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   دو منطقه از استان فارس در آبكندي فرسايش توپوگرافي آستانه بررسي

 )فداغ الرستان، عالمرودشت المرد: يمطالعه مورد(
 

  

  ۲ الدن جوکار و٢، مسعود نجابت٢مجيد صوفي ،*۱مريم زارع

  

  )۱۲/۵/۱۳۹۲ :رشيخ پذي ؛  تار۷/۱۰/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

  

 

  دهيكچ

ـ  يهـا ها و سازه  ، راه يب اراض يجه تخر ي که در نت   يسوب و خسارات فراوان   د ر يل تول ي به دل  يش آبكند يفرسا  در اسـتان فـارس وارد    ي عمران

ش و گـسترش آبکنـد در اسـتان فـارس، دو            يداي پ ين آستانه توپوگراف  يي تع ين پژوهش برا  يدر ا .  برخوردار است  ييت باال يد از اولو  ينما يم

ـ ک از مناطق    ي قرار گرفت و از هر       ياب و مورد بررس   منطقه شامل عالمرودشت المرد و فداغ الرستان انتخ         و  ، آبکنـد انتخـاب    ۳۰اد شـده    ي

 هـر منطقـه بـر اسـاس     ي، آبکنـدها ي شده بر آسـتانه توپـوگراف   يريگ اندازه ي پارامترها تأثير بردن به    ي پ يبرا. دشم  ي ترس يآستانه توپوگراف 

ک غالـب  يدرولوژيند هير نوع فرآي تفس ين اثر عوامل و پارامترها برا     ييمنظور تع به.  شدند يبند دسته يا خوشه يليپارامترها و با استفاده از تحل     

 بـين مـساحت آبخيـز و        يبا استفاده از رابطه توان    . دي استفاده گرد  SPSSافزار  ره در نرم  يز چند متغ  يجاد و گسترش آبکندها از روش آنال      يدر ا 

اي د و بـا ضـرايب منطقـه       ش مشخص   Excelافزار   آبكندها از طريق نرم    جاد و گسترش  يک در ا  يدرولوژيند غالب ه  يشيب هر آبكند، نوع فرآ    

 ثرؤم هيدرولوژيك در هر دو منطقه مورد مطالعه، عامل دهد كهمي نشان تحقيق اين نتايج. تحقيقات انجام شده در خارج از كشور مقايسه شد

م و لخت يش نسبت جذب سديترشدن حوضه باالدست، افزان مناطق گرديج نشان داد در اينتا. باشدمي يآبكندها، رواناب سطح در گسترش

ش عمـق آبکنـدها سـبب       ي خاک و افزا   يآلش ماده يتر شدن حوضه، افزا   دهي و کش  ين سبب کاهش آستانه توپوگراف    يو بدون پوشش ماندن زم    

  .ده استش يش آبکندي فرسايش آستانه توپوگرافيافزا

  

  

   جاد و گسترش آبکند، فداغ، عالمرودشتي، ايراف، آستانه توپوگيش آبکنديفرسا : يديلك  يها واژه

  

  

  

  

  

  
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان دانشكده كشاروزي،  آبخيزداري، گروه .۱

   استان فارسيعي کشاورزي و منابع طبقاتيمرکز تحق. ۲
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۳۲۴  

  مقدمه

افـت کـه در     يتـوان   ين مـ  ي را در سـطح زمـ      ياامروزه کمتر منطقه  

ش خـاک   يفرسـا . ش قـرار نگرفتـه باشـد      يب و فرسا  يمعرض تخر 

باشـد کـه بـا از       ي م يعيطبب منابع ي از عوامل تخر   يکيتوسط آب،   

 موجود در خـاک و در       ييز و مواد غذا   يدست رفتن خاک حاصلخ   

 يعي وسياراض).  ۲(گردد ي مياديجب خسارت زاهان مويجه گينت

 يش آبکنـد  ي فرسا تأثيرژه در استان فارس تحت      يدر کشور و به و    

م گوناگون با   ي اقل ۷ استان فارس با پراکنش در       يآبکندها. باشند  يم

  ). ۳(رنديگي هکتار را دربر م۴۷۹۲۴ معادل يمساحت

در .  است ي، آستانه توپوگراف  ي مورد بررس  يها از آستانه  يکي

 عنوان شده   ين آستانه توپوگراف  يي تع ي انجام شده برا   يهايبررس

 سـطح  ي بـرا ييهـا جاد و گسترش آبکند آستانه ي ا ياست که برا  

ـ ش يداي موجود در باالدست نقطه پ(S)ب ي و ش (A)يزهکش ا ي

  ).۱۲( آبکند وجود دارد يشانيپ

هـاي   آستانه در تحقيقات مربوط به ژئومورفولوژي و اكوسيـستم        

  وبسياري از دانشمنداني داراي اهميت بسياري است كه توسط  طبيع

 بسياري از متون تخصصي در بيست ساله اخير بحـث و بررسـي              نيز

اي است كـه    ترين تعريف، آستانه عبارت از نقطه      در ساده . شده است 

  ).  ۱۳(كند  پس از آن رفتار سيستم تغيير مي

هـا بـه      انهاين آست .  است يهاي   داراي آستانه  يش آبکند يفرسا

 و  ي، خاک شناس  ي، توپوگراف يکي، بارندگ يدروليعنوان آستانه ه  

هـاي مـورد       يكـي از آسـتانه     ).۱۲ (انـد  ن اشاره شده  ي زم يکاربر

هاي صـورت گرفتـه      در بررسي . بررسي آستانه توپوگرافي است   

 عنـوان شـده کـه بـراي ايجـاد و            يبراي تعيين آستانه توپوگراف   

و شـيب   ) A(كشي  سطح زه  گسترش آبكند يك حد آستانه براي     

)S (       در باالي نقطه ايجاد و يـا پيـشاني گـسترش آبكنـد وجـود

 . دارد

 از  ي را حـد و مـرز      ي، آستانه توپوگراف  )۸( و همکاران  خيتريد

ن ياز ا  اند که تجاوز با     آبکند دانسته  يشاني پ يب باال يمساحت و ش  

مطالعات انجـام گرفتـه     .  اتفاق خواهد افتاد   يش آبکند يحد، فرسا 

 يط وندکرکف و همکاران، نشان از وجود آسـتانه توپـوگراف          توس

ن مساحت  ي ب S=aAb به صورت رابطه رابطه      يش آبکند يدر فرسا 

 مـساحت  Aب، يشـ S  آبکنـدها داشـته کـه    يشاني پيب بااليو ش

.  هـستند يطـ يب محي  ضـرا bو a  آبکند و يشاني پيآبکند در باال

وجـود دارد  ب ي نشان دادن آستانه مساحت وشي برايگريرابطه د 

.  اسـت ي عدد آستانه توپـوگراف tه شده که ي  ارا t> SAbکه در آن

 و عالمـت مثبـت آن       ين رواناب سـطح   ي مب b ي نما يعالمت منف 

  ).۱۷( است ير سطحيمعرف رواناب ز

رود  منطقـه بـن    ي کـه رو   يانام و همکاران، در مطالعـه     کين

ـ زنگنه انجـام دادنـد بـه ا           رابطـه  يدند کـه نمـا    يجـه رسـ   ين نت ي

