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  چکیده
 .شودمی مختلف ازجمله فرسایش دچار آسیب هاي پدیدهبرخوردار است که در اثر  اي ویژهبستر تولید غذا و حیات بشر از اهمیت  عنوان بهخاك 

با توجه به اهمیت، خسارت و . دشو میمهم فرسایش آبی، فرسایش آبکندي است که موجب بروز مشکالت و خسارات زیادي انواع یکی از 
در جداگانه و فاز  سهفرسایش آبکندي ایران در وضعیت براي بررسی  اتیپروژه تحقیق 1380فرسایش آبکندي در کشور، از سال  گیدگستر
 مطالعه 3و  2 فازهايهاي باقیمانده نیز در و بقیه استان مشارکت داشته ها استانبیشتري از تعداد  1در فاز . دشروع شکشور  مختلف هاي استان

تاریخی مانند عکس ها با استفاده از مدارك مساحت فرسایش آبکندي در هر یک از استان. است شده چاپنیز تهیه و  ها آن هاي گزارششدند و 
 شده ارائه پوگرافی تهیه ووبر روي نقشه ترقومی  صورت بهو نقشه پراکنش آبکندها  شده مشخصو بازدیدهاي صحرایی اي تصاویر ماهواره ،هوایی
، با چه وده بارشطح دریا، با چه دما، محدآبکندها در کجاي زمین منظر، در چه رقوم ارتفاعی از س که شده مشخص مذکور تحقیق نتایجدر . است

از نظر  ها آنعلل ایجاد  داراي چه کاربري اراضی هستند و اکنون همو  ایجادشده در گذشتهبر روي چه کاربري  ،و خاکی شناسی زمین هاي ویژگی
نظیر طول، عرض، عمق،  شناسیشکل هاي ویژگیآبکندهاي مورد بررسی از نظر  شده معینهمچنین  .عوامل طبیعی و یا انسانی چه بوده است

د ررسی شبضمناً . گیرند میمطرح قرار  يهاشکل مقطع عرضی، نوع پالن عمومی و پیشانی آبکند داراي چه وضعی هستند و در کدام یک از طبقه
 ،شده انجامه فاز س هاي گزارشاز  قیقدر این تح .موفق عمل کرده است یک کدامچه نوع اقدامات کنترلی صورت گرفته و  مذکورکه در آبکندهاي 

تماب انجام شد  میاندازي با نقشه رقو هم رويتهیه و  (ARC/GIS)اطالعات جغرافیایی  هاي سامانه در محیطیک نقشه پراکنش آبکندهاي ایران 
نزدیک نتایج نشان داد که . آبخیز داراي اولویت حفاظت مشخص شد هاي حوزه ،آبکندي هاي پهنهتجزیه و تحلیل اطالعات توزیع مکانی پس از و 

، 4426، 2141 هاي کدفرسایش آبکندي است و زیر حوضه تأثیرتحت ) هکتارمیلیون  دو و نیم نزدیک(به یک و نیم درصد مساحت کشور 
به  2133و  2163، 2234، 4413، 2423 کد هاي حوضهو زیر در حوضه به ترتیب از نظر سهم گسترش فرسایش آبکندي  2132و  2424، 2423

  .مدیریت و حفاظتی هستند هاي ریزي برنامهاولویت  اراياز آبکندي شدن د متأثرسطح مقدار  ترتیب از نظر
  

  هاي آبخیز، ایرانحفاظت خاك، حوزه ،اولویتآبکند، : کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
برخوردار است که  اي ویژهبستر تولید غذا و حیات بشر از اهمیت  عنوان بهخاك انسان براي ادامه حیات خود به مواد غذایی نیاز دارد و 

انـواع فرسـایش آبـی، فرسـایش      تـرین  مهـم یکـی از  . )1379رفـاهی  ( شودجمله فرسایش دچار آسیب می مختلف از هاي پدیدهدر اثر 
و در  ونقـل  حمـل هزینـه  افـزایش  شود و در نتیجه  آالت کشاورزي میامکان تردد وسایط نقلیه و ماشین آبکندي است که باعث کاهش

