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برآورد میزان فرسایش آبکندی در حوضه های آبخیز استان اردبیل با استفاده از مدل 

EGEM  و سیستم اطالعات جغرافیایی(GIS) 

 چکیده

به دلیل تراکم زیاد در واحد سطح، یکی از مهمترین عوامل تلفات خاک و آب به ویژه در  های کوچکخندق

خندق کوچک در سه حوزه آبخیز از منطقه اُرتاداغ، مالاحمد و سرچم  81اراضی کشاورزی است. در این پژوهش با انتخاب 

ها ثبت گردید. متوسط، عمق و حجم آنها با فاصله یک سال تعیین و تغییر طول، عرض در استان اردبیل، ابعاد خندق

با فاصله زمانی یک سال برآورد شد و همبستگی بین مقادیر مشاهده  REGEMها با استفاده از مدل همچنین ابعاد خندق

های سازی مدل برای مناطق مورد مطالعه، با استفاده از مدلشده و برآورد شده بررسی گردید. به منظور اصالح و بهینه

ها و تغییرات آن در طول یک سال مورد ارزیابی قرار روابط مدل اصالح شد و مجددا برای برآورد ابعاد خندق رگرسیونی،

برای برآورد ابعاد خندق  REGEMگرفت. برای اصالح مدل از پارامترهای تنش برشی بحرانی و عامل فرسایش خاک مدل 

تنها در منطقه سرچم کارایی الزم  REGEMداد مدل شامل طول، عرض متوسط و عمق متوسط استفاده شد. نتایج نشان 

ها برابر با گیری شده خندقرا در برآورد فرسایش خندقی داشت و میزان ضریب همبستگی برآورد آن با تغییر حجم اندازه

ر دااصالح شده، در هر سه منطقه همبستگی معنی REGEMها با مدل به دست آمد. در حالی که برآورد ابعاد خندق 66/0

گیری شده و برآورد شده با مدل اصالح ها بین مقادیر اندازهگیری شده داشت. همبستگی تغییر حجم خندقبا مقادیر اندازه

تعیین گردید. بنابراین برای کاربرد مدل در مناطق  78/0و  67/0، 76/0شده برای اُرتاداغ، مال احمد و سرچم به ترتیب 

 REGEMو  1REGEMهمچنین با استفاده از روابط دو مدل باشد. رایط منطقه میدیگر نیاز به تصحیح مدل متناسب با ش

)(عامل تنش برشی( سه خروجی مدل شامل 2AREGEMسازگار شده با شرایط منطقه ) c عامل فرسایش خاک ،)dK(  و

توزیع این سه عامل در سطح سه  IDWبرای آبکندهای منتخب محاسبه سپس با استفاده از درونیابی  (V)حجم آبکندها 

طبقات شدت فرسایش ، (Qs)و مجموع کیفیت  (Dr)حوضه به دست آمد. در نهایت با استفاده از دو شاخص نسبت تراکم 

به دست آمده از دو مدل ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد انطباق بیشتری بین مقادیر فرسایش برآورد شده 

 .وجود داردندی طبقات حساس به فرسایش آبک و AREGEMبا مدل 

 

 ، برآورد فرسایش. REGEMهای کوچک، اصالح مدل خندق  های کلیدی:واژه

 

 

 

 
                                                           
1 Revised Ephemeral Gully Erosion Model 
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 مقدمه 1-1

گردد فرسایش آبی که موجب تخریب گسترده خاک و تولید حجم زیادی رسوب می شدیدترین نوع

. پر شدن مخازن سدها در اثر (2005و همکاران،  2؛ والنتین2003و همکاران،  1)پواسن باشدفرسایش آبکندی می

ها و های کشاورزی، کاهش حاصلخیزی خاک، ایجاد و گسترش بدلندتولید حجم زیاد رسوب، از بین رفتن زمین

داری آب خاک مواردی از اثرات مخرب این نوع فرسایش در محیط زیست هدر رفت آب در اثر کاهش ظرفیت نگه

ی یکی از مهمترین عوامل تلفات خاک و آب و از بین رفتن آبکندفرسایش . (2012و همکاران،  3)دالپا باشدمی

های آبخیز، ناشی از این نوع حوضهدی مناطق سهم مهمی از رسوب تولیبسیاری از ها است همچنین در زمین