S = aAbبـودن  يل منفـ يـ  است و بـه دل -۱۶۹۸/۰ و برابر ي منف 

جـاد  ي ا ي نموده کـه عامـل اصـل       يريگجهين رابطه نت  ي درا bتوان  

  ). ۶( است يان سطحين منطقه جريآبکند در ا

، نـوع خـاک، سـازند    ياراضـ يمورگان و نومزولو، به کـاربر   

 بـر آسـتانه     مـؤثر عنوان عوامـل     به يم بارندگ ي و رژ  يشناسنيزم

ر در  ييـ بـه عـالوه هـر نـوع تغ        .  اشـاره کـرده اسـت      يگرافتوپو

د يـ  خاک و تول   ي، که سبب کاهش مقاومت سطح     ياراض يکاربر

 در  يتوانـد باعـث کـاهش آسـتانه توپـوگراف         يوماس گردد مـ   يب

  ). ۱۰( شود يش آبکنديفرسا

ن توسـط هـسل و هـاچ،        ي چ ي که در فالت لس    يادر مطالعه 

ـ  ي رابطه تـوان   يانجام شد، نما   ن يـي  تع -۲۳۸۵/۰ و   ۱۸۳۹/۰ن  ي ب

 ي مـوقت ي شـروع آبکنـدها  ين مطالعه نشان داد که برا    يا. ديگرد

 از عوامل يبين ترکي چ ي شخم خورده در فالت لس     يهانيدر زم 

  ).۹( الزم است يتوپوگراف

 يشاني پ يب باال ين دو عامل مساحت و ش     ي به عالوه رابطه ب   

 در  هـا ت سـر آبکنـد    ين موقع يي تع ي برا يعنوان شاخص آبکند، به 

. شنهاد شـده اسـت    يـ ن پ ي چـ  ي واقع در فالت لـس     يهاب تپه يش

 چـون مورگـان و      يدست آمـده توسـط دانـشمندان       به bب  يضر

ن ي، بــي جنــوبيقــايلنــد در آفري ســوازي، بــرا۲۰۰۳نومزولــو 

 ، در پرتغال و   )۱۷(، وندکرکوف و همکاران     ۲۶۱۰/۰ تا   ۱۱۰۳/۰

ــپان ــا ۲۲۶/۰ا ياس ــا۱۳۳/۰ ت ــاران ي و وانواله  ، در)۱۸(م و همک

  . اعالم شده است۱۴۱/۰ و ۱۵۲/۰ک يبلژ

ل انجام ييزهکل اسراي، در حوزه ي که توسط سورو  يادر مطالعه 

ب و مـساحت    ين ش ي با استفاده از رابطه ب     يشد، آستانه توپوگراف  



  ... منطقه ازدو  در آبكندي فرسايش توپوگرافي آستانه بررسي

۳۲۵  

ايشان دريافـت  .  قرار گرفتي آبکندها، مورد بررس يشاني پ يباال

ـ  مثـل بـاران ز     ي عـوامل  تأثيركه   در فـصل    مـدت    ياد و طـوالن   ي

ن، سـبب کـاهش     يزمستان و لخت و بدون پوشـش مانـدن زمـ          

  ).۱۵(شود ين منطقه ميدر ا يش آبکندي فرسايآستانه توپوگراف

 مختلـف نـشان     يران و کـشورها   يقات انجام شده در ا    يتحق

 ماننـد  ي عـوامل  يش آبکنـد  يداده است کـه در گـسترش فرسـا        

 يهـا يژگـ يب، و يز، شـ  يـ ز مانند مـساحت آبخ    ي آبخ يها  يژگيو

ـ  مورفومتريهـا يژگي خاک و و   ييايمي و ش  يکيزيف ک آبکنـدها  ي

ازمنـد زمـان و     يندها، ن ي فرآ يداني م يريگ  اندازه). ۱۸( است   مؤثر

 آبکندها  يسازاند با مدل   نموده ين سع يمحقق. بودجه الزم است  

جـاد و   ي بتواننـد روابـط ا     يريـ گو انتخاب عوامـل قابـل انـدازه       

 يشرويـ  پمؤثر د غالب وني نوع فرآي آبکندها و از طرفيشرويپ

 يزهـا ي از آبخ  يارياز آنجا کـه در بـس      ). ۷(ن کنند   ييآبکند را تع  

 و  يريـ گل و ادوات اندازه   يا مخصوصاً جهان سوم فقدان وسا     يدن

ــ  ــود بودجــه وجــود دارد، محقق ــه ســمت اســتفاده از  يکمب ن ب

 بـرآورد   يز برا ير انتخاب مساحت آبخ   ين نظ يگزي جا يپارامترها

ان توجـه   ين سرعت جر  يگزيه عنوان جا  ب ب يحجم رواناب و ش   

  ).۱(اند داشته

ـ  يق اثبـات وجـود رابطـه تـوان        ين تحق يهدف از انجام ا    ن ي ب

 رابطـه   ين مقـدار نمـا    يي، تع يب در مناطق آبکند   يمساحت و ش  

ا ير کشورها   يب و مساحت و علل تفاوت آن با سا        ين ش ي ب يتوان

ــاکوس ــرا ستمي ــا و ش ــط اکولوژيه ــيک، تعي ــوع فرآي ــد ين ن ن

ق آن يـ  آبکنـد و تطب يشرويـ ا پيجاد و يک غالب در ا   يلوژدرويه

ک يدرولوژيـ نـد ه  ي، اثبات نوع فرآ   يدانيم قابل مشاهده م   يبا عال 

ت يريجاد و مد  ي از ا  يريشگي پ ي عمل يکارها ارائه راه  يغالب برا 

ق از جهت حذف ادوات     ي تحق يهانهيکنترل آبکند و  کاهش هز     

  .است يريگل اندازهيو وسا

  