هدر در این نوع فرسایش، همچنین  .شود میهاي ارتباطی  برخی موارد موجب خراب شدن محصوالت کشاورزي به دلیل عدم وجود راه
، که پیامد آن پرشدن مخـازن سـدها، کـاهش    )Morgan  ،2003(. رفت خاك چندین برابر بیشتر از فرسایش سطحی و شیاري است

کلی فرسایش آبکندي از سـه نظـر در بـین     طور به. است ها آنها و تخریب اراضی کشاورزي زیردست  ها، رودخانه ظرفیت انتقال آبراهه
هـا  رسوب نسبت بـه سـایر فرسـایش    و دوم تولید چند برابري شده انجامدرباره آن  یاول تحقیقات کم. انواع فرسایش آبی اهمیت دارد

ها و سوم تخلیه  گذاري رودخانه و رسوب تولیدشده حاصلخیز، هدر رفت خاك شده احداثنظیر پاشمان و سطحی براي مخازن سدهاي 
توانـد بـه تشـدید بحـران کمبـود آب کمـک نمایـد        و در مناطق خشـک مـی   سالی خشکرطوبت خاك و آب زیرزمینی که در شرایط 

)Poesen 2003کاران،و هم.(  
اکولوژیک از  هاي محیطدهد که نیاز است دانسته شود آبکندها در چه در باره فرسایش آبکندي نشان می شده انجامبررسی تحقیقات 

). 1394 ،صوفی( شوند میفیزیکی و شیمیایی و چه اقلیمی ایجاد  هاي ویژگینظر بارش ساالنه، طبقات ارتفاعی، چه نوع خاك با 
)Poesen  شناسی آبکندها از نظر هاي شکلدومین چالش موجود در زمینه فرسایش آبکندي شناخت ویژگی). 2003 همکاران،و

. است مؤثرشناسی آبکندها عوامل متعددي در تغییر پارامترهاي شکل. ها در رابطه با تغییر شرایط اکولوژیک استابعاد و تغییر آن
ها هاي ایجاد و گسترش آنفرایندها در پی بردن به کند استفاده از عالئم ظاهري آنمی هاي آبکندها را دو چنداناهمیت ویژگی آنچه

  .نمایداست که در مبحث کنترل فرسایش آبکندي بسیار نقش ایفاء می
، رفاهی( حالی کهمتر داشته باشد در  9/0که عمقی کمتر از  گوید میخود به آبکندي کوچک  بندي طبقهدر ) 1378، احمدي (

از نظر عمق قرار گیرند  گیري مورد اندازهلذا الزم است ابتدا آبکندهاي ایران . داند میمتر را آبکند کوچک  دواز  تر کوچکعمق  )1379
نیز  بندي طبقه طبقاتشود و فلسفه  ارائهآبکندها از نظر عمق  براي بندي طبقهو سپس بر اساس منابع خارجی و سپس داخلی یک 

  :زیر تقسیم کرده است به شرحعمق به سه دسته  بر اساسرا آبکندها  ایشان. شودبیان 
  اندازه  عمق
 کوچک  متر 9/0عمق کمتر از : الف
  متوسط  متر 5/4تا  9/0عمق بین : ب
  بزرگ  5/4تر از عمق بزرگ: ج

  :هاي زیر تقسیم کرده استعمق به دسته بر اساسآبکندها را ) 1379، رفاهی( که درحالی
  اندازه  عمق

 متر 2تا   کوچکآبکند 
  متر 5تا  2  آبکند متوسط

  متر 10تا  5  آبکند بزرگ
  متر 10تر از بزرگ  آبکند خیلی بزرگ

 ها آنمهم است که دانسته شود آبکندهاي مورد مطالعه داراي چه دوره تکاملی هستند که از شاخص پیوستگی  کنترلاز نظر زمان 
براي  تواند میرد و اولویت کنترل ک بندي طبقه) جوان( و ناپیوسته) مسن( را به دودسته پیوسته ها آن توان میو  شود میاستفاده 