ها کمتر شود که عمق آنهایی گفته میآبکندهای کوچک به آبکند. (2003پواسن و همکاران، ) فرسایش است

ها به علت گستردگی و تعدد در واحد سطح آبکند. این نوع (2005والنتین و همکاران، ) متر استسانتی 80از

های به علت فعال بودن و تغییرات سریع ابعادشان در اثر سیالب و نیز فرسایش،های آبخیز حساس به حوضه

تواند برآورد مناسبی از شدت ها میکند بنابراین پیش بینی ابعاد آنتلفات خاک و آب زیادی را ایجاد میفصلی 

ی از طریق آبکندسازی فرسایش ها برای مدل. بیشترین تالش(2013، 4)چاپلوت ی ارائه دهدآبکندفرسایش 

ی و امکان تشکیل آبکند، حجم رسوب تولیدی در اثر فرسایش آبکندها، رشد طولی آبکندبینی محل تشکیل پیش

های ی مدلآبکند. برای برآورد فرسایش (2015؛ تکوا و همکاران، 2009)جعفری و کاویان،  بوده است آبکند

                                                           
1 Poesena 
2 Valentin 
3 Dlapa, 
4 Chaplot 
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، 2)وودوارد ارائه شده است 1EGEM های موقت، مدلبکندآهای بینی ویژگیچندانی وجود ندارد و تنها برای پیش

پواسن و )ولی در مورد کارایی این مدل نیز بررسی جامعی در شرایط محیطی مختلف انجام نشده است( 1999

به مدل اولیه تکامل ارائه شده است که نسبت  3REGEMنوع اصالح شده این مدل نیز به نام . (2003همکاران، 

در حال حاضر  (.2002و همکاران،  4)آلونسو های موقت داردآبکندبینی ابعاد بیشتری در مورد پیشیافته و کارایی 

 .(2005، 5)کاپرا های موقت استآبکندویژه ی بهآبکندتنها مدل قابل اتکا برای برآورد فرسایش  REGEMمدل 

های موقت را ضعیف آبکندبینی سطح مقطع در پیش REGEMتوانایی مدل  (2005) کاپرا و همکاران 

گیری شده وجود داری بین عرض برآورد شده توسط مدل و اندازهارزیابی کردند و نشان دادند که همبستگی معنی

ها در تخمین حجم خاک فرسایش یافته توسط این مدل تاثیر زیادی آبکندها مشخص نمودند که طول ندارد. آن

ردند که همبستگی بسیار خوبی بین مقدار فرسایش خاک از نیز بیان ک (2001) و همکاران 6دارد. ناچترگایل

گیری شده آن وجود داشت ولی این بینی شده بود با مقدار اندازهپیش EGEMهای موقت که توسط مدل آبکند

با بررسی کارایی مدل  (2011)رضایی مقدم و بهبودیدار نبود. ها معنیآبکندهمبستگی در مورد سطح مقطع 

EGEM  گیری شده و آذربایجان شرقی، نشان دادند که بین مقدار فرسایش خاک و سطح مقطع اندازهدر استان

گیری شده و تخمینی تخمینی توسط مدل همبستگی قوی و خوبی وجود دارد. همچنین آنها بین عرض اندازه

 برای را مدل ینا توانمی ها نتیجه گرفتند کهآن مجموع داری گزارش نمودند. درتوسط مدل نیز همبستگی معنی

علت مشاهده نتایج  .کرد استفاده بررسی، مورد آبخیز حوضه در موقتهای آبکند اثر در خاک فرسایش برآورد

ی آبکندبرد این مدل در مناطق مختلف استفاده از روابط مشخص مدل اولیه برای برآورد فرسایش متفاوت در کار

ی نیاز به اصالح آن در آبکنددر شرایط مختلف است. بنابراین به منظور کاربرد بهتر این مدل در برآورد فرسایش 

 .(2015و همکاران،  7)تکوا باشدشرایط مختلف محیطی می

                                                           
1 Ephemeral Gully Erosion Model 
2 Woodward 
3 Revised EGEM 
4 Alonso 
5 Capra 
6 Nachtergaele 
7 Tekwa 
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بندی میزان خطر بینی و طبقهترین اقدامات الزم جهت مقابله با فرسایش آبکندی، پیشیکی از مهمهمچنین 

