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که  است یانیکارون م زیحوزه آبخدر شهید مدرس واقع  یها رحوضهياز ز یکي فيشر آبخیز حوزه مطالعه مورد منطقه

 سازی پژوهش مدلهای زيادی از اراضی کشاورزی آن مورد تهديد فرسايش آبکندی واقع شده است. هدف از اين  بخش

 ی استان تهیه و سپس حوزه آبخیزهاباشد. به همین منظور ابتدا نقشه پراکنش آبکند می  پیشروی طولی فرسايش آبکندی

عدد آبکند انتخاب و  11حوزه آبخیز  اينبود انتخاب شد و در زيادی خسارات فرسايش آبکندی  شريف که دارای

های  گیری شد. در نهايت رابطه بین پیشروی طول آبکند با ويژگی پارامترهای مختلف در اين آبکندها بررسی و اندازه

ريزه، خاک لخت، الشبرگ، شیب، مساحت باالی  گیاهی، سنگ ی و شیمیائی خاک، درصد پوششهای فیزيک آبخیز، ويژگی

( مورد بررسی قرار 1332-1331ساله ) 22های مختلف در طی يک دوره  پیشانی آبکندها، بارندگی و مساحت کاربری

گام به گام ا استفاده از روش ب SPSSافزار  در نرم سازی پیشروی آبکند با استفاده از رگرسیون چندمتغیره گرفت. مدل

 به B3 ترين رشد طولی آبکند مربوط به آبکند شماره انجام گرديد. نتايج حاکی از اين است که در حوزه آبخیز شريف بیش

معادله سال داشته است.  22متر را در طی اين  1/12ترين میزان رشد طولی به میزان  کم B4متر و آبکند  1/121میزان 

 (X3) یشانیپ یتابع مساحت باال پیشرفتکه میزان  دهد ینشان مشريف در خوشه يک آبکندهای  رفتپیشنهايی برای 

 .است( X22)و سديم  (X4) هینقطه اول یمتغیر مساحت باال دوتابع  پیشرفت، میزان در خوشه دو. است



 فرسايش آبکندی شريف،ای، حوزه آبخیز  آنالیز خوشهكلیدی:گانواژ
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مقدمه-1
باشد که فرسايش آبکندی  میلیون هکتار، دارای اراضی مستعد کشاورزی می 4/6استان خوزستان با مساحتی حدود 

های زيادی از اراضی  های مهم و معرف استان که بخش کند. يکی از حوضه های زيادی از اين اراضی را تخريب می بخش

باشد. پیشروی فرسايش  بخیز شهید مدرس شوشتر میکشاورزی آن مورد تهديد فرسايش آبکندی واقع شده است حوزه آ

آبکندی در اين حوضه باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی و در نتیجه ترک کردن کار کشاورزی از سوی زارعین منطقه شده 

ا کانالی آبکند ر (2221انجمن علوم خاک امريکا )که در نهايت فقر و مهاجرت به شهرها و... از تبعات اجتماعی آن خواهد بود. 

/. متر در اراضی زراعی تعريف کرده که با استفاده از ادوات معمول کشاورزی قابل حذف نیستند اين نوع آبکند را 3/. تا 1باعمق 

ای از  فرسايش آبکندی را ناشی از عملکرد درونی بین مجموعه (2223مورگان و همکاران ) نامند. آبکند دائمی يا کالسیک می

ها حجم و سرعت رواناب سطحی، حساسیت خاک به فرسايش، تغییرات پوشش گیاهی و نحوه  ترين آن مداند که مه عوامل می

هايی درباره انواع مختلف فرسايش خاک از جمله فرسايش آبکندی انجام شده  استفاده از اراضی است. در سه دهه اخیر پژوهش

 ای از آنها به شرح زير است: است که پاره

آن در شهرستان  گسترش بینی پیش و آبکندها طولی رشد بر مؤثر با بررسی عوامل (2211زاد و همکاران) رستمی