  هاروش و مواد

  مشخصات مناطق مورد مطالعه

 اسـتان  جنـوب  در لومترمربـع يک ۲۵/۴۳۰ وسـعت  با فداغ منطقه

ايـن  . اسـت  شـده  الر واقـع  شهرسـتان  غرب جنوب در و فارس

ارتفـاع  . اسـت   منطقه بر روي آبرفت دوره کواترنر ايجـاد شـده           

 متر از سطح دريا و اقليم منطقـه بـر اسـاس             ۵۳۸متوسط منطقه   

. اقلـيم خـشك بيابـاني معتـدل اسـت         روش دومارتن گـسترده،     

گراد و بارنـدگي متوسـط       درجه سانتي  ۲۶ميانگين دماي ساالنه    

متـر و حـداكثر      ميلـي  ۷/۱۹۴ سـاله،    ۲۲ساالنه بـر اسـاس آمـار        

متـر بـرآورد       ميلـي  ۱۳۲ ساله،   ۲۰بارندگي روزانه طي يك دوره      

منطقه عالمرودشت در جنوب استان فـارس، بـا    ).۴(شده است  

محـدوده مـورد    . كيلومترمربع واقع شده اسـت     ۸۲/۲۸۵وسعت  

. باشـد   شناسي آبرفت دوره کواترنر مي    مطالعه داراي سازند زمين   

گراد و بارندگي متوسط     درجه سانتي  ۷/۲۴ميانگين دماي ساالنه    

متـر و حـداكثر بارنـدگي        ميلـي  ۶۸/۲۳۵ساالنه بر اساس آمـار،      

 منطقـه   ارتفاع متوسـط  . متر برآورد شده است      ميلي ۳/۴۷روزانه  

 متر از سطح دريا و اقليم منطقه بر اساس روش دومارتن            ۷/۴۵۸

ت منـاطق  يـ  موقع۱ شـکل ) ۵(باشـد    مي يابانيگسترده، خشک ب  

  .دهد يمورد مطالعه را نشان م

  

  تحقيق روش

و تـصاوير   )۱۳۷۳( سال ۱:۲۵۰۰۰ يتوپوگراف از نقشه استفاده با

 آبکندي شيسافر مرز و زيآبخ مرز ابتدا )IRS) ۲۰۰۸اي ماهواره

 در منتخب مناطق فـداغ و عالمرودشـت   آبکندهاي نييتع جهت

 آبکندها يدانيم يبررس با. شد ميترس و  مشخصIlwisافزار  نرم

 منظـور  بـه  آبکنـد در هـر منطقـه     ۳۰آنهـا،   يعمـوم  پـالن  و

ز يـ آبخ حـوزه  هاييژگيو و آبکندي شيفرسا حجم رييگ اندازه

 يتوپـوگراف  نقـشه  روي آنهـا   و خروجـي يشانيپ باالي در واقع

  با.ديگرد نييتع) ۱۳۸۹(سال  صحرا در و )۱۳۷۳( سال۱:۲۵۰۰۰

 آبکنـدها  يمقاطع عرض ،)۶(نام و صوفيقات نيكيتحق به توجه

  ).۱۱) (۲ شکل( شدند يريگ اندازهي متر۱۰با فواصل 

 پايين عرض و باال عمق، عرض شامل آبکند ابعاد مقطع هر در

 مجمـوع  از آبکنـدي  فرسـايش  جـم ح و شـد  ميـداني  گيرياندازه

حجم جزيـي از  ). ۳ شکل(آمد  به دست آبکندها در احجام جزئي

. ضرب متوسط دو مقطع مجاور در فاصله بـين آنهـا تعيـين شـد              

  آبخيـز آبکنـدهاي   حـوزه  هـاي ويژگـي  برخـي  گيرياندازه سپس
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۳۲۶  

 

    فداغ   

  

    

 

 

 عالمرودشت  

  

  

  

  

  مناطق مورد تحقيق .۱شكل

  

  
  ي متر۱۰ آبکندها با فواصل ي مقاطع عرضيريگ اندازه. ۲شکل

  

  
  )عکس سمت راست فداغ، عکس سمت چپ عالمرودشت(ن در آبکندهايي طول باال و پايريگ اندازه. ۳شکل

  

 و يشانيـ پ باالدسـت  در واقـع  بيشـ  و  مـساحت ماننـد  منتخب

  ماننــد گــريد يبرخــ صــحرا و در آبکنــد خروجــي

ــراکم ــ تــ ــوم آبکنــ ــشه رقــ ــه نقــ ــاعيدها و تهيــ   ي ارتفــ

DEM) Digital Elevation Model(يتوپوگراف هاينقشه توسط 

 در واقـع  زيـ آبخ مساحت .گرفت  صورتARCGISافزار در نرم

 و يارتفـاع  نقاط نييتع از پس آبکند  و خروجي هريشانيپ باالي



  ... منطقه ازدو  در آبكندي فرسايش توپوگرافي آستانه بررسي
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، خروجـي  يشانيپ ب باالييش متر، از استفاده با طول رييگاندازه

 مختلـف  هـاي کـاربري  سنج و مساحتبيش کمک به ندآبک هر

در  لخت خاك و زهيسنگر ،ياهيگپوشش درصد.  شديريگاندازه

 دادن قـرار  بـا  منتخـب  آبکنـد  هـر  يشانيـ پ باالي در واقع زيآبخ

ـ  پالت ۱۰ حداقل يتصادف  ترانـسکت  امتـداد  در يک مترمربعـ ي

 شتشد و از پيشاني هر آبكند يك نمونه خاک بردا رييگاندازه

 اشـباع،  عـصاره  يکـ يالکتر تيهدا شن، و لتيس رس، درصد و

آلي خـاك، اسـيديته خـاك و     خاك، درصد كربنيآلماده درصد

 شگاهيآزما در خاك پتاسيم و بافت مقدار منيزيم، سديم، كلسيم،

 و عوامـل  شيفرسـا  حجم نيب رابطه تينها در و شد رييگاندازه

 مـورد  Spssنـرم افـزار   روش گام به گام در  از استفاده با مرتبط

  . تحليل قرار گرفت

 يکي متر، با استفاده از ۵ با دقت (DEM)ارتفاع  مدل رقومي

ــرم افزارهــا ــر اســاس نقــشه هــاGIS ياز ن ــوگرافي و ب   ي توپ

 دسـت   به ارتفاعي   يبر اساس مدل رقوم   .  گرديد   تهيه   ۱: ۲۵۰۰۰

آمده، مساحت آبخيز و شيب واقع در بـاال دسـت پيـشاني هـر               

سپس رابطه رگرسيوني بين شيب و مساحت       . محاسبه شد آبكند  

ــرايب    ــده و ض ــرار ش ــه برق ــر منطق ــتانه a,bدر ه ــدد آس  و ع

در مرحله دوم با استفاده از عمليـات      . توپوگرافي محاسبه گرديد  

 از اسـتفاده  ميداني شيب واقع در بـاالي پيـشاني هـر آبكنـد بـا     

 از فادهاسـت  بـا . دشتعيين، آستانه توپوگرافي محاسبه  سنج شيب

 آبكندها گسترش بر غالب هيدرولوژيك فرآيند نوع تواني، رابطه

 در شده انجام تحقيقات ايمنطقه ضرايب با و تعيين اقليم هر در

  . شود مقايسه كشور از خارج

  