های آبخیز دارای این نوع فرسایش و ارائه نقشه برآورد شدت فرسایش آبکند در نقاط مختلف حوضه تشکیل

(. به منظور برآورد میزان فرسایش خاک و تهیه نقشه توزیع شدت فرسایش 2011، 1باشد )کیلینآبکندی می

بینی محل به صورت پیش سازی فرسایش آبکندی معموالمدلباشد. آبکندی، نیاز به استفاده از مدل مناسب می

تشکیل آبکندها، رشد طولی آبکند، حجم رسوب تولیدی در اثر فرسایش آبکندی و امکان تشکیل آبکند انجام 

های چندانی برای برآورد فرسایش آبکندی وجود ندارد و در حال حاضر (. مدل2015گیرد )تکوا و همکاران، می

ویژه آبکندهای موقت است )کاپرا برآورد فرسایش آبکندی بهتنها مدل قابل اتکا برای  REGEM و 2EGEMمدل 

 (.2015؛ تکوا و همکاران، 2005وهمکاران، 

فرسایش خاک در مراحل اولیه تشکیل آبکند  ،REGEM( نشان دادند که مدل 2006و همکاران ) 3گوردون 

داری بین عرض برآورد شده آبکند همچنین بیان شده است که همبستگی معنیکند. بینی میرا به خوبی پیش

و سطح مقطع آبکندهای موقت وجود ندارد و طول آبکندها در تخمین حجم خاک فرسایش  REGEMتوسط 

نیز همبستگی  (2001a(. ناچترگایل و همکاران )2005یافته توسط این مدل تاثیر زیادی دارد )کاپرا وهمکاران، 

بینی شده بود با مقدار پیش EGEMای موقت که توسط مدل بسیار خوبی بین مقدار فرسایش خاک از آبکنده

برآورد شده آبکندها توسط و گیری گیری شده آن مشاهده کردند ولی این همبستگی بین سطح مقطع اندازهاندازه

در استان آذربایجان شرقی، نشان داد که بین مقدار فرسایش  EGEMبررسی کارایی مدل دار نبود. مدل معنی

گیری شده و برآورد شده آبکندها توسط مدل همبستگی قوی و خوبی وجود دارد، قطع اندازهخاک و سطح م

دار بود )رضایی گیری شده و تخمین زده شده آبکند توسط مدل نیز معنیهمچنین همبستگی بین عرض اندازه

 (. 2011مقدم و بهبودی، 

 

                                                           
1 Qilin 
2 Ephemeral Gully Erosion Model 
3 Gordon 
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 معرفی مدل 1-2

هیدرولوژی:  ( جزء1). (2002؛ آلونسو و همکاران، 1999)وودوارد،  عمده دارد ءدو جز REGEMو  EGEMمدل 

 24 بارش ،حوضه میانگین شیب ،حوضه جریان طول ،آبکند زهکشی سطح منحنی، از ورودی های شماره که

 و رواناب تخلیه اوج مقدار تا کندمی استفاده بارش زمانی توزیع و ساله( 25ساله و  2ساعته )با دوره بازگشت 

. برای برآورد میانگین شوندمی فرسایش فرآیندهای موجب رواناب حجم و اوج تخلیه. کند برآورد را آبدوی حجم

شود. دوره براساس شرایط مختلف خاک و محصول تقسیم می 3سال به حداقل طول ، جزء هیدرولوژی سالیانه

محصول و کشت زمستانه یا شرایط پاییزه. سپس با استفاده از درصد شاخص  رسیدنفاز  ،مثال، زمان بعد از شخم

ها وزن موقت برای هر یک از این دورهی آبکندها، فرسایش های مربوط به این دورهفرسایندگی باران برای ماه

مربوط به ترکیبی از روابط تجربی و معادالت ی: فرسایش ءجز( 2) تا فرسایش سالیانه برآورد شود. شودمیدهی 

رگرسیونی برای برآورد عرض  از معادالت موقت را پیش بینی کند. آبکندفرآیندهای فیزیکی است تا عرض و عمق 

در این معادالت عواملی مانند تخلیه اوج )حاصل از قسمت اول(،  .شوداستفاده می موقت آبکنداولیه و نهایی 

ضریب زبری مانینگ، تنش برشی بحرانی خاک، شیب جریان متمرکز، حداقل و حداکثر عرض مشاهده شده 

شوند و رابطه هستند در نظر گرفته می آبکندهای مستقل که موثر بر عرض متوسط به عنوان متغییر آبکند

؛ 1999)وودوارد،  شودبرقرار میبه عنوان متغییر وابسته  آبکندین این عوامل و عرض متوسط رگرسیونی تجربی ب

 . (2002آلونسو و همکاران، 

که عرض  شودمی فرض وشود به عنوان خروجی مدل محاسبه می آبکندعرض در نهایت با ترکیب دو جزء مدل،  

 =664/0w ضریب تصحیح آبکندعرض میانگین  محاسبهکند. برای تغییر میشده  محاسبهاز صفر تا مقدار  آبکند

در تمام طول آن  آبکندعمق با ثابت در نظر گرفتن  در نهایتد. وشمیب شده ضر )بدون واحد( در مقدار  محاسبه

با استفاده از حجم شود. یافته محاسبه میفرسایش خاک  حجم آبکندبا داشتن عرض متوسط، عمق و طول  و

  شود.می برآورد خاک، وزن خاک فرسایش یافته بر حسب تن ظاهری جرم مخصوصخاک از دست رفته و 
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 اهداف 1-3

فرسایش آبکندی و اثرات مخرب آن در نقاط مختلف دنیا، سطح ایران و به ویژه استان اردبیل و مناطق 

و  ؛ مقیمی2010؛ صوفی و عیسایی، 2006؛ بیاتی، 2003مجاور آن گزارش شده است )پواسن و همکاران، 

های آبخیز و تهیه نقشه برآورد فرسایش آبکندی، حوضههای بیشتر در این (. بنابراین انجام پژوهش2011سالمی، 

ی در سه آبکنددر استان اردبیل فرسایش باشد. به منظور مدیریت مناسب حفاظت خاک این مناطق ضروری می

در جنوب استان به طور گسترده  سرچمدر مرکز استان و منطقه  مالاحمددر شمال استان،  اُرتاداغآبخیز   حوضه

ی در این سه آبکنددر این پژوهش به منظور پیش بینی شدت فرسایش  (.2016)شهاب و همکاران،  وجود دارد

گردد و سال برآورد می 1در دو مقطع زمانی با فاصله  REGEMهای کوچک با استفاده از مدل آبکند، ابعاد حوضه

حجم خاک فرسایش برای تعیین  REGEMشود. به این ترتیب مدل اندازه گیری های مستقیم آن مقایسه میبا 

به دست آمده اصالح  آبکندهای کوچک در طول یک سال که با اندازه گیری مستقیم تغییرات ابعاد آبکندیافته از 

های موقت ایجاد شده است، با توجه به آبکندبرای تعیین فرسایش  REGEMو به کار برده می شود. هرچند مدل 

پیش بینی مدل  از اجزاء اصلی آبکندهای موقت دارند و ابعاد آبکندهای کوچک نیز ابعاد نزدیک به آبکنداینکه 

REGEM توان از مدل است، در این پژوهش فرض شده است میREGEM  های کوچک نیز آبکنددر پیش بینی

با توجه به  شود.های کوچک اصالح میآبکندبینی ابعاد ب این مدل برای پیشاستفاده کرد، به همین منظور ضرائ

های کوچک در فرسایش خاک و تولید رسوب و نیاز به پیش بینی ابعاد آن، در این پژوهش سعی آبکنداهمیت 

 های کوچک استفاده گردد.آبکندهای برای تعیین ویژگی REGEMشود از مدل می

براساس برقراری روابط رگرسیونی بین ابعاد  REGEMهمچنین با توجه به اینکه جز فرسایشی مدل 

شود های منطقه اصالح میشود، این بخش متناسب با دادههای مدل برآورد میآبکندهای مشاهده شده و ورودی

)تکوا و همکاران،  که مناسب منطقه باشد دست یافت (AREGEM)سازگار شده  REGEMتا بتوان به مدل 

(، عامل c، سه عامل تنش برشی مدل )AREGEMو  REGEM. بر این اساس با استفاده از مدل (2015

( و در نهایت برآورد حجم فرسایش آبکندی در سه حوضه آبخیز  از مناطق اُرتاداغ، dkفرسایش خاک مدل )
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د گردید. این سه عامل به عنوان شاخصی از شدت فرسایش آبکندی در نظر گرفته شده و مالاحمد و سرچم برآور

طبقه از نظر مقدار این عوامل، تقسیم  4های آبخیز به دست آمد و سطح منطقه به ها در سطح حوضهتوزیع آن

و  (Dr)مقایسه دو مدل از نظر کارایی برآورد فرسایش آبکندی، از دو روش نسبت تراکم د. به منظور وشمی

و طبقات شدت فرسایش به دست آمده از دو مدل توسط این دو شاخص  هاستفاده شد (Qs)شاخص کیفیت 

 .(2008، 1)یالچین گرددمیبررسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Yalcin 
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 مطالعه منطقه مورد 2-1

ی فعال آبکندآبخیز در سه منطقه اُرتاداغ، مالاحمد و سرچم که دارای فرسایش  حوضهدر این پژوهش سه 

های موجود در آنها دارای اندازه کوچک بودند، انتخاب شدند. منطقه اُرتاداغ در شمال استان آبکندبوده و بیشتر 

متر، منطقه مالاحمد میلی 2/271بارندگی متوسط ساالنه درجه سلسیوس و  1/15اردبیل با میانگین دمای ساالنه 

متر و میلی 9/303درجه سلسیوس و بارندگی متوسط ساالنه  9در مرکز استان اردبیل با میانگین دمای ساالنه 

درجه سلسیوس و بارندگی متوسط ساالنه  8منطقه سرچم در جنوب استان اردبیل با میانگین دمای ساالنه 

باشند. از نظر طبقه بندی اقلیمی به روش دومارتن گسترش یافته، هر سه منطقه دارای اقلیم میمتر میلی 6/384

 18' 42"هکتار در محدوده جغرافیایی  2727آبخیزی به وسعت  حوضهباشند. در منطقه اُرتاداغ، خشک مینیمه

ء آبخیزی به حوضهشرقی، در منطقه مال احمد،  47° 56' 41"تا   47° 52' 47"شمالی و   39° 14' 06"تا  °39

 52"تا   48° 12' 14"شمالی و   38° 07' 37"تا  38° 04' 57"هکتار در محدوده جغرافیایی  5038وسعت 

 37° 08' 11"هکتار در محدوده جغرافیایی  1108آبخیزی به وسعت  حوضهشرقی و در منطقه سرچم  °48 21'

-حوضهموقعیت  2-1 شرقی انتخاب گردید. در شکل 47° 55' 54"تا   47° 59' 06"شمالی و   37° 10' 10"تا 

 انتخاب شده در سطح کشور و استان اردبیل نشان داده شده است. های آبخیز
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 هاحوضهمطالعه شده در سطح کشور و استان و آبکندهای انتخاب شده در سطح  آبخیزهای حوضه: موقعیت 1-2شکل 

 

 و اصالح مدل REGEMها با مدل آبکندبرآورد ابعاد  2-2

 آبکند 20در منطقه مال احمد و  آبکند 33در منطقه اُرتاداغ،  آبکند 28بر اساس بازدیدهای میدانی، تعداد 

متر بود، انتخاب سانتی 50تر از ها در قسمت باال کند کمدر منطقه سرچم که دارای باالکند فعال بودند و عمق آن

(. به منظور تعیین ورودی های آبکند 81ثبت شد )مجموعا  GPSشد و مختصات جغرافیایی هر یک با استفاده از 



13 
 

 (DEM)مدل رقومی ارتفاع  ArcGIS10.2، در نرم افزار 1:25000با استفاده از نقشه توپوگرافی  ،REGEMمدل 

های مورد بررسی تهیه شد. سپس با ب برای محدودهمتر( و نقشه شی 5متر )پیکسل سایز مساوی  5با دقت 

با متر نواری و  آبکندها، طول آبکندزهکشی  حوضهمساحت و شیب  Global mapper 14استفاده از نرم افزار 

. همچنین بر اساس به طول آن تعیین شد آبکندشیب آبراهه زهکشی از نسبت اختالف ارتفاع ابتدا و انتهای 

سال و تیپ بارش غالب  25ساعته با دوره بازگشت  24ساعته و بارش  24، بارش حوضهاطالعات هواشناسی هر 

