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چكيده
فرسایش خندقي یكي از انواع پدیده هاي ژئومورفيک است .هر ساله خسارت هاي زیادي به
اراضي كشاورزي ،مرتعي و جاده ها وارد مي كند .شناسایي علل و مدل سازي آن نقش مهمي در
مدیریت حوضه هاي آبریز دارد .یكي از انواع فرسایش خندقي ،فرسایش خندقي موقتي است.
در حال حاضر مدل  EGEMتنها مدلي است كه مي تواند این نوع فرسایش را ارزیابي كند .زیر
حوضه لنبران در سمت ضلع شرقي رودخانه اهرچاي واقع شده است .مساحت این زیر حوضه
 20118هكتار ميباشد و سرشاخه اصلي رودخانه اهرچاي محسوب ميشود .این حوضه بين
سال هاي  1378تا  1395پس از بارندگي مورد بازدید ميداني قرار گرفت .خندق هاي موقتي در
این منطقه در فصول پایيز ،تابستان و بهار مخصوصا با بارش هاي رگباري ایجاد مي شوند ..داده
هاي الزم براي اجراي مدل  EGEMجمع آوري شد .در تحليل هاي كمي نيز از نرم افزارهاي
 Excelو  SPSSاستفاده شد .با توجه به تحليل هاي صورت گرفته بين پارامترهاي اندازه گيري
شده و نتایج حاصل از مدل باالترین ضریب همبستگي بين عمق ،سطح مقطع  ،حجم و پهناي
برآورد شده و اندازه گيري شده بترتيب با ضریب همبستگي  0/818 ،0/845 ،0/849و 0/814
وجود دارد.
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مقدمه