  .بیشتر خواهد بود ها آنباشد زیرا امکان تولید رسوب و پیشروي  ها جوان
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، Govers ،1990) .(Poesen و Poesen (اند  دهشبندي نیز طبقه 2بر مبناي نسبت عرض به عمق 1مالحظات عملی بر اساسآبکندها 
از طرف دیگر . تواند خسارات زیادي را براي کشاورزان ایجاد کندتر از یک عرض به عمق میهاي بزرگدر اراضی زراعی نسبت). 1993

مواد آلی و کود شیمیائی را با  قادر استاست که  حاصلخیزاي از فرسایش خاك در این آبکندها مربوط به خاك سطحی و  بخش عمده
هاي کنترل آبکند  قابل کنترل بوده لذا اولویت اول از نظر پروژه به سهولتاز طرف دیگر این آبکندها . نابع آبی انتقال دهدخود به م

مورد بحث محققین این فن قرار این موضوع است اما هنوز  شده انجامگرچه مطالعات زیادي درباره علل ایجاد آبکند  .دشومحسوب می
ده است شمنجر به ارائه سه نظریه کلی درباره علل ایجاد آبکند  شده انجاممجموعه تحقیقات ). Graf، 1973) .(Soufi ،1997( دارد
  :از اند عبارتکه 

  3انسان وسیلهبهطبیعی  هاي سازگان بومتخریب  -1
  4تغییر اقلیم -2
  6وقایع یا تغییرات تصادفی در مقدار و فراوانی 5سامانهتغییرات درونی  -3
  
بردار عنوان بهرهترین آن عامل انسان یا اقدامات انسان بههستند که امروزه مهم تأثیرگذارعوامل متعددي در ایجاد آبکند  معموالً 

عنوان مثال در کاربري جنگل کمتر آبکند به. براي مطالعه فرسایش آبکندي ابتدا نوع کاربري اراضی در ایجاد آبکندها نقش دارد. است
که علت آن تخریب مراتع و تبدیل مراتع  شودمراتع و دیمزارها بیشتر این نوع فرسایش در ایران مشاهده می شود ولی درمشاهده می

وقتی کاربري اراضی مشابه است ولی در . از وضعیت خوب یا متوسط به وضعیت فقیر و یا تبدیل مراتع به دیمزارهاي کم بازده است
 احتماالًدر چنین حالتی . تواند نقش ایفاء کندایر عوامل نظیر پستی و بلندي میشود در این حالت سبخشی از آن آبکند ایجاد می

که تغییر ) 2005و همکاران،  Valentin(دادهدر دنیا نشان شده انجامتحقیقات  .ها استشیب قسمتی از کاربري بیشتر از سایر بخش
  .از تغییر اقلیم بر فرسایش آبکندي داشته است يبیشتر تأثیريکاربري اراضی 

این شکل از  رويموجود در باره فرسایش آبکندي در کشورهاي مختلف و عدم وجود تحقیقات جامع و هدفمند  هاي بررسیبا توجه به 
کشور مورد بررسی  هاي موجود در باره فرسایش آبکندي در شرایط میدانیشد که بسیاري از نظریهتصمیم گرفته ،فرسایش در ایران

 و همکاران،  صوفی( 1380فاز از سال  سهایران در  هاي استاندرباره فرسایش آبکندي در  شده انجامبا توجه به تحقیقات  .قرار گیرد
جدید بر  هاي نظریه ارائهنهایی و  بندي جمعبراي تحلیل و  رسد میبه نظر  )1394 ،بیات و صوفی( ).1395 ،بیاتو  صوفی( .)1396