  نتايج

آبكندهاي مورد تحقيق در منطقـه فـداغ داراي ارتفـاع متوسـط             

ــ متــر از ســطح در۴۹۳ متــر و در منطقــه عالمرودشــت ۵۳۸ ا ي

منطقه فداغ در اقليم خـشك بيابـاني معتـدل و منطقـه             . باشد يم

 يآبکنـدها . انـد   عالمرودشت در اقليم خشك بياباني واقع شـده       

 ۴/۹ و منطقه عالمرودشت بـا تـراکم         ۹۳/۸منطقه فداغ با تراکم     

 درجـه  ي آبکنـدها، دارا يبنـد لومترمربع طبق طبقهيلومتر در ک يک

کند در هر دو منطقـه از نـوع        و آب  ينوع پالن عموم  . هستنداد  يز

دهـد کـه طـول      يق نـشان مـ    يج تحق ينتا. است ي و جانب  يا  پنجه

 عالمرودشـت   ي متر و آبکنـدها    ۲۴۷ تا   ۴۴ن  ي فداغ ب  يآبکندها

 بودند كه ميانگين طـول آبكنـدهاي        ۴/۱۳۱ تا   ۶۷/۱۳ن  ي ب يطول

.  اسـت  ۷۰/۴۷ و ۶۵/۱۰۰منطقه فداغ و عالمرودشت به ترتيـب        

دهـد كـه عمـق    نشان مـي  مطالعه مورد مناطق آبكندهاي ويژگي

 و  ۳۱/۱متوسط آبكند، در مناطق فداغ و عالمرودشت به ترتيب          

قـرار  ) متـر  ۸/۰از بـيش  عمـق ( عميـق  آبكندهاي  كه جزء۸۴/۰

  ).۱جدول(دارند

 از عوامـل    ياهيـ گ و پوشـش   يشناسـ نينوع خاک، سازند زم   

 کـه سـبب     ي از عـوامل   يکـ ي.  هـستند  ي بر آستانه توپوگراف   مؤثر

شــود لخــت و بــدون يش مــي فرســايتوپــوگرافش آســتانهکــاه

ر ي مقـاد  ۲ جـدول . باشـد ي مـ  يآبکنـد ن مناطق يماندن زم پوشش

زه در باالدست   ير و سنگ  ياهيگسه با پوشش  يخاک لخت در مقا   

 فداغ الرستان و عالمرودشت المـرد را نـشان          ي آبکندها يشانيپ

کنـد در   متوسط درصد خـاک لخـت در باالدسـت بـاال          . دهديم

 ۹۷/۹۴ و ۸/۹۴ب  يترت منتخب فداغ و عالمرودشت به       يبکندهاآ

ده يتوان بيان داشت كه پد      يبا توجه به اطالعات فوق م     . باشديم

علت وجود خـاک    ن منطقه به    ي و رواناب در ا    ي آبکند  شيفرسا

ـ لخت ز   هـدکت   ي در بـاال   ياهيـ گد پوشـش  ياد و فقـدان شـد     ي

  مـساحت  شي منطقه فداغ و عالمرودشت موجب افزا      يآبکندها

 .شودي و كاهش آستانه توپوگرافي ميمنطقه آبکند

، )آبرفت دوره کواترنر  (شناسي مناطق مورد مطالعه     سازند زمين 

هاي سست و ريـز دانـه، باعـث ايجـاد جريـان                به دليل وجود اليه   

. گـردد    و توليـد رسـوب مـي          سطحي و در نهايت گسترش آبکنـد      

دهنـده  نـشان  ان فارس، شناسي دوره كواترنر در است    مطالعات سنگ 

هاي اين دوره در ايـن منـاطق توسـعه            اين واقعيت است كه نهشته    

توان چنـين تفـسير نمـود كـه      اند و اين پديده را مي چنداني نداشته 

هـا نـشان       بررسي. باشدمنطقه از نظر وضعيت ناهمواري، جوان مي      

گـذاري دوره    گذشته، منـشأ رسـوب     دهند كه سازندهاي دوران   مي

هـا از نظـر پايـداري در برابـر          اند، در نتيجه اين نهشته      ر بوده كواترن

ــوده و مــستعد توليــد رســوب مــي    . باشــندفرســايش، حــساس ب
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۳۲۸  

  ها آبکندها شامل بيشينه، كمينه و حجم آنيها يژگين ويانگيم. ۱جدول

 ين آبكندهايانگيم

  فداغ
 عمق عرض باال عرض پايين

حجم 

  )مترمكعب(

  

ن يانگيم

ن يانگيم  طول آبكند

 حداكثر

ن يانگيم

 حداقل

ن يانگيم

 حداكثر

ن يانگيم

 حداقل

ن يانگيم

 حداكثر

ن يانگيم

 حداقل
  

  ۶۵/۱۰۰ ۷۸/۴  ۷۱۹/۰ ۱۳/۶ ۲۷/۱ ۳۲/۲ ۵۳/۰ ۴۸/۶۰۵ 

 ۸۷/۸۶ ۳۹/۰ ۲۹/۱ ۶۱/۰ ۱۳/۲ ۳۲/۰  ۲۹/۱ ۷۰/۴۷  عالمرودشت

  

   آبکندهايشانيزه در باالدست پي و سنگرياهيگسه با پوششيمقدار خاک لخت در مقا. ۲جدول

 گياهيمتوسط درصد پوشش زه سطحييرمتوسط درصد سنگ متوسط درصد خاك لخت منطقه مورد مطالعه

 ۶/۳ ۴۳/۱ ۹۷/۹۴ عالمرودشت

 ۴ ۲/۱ ۸/۹۴ فداغ

  

   مناطق مورد مطالعه در فداغ و عالمرودشتيشناسني زميمساحت سازندها. ۳جدول

 (Km2)زند زمين شناسي مساحت سا
  مناطق مورد

 مطالعه

  

 محدوده
  مساحت

(Km2) 
  آبرفت

 دوره چهارم
 يآسمار گچساران ميشان بختياري آغاجاري

 ۲۳/۲۳ ۳۸/۴۲ ۸۹/۲۷ ۳۱/۱۶ ۶۷/۱۳۳ ۷۷/۱۸۶ ۲۵/۴۳۰ حوزه آبخيز
 فداغ

 - - - - ۳۰۸/۲ ۸۲۲/۳۵ ۱۳/۳۸ منطقه آبکندي

 - - - ۶/۵ - ۲۰/۲۸۰ ۸۲/۲۸۵ حوزه آبخيز
 عالمرودشت

 - - - ۰۶/۴ - ۳۷/۱۷۲ ۴۳/۱۷۶ منطقه آبکندي

  

 را در مناطق فـداغ و       يشناسني زم ي مساحت سازندها  ۳ جدول

منطقه آبكندي فداغ با وجود سـطح        .دهديعالمرودشت نشان م  

زير كشت كمتر و مـساحت كمتـر نـسبت بـه منطقـه آبكنـدي                

خـود    آبكنـدي را بـه      عالمرودشت، حجم بيشتري از فرسـايش       

مده اين تفاوت، سـطح     اختصاص داده است كه يكي از داليل ع       

هاي طبيعي و افزايش طـول        زارها و جنگل    كمتر مراتع، درختچه  

ايـن  . باشـد   راه در اين منطقه نسبت به منطقه عالمرودشـت مـي          

نتايج نشانگر اين واقعيت است كـه بـه مـوازات اقـدامات غيـر               

گياهي و قطع   رويه، تخريب پوشش     چراي بي  مانندطبيعي انسان   

سـازي و عـدم       ر كـاربري اراضـي، راه     درختان جنگـل، تغييـر د     

رعايت اصول صحيح در اين زمينه و به دنبال آن رشـد سـطوح              

 طـور كلـي تخريـب       گيـاهي و بـه    غير قابل نفوذ و فاقد پوشش     

اكوسيستم طبيعي، جريانات سطحي افـزايش يافتـه و در نتيجـه            

بنـابراين راهكارهـايي چـون      . يابد  فرسايش آبكندي افزايش مي   

ز اراضـي و متناسـب بـا پتانـسيل آنهـا، حفـظ              استفاده صحيح ا  

زارهـاي طبيعـي،      زارها و بيـشه     گياهي، جنگل و درختچه     پوشش

مديريت مناسـب مراتـع و قـرق آنهـا و رعايـت كـردن اصـول                 

  سازي بـه كـاهش نـرخ فرسـايش آبكنـدي كمـك               صحيح جاده 
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   فداغيز منطقه آبکنديمساحت كاربري اراضي  در حوزه آبخ. ۴جدول

 km2 ي اراضينوع و مساحت کاربر
 مطالعهمنطقه مورد 

 ي مرتعياراض ي باغياراض مي دي زراعياراض ي آبي زراعياراض ر و لختي باياراض

 ۵۸/۴ ۲۱/۳۵ ۲۴/۱۳ - ۲۱/۳۷۷ فداغ

 ۰۱/۰ ۰ ۹۷/۵۹ ۲۰/۱۲ ۲۵/۲۰۵  عالمرودشت

  

 متروکه و لخت رها شـوند و بـر          ين هر چه اراض   يبنابرا. كند  مي

 گردد بر مساحت آبکنـدها افـزوده خواهـد          ها افزوده طول جاده 

 ۲۱/۳۷۷بـا   فـداغ  ريو بـا  لخـت ي اراضـ  مـساحت  نظـر  از. شد

ن مقدار را يشتريلومتر بي ک۲/۲۸معادل  جاده طول و لومترمربعيک

ت يبا توجه بـه وضـع     . نسبت به منطقه عالمرودشت داشته است     

 فداغ و عالمرودشـت     ي، مناطق آبکند  )۴جدول (ي اراض يکاربر

 سـطح   يريـ گاند، به عالوه اندازه    شده ر واقع ي با ياراضاغلب در   

 درصـد   ۱۰ کمتر از    ياهيگ پوشش ي آبکندها که دارا   يز باال يآبخ

.  وجـود دارد   يان سطح يل باران به جر   ي، استعداد تبد  ) درصد ۴(

شتر باشد حجم آبکندها    يدهد هر چه طول جاده ب     يج نشان م  ينتا

 .شتر خواهد شديب

 هـاي شيآزما. باشدي م يلتيسيمبافت خاک هر دو منطقه لو     

 فـداغ و    يز آبکنـدها  يـ  ذرات خـاک در آبخ     يبنـد خاک و دانـه   

لت و  يدهد کـه درصـد متوسـط رس، سـ         يعالمرودشت نشان م  

 در منطقـه فـداغ و       ۶۶/۲۳،  ۰۳/۵۳،  ۳۱/۲۳ب معادل   يشن به ترت  

طبق نظـر   . است در منطقه عالموردشت     ۶۷/۱۴،  ۶۹/۶۱،  ۶۴/۲۳

ــ، خــاک منــاطق مــورد تحق۱۹۷۷شتر و نگنــداک يــر  يق داراي

 از  ي برخـ  ۶ و   ۵ جـداول ). ۱۴( اسـت    يدآبکنديش شـد  يفرسا

رها را در دو منطقه فداغ و عالمرودشت نشان         يي متغ يج آمار ينتا

 .دهد يم

 بـر آسـتانه     مـؤثر ق خود عوامل    يمورگان و نومزولو، در تحق    

 يبرب را کــاري و رابطــه مــساحت باالدســت و شــيتوپــوگراف

.  دانستند يم بارندگ ي و رژ  يشناسني، نوع خاک، سازند زم    ياراض

، کـه سـبب کـاهش       ي اراضـ  ير در کـاربر   ييبه عالوه هر نوع تغ    

توانـد باعـث    يوماس گـردد مـ    يد ب ي خاک و تول   يمقاومت سطح 

  ).۱۰( شود يش آبکندي از فرساي ناشيکاهش آستانه توپوگراف

ــوگراف  ــتانه توپ ــرايآس ــدهاي ب ــدا ي آبکن ــاطق ف غ و  من

  عالمرودشت

ــرا ــي تعيب تم ي لگــاريش آبکنــدي فرســاين آســتانه توپــوگرافي

ب محـل آبکنـد     يتم شـ  يمساحت حوضه آبکنـد در برابـر لگـار        

. شـود ي بـه آنهـا بـرازش مـ        يده و رابطه خط   ي گرد يگذار نشانه

تـر خـط     به منظـور بـرازش آسـان       يتمي لگار يهااستفاده از داده  

به خط بـرازش شـده      . تر انجام شده است    آسان يآستانه و بررس  

ده يهـا کـش   ن داده يين در مـرز پـا     يانگيـ ها خـط آسـتانه م     به داده 

 با خط   ي مواز ين خط يانگيپس از برازش خط آستانه م     . شود يم

ن خط،  يبه ا . شوديده م يها کش ن داده يين در مرز پا   يانگيآستانه م 

. نـد يگوي مـ  يش آبکنـد  ي فرسـا  ين توپـوگراف  ييخط آسـتانه پـا    

ن خط قـرار دارنـد، در معـرض خطـر           ي ا ياال که در ب   ييها نقطه

ن و  يانگيـ  خـط آسـتانه م     يهـا رابطـه . هـستند  يش آبکند يفرسا

  گر يکدي از مبدا با ن در واقع تنها از نظر عرضييآستانه پا

 بـه   ي خطـ  يهـا لـوگ از رابطـه    يبا گرفتن آنت  . تفاوت دارند 

دسـت   مربوطـه بـه      يهـا بي و ضر  ي توان يهادست آمده رابطه  

 به S=aAbتوان از فرم ين را ميي رابطه خط آستانه پا    .خواهد آمد 

 aب  يقت همان ضـر   ي در حق  t نوشت که در آن      t=SA-bصورت  

ژه ي ويا منطقهيباشد که براين ميي خط آستانه پايدر رابطه توان

 يدهد کـه بـه ازا     يرابطه خط آستانه نشان م    .  ثابت دارد  يمقدار

 الزم  ي محل بيژه چه مقدار ش   يک مساحت حوضه باالدست و    ي

 بـاال   يهـا بنـابر گفتـه   . ردي صورت پذ  يش آبکند ياست تا فرسا  

 اسـت کـه رابطـه       يش آبکنـد  ي در معرض خطـر فرسـا      ييجاها

t<SA-b     شي در فرسـا   يآسـتانه توپـوگراف   .  در آنجا برقرار باشـد 

 يب بـاال  ين مـساحت و شـ     ي ب S=aAb به صورت رابطه     يآبکند

  A ب ويشـ S  آبکنـدها برقـرار اسـت کـه     يشانيا پي و يخروج
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۳۳۰  