یکی از مهمترین انواع فرسایش آبی ،فرسایش خندقی است در مناطق خشک و نیمه خشک جهان موجب تغییرات قابل
مالحظه در ارا ضی می شود و پیامدهای زیانبار اقت صادی و اجتماعی دارد (خایر 1و همکاران2006 ،؛ مارکر 2و همکاران،
2008؛ دسمت 3و همکاران .)1999 ،این نوع فرسایش از مهمترین و پیچیده ترین نوع فرسایش می باشد که جهت کنترل
آن باید عوامل موثر را شناخت (احمدی1390 ،؛ .)243رشد خندق در اغلب موارد به عنوان معیار عمده تغییرات محیطی در
نظر گرفته می شود برای اینکه ر شد آن سریع و جزو ا شکال فر سایش عادی نمی با شد (بیاتی خطیبی1383 ،؛  .)54و به
دلیل تمرکز جریان آب در شـــیارهای کوبک به راحتی حجم زیادی از خاک های ریز دانه در مدت کوتاهی به واســـطه
فر سایش خندقی ن سبت به سایر عوامل فر سایش جابجا می شود (رایان2010 ،4؛  .)288طبق نظر پو سن خندق ها کانال
هایی ه ستند که م ساحت مقطع عر ضی آنها بیش از  929سانتی متر مربع باشد ،البته این ا صطالح برای اولین بار تو سط
هیوج در سال  1977به کار برده شد (پوسن .)94 : 2003 ،5کمتر از این آستانه شیار نام دارد .این نوع فرسایش آبی موجب
کاهش شدید حاصلخیزی خاک و تولید بار رسوبی فراوان گردد .رسوب گذاری در مسیر سازه های انسانی و تخریب آنها
از اثرات این نوع فرســایش اســت ( اســماعیلی و همکاران1394 ،؛  .)92در بســیاری از نقام ممکن اســت عوامل موثر در
رخداد فر سایش خندقی تا حدودی همگن و م شابه با شد ،اما ر شد و گ سترش فر سایش خندقی از منطقه یا ناحیه ای به
ناحیه دیگر متفاوت ا ست و تابع عوامل یک سان ،همگون و م شترک نی ست (توکلی1394 ،؛ ر ستمی زاد .)1393 ،ویژگی
های توپوگرافی مانند حوضه باال دست خندق ،شیب و شکل ناهمواری از فرآیندهای مهم و کلیدی در شکل گیری خندق
هستند (فوستر1986 ،6؛ دسمت 7و همکاران1999 ،؛ کناپن و پوسن2010 ،8؛ داگاپتی 9و همکاران .)2013 ،فرسایش ناشی
از ایجاد خندق های موقتی در خاک های زیر کشت معموال بعد از عملیات کاشت و برداشت بیشتر اتفاق می افتد و موجب
تلفات خاک شده و همچنین از سودمندی و کارایی عملیات کشت کاسته می شود
(آزت 10و همکاران1990 ،؛ وندال 11و همکاران1993 ،؛ پوســن 12و همکاران1996 ،؛ کاپرا 13و همکاران .)2005 ،اخیرا بر
اساس مطالعات میدانی در اروپا ثابت شده است که بر اثر ایجاد خندق های موقتی ساالنه  2تا  90متر مکعب در هکتار در
سال خاک از دسترس خارج شده و از بین می رود (پوسن و همکاران1996،؛ کاسالی 14و همکاران1999 ،؛ والکارسل 15و
همکاران2001،؛ ایزیگارد2003 ، 16؛ کاپرا 17و همکاران2002 ،؛ کاپرا و همکاران  .)2005تحقیقات زیادی در سطح جهانی
و ایران در ارتبام با فرسایش خندقی انجام شده است که عمدتا در زمینه تهیه نق شه و شنا سایی وضعیت فعلی فر سایش
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خندقی ( ویودی 1و همکاران1997 ،؛ گابریز 2و همکاران ،)2003 ،تعیین میزان گ سترش خندق ها طی سال های مختلف
(دابا 3و همکاران2003 ،؛ وندکرکف 4و همکاران2003 ،؛ رئیسی نشام و همکاران )1390 ،با استفاده از تفسیر عکس های
هوایی ،تصاویر ماهواره ی در کنار بررسی های میدانی انجام شده است .در اینجا به برخی از کارهای انجام شده در ایران
و جهان ا شاره می شود .تکوا و همکاران ( )2014مدل  EGEM5را برای پیش بینی فر سایش خندق های موقتی در سا
های  2008و  2009در منطقه موبی نیجریه بکار بردند .نتایج نشـــان می دهد که حجم و توده خاک فرســـایش یافته را
بخوبی پیش بینی می کند ولی پیش بینی قابل قبولی از مساحت منطقه هدر رفت خاک نمی دهد.
نور محمدی و همکاران ( )2014با برر سی روابط حجم – طول  90مقطع عر ضی در بخ شی از خندق های موقتی جنوب
اســتان ایالم بیان داشــتند که رابطه حجم -طول ،رابطه حجم – مســاحت و شــیب نمی تواند برای دســت یابی به حجم
خندق های موقتی مناسب باشد .کمپانی زارع و همکاران ( )2011در پژوهشی از  5منطقه استان فارس با کاربری اراضی،
خصوصیات خاک و آبخیزداری متفاوت  146خندق موقتی را بررسی و مطالعه کردند نتایج نشان می دهد که ارتبام معنی
داری بین حجم و متوســط ســطح مقطع با عمق خندق ها در مقاطع مختلف وجود دارد .کاپرا 6و همکاران ( )2011ویژگی
های مورفولوژیکی خندق های موقتی را در سی سیل ایتالیا از سال  1995تا سال  2007در  15نقطه م شخص با م ساحتی
حدود  80هکتار بررســـی و مطالعه نمودند .اندازه گیری ها تغییرات زمانی باالیی را در ویژگی های مورفولوژیکی خندق
های موقتی ن شان می دهند .ژانگ 7و همکاران ( )2007در پژوه شی با ا ستفاده از رگر سیون بندگانه رابطه بین طول و
برخی پارامترهای حو ضه آبریز مانند طول حو ضه آبریز ،شیب و م ساحت خندق های موقتی را برر سی و مطالعه کرده و
دریافتند که طول حوضه آبریز تنها عامل مهم فرسایش خندق ها است .کاپرا و همکاران ( )2005بین سال های  1995تا
 2000از مدل  EGEMبرای بررسی فرسایش ناشی از خندق های موقتی در سیسیل ایتالیا استفاده کردند نتایج نشان
داد که نسخه استاندارد این مدل در تخمین فرسایش خندق های موقتی معتبر نیست .وودوارددر مقاله ای ،مدل EGEM
و پارامترهای آن را شرح و تو ضیح داده ا ست .این مدل ا صالح شده مدل EGEE8ا ست که تو سط مرکز تحقیقات و
حفاظت از منابع طبیعی آمریکا ارائه شــده اســت .مدل مذکور یک برنامه کامپیوتری اســت ،که ورودی ها و خروجی های
این مدل در این مقاله توضیح داده شده است .اصغری ( ،)1396عوامل موثر در شکل گیری و گسترش فرسایش خندقی
را در حوالی اسکو بر اساس شاخص های اقلیمی و ویژگی ها فیزیکی و شیمیایی خاک تحلیل و بررسی کرده است .زارعی
و همکاران ( )1396در پژوهشــی کارایی مدل  EGEMرا برای برآورد فرســایش خندقی در حوضــه آبریز ایکی آغزلی
ا ستان گل ستان برر سی و مطالعه کردند .نتایج ن شان داد که متو سط تلفات خاک نا شی از فر سایش خندقی موقتی 156/7
تن در سال برای کل خندق های موقتی بد ست آمد .همچنین بین متو سط ساالنه فر سایش خندقی اندازه گیری شده و
برآورد شـــده با مدل ،اختالع معنی داری در ســـطح  5درصـــد وجود دارد .خوجه و همکاران ( ،)1396تاثیر عوامل زمین
محیطی بر شکل گیری و گ سترش فر سایش خندقی با ا ستفاده از سی ستم اطالعات جغرافیایی در منطقه تمر قره قوزی،
اســتان گلســتان از طریق تجزیه و تحلیل بند متغیره ،با اســتفاده از نرم افزار SPSS9بررســی کرده اســت .غالمی و
همکاران ( ،)1396محدودیت های ژئومورفولوژیکی در گ سترش کالبدی شهر با تاکید بر فر سایش خندقی شهر مهر در
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- Gabris et al
3- Daba et al
4 - Vandekerckhove et al
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- Ephemeral Gully Erosion Model
2