دامنه  انحنای میزان و شن درصد سديم، جذب نسبت آبکند، طول از تابعی آبکند طولی شهر ايالم اظهار داشت گسترش دره

 .باشد می آبکند باالدست حوزه آبخیز کشیدگی ضريب و آهک درصد آبکند، مقطع سطح از تابعی آبکند حجمی گسترش و بوده

کند که رابطه معکوس و  در مطالعه خود در اراضی آبکندی دشت هادی شهر آذربايجان شرقی بیان می (1314عابدينی )

تر خاک و مواد  داری بین ابعاد آبکند با شیب و ارتفاع محل پیدايش آن وجود دارد وی دلیل اين رابطه را ضخامت کم معنی

با بررسی عوامل موثر بر گسترش فرسايش آبکندی در  (1311بیاتی خطیبی ) داند. های مرتفع و پرشیب می ريزدانه در محل

کند که شیب و مساحت باالدست آبکند عوامل اصلی در تمرکز جريان و پیدايش آبکند بوده و  منطقه مشکین شهر بیان می

بر گسترش  عوامل موثر (1333ماير و مارتینز )داند.  طول دامنه و اختالف ارتفاع را عوامل اصلی گسترش آبکند در منطقه می

فرسايش آبکندی را در يک حوضه کشاورزی مورد مطالعه قرار دادند. ابتدا از میان عوامل مختلف توپوگرافی، خاک و کاربری 

های تی و کای اسکوئر عوامل تاثیرگذار را انتخاب نمودند. بر اين اساس دو عامل درجه و شکل شیب  اراضی با استفاده از آزمون

بینی کنند. احتمال آبکندی  % وقوع فرسايش آبکندی را پیش11توانند با دقت  انتخاب شدند که می بعنوان موثرترين عوامل

 (.2212وراچترت و همکاران، تر است) های مقعر بدلیل تمرکز جريان آب بیش شدن در شیب

ع در کمربند در مطالعه خود سیر تکاملی آبکندهای ايجاد شده در اراضی کشاورزی واق (2222ناشترگیل و همکاران )

کنند که طول، مساحت باالدست  ساله بیان می 13ها با بررسی تغییرات در يک دوره  لسی بلژيک را مورد ارزيابی قرار دادند. آن

 با های متعدد حاکی از اين است که يابند. پژوهش و حجم آبکند در طول زمان بصورت يک رابطه توانی معکوس تکامل می

 سیلت شناسی مانند زمین سازند دهنده تشیکل ذرات بودن يابد. ريزدانه می کاهش حجمی آبکند خاک، رشد رس مقدار افزايش

(. طی پژوهشی در منطقه دره شهر ايالم 2214مقیمی و قدسی، پیشروی آبکندهاست) برای مناسبی بسیار بستر شن، و

مهمی در توسعه آبکند  درصد ايجاد شده و درصد رس عامل 12های کمتر از مشخص گرديد که آبکندها در شیب

 (. 1311نورمحمدی، است)

کنند که شیب  با مطالعه پارامترهای محیطی توسعه آبکندها در حوزه حبله رود بیان می (2212نظری سامانی و همکاران)

 . باشند باالدست آبکند و امالح موجود در خاک دو عامل مهم تغییرات زمانی و مکانی توسعه طولی آبکندها می

لزوم ارائه يک مدل با هدف شناسايی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر فرسايش آبکندی  فوق مطالب مجموع گرفتن رنظ در با

های کشاورزی، ضرورت تحقیق بر روی  بندی خطر فرسايش در زمینه حفظ و پايداری اين اراضی به جهت توسعه فعالیت و پهنه

 دهد. آبکندهای استان خوزستان را نشان می
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 روشهاموادو-2

منطقهموردپژوهش
های زيادی از اراضی کشاورزی آن مورد تهديد فرسايش  های مهم و معرف استان خوزستان که بخش يکی از حوضه

های شهید  آبخیز شريف از زيرحوضه  حوزه باشد. منطقه مورد مطالعه آبخیز شهید مدرس میآبکندی واقع شده است حوزه 