  

   آماري متغيرها در منطقه فداغ   نتايج شاخص. ۵جدول 

 ميانگين حداكثر حداقل متغيرها

 ۰۳/۱۷ ۰۵/۵۶۶۶ ۴۷/۶۰۵ (m3)ميزان رسوب توليدي 

 ۴ ۲۷ ۰ درصد پوشش گياهي

 ۸/۹۴ ۹۹ ۷۳ درصد خاك لخت

 ۲/۱ ۵ ۰ ريزه سطحيدرصد سنگ

 ۵۴ ۱۰۰ ۳۴ )باالي آبكند(درصد شيب

 ۲ ۵ ۱  )وجي آبكندخر(درصد شيب

 ۳ ۸ ۱ )پيشاني آبكند(درصد شيب

 ۳۱/۲۳ ۲/۳۵ ۱۰ درصد رس

 ۰۳/۵۳ ۶۳ ۱/۳۳ درصد سيلت

 ۵۶/۲۳ ۲/۵۱ ۹ درصد شن

EC (ds/m) ۷۷/۵ ۱/۶۱ ۳۳/۱۹ 

pH ۱۶/۷  ۴۵/۸  ۶۱/۷  

OC ۰۳۴/۰  ۵۲/۰  ۲۰/۰  

OM ۰۶/۰  ۸۹/۰  ۳۵/۰  

K ۵۷/۰  ۶۵/۳  ۶۰/۱  

Na ۲۳  ۲۵۶  ۴۱/۸۵  

Ca+Mg ۴۶  ۱۱۹  ۲۶/۸۸  

  ۶۵/۱۰۰  ۲۴۷  ۴۴ طول

  m2(  ۷۷/۹۶  ۳۴/۱۳۶۶  ۶۷/۳۹۴(يشانيمساحت پ

  m2(  ۷۷/۶۹۶  ۱۲/۶۶۵۵  ۹۰/۱۹۲۷(يمساحت خروج

  km(  ۲/۲۸(طول جاده

  ي مرتعي،اراضي باغيم، اراضي دي زراعير و لخت، اراضي باياراض  ي اراضيکاربر

  يسطح  يکيدرولوژيند هيفرآ
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۳۳۱  

  در منطقه عالمرودشت آماري متغيرها    نتايج شاخص.  ۶جدول 

 ميانگين حداكثر حداقل متغيرها

 ۴/۵ ۶۱/۸۳۶  ۷۸/۸۶ (m3)ميزان رسوب توليدي 

 ۶/۳ ۱۸ ۰ درصد پوشش گياهي

 ۹۷/۹۴ ۱۰۰ ۸۲ درصد خاك لخت

 ۴۳/۱ ۷ ۰ ريزه سطحيدرصد سنگ

 ۲۶ ۵۰ ۸ )باالي آبكند(درصد شيب

 ۲ ۳ ۱  )خروجي آبكند(درصد شيب

 ۲ ۴ ۱ )پيشاني آبكند(درصد شيب

 ۶۳/۲۳ ۸/۳۸ ۲/۱۷ درصد رس

 ۶۹/۶۱ ۷۲ ۸/۴۶ درصد سيلت

 ۶۶/۱۴ ۶/۳۰ ۸/۸ درصد شن

EC (ds/m) ۴۵/۴ ۲/۹۰ ۱۷/۳۰ 

pH ۶۱/۶ ۹۵/۷ ۲۲/۷  

OC ۲۳/۰  ۲/۱  ۶۰/۰  

OM ۳۹/۰ ۰۶/۲ ۰۴/۱  

K ۶۵/۰  ۷/۷  ۹۳/۳  

Na ۶/۳۶ ۶۶۱ ۷۵/۳۲۹  

Ca+Mg ۴۰  ۱۹۲  ۳۳/۱۲۵  

  ۷۰/۴۷ ۴/۱۳۱ ۶۷/۱۳ طول

  m2(  ۰۳/۸ ۴۷/۳۳۸ ۳۲/۶۴(يشانيمساحت پ

  m2(  ۳۶/۴۱  ۸۶/۲۰۲۵  ۲۸/۳۰۳(يمساحت خروج

  km(  ۱/۱۹(طول جاده 

  ي مرتعيم، اراضي دي زراعي، اراضي آبي زراعير و لخت، اراضي باياراض  ي اراضيکاربر

  يسطح  يکيدرولوژيند هيفرآ

  

 bو a  آبکنـد و  يشانيا پيجاد و ي نقطه ايمساحت آبکند در باال

ب و مساحت آبکنـد رابطـه       ين ش ياگر ب .  هستند يطيب مح يضرا

 و يرسـطح يند زيند غالب مربوط به فرايم برقرار باشد فرآ يمستق

ـ       ـ ن ا يدر صورت وجود رابطه معکوس ب نـد  ين دو پـارامتر، فرآ    ي

 يدر واقع عالمت منفـ    . باشدي م يان سطح يغالب مربوط به جر   

ب  و عالمت مثبت نما معرف روانا      ين رواناب سطح  ي مب b ينما

 فـداغ و عالمرودشـت      ي در آبکنـدها   b ينما.  است يرسطحيز

نـد روانـاب    يانگر غالب بودن فرآ   ي بوده که ب   ي عالمت منف  يدارا

  ).۷جدول(جاد و گسترش آبکندها  است ي در ايسطح

   دهـد مـي   نـشان  bضـريب  كوچـك  بسيار مقادير ديگر عبارتبه
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۳۳۲  

  يدانيات مي از عمل با استفادهي آستانه توپوگرافيب رابطه توانيضرا. ۷جدول

 R2   رابطهينما b  دانيم

  ۲۶/۰  يمنف  ۱۵/۰  توان پيشاني منطقه فداغ

  ۰۰۶/۰  يمنف  ۰۶/۰  توان پيشاني منطقه عالمرودشت

  