های دارای بارش باران و برف، عمق بارندگی، شدت ها تعیین گردید. برای این منظور از اطالعات تعداد روز حوضه

 .(2016کاران، )شهاب و هم و مدت بارش و تعداد روزهای دارای یخبندان در سال مورد مطالعه استفاده شد

، 25و فواصل  آبکندشامل سر  آبکندگیری و در چهار نقطه از طول هر با متر نواری اندازه آبکندطول هر 

شامل  هاآبکندهای چوبی به عنوان شاخص نصب و مشخصات هندسی میخ آبکنددرصد طول از سر  75و  50

و از هر نقطه، درصد عمق و عرض کف در مقطع عرضی این نقاط تعیین شد  50عمق، عرض دهانه، عرض در 

های انتخاب شده در های نصب شده به منظور تعیین دقیق محل مقطع. شاخصنمونه برداری خاک انجام گردید

و  آبکندها شامل پیشروی سر آبکندطول زمان پایش مقطع استفاده گردید. سپس تغییرات ابعاد هندسی این 

های نصب شده در محل، در درصد عمق و عرض کف با توجه به شاخص 50تغییر عمق، عرض دهانه، عرض در 

  (.2-2گیری شد )شکل طول یک سال اندازه
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 یک پالت 10 دادن قرار آبکند با هر کشیزه حوضه در لخت خاک و گیاهی، سنگریزه پوشش درصد

. مقاومت برداری خاک نیز انجام شدشد و نمونه گیریاندازه ترانسکت تصادفی در امتداد یک یا دو مترمربعی

 10( و آبکنددرصد فاصله از سر 75و  50، 25و فواصل  آبکندطول )سر برشی نزدیک اشباع خاک در هر نقطه از

ها نیز با اشباع دستی خاک از سطح، با استفاده از ابزار پره برشی )مدل گیلسون آبکندزه کشی  حوضهنقطه از 

TO175 های خاک با استفاده از نمونه (.2011)حافظی مقدس،  تعیین گردیدبا پنج تکرار ( به صورت میدانی و

تر، برداشته شده، جرم مخصوص ظاهری به روش استوانه دست نخورده، جرم مخصوص حقیقی به روش پیکنوم

، شاخص فرسایش (1982و همکاران،  1)پیج بلک-زمانه و کربن آلی به روش والکلی 4بافت خاک به روش قرائت 

)کمپر و روزنا،  ها به روش الک ترو میانگین وزنی قطر خاکدانه (1978، 3و اسمیت 2)ویشمایر پذیری خاک

، سرعت نهایی نفوذ آب و گروه هیدرولوژیک با مدل فیلیپچنین به روش تک استوانه و همتعیین شد.  (1986

. با استفاده از میانگین درصد پوشش (2002وهمکاران،  4)رینولدز ها تعیین شدآبکند حوضهخاک در سه نقطه از 

که بیانگر شدت  آبکندهر  حوضه (CN)ها، شماره منحنی آبکندکشی زه حوضهسطح و گروه هیدرولوژیک خاک 

همچنین با بازدید صحرایی و  .(1385)رفاهی،  است، برای هر فصل سال تعیین شد حوضهتولید رواناب در 

 آبکندزه کشی و کانال هر  حوضه( نوع پوشش گیاهی و کاربری 2013) 8استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 

به این ترتیب تمام  .(1385)رفاهی،  ها تعیین شدحوضهتعیین گردید و با استفاده از آن ضریب زبری مانینگ 

 به دست آمد.ها آبکند، برای برآورد ابعاد REGEMعوامل ورودی مدل 

بارش در هر واقعه بارشی و مساحت ، مقدار CNبر اساس  آبکندهر  حوضهبا داشتن نسبت تولید رواناب 

)آلونسو  محاسبه شدبارش ها در هر واقعه آبکنددبی پیک و حجم رواناب ورودی به سر  ،آبکندکشی هر حوضه زه

شود تا عمق رواناب به دست برای این منظور عمق بارش در نسبت تولید رواناب ضرب می (.2002و همکاران، 

)بر حسب هکتار( ضرب و مقدار  آبکندکشی زه حوضهآید، سپس عمق رواناب )برحسب میلیمتر( در مساحت 