نهایی براي آبکندهاي ایران استخراج و در  گیري نتیجهتلفیق و  فازهادر این  شده انجاماساس شواهد موجود الزم است کلیه مطالعات 
  .دسترس جوامع دانشگاهی، تحقیقاتی و اجرایی قرار گیرد

  
  ها روشمواد و 

جمع آوري و در قالب یک الیه  بود، شده انجام 1388تا  1381که در سه مرحله مختلف از سال  اطالعات طرح براي انجام این تحقیق 
با استفاده  ها استاناطالعات و اسناد موجود، نقشه اقالیم  ابتدا با بررسی ها پروژهدر این . استفاده شد رقومی اطالعات پراکنش آبکندها

مدیریت آبخیزداري و مراکز  هاي گزارشاز روش دومارتن گسترده حاصل از مطالعات جاماب تهیه و بر اساس اطالعات موجود در 
هوایی،  هاي عکساي و صحرایی و در صورت لزوم بررسی تصاویر ماهواره بازدیدهاي، ها استان تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی

                                                        
1 . Practical 
2 . Width/Depth 
3 . Human impact 
4 . Climate change 
5 . Intrinsic change 
6 . Random frequency-magnitude variations 
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دو منطقه داراي فرسایش . مشخص شد 250000/1توپوگرافی  هاي نقشهي بر روي آبکنداطق داراي فرسایش موقعیت جغرافیایی من 
مرحله تکاملی،   از نظر موقعیت مکانی، ها آبکند بندي طبقهي در هر اقلیم از استان انتخاب و در هر یک از دو منطقه منتخب، آبکند

معرف  عنوان به آبکند از هر طبقه یک. گیرد میو شکل مقطع آن صورت  آبکندپروفیل عمودي سر  ، آبکندشکل پالن عمومی  
، شناسی زمیناطالعاتی نظیر سازند  آبکندبراي هر . شد براي آن انجامبرداري از خاك برداري و نمونهعملیات نقشه و شده انتخاب

 آبکندخسارت حاصل از  علل ایجاد، میزان و نوع  ، شکل شناختیهاي ویژگی ، کاربري اراضی، آبکندو اطراف  باالدستشیب اراضی در  
. است شده فراهم اي صفحه هشتیک شناسنامه  آبکندهامشخصات  آوري جمعبراي . شود می آوري جمعدر محل و خارج از آن 

نهایی  هاي گزارشکه جزئیات نتایج در  هدشدیگر از هر منطقه تکرار می آبکند 2در  برداري نقشهفوق بدون عملیات  هاي گیري اندازه
  .است شده ارائهطه ومرب

   
  تماب 4کد آبخیز  هاي حوزهو  آبکندي در سطح کشور هاي پهنهتوزیع  -1نقشه 
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 ،(ARC/GIS)هاي اطالعات جغرافیایی سامانه در محیط او تهیه نقشه کشوري پراکنش آبکنده ، تجمیعپس از دریافت اطالعات
ها و جدول(حاصله با تحلیل اطالعات انجام و  ،)تماب وسیلهبهشده  کدگذاري(هاي آبخیز کشور مرز حوزهاندازي با نقشه  هم روي
  .دمشخص ش یحفاظتاقدامات اولویت  هاي آبخیز دارايحوزه و هاي آبکندي انجامتوزیع مکانی پهنه، )ها نقشه

  
  نتایج و بحث

 تـأثیر تحـت  ) هکتـار  2335000حـدود  (، نزدیک به یک و نـیم درصـد مسـاحت کشـور     شده انجامبر اساس نتایج تحقیق و محاسبات 
  .دهد میتماب را نشان  4کد آبخیز  هاي حوزهآبکندي در سطح کشور و  هاي پهنهتوزیع  1نقشه  فرسایش آبکندي است که

  در حوضه  ش آبکنديبه ترتیب از نظر سهم گسترش فرسای 2132و  2424، 2423، 4426، 2141 کد زیر حوضهپنج  
 مساحتبه ترتیب از نظر  2133و  2163، 2234، 4413، 2423کد  هاي زیر حوضهو ) درصد فرسایش آبکندي نسبت سطح کل(