مورد پژوهش در کشور، استان و شهرستان را  هطقموقعیت من( 1ن میانی است. شکل )که جزء حوزه آبخیز کارو استمدرس 

 دهد. نشان می

 

 
آبخیزموردپژوهشنقشهموقعیتحوزه-1شکل

روشكار
منطقه  زیحوزه آبخمشخص گرديد و مرز  1:212222 اسیبا مق ینقشه توپوگراف یاستان بر رو یمناطق آبکندابتدا 

با قدرت  (DEMنقشه مدل رقومی ارتفاع ) منطقه1:21222های  D.G.Nشد. از روی  ترسیم ینقشه توپوگراف یبر رو یآبکند

در صحرا با و  1:21222 ینقشه توپوگراف یموقعیت آبکندها بر روآبکند انتخاب و  11تعداد استخراج گرديد. متر  22 کیتفک

GPS گیری  وی نقشه در عرصه شناسايی شدند اقدام به اندازهکه آبکندهای انتخاب شده بر ر تعیین گرديد. پس از اين

چنین هر  پارامترهايی از قبیل شیب نقطه اولیه ايجاد آبکند، شیب پیشانی آبکند، مساحت باالدست پیشانی آبکند گرديد. هم

يین و عمق آبکند آبکند به مقاطع مختلف با فواصل ده متر تقسیم شد و در هر مقطع پارامترهايی از قبیل عرض باال، عرض پا

در نهايت حجم کل ، و بدست آوردن احجام جزئی در مسیر هر آبکنداندازه گیری شد. که با محاسبه مقاطع عرضی 

خاک لخت، شن و درصد پوشش گیاهی، الشبرگ، در باالی پیشانی هر آبکند  گرديد. محاسبه)میزان خاک از دست رفته( آبکند

نمونه خاک سطحی و تحتانی از باالی پیشانی و دو کناره آبکند جهت  گرديد. از طريق پالت اندازی محاسبه ريزه سنگ

آبکند بر  تهیه شد. ابتدا طول ميزیو من میپتاس م،یکلس م،يسد ته،يدیاس ،یکيالکتر تيمانند بافت خاک، هدا یگیری موارد اندازه

 1332آبکند در سال به عنوان طول  گیری شد و اندازه 1332سال  عکس هوايی حاصل از 1:21222 یروی نقشه توپوگراف

از  آبکند در نظر گرفته شد و 1331به عنوان طول اندازه گیری و  عرصهطول همان آبکند در  لحاظ گرديد و در مرحله میدانی

نقشه  برای منطقه تحقیق مدنظر قرار گرفت. آبکندطولی پیشروی ، میزان 1331و 1332های آبکند در سال طريق تفاضل طول

نیز  یو مساحت هر نوع کاربر( تعیین شد 2212)سال  Landsatماهواره  +ETMسنجنده  ريتصو یاز رو ديجد یاراض یکاربر

 مشخص گرديد.

رگرسیونچندمتغیره
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آبکند به عنوان  طولی پیشروی ریآبکند در نظر گرفته شد. متغ یشرویسازی پ گام به گام جهت مدل ونیمطالعه رگرس نيا در

خاک،  یائیمیشو  یکيزیهای ف ويژگیمساحت و شیب باالی پیشانی آبکند و و آبکند مانند  زیساير عوامل آبخ ومتغیر وابسته 

 باشند. ريزه و ... به عنوان متغییر مستقل می درصد سنگ ،یاهیدرصد پوشش گ

نتایجوبحث-3

محاسبهمیزانپیشرویآبکندها
متر است، اين در حالی است که  1/121به میزان  B3 آبکند شمارهترين رشد آبکند مربوط به  در حوزه آبخیز شريف بیش

نقشه کاربری و موقعیت -2 شکل (.1)جدول خوردار بوده استمتر بر 1/12یزان ترين میزان رشد طولی را به م کم B4آبکند 

 گیری شده حوزه آبخیز شريف را نشان می دهد. آبکندهای اندازه

 
میزانپیشرفتطولآبکندها-1دولج

 

آبکندسازیپیشرویمدل
که در آن پیشروی آبکند به عنوان متغیر وابسته  سازی شود. بطوری در اين قسمت سعی شد در هر خوشه پیشروی آبکند مدل

(Yو ساير عوامل مانند و )ريزه و ... به عنوان متغییر  درصد سنگ ،یاهیخاک، درصد پوشش گ یائیمیو ش یکيزیف یها یژگي

 بین روابط آوردن دست به چندگانه)گام به گام( جهت های رگرسیون روش از منظور ناي برای باشند. می (X24 تا X1مستقل )

 .شد استفاده وابسته و مستقل متغیرهای

 آبکند شماره
پیشروی آبکند 

 )متر(

A1 3/63 

A2 1/21 

A3 1/61 

A4 2/32 

A5 2/42 

A6 2/41 

A7 2/12 

B1 2/12 

B2 6/43 

B3 1/121 

B4 1/12 

B9 1/11 

B10 1/43 

B11 3/42 

B12 3/21 

 2/43  میانگین

 1/121 بیشینه 

 1/12 کمینه 

 1/24 انحراف معیار 
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ی از هیچ کدام از متغیرهای تابع پیشرفتمیزان شريف حاکی از آن است که آبکندهای  کل آبکند برای یشرویمعادله نهايی پ

اند. بنابراين معادالت رگرسیونی برای  ورودی نیست. به عبارتی هیچ کدام از متغیرها موفق به ايجاد معادله رگرسیونی نشده

که  دهد ینشان م شريف در خوشه يکآبکندهای  پیشرفتمعادله نهايی برای های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.  خوشه

با پیشرفت طول آبکند  شده ذکر عامل اثر. است (X3) یشانیپ یمنطقه تابع مساحت باال نيآبکندهای ا در پیشرفتمیزان 

 پیشرفتدار بر  درصد تأثیر معنی 1درصد در سطح  32است. اين عامل با ضريب تبیین اصالح شده  1β=  13/2 برابر با

 دومنطقه تابع  نيدر آبکندهای ا پیشرفت، میزان آبخیزدر خوشه دو اين  .(2ول دارد )جد شريفمنطقه خوشه يک آبکندهای 

=  36/2 با برابر هینقطه اول یمساحت باالتاثیر . است( X22)آبکند یشانیپو میزان سديم  (X4) هینقطه اول یمتغیر مساحت باال

1β  2= 31/2با  اثر سديم برابروβ  تأثیر  خطا درصد 1در سطح  ،درصد 33عامل با ضريب تبیین اصالح شده  دواست. اين

 خطی معادالت و استاندارد ضرايب با توجه به .(3ولدارند )جد هداممنطقه خوشه دو آبکندهای  پیشرفتبر  یدار معنی

 ازاء ، و در خوشه دو به13/2( مقداریشانیپ ی)مساحت باال X3 واحد هر ازاء که در خوشه يک به گردد می مشخص (3جدول)

 Yبه میزان واحد  36/2 ( مقدارهینقطه اول ی)مساحت باال X4 واحد هر ازاء چنین به و هم 31/2 قدار( مسديم) X22 واحد هر

 شود. ( اضافه میطول آبکند)
(درحوزهآبخیزشریفروشرگرسیونگامبهگام)پیشرویآبکندمعادلهنهایی-2جدول

 داری سطح معنی
Significant 

level 

ضريب تبيين 
 اصالح شده

Adjusted R
2 

 ضرايب استاندارد
Standard Coefficients معادله 

Equation 
 آبکند
Gully 

2 1 

- - - - 
 کل آبکندها هيچ متغيری وارد معادله رگرسيون نشده است

Total Gullies 

1% 36/0 - 36/0 Y =0.2 X3 + 23 
 خوشه يک
Cluster 1 

1% 63/0 63/0 63/0 Y = 0.08 X22 + 0.002 X4 + 22 
 دوخوشه 

Cluster 2 
X3= یشانيپ یمساحت باال , X4=مساحت باالی نقطه اوليه, X22=Na 

در برابر نحوه گسترش و میزان رشد آن تحت تاثیر عوامل محیطی متفاوت است. در تحقیق جاری تحلیل آماری      رفتار آبکندها

های آبخیز واقع در باالدست پیشانی آبکند )گستره و  ويژگی،     ترين عوامل در گسترش آبکندها های موجود نشان داد که مهم داده

باشند، که اين عوامل  شناسی )سیلت( و باال بودن شوری خاک می چنین ريزدانه بودن تشکیالت سازند زمین شیب آبخیز( و هم

چنین  اند. هم يجاد کردها     در کنار فقر پوشش گیاهی و وجود اراضی کشاورزی بستر بسیار مناسبی برای پیشروی طولی آبکندها

متر، مقدار بیشینه پیشرفت طولی  2/43ساله در حوزه آبخیز شريف حدود  22میانگین رشد طولی آبکندها در طی يک دوره 

 .(1336)سلیمانی و همکاران، متر در اين دوره بوده است 1/12متر و مقدار کمینه آن برابر 1/121حدود 

    عالوه به دهد که آبکندها در اين اراضی قرار دارند، مناطق را مرتع تشکیل میدرصد  12در حوزه آبخیز شريف بیش از 

ذرات خاک در  بندی دانه پوشش در منطقه است. ریفق یلیخ تیآبکندها نشان دهنده وضع یباال زیسطح آبخ یریگ اندازه

و  46/41، 1/33، 3/11معادل  بترتی و شن به لتیکه درصد متوسط رس، س دهد ینشان م نیز فيشر زیحوزه آبخ یآبکندها

 نيرترپذي شيکه فرسا (1333ريشتر و نگندانک)در قسمت پیشانی و در طول آبکند بوده است. طبق نظر  2/41، 3/31، 2/16

درصد است  42به  کيمنطقه نزد نيا ی    در سطح پیشانی و آبکندها لتیمتوسط س داند، یم لتیس رصدد 62 تا 42 با را ها خاک

در  بیدرصد )به ترت 2/16و  3/11برابر با مقدار  یمتوسط رس منطقه آبکند زانیاست. م یآبکند ديشد شيفرسا یکه دارا

قرار  رپذي شيفرسا های خاک یدرصد برا 32تا  3 نی، ب(1312ايوانس)پیشانی و در طول آبکند( در محدوده اعالم شده توسط 

 دارد.
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 استان اردبیل 

بلکه به  یست،ن يادیسرعت ز یشده دارا يجادا یرواناب سطح ،منطقه ينا یدهاآبکن یشانیپ یدر باال یببودن ش یزناچ دلیل به

خاک  یلدر پروف باال شوریو  یلتس یفراوان دلیل  خاک به یزناچ يریآبکندها و نفوذپذ یزدر آبخ گیاهی فقدان پوشش یلدل

% است  1در اين پژوهش شیب نقطه اولیه و باالی پیشانی در تمامی آبکندها کمتر از  .يابد یم افزايش     خطر گسترش آبکندها

دار دارند و از طرفی بدلیل نبود و فقر پوشش گیاهی شرايط برای رشد طولی  که با پیشرفت طولی آبکند همبستگی معنی

 آبکندها فراهم شده است.

كلیرییگنتیجه-
متر در سال بوده  46/2آبخیز شريف که رشد متوسط طولی آبکندها در حوضه ی نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد 

ه با کاربری مرتعی بطور کلی مساحت اين حوضدر حاکی از اين است که های موجود  است. همچنین تحلیل آماری داده

و حداکثر  1/12حداقل  چنین میزان سديم باعث گسترش طولی آبکندها به میزان باالدست پیشانی و نقطه اولیه آبکند و هم

 متر شده است. 1/121
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