                                                           
1 Page 
2 Wischmeier 
3 Smith 
4 Reynolds 
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ا داشتن ب )برحسب متر مکعب( به دست آید. شود تا حجم رواناب ورودی به سر آبکندضرب می 10حاصل در 

بارش حداکثر دبی وارد شده به آبکند و کل رواناب وارد شده در هر در هر واقعه  ب ورودی به آبکندحجم روانا

 شد. بهجز هیدرولوژیکی مدل در هر فصل محاس  3تا  1با استفاده از روابط فصل سال به دست آمد و 

(1)                                                                                        

p

b
b

Q

V
t

2
 

(2 )                                               

                                 





btt

t
b QdtV

0
 

(3)                                                                               

')( p

p

Q
t

t
Q  

دبی  3m( ،pQ( آبکندحجم کل رواناب ورودی به  bV، آبکندزمان پایه هیدروگراف واحد  btدر این روابط 

این عوامل  .)s/3m( باشددبی میانگین رواناب ورودی می Qو   tدبی در لحظه  pQ'و  آبکندحداکثر ورودی به 

دست آمدن عامل ها برای هر بارش محاسبه گردید و با بهآبکند CNهای آبخیز و حوضهبراساس اطالعات بارش 

Q، در ادامه بر اساس روابط رگرسیونی موجود (2002)ناچترگیل و همکاران،  جز هیدرولوژی مدل محاسبه شد .

و ویژگی های خاک، عوامل جز فرسایشی مدل شامل تنش برشی و عامل فرسایش خاک در هر  آبکندبین ابعاد 

 .(2002)ناچترگیل و همکاران،  محاسبه گردید 5و  4گام زمانی با استفاده از روابط 

(4   )                                                                              

         )0182.0(10311.0 SS

c  

(5       )                             

                                               5.0
1.0


 cdk  
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مدل است که شاخصی از نیروی تنش برشی وارده به خاک در  عامل تنش برشی بحرانیcدر این روابط 

عامل فرسایش خاک در مدل با dkو  2Kgcmمقاومت برشی نزدیک اشباع با واحد  SSاست،  آبکندزمان ایجاد 

113واحد  secNcm .است 

 :(2015)تکوا و همکاران،  ها برآورد شدآبکندابعاد   8تا  6در نهایت با ترکیب دو جز مدل و با استفاده از روابط 

(6                          )                                                      

s

sd

e
d

Kk
D

.

.




 

(7                 )                                                      

412.051.2 QW  

(8                                     )                    

                     6.0

max 3.80 dAL  

، 3grcmجرم مخصوص ظاهری خاک بر حسب cm ،بر حسب  آبکندمیانگین عمق eDدر این روابط

sd قطر میانگین ذرات خاک )شن، سیلت و رس( با واحدmm  است که با میانگین گیری وزنی از نسبت و قطر

پذیری معادله جهانی فرسایش خاک فرسایش Kمتوسط ذرات حاصل از آزمایش بافت خاک محاسبه شد. عامل 

دبی میانگین رواناب ورودی به  Q)متر(،  آبکندعرض متوسط  W ه دست آمد،باز نموگراف ویشمایر و اسمیت 

 آبکندزه کشی  حوضهمساحت  dA)متر( و  آبکندحداکثر طول  maxL)جز هیدرولوژیکی مدل(،  )s/3m( آبکند

 هستند. )هکتار(

با استفاده از ، REGEMبه عنوان خروجی مدل  (W)ها آبکندو میانگین عرض  (Lmax)حداکثر طول 

ها برآورد آبکند، حجم آبکندهای تعیین شده به دست آمد و با در نظر گرفتن میانگین عمق هر مجموعه ویژگی

در دو مقطع زمانی با فاصله یک سال  REGEMها با مدل آبکندشد. برآورد حداکثر طول، میانگین عرض و حجم 

رسایش یافته در طول یک در این فاصله زمانی به عنوان برآورد حجم خاک ف آبکندانجام گردید و اختالف حجم 

ها و آبکنددر این دو فاصله زمانی نیز حجم واقعی  آبکندسال محاسبه گردید. با اندازه گیری مستقیم ابعاد 
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و  آبکندنقطه )سر  4در  آبکندتغییرات آن در طول یک سال به دست آمد. برای این منظور، میانگین سطح مقطع 

در دو مقطع زمانی  آبکندضرب و حجم  آبکندگیری شده ر طول اندازه( دآبکنددرصد از سر  75و  50، 25فواصل 

گیری شده و یک مقدار برآورد شده از روی مدل برای تغییرات حجم هر دست آمد. بنابراین یک مقدار اندازهبه

در برآورد حجم  REGEMدر طول مدت مورد نظر به دست آمد. در ادامه به منظور تعیین کارایی مدل  آبکند

با مدل و مقادیر  آبکندها، همبستگی بین برآورد ابعاد آبکندو میزان خاک فرسایش یافته در اثر توسعه  ندآبک

ها با آبکنداندازه گیری شده در سه منطقه مورد مطالعه انجام شد. همچنین همبستگی بین برآورد تغییر حجم 

سازی رگرسیون گام به مجددا با استفاده از مدلمقادیر واقعی تغییر حجم در طول یک سال بررسی شد. در نهایت 

ها، ضرائب مدل برای سه منطقه اصالح شد تا با استفاده از آن بتوان آبکندگام بین عوامل مدل و ابعاد واقعی 

دست آورد. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار بهترین برآورد از حجم خاک فرسایش یافته را به

SPSS16 د.انجام ش 

 

 تعیین توزیع فرسایش آبکندی  2-3

در ادامه توزیع شدت فرسایش آبکندی در سطح حوضه های آبخیز، با استفاده از  دو مدل به دست آمده 

ها آبکند در سرچم که عمق آن 20آبکند در مال احمد و  33آبکند در اُرتاداغ،  28تعیین گردید. برای این منظور 

متر بود و توزیع نسبتا یکنواختی در سطح حوضه آبخیز داشتند، انتخاب سانتی 50تر از در قسمت باال کند کم

آبکند(. علت انتخاب آبکندهای با توزیع یکنواخت در سطح حوضه های آبخیز این بود که  81گردید )مجموعا 

خب در نقشه توزیع فرسایش آبکندی به همراه آبکندهای منتمناسب باشد.  IDWها برای درونیابی توزیع داده

مسیر آبکندها با استفاده از تصاویر تعیین ها نشان داده شده است. در این نقشه 2-3سطح سه حوضه در شکل 

 و همچنین بازدید و کنترل میدانی محل آبکندها انجام گردید. Landsat8 (2013)و  Google earthsای ماهواره
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Estimation of Gully erosion in Ardabil watersheds using EGEM 

model and GIS 

Abstract  

Small gully due to high density per unit area is one of the most important causes of soil and water 

losses in watersheds that have gully erosion. In this research, with the selection of 81 small gullies 

in three watersheds from Ordadagh, Mulla Ahmad and Sarcham in Ardebil province, the size of 

gullies was determined with a one-year interval and the change in length, average width, depth and 

volume of them were recorded. Also, gullies size were estimated using the REGEM model with a 

one-year interval and the correlation between observed and estimated values was investigated. In 

order to modify and optimize the model for the studied areas, the model equations were corrected 

using regression models and again evaluated for estimating the gullies size and its variations over 

one year. To correct the model, the regressive shear stress parameters and soil erosion parameters 

of the REGEM model were used to estimate the dimensions of the gully including length, average 

width and moderate depth. The results show that the REGEM model only in Sarcham area had the 

useful efficiency in estimating gully erosion and its estimation correlation coefficient with 

measured gullies volume changes was 0.66. While estimating the size of the gullies with the 

modified model, in all three regions, there was a significant correlation with the measured values. 

The correlation between the measured and estimated values by modified model for gullies volume 

change was determined 0.76, 0.67, and 0.78, for Ordadagh, Mulla Ahmad and Sarcham 

respectively. Therefore, in order to apply the model in other regions, it is necessary to correct the 

model according the conditions of the region. Using the equations of REGEM and AREGEM 

models three outputs of the model including shear stress , soil erosion factor (Kd) and 

gully volume (V) for selected gullies were calculated and with using of IDW interpolation 

method, obtained the distribution of these three factors in the three watersheds. Finally, 

using two indicators of density ratio (Dr) and quality sum (Qs), the erosion classes 

obtained from the two models were evaluated and compared. The results show that 

a greater relation between the estimated erosion values with the AREGEM model and the 

sensitive classes to gully erosion. 

Keywords: Small gullies, Modification of REGEM model, Estimation of erosion. 
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