آبخیز کشور از نظر  هاي حوزهاولویت اول  20و حفاظتی هستند که  یمدیریت هاي ریزي برنامهاز آبکندي شدن در اولویت  متأثر
  .است شده ارائه 2و  1 هاي جدولدر تماب  4کد بندي طبقه بافرسایش آبکندي 

زیرحوضه مذکور داراي بیشترین سطح  20، از دو میلیون هکتار با بیش آبکندهاکالن کشوري سطح بعد از  دهد کهنشان می 1جدول 
گسترش این نـوع فرسـایش مطـرح    ) درصد(موضوع اولویت هر زیر حوضه در داشتن سهم  2از این پدیده هستند ولی در جدول  متأثر

  .گیرد برمیه را در چه درصدي از کل منطق هاهر یک از زیرحوضهدر  دهد که مییت مذکور نشان واست و اول
 ندرصـد ایـ   60بـیش از  بـوده و   ي کاربري مرتـع ضـعیف  ادار داردرصد این مناطق اولویت 35دهد که هاي پایه نشان میبررسی داده

کـه از نظـر    ایـن  توجـه  قابـل نکته . هستندحساسیت سازندها  گانه دهدر مقیاس و بیشتر  6مناطق داراي سازندهاي با درجه حساسیت 
  .است شده واقع) درصد 80( خشک نیمهو ) درصد 25(در اقلیم خشک  ن مناطقاز ای اي عمدهاقلیمی بخش 

  
 آبکندي هاي پهنه احتسمقدار متماب بر اساس  4کد آبخیز  هاي حوزهترتیب اولویت  - 1جدول 

Parameter/Basin non-gully Total Gully Area % Gully Area ha order 
2423 279748.9 440392.6 36.477 160643.7 1 
4413 483831.1 581834.6 16.844 98003.5 2 
2234 452185.8 548817.6 17.607 96631.8 3 
2163 315960.0 398227.4 20.658 82267.4 4 
2133 222538.2 303599.9 26.700 81061.7 5 
2424 163229.3 241336.4 32.364 78107.1 6 
2121 338837.9 406713.2 16.689 67875.3 7 
2614 1062767.3 1121369.7 5.226 58602.5 8 
2141 52719.6 108764.0 51.528 56044.4 9 
2232 306010.6 358756.4 14.702 52745.8 10 
4741 531973.0 581626.7 8.537 49653.6 11 
4414 276670.2 322558.4 14.226 45888.2 12 
4912 2621903.8 2666896.9 1.687 44993.1 13 
4764 5558746.3 5603317.5 0.795 44571.2 14 
2215 355347.8 399144.4 10.973 43796.5 15 
2231 281892.9 323862.9 12.959 41970.0 16 
2235 1139759.0 1179662.0 3.383 39903.0 17 
4712 857234.5 894837.5 4.202 37603.1 18 
4742 1020456.4 1057483.1 3.501 37026.7 19 
173 294149.6 330750.9 11.066 36601.2 20 
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 حوضه از سطح آبکندي هاي پهنه سهمتماب بر اساس  4کد آبخیز  هاي حوزهترتیب اولویت  - 2جدول 
Parameter/Basin non-gully Gully Area ha Grand Total Gully Area % Order 