6

- Capra et al
- Zhang et al
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جنوب استان فارس را بررسی نمودند پس از تهیه کلیه داده ها ،از روش  AHP1جهت پهنه بندی خطر فرسایش خندقی
منطقه مورد مطالعه ا ستفاده شده ا ست .شهبازی و همکاران ( ،)1395آ ستانه های هیدرولیک جریان فر سایش خندقی در
کاربری های مختلف ارا ضی منطقه ق صر شیرین ،ا ستان کرمان شاه را ب صورت مقای سه ای برر سی نمودند بنابر نتایج این
تحقیق ،نوع کاربری اراضی نقش تعیین کننده ای از طریق تغییر پوشش گیاهی در آستانه هیدرولیک جریان دارد .رضایی
مقدم و همکاران ( )1390در مطالعه ای به کاربرد مدل  EGEMدر برآورد میزان فرسـایش ناشـی از خندق های موقتی
حوضــه آبریز ســرندبای اســتان آاربایجان شــرقی پرداختند .نتایج نشــان داد که بین مقادیراندازه گیری شــده و حجم
برآورد شبرده و همچنین بین سطح مقطع اندازه گیری شده و حا صل ازمدل همب ستگی قوی و خوبی وجود دارد ولی بین
پهنای اندازه گیری شــده و حاصــل ازمدل همبســتگی معنی داری وجود دارد ولی بندان قوی نیســت .رضــایی مقدم و
همکاران ( )1388در پژوهشی با عنوان بررسی فرسایش خندقی درحوضه آبریزسرندبای (باتاکید بر مدل  ) EGEMبه
بررسی خندق های موقتی پرداختند.
منطقه مورد مطالعه