 رسـد مـي  نظـر  به و نداشته آبكندها ايجاد در يمؤثر نقش شيب،

 بيـشتري  نقـش  اراضي نادرست كاربري و گياهيتخريب پوشش

 واقع عميق آبكندهاي روابط عالوه به دارند، آبكندها گسترش در

  و در عالمرودشـــت=x۰۱۹۲/۰ s -۱۵/۰منطقـــه فـــداغ  در

 ۰۶/۰- x۰۱۴۳/۰ s=۵ و ۴ يها شکل(باشديم.( 

ش ي فرسـا  ي توپـوگراف  يهاشود آستانه يده م يطور که د   همان

ـ  بـه دسـت آمـده در ا       يآبکند دو منطقـه فـداغ و   (ن پـژوهش  ي

دسـت آمـده توسـط       بـه  يهـا تـر از آسـتانه    نييپا) عالمرودشت

توانـد تفـاوت در     ين رونـد مـ    يا. باشدياد شده م  يپژوهشگران  

 از  ي حوضـه باالدسـت باشـد چنانکـه در تعـداد           ياهيگپوشش

 خوب بـه چـشم      ي و مرتع  ياد شده پوشش جنگل   ي يهاپژوهش

ن يي پا ي برا يگريل د يتواند دل يتفاوت در نوع خاک م    . خورديم

 مـا   ي در منطقه پژوهش   يدش آبکن ي فرسا يبودن آستانه توپوگراف  

 يا و پرتغال رخنمـون    ي انجام شده در اسپان    يهادر پژوهش . باشد

سنگ و افق تجمـع رس در عمـق کـم خـاک در منطقـه مـورد                  

ز افـق تجمـع     يک ن ي بلژ يدر کمربند لس  . ده شده است  يمطالعه د 

ـ  کـه ا   يشود در حـال   يده م يرس د  ط در منطقـه مـورد      ين شـرا  ي

تفـاوت در آب و     . خـورد يم م ن پژوهش کمتر به چش    يمطالعه ا 

ـ  ايتواند برايز ميهوا ن ديـده   كـه  چنـان .  باشـد مـؤثر ن رونـد  ي

 بـه  اروپـا  در آمـده  دسـت  بـه  هـاي آسـتانه  تريننزديك شود مي

 اسپانيا در ،)مناطق فداغ و عالمرودشت(پژوهش  اين هاي آستانه

 خشك نيمه هوايي و شرايط آب داراي كه شودمي ديده پرتغال و

 ايـن  در مطالعـه  مـورد  منـاطق  هـوايي  و آب شرايط هب نزديك و

 به دست آمده يش آبکندي فرسايآستانه توپوگراف. دارد پژوهش

ک يم و همکاران، در بلژ    يگر مانند وانوالها  يتوسط پژوهشگران د  

 ۰۲/۰ و   ۰۵۷۸/۰ب  يـ ق و کم عمـق بـه ترت       ي عم ي آبکندها يبرا

جنوب  در   يش آبکند ي فرسا يآستانه توپوگراف ). ۱۸(بوده است   

 به دست آمده است     ۰۱۰۲/۰ و در شمال پرتغال      ۰۱۵۷/۰ا  ياسپان

 نشان دادند کـه سـطح       ياپوزن و واندکرکوف، در مطالعه    ). ۱۶(

 مانند نوع   يطيط مح ي از شرا  ي در مجموع تابع   يآستانه توپوگراف 

 را  bشان تـوان    يا). ۱۷ (استم منطقه   ين و اقل  ي زم يخاک، کاربر 

 را  ي و آستانه توپوگراف   -۱۳۳/۰ا  ي و در اسپان   -۲۶۶/۰در پرتغال   

 بـه دسـت آوردنـد و    ۱۵۷/۰ا ي اسپان ي و برا  ۱۰۲/۰ پرتغال   يبرا

ک، فرانــسه و يــدر بلژ) t (يعنــوان کــرد کــه آســتانه توپــوگراف

  . به دست آمده است۰۹/۰ تا ۰۲۵/۰ن يس بيانگل

 يدهد که نما  يقات انجام شده در اروپا نشان م      ي تحق يبررس

b  گـر نـشانگر    ي بوده به عبـارت د     يت منف قاي از تحق  ياري در بس

ـ  بلژ ي و آبرفت  ي در مناطق لس   ي رواناب سطح  تأثير ک اسـت در    ي

 دوره  يها  در آبرفت  ين نما با اختصاص عالمت منف     ي که ا  يحال

جـاد و   ي در ا  ينـد روانـاب سـطح     يانگر غالب بودن فرآ   يچهارم ب 

 رابطـه آسـتانه     بستگی  همب  يگسترش آبکندهاست مورگان، ضر   

ـ  يي سـو  ي آبکنـدها  يشانيـ ا در پ   ر يتوپوگراف  تـا   ۰۷۲/۰ن  يزلند ب

ـ  کـه در ا    ي به دست آورد در صورت     ۴۹۶/۰ ن پـژوهش مقـدار     ي

ب يـ  در مناطق فـداغ و عالمرودشـت بـه ترت          بستگی  همب  يضر

  ).۱۰( است۱۳/۰ و ۵۴/۰

 توسـط  آمـده  بـه دسـت   آبكندي فرسايش توپوگرافي آستانه

: تاسـ  زيـر  بـه صـورت   جهـان  مختلف مناطق در ديگر محققان

 ، در)۱۶(همكاران  و مي، وانوالها۳/۶ تا ۸/۲پوزن، بين  و دسمت

كـم عمـق    آبكندهاي  و براي۷۸/۵عميق  آبكندهاي براي بلژيك

 تـا  ۶بـين   بلژيك و انگليس فرانسه، براي آستانه عالوه اين، به۲

  . باشد مي۰۲/۱پرتغال  و شمال۵۷/۱اسپانيا ، جنوب۹

هاي مختلف  در منطقه هاي مختلف آستانه توپوگرافي     پژوهش

 ارائـه  )۱۲( برگرفته از تحقيـق پـوزن و همکـاران،     ۶ شکلدنيا در   

  دهنـده چـين نـشان    هـاي نقطـه   در ايـن نمـودار خـط      . شده است 
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۳۳۳  
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  مساحت پيشاني و شيب پيشاني کل منطقه فداغ. ۴شکل

  

  

  

  

 

  

  مساحت پيشاني و شيب پيشاني کل منطقه عالمرودشت. ۵شکل

  

 ي پـر نـشان دهنـده کـاربر        يها و خط  يزن کشاور ي زم يکاربر

ـ طـور کـه در ا      ن همـا . باشـد يزار م زار و درخت  جنگل، بوته  ن ي

 ي کشاورز يهاي در کاربر  يشود آستانه توپوگراف  يده م يشکل د 

  . باشديتر منييپا

ــماره ۷ شــکلدر  ــتانه  ۱۱ خــط ش ــه خــط آس ــوط ب  مرب

منطقـه فـداغ و     ) يشاني شده پ  يبند دسته يهاداده(يتوپوگراف

 يبند دسته يهاداده(ي مربوط به خط آستانه توپوگراف     ۱۲خط  

باشـد کـه    يمربوط بـه منطقـه عالمرودشـت مـ        ) يشانيشده پ 

 نمـودار بـاال نـشان       ي را رو  ين دو منطقه مطالعـات    يت ا يموقع

  .دهد يم

  

 بحث

 در مناطق مـورد  يرابطه توان دهد،مي حاضر نشان پژوهش نتايج

 يبطـه در هـر دو منطقـه منفـ         ن را ي ا يمطالعه برقرار بوده و نما    

 روابـط و    ينمـا .  است يباشد که نشان دهنده رواناب سطح      يم

هـا   ر منطقـه  ين مناطق نسبت به سا    ي  در ا   يعدد آستانه توپوگراف  

ب مقـدار   يرا با کاهش مقدار شـ     يدهد ز ي را نشان م   يعدد کمتر 

 هايويژگي. ابد و بلعکس  ييش م يثر از رواناب افزا   تأمساحت م 

 در آبكند توپوگرافي آستانه رابطه بر را تأثير رينبيشت حوزه شكل

 فيزيكـي  و شيميايي سپس پارامترهاي داشته، مطالعه مورد مناطق

 آبكنـد،  آستانه گسترش رابطه در .اندداشته را تأثير بيشترين خاك

 عمـق  بـه  عـرض  نسبت و عمق ويژهبه آبكند ابعادي پارامترهاي

 عمـق  افـزايش  و آلـي ادهم افزايش .دادند نشان را خود بارز نقش

. است داشته به دنبال را توپوگرافي آستانه نسبي آبكندها، افزايش

 و داشـته  آسـتانه  رابطـه  بـر  را اثـر  كمترين خاك، اسيديته پارامتر

 جريـان  كـه  مناطقي در .است بوده اثربي كه توان گفتمي تقريبا

 گردتر است، آبكندي فرسايش گسترش در غالب فرآيند سطحي

 تـر كشيده و توپوگرافي آستانه كاهش باالدست سبب زهحو شدن

 آبكنـدي  فرسـايش  توپـوگرافي  آستانه افزايش سبب حوزه شدن

 جريـان  غالـب  فرآينـد  بـا  در منـاطق  رونـد  ايـن  .اسـت  گرديده

 سـيلت  درصـد  رفـتن  بـاال  .باشـد مـي  عكس معموالً زيرسطحي،

   رس، درصـد  و افـزايش  توپـوگرافي  آستانه كاهش سبب معموالً
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۳۳۴  

  
مرکز : ۲)  انتشار نشدهيها پوزن داده (يدانيک مطالعه ميمرکز بلژ: ۱ نمودار  در مناطق مختلف،ي آستانه توپوگرافيهاسه خطيمقا. ۶شکل 

) ي توپوگرافيها و نقشهيي هوايهال عکسيتحل(پرتغال : ۳) ۱۹۹۶واندل و همکاران ) (ي توپوگرافي و نقشه هايي هوايل عکس هايتحل(ک يبلژ

مطالعه (ا يتانيجنوب بر: ۵) ۱۹۹۶واندل و همکاران ) (ي توپوگرافيها و نقشهيي هوايهال عکسيتحل(فرانسه : ۴) ۱۹۹۶ و همکاران واندل(

پاتون و ) (ي توپوگرافيها و نقشهيي هوايها عکسيليتحل) ( پراکندهيهازار و درخت بوتهيکاربر(کا يکلرادو آمر: ۶)  بودرمنييصحرا
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  ).۱۹۸۸ن يسون و ارسکين) (يدانيمطالعه م) (ها کف درهي باتالقيزارهاين(ا يوت ولز استرالوساين: ۱۰) ۱۹۸۸خ،يتريد
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   آستانه يهاسه با خطي شده در مقايبند دستهي آبکندهايشاني پينمودار رابطه آستانه توپوگراف. ۷شکل

  ) ارائه شده توسط پوزنيمنحن(در نقاط مختلف جهان 

  

 كـه  داد نـشان  پژوهش اين نتايج. ستا شده آستانه افزايش سبب

 زمين، ماندن بدون پوشش و لخت و سديم جذب نسبت افزايش

بـه  . اسـت  شده آبكندي فرسايش توپوگرافي آستانه كاهش سبب

 زيرسـطحي  تحقيق، رواناب مورد آبكندي مناطق در رسدمي نظر

 بـا  بايـد  منظـور  بدين باشد، داشته آبكندها ايجاد در يمؤثر نقش

 بـه حـذف   عميـق،  هـاي ريـشه  سيـستم  با گياهيوششپ استقرار

 جلـوگيري  آبكنـدها  گـسترش  از و پرداختـه  زيرسطحي رواناب

 مبارزه بـا    يتوان برا يق، م ين تحق ي ا يهاافتهي با توجه به     .نماييم

 ماننـد عالمرودشـت و      يان داشـت، در منـاطق     يـ توان ب يآبکند م 

ه يـ  در گسترش آبکنـد نقـش دارد، تخل        يان سطح يفداغ، که جر  



  ... منطقه ازدو  در آبكندي فرسايش توپوگرافي آستانه بررسي
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ــر ــئن جريس ــع و مطم ــهي ــان ب ــشيوس ــ يله زهک ــتقرار ي ا اس

توانـد در کنتـرل آبکنـد       يق، مـ  يـ  عم يهاشهي با ر  ياهيگ پوشش

 يش زبـر  ي بـا افـزا    ياهيـ گ پوشش ياي عالوه اح  به. ديکمک نما 

 خــاک، در کنتــرل و کــاهش خطــر يآلــش مــادهيســطح و افــزا

 يهـا ن اصـالح خـاک    يچنـ هم. باشدي م مؤثر،  يش آبکند يفرسا

 در کنترل   يمؤثرها، اقدام    به کمک اصالح کننده    يمي سد شور و 

ـ نماي مـ يش آبکنـد يآبکند و کاهش خطر فرسـا   بـه منظـور   . دي

 بـه   ياهيـ توان با استقرار پوشـش گ     يکاهش گسترش آبکندها م   

زان روانـاب  يـ کاهش سطوح لخت فاقد پوشـش پرداخـت تـا م          

 را کاهش داد و در کوتاه مدت به کاهش سـطح حـوزه              يسطح

ـ اقع در باال دست آبکندها از طر     ز و يآبخ  اقـدام  يبنـد ق بانکـت ي

 از  ي از روانـاب سـطح     ينمود تـا بـا وارد کـردن مقـدار کمتـر           

ـ د ز يبا توجه به تول   .  آبکندها کاست  يگسترش طول  اد روانـاب   ي

 ي خـاک  يتوان با احداث بنـدها     ي در باالدست آبکندها م    يسطح

ا  ري آبکنــدها، روانــاب ســطحيک متــر در انتهــايــبــه ارتفــاع 

 در اطراف   ياهيگله استقرار پوشش  ين وس ي نمود تا بد   يآور جمع

ـ ان ا يـ ان ب ير باشد در پا   يپذ امکان يشتريآبکندها به سهولت ب    ن ي

 ي رو يشتريقات ب ي تحق يستيرسد که با  ي به نظر م   ينکته ضرور 

جـاد و   يسم ا يـ  آبکند و مکان   ي دارا يها  دامنه يدرولوژيان ه يجر

ـ جاد پديگسترش آنها از نظر ا     کنتـرل در  يهـا انحـالل و راه ده ي
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