2141 52719.6 56044.4 108764.0 51.528 1 

4426 23274.5 21043.1 44317.7 47.482 2 

2423 279748.9 160643.7 440392.6 36.477 3 

2424 163229.3 78107.1 241336.4 32.364 4 

2132 36852.3 13819.5 50671.8 27.273 5 

2133 222538.2 81061.7 303599.9 26.700 6 

2163 315960.0 82267.4 398227.4 20.658 7 

2234 452185.8 96631.8 548817.6 17.607 8 

2162 31388.0 6462.7 37850.7 17.074 9 

4413 483831.1 98003.5 581834.6 16.844 10 

2121 338837.9 67875.3 406713.2 16.689 11 

3033 157491.0 29774.8 187265.8 15.900 12 

2232 306010.6 52745.8 358756.4 14.702 13 

4414 276670.2 45888.2 322558.4 14.226 14 

522 166448.9 25216.2 191665.0 13.156 15 

2415 227918.0 34455.2 262373.2 13.132 16 

2413 195091.3 29453.4 224544.7 13.117 17 

2231 281892.9 41970.0 323862.9 12.959 18 

2144 104940.7 15423.7 120364.4 12.814 19 

1625 197176.0 26953.3 224129.4 12.026 20 

  
 گیري نتیجه

اطالعـات ایـن نقشـه مربـوط بـه      . اسـت  تولیدشـده  نقشه آبکندهاي ایران براي اولین بار در پژوهشکده حفاظـت خـاك و آبخیـزداري   
بـراي آبکنـدهاي بـا مسـاحت     برداشت میدانی و تهیه نقشـه   اینکه ذکر قابلنکته  .بوده است 1390سال قبل از میدانی تا  هاي برداشت

 توپـوگرافی  هـاي  نقشـه  هـا  آنهکتار صورت گرفته است زیرا مقیـاس بررسـی آبکنـدها و تعیـین محـدوده       500از  تر بزرگمساوي یا 
   .بوده است 1:250000ایران و نقشه خروجی در هر استان مقیاس  1:25000

 ایجادشـده  اي مدیترانـه و سـپس در اقلـیم    خشـک  نیمـه که غالب مناطق آبکندي در دو اقلیم خشک و  دهد میموجود نشان  هاي داده
از نظـر   .بعـدي قـرار دارنـد    هـاي  ردهو مراتع متوسط و اراضی کشـاورزي در   اند ایجادشدهغالب آبکندها در مراتع با وضعیت فقر  .است

آبکندها در تخلیـه رطوبـت    تأثیربا توجه به  .گیرند میهفت و شش قرار  طبقاتدر  عمدتاًبکندي ایران حساسیت به فرسایش مناطق آ
اسـتفاده از اطالعـات   بـا   رسـد  مـی در مراتع و اراضی کشاورزي و وجود تغییر اقلیم بـه نظـر    مخصوصاًخاك و کاهش تولیدات گیاهی 

 .اي کنترلـی انجـام داد  هـ پـروژه  اقـدامات و  مناطق آبکندي ایـران را از نظـر   بندي اولویتدر طرح ملی آبکندهاي ایران بتوان  شده تهیه
 هـاي  و لوله هاي راهو خسارت چند صد میلیارد ریالی در بخش تخریب اراضی زراعی و مراتع،  توجه قابلآبکندهاي ایران با این مساحت 

بایـد توجـه داشـت کـه      .اي مطالعه، پیشگیري و کنترل برخوردارندمسکونی از اهمیت خاصی بر روستاهاينفت و گاز و تخریب  انتقال
گذشته است و از طرفی با توجه به اهمیت موضوع فرسایش آبکنـدي و خسـارات    سال 15متوسط مربوط به  طور به ها نقشهاین آمار و 

بینـی اعتبـارات الزم بـراي     پـیش  بهلین مربوطه نسبت وآبخیز کشور و دیگر مسئ هاي حوزهمترتب از آن، شایسته است مدیریت کالن 
  .نتایج حاصله اهتمام خاصی نشان دهند کارگیري بهو  ها نقشهبروز رسانی اطالعات و 
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 تقدیر و تشکر
استفاده که با  است »ایران هاي آبکندبندي مورفوکلیماتیک بررسی و طبقه«پروژه تحقیقاتی  این پژوهش مستخرج از بخشی از نتایج

و  از همراهی و مساعدت مسئولین محترم پژوهشکده وسیله بدینرسیده و  به انجاماز امکانات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 
  .سپاسگزاري می شود زحمات مجریان استانی
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