زیر حوضه لنبران در سمت ضلع شرقی رودخانه اهربای واقع شده است .مساحت این زیر حوضه  20118هکتار میباشد
و سرشاخه اصلی رودخانه اهربای محسوب میشود .محدوده مورد مطالعه در بین مختصات جغرافیایی ً 17و َ 20و ˚46
تا ً 45و َ 34و ˚ 46طولهای شرقی و ً 49و َ  26و ˚ 38تا ً  23و َ 35و ˚ 38عرضهای شمالی قرارگرفته است شکل شماره
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شكل شماره  :1موقعيت منطقه مورد مطالعه.
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- Analytic Hierarchy Process
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مواد و روش ها

حوضه مورد مطالعه بین سال های  1378تا  1395پس از بارندگی مورد بازدید میدانی قرار گرفت ،مشاهد شد
خندق های موقتی در این منطقه در ف صول پاییز ،تاب ستان و بهار مخ صو صا با بارش های رگباری ایجاد می شوند
شکل شماره ( )2و جدول شماره ( .)1بنابراین برای برر سی و مطالعه خندق های موقتی پارامترهای مورد نیاز از 70
خندق موقتی جمع آوری شد .جهت انجام این پژوهش از آمار ای ستگاه های سینوپتیک اهر ،تبخیر سنجی ورزقان و
باران سنجی اویلق استفاده شد و از نق شه های توپو گرافی با مقیاس  1:25000برگ های اویلق  ،اندریان  ،گلوجه ،
کمانج ســـفلی و زمین شـــناســـی  1:100000تبریز و ســـیه رود اســـتفاده شـــد .همچنین برای تکمیل ورودیهای
مدل EGEMاز مشاهدات میدانی و از نرم افزارهای  GISو یک دستگاه  GPSاستفاده شد .ضمنا برای پردازش
آماری از نرم افزار های  Excelو  SPSSاستفاده گردید و نمودار های مربوطه ترسیم شد.
شكل شماره  :2خندق هاي موقتي كه در اثر بارش هاي بهاري و پایيزي ایجاد شده است.

جدول شماره  :1تاریخ بازدید و ميزان بارندگي ایستگاه ورزقان و تعداد خندق هاي موقتي اندازه گيري شده در منطقه
مورد مطالعه.

تاریخ بازدید
14-2-87
5-2-90
21-4-91
10-8-92
6-7-93
14-7-93
29-7-93
24-1-94
17-2-94
4-6-94

تعداد خندق های موقتی شکل
6
گرفته
5
9
7
4
7
6
9
4
13

تاریخ بارندگی
13-2-87
2-2-90
19-4-91
5-8-92
4-7-93
11-7-93
28-7-93
22-1-94
15-2-94
3-6-94

بارش  24ساعته/میلی متر
24/8
23
27
21
16/2
24
24
30
27/3
31

مدل فرسایش خندقی موقتی  EGEMدر ایاالت متحده آمریکا برای استفاده در  NRCS1توسعه یافته است و تنها
مدلی ا ست که برای تخمین و برآورد فر سایش خندقی موقتی تو سعه پیدا کرده ا ست .این مدل یک مدل تجربی ا ست و
دارای یک سری ورودیهای اختیاری و  23ورودی اصلی می باشد که در بهار گروه اصلی شامل داده های شناسایی ،داده
های مربوم به حوضه آبریز ،داده های خاک و داده های بارش طبقه بندی می شود .داده های شناسایی به منظور ثبت و
سند سازی ا ستفاده می شود .داده های بارش و حو ضه آبریز برای محا سبه دبی اوج و جریان سطحی بکار می رود .داده
های خاک برای محاسب ه و بر آورد پارامترهای خندق های موقتی ،میزان خاک فرسایش یافته ناشی از این نوع فر سایش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Natural Resources Conservation Service
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بکار می رود .مدل  EGEMشــامل دو مولفه فرســایش و هیدرولوژی اســت در فرآیند فیزیکی مدل از شــماره منحنی
رواناب سطحی در روش  SCS1برخی ویژگی های حوضه آبریز ،طول جریان در حوضه آبریز ،شیب حوضه آبریز ،بارش
 24ساعته و تیپ بارش برای محاسبه جریان سطحی و دبی اوج خندق های موقتی استفاده می شود .همچنین با استفاده
از مولفه فرســـایش نیز که ترکیبی از روابط تجربی و معادالت فیزیکی اســـت به کمک خروجی های مولفه هیدرولوژی
عرض و عمق خندق های موقتی تعیین می شــود .واحدهای مورد اســتفاده در این مدل غیر متریک اســت و قبل از وارد
کردن داده ها تبدیالت الزم باید صـــورت گیرد .بنابراین در منطقه مورد مطالعه جهت جمع آوری پارامترهای الزم برای
ارزیابی این مدل ،داده های مورد نیاز اکثرا از زمین های زیر کشـت جمع آوری شـده اسـت .شـیوه تهیه و بگونگی آن و
همچنین خالصه ورودیهای مدل  EGEMدر جدول شماره ( )2و آمار توصیفی پارامترهای خندق های موقتی در جدول
شماره ( )3مشخص شده است.
جدول شماره  :2شيوه تهيه و چگونگي آن و همچنين خالصه ورودیهاي مدل .EGEM

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Soil conservation service

1
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جدول شماره  :3آمار توصيفي پارامترهاي خندق هاي موقتي در زیر حوضه لنبران.

نتایج و یافته ها

برای مطالعه و بررســی خندق های موقتی در این منطقه طول ،طول تمرکز جریان ،مســاحت حوضــه خندق ،پهنا ،عمق،
سطح مقطع  ،درصد شیب حوضه خندق و درصد شیب طول تمرکز  70خندق موقتی پس از وقوع بارندگی و شکل گیری
خندق ها اندازه گیری شد شکل شماره ( .)3سپس تبدیالت الزم بر روی داده های اندازه گیری شده صورت گرفت و وارد
مدل  EGEMشد .خروجی های این مدل بطور جداگانه برای متوسط ساالنه با دوره های بازگ شت  2و  25ساله و هم
بنین برای بارش های  24ساعته محاسبه می شود که نتایج آن درجدول شماره ( )4برای خندق موقتی شماره  69نشان
داده شده ا ست .سپ س رابطه بین پارامترهای شبیه سازی شده و پارامترهای اندازه گیری شده از طریق تحلیل آنالیز
واریانس رگرسیون خطی با استفاده از روش  Enterدر سطح احتمال  95درصد و با سطح معنی داری  0/000انجام شد.
همچنین اولویت تاثیر ویژگی های خندق های موقتی در میزان فرسایش خاک مشخص گردید شکل شماره (.)4
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شكل شماره  :4نمودار رابطه ویژگي هاي خندق هاي موقتي با فرسایش خاک
جدول شماره  :4خروجي هاي مدل  EGEMبراي خندق شماره 69

رابطه بين عمق برآورد شده و اندازه گيري شده

در تحلیل آنالیز واریانس رگرسیون خطی با استفاده از روش  ، Enterبا رابطه ریاضی  ، y=7046x+9.2563با
آزمون  tدر سطح احتمال  95درصد  ،با سطح معنی داری  ، 0/000با ضریب همبستگی  ، 0/849بین عمق برآورد شده و
اندازه گیری شده خندق موقتی همبستگی وجود دارد شکل شماره (.)5
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شكل شماره  :5رابطه رگرسيون خطي بين سطح مقطع برآورد شده و اندازه گيري شده

رابطه بين سطح مقطع برآورