کنترل و تیریمد یبرا منطقه یتوپوگراف شاخص نییتع دارد قرار شیفرسا نوع نیا معرض

 

   روش و مواد
   تا 42° ،22 '، 42"  و شمالی 33° ،14 '، 00" تا 33° ،19 '، 42" جغرافیایی محدوده هکتاردر 2222 وسعت با آبخیزی یحوضه  
 قرار بررسی مورد سوار بیله شهرستان غربی جنوب و اردبیل استان شمال در واقع داغ رتااُ یمنطقه در شرقی  °42 ،20 '، 41"

 طبقه براساس متر، میلی 2/221 ساالنه بارش میانگین و گراد سانتی درجه 1/12 ساالنه  دمای میانگین با منطقه این. گرفت

  (.1332 همکاران، و شهاب) باشد می خشک نیمه اقلیم دارای آمبرژه روش به اقلیمی بندی

 9ستلند ای ماهواره تصاویر و هوایی یها عکس وGoogle Earth  ای ماهواره تصاویر از استفاده با منطقه در موجود هایآبکند 

 مختصات ثبت و متر از استفاده با طول گیری اندازه صحرایی عملیات طی آبکندها، شناسایی از پس .شد شناسایی (2013)

 با  Arc GIS 10.4 محیط در متر، 2 دقت با( DEM) ارتفاع رقومی مدل .شد انجام GPS دستگاه از استفاده با جغرافیایی

 مورد ی منطقه برای شیب ینقشه  DEM نقشه اساس بر .گردید تهیه 1323 سال 1 :22000 توپوگرافی نقشه از استفاده

 به  Global Mapper18 افزار نرم در آبکند هر حوضه مساحت و شد تعیین هاآبکند سر  DEM کمک به .آمد بدست نیز مطالعه

 (.1332 همکاران، و شهاب) شد محاسبه ARC GIS  10.4افزار نرم در حوضه هر متوسط شیب عملیات این از پس. آمد دست

 بدین. شد تعیین هاآبکند زهکشی حوضه مساحت و شیب از استفاده با ها آن رشد و منطقه هایآبکند وقوع توپوگرافی آستانه 

 و نیوالنت) است شده داده نشان         توانی رابطه بصورت اول شاخص. گرفت قرار بررسی مورد هاییشاخص منظور

 و a محیطی ثابت ضرایب ها،آن بین توانی یرابطه برقراری و لگاریتمی بصورت مساحت و شیب رسم از پس. (2002 همکاران،

b  افزار نرم از استفاده با منطقه Spss  منطقه های آبکند تشکیل در غالب هیدرولوژیکی فرایند نوع صورت بدین. آمد دستهب 

 قرار بررسی مورد Excel 2010 افزار نرم در دوم شاخص عنوان به نیز      یرابطه(. 1332 همکاران، و  شهاب) شد شناسایی

 بین دیگر برخی و مربع متر 914 و 41 بین محققین برخی یگفته طبق توپوگرافی عامل آستانه حد اساس این بر که گرفت

 قرار شده ارایه محدوده در ضریب این وقتی یعنی(.  2002 همکاران، و والنتین) است گردیده مشخص مربع متر 4000 و 200
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 چاپلوت) است شده ارایه مساحت و شیب ضرب حاصل بصورت سوم شاخص. است آبکندی فرسایش مستعد منطقه گیرد،می

        باید باشد ها آبکند ایجاد عامل سطحی متمرکز جریان وقتی (2002) همکاران و چاپلوت ی گفته طبق. (2002وهمکاران،

S×A>18 عامل سطحی زیر جریان که وقتی اما شود گرفته نظر در توپوگرافی آستانه سطح عنوان به            و 

 .شود استفاده توپوگرافی عامل برای In(A/S)>6.8 یرابطه از باید باشد اصلی

 محیط در هاآن شیکزه حوضه مساحت و شیب تعیین با و شد شناسایی منطقه در آبکند 22 تعداد منطقه، شناسایی اساس بر

GIS، منطقه آبکندهای تشکیل هیدرولوژیکی فرآیند نوع آن اساس بر و تعیین منطقه برای فوق توپوگرافی هایشاخص 

 .گردید مشخص

 نتیجه گیری

 را منطقه جنوبی هایبخش نیز ارتفاعات .است شده واقع ارتاداغ منطقه غربی جنوب در تحقیق مورد آبکندهای تراکم بیشترین

 منطقه این. است شده کشیده مطالعه مورد منطقه غربی کمربند در تند شیب خط نیز شیب نقشه براساس. است داده تشکیل

 در گیاهی پوشش فقدان لتع هب منطقه این در رواناب و آبکندی فرسایش پدیده بنابراین، است شده واقع خشک نیمه اقلیم در

  همکاران، و دکروخوف وان) شودمی توپوگرافی آستانه کاهش و آبکندی یمنطقه مساحت افزایش موجب آبکندها سر باالی

 های مورد بررسی ارائه شده است.مشخصات آماری آبکند 1در جدول  (.2000

 

   رتاداغاُ حوضه آبکند آماری مشخصات .1 جدول
  حداقل حداکثر میانگین معیار انحراف

 ) %( شیب 1..19 229322 129.12 129.31

 (ha)حوضه  مساحت 191 1391 22931 31911

 (m)آبکند طول .. 321 1129.11 12.9321

 

 دست هب هاآن متوسط بیش و آبکندها یزهکش حوضه مساحت نیب یتوان یونیرگرس رابطه یبرقرار از پس یتوپوگراف آستانه

 رابطه وجود و آبکند جادیا در یسطح رواناب ریتاث نشانگر آبکند یزهکش حوضه مساحت با بیش معکوس رابطه وجود آید ومی

. وجود رابطه مثبت یا منفی بین شیب و مساحت حوضه است آبکند جادیا در یسطح ریز رواناب ریتاث نشانگر دو نیا نیب مثبت

 یتوان رابطه یبررس از پس (.1393 وهمکاران، پورمانیسل) شود یم مشخص b توان مقدار قیطر ازکشی آبکندها زه

 مثبت b مقدار که آمد دستهببرای منطقه مورد مطالعه                   ی رابطه  spss افزار نرم در       

 است منطقه نیا یآبکندها لیتشک در یسطح یهاانیجر به نسبت رواناب یرسطحیز انیجر شتریب ریتاث انگریب امر نیا. بود

دهد رابطه که نشان می است0.0053  ارتاداغ یمنطقه در رابطه نیا    ن ییتع بیضرالبته  (.1393 همکاران، و پورمانیسل)

اند )والنتین و باشد. این درحالی است که سایر محققین رابطه توانی قویتری را گزارش کردهتوانی مشاهده شده ضعیف می

      (.2002همکاران، 

                                    های توپوگرافی مورد بررسی در این پژوهش ارائه شده است. مشخصات آماری شاخص 2در جدول    

 
 مطالعه مورد ی حوضه یتوپوگراف یها شاخص 2 جدول

  حداقل حداکثر میانگین معیار انحراف
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111.911 .22191. 1.112921 1.912 AS2 

.119.2 21291. 1119211 11921 S×A 

192. 1922.22 1392121 29...                          

.93.12  .9.112-  29.3..- 191121- Ln(A/S) 

 

 دارد قرار مترمربع 4000تا 200 نیب ای و مترمربع 914 و 41 نیب       شاخص ی آستانه حد نیمحقق ی گفته طبق

 یآبکند شیفرسا مستعد منطقه ردیگ یم قرار شده ارائه ی محدوده در بیضر نیا یوقت یعنی. (2002، همکاران و نیوالنت)

 ریسا از یشتریب نسبت به محدوده نیا در یریگ قرار با هاآبکند درصد 44.01حدود      شاخص یبررس به توجه با .است

 و S×A>18 دیبا باشد ها آبکند جادیا عامل یسطح متمرکز انیجر یوقت .اند شده واقع شیفرسا نوع نیا معرض در آبکندها

 باشد یاصل عامل یسطح ریز انیجر که یوقت اما شود گرفته نظر در یتوپوگراف آستانه سطح عنوان به            

 .(2002همکاران و چاپلوت) شود استفاده یتوپوگراف عامل یبرا In(A/S)>6.8 یرابطه از دیبا

 جهینت در است، 0.72<      آبکندها از درصد100 و بوده  S×A>18 یدارا آبکندها درصد1.32 حدود است شده مشاهده

 حاصل جینتا نیچنهم. است یآبکند شیفرسا جادیا یاصل ملعا ،یسطح شیفرسا یبررس مورد یآبکندها درصد100 به کینزد

 یدهنده نشان پس نبوده دارا را طیاشر نیا آبکندها نیا از کدام چیه چون است امر نیا کننده دییتا  ln (A/S)>6.8 یبررس از

 یآبکند شیفرسا نیبنابرا ابدییم شیافزا زین رواناب سرعت باشد شتریب بیش هرچه .است یسطحریز شیفرسا وجود عدم

-یم دیتول یکم حجم خاص یمیاقل طیشرا به بسته و میمال یها بیش به نسبت ها بیش نیا رواناب حجم اما .شودیم لیتشک

 موجب و داشته دنبال به را موثر یجنبش یانرژ کاهش تند، یها بیش در کمتر خاک سطح. (2003، همکاران و ایجان) کنند

 .(2002 ،همکاران و نیوالنت) شود یم سطح در وستهیپ شیفرسا کی

 

 نتیجه گیری

 و یتوان یونیرگرس رابطه از استفاده به نسبت یبهتر شاخص تواندیم      و A×S  شاخص دو گفت توانیم یکل طور به

 آبکند لیتشک یاصل عامل ادد نشان ها یهمبستگ جینتا. باشد یتوپوگراف آستانه نییتع یبرا مساحت و بیش نیب یخط برازش

 شاخص دو و یتوان یرابطه از آمده دستهب جینتا در تناقض علت است ممکن. است یسطح انیجر وجود ارتاداغ منطقه در

 یرابطه به توانینم پس شود، ارائه شیفرسا یاصل عامل یرسطحیز انیجر شده باعث که باشد یتوان یرابطه فیضع     گرید

 گفت توانیم پس بود شیفرسا یاصل عامل یسطح انیجر یبررس مورد یها شاخص شتریب حهینت که آنجا از .کرد اکتفا یتوان

 .است یآبکند شیفرسا مستعد قیطر نیا از و داشته قرار یسطح یهاانیجر ریتاث تحت شتریب رتاداغاُ زیآبخ یحوزه یآبکندها

-یم که است یعوامل جمله از رواناب سرعت و شدت است، یآبکند شیفرسا جادیا یاصل عامل رواناب رتاداغاُ مانند یمناطق در

 .داد قرار حفاظت مورد را منطقه خاک آن کنترل با توان
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One of the decisive factors in the gully erosion is slope and area of gullies drainage basin that 

to be considered by determining the topographic index. In this research, in order to determine 

the type of hydrographic process of gully formation in Orta Dagh region  of Ardabil, 52 

gullies were selected and four topographical index of gully formation were determined and 

compared. The results showed that from the four studied indexes, three index are recognized 

that runoff is main factor for formation of gully, while only the index of power relationship 

between the area and slope of drainage basin identified the subsurface flow is main factor of 

gully formation. Therefore, in the Orta Dagh region the runoff detected gully formation 

process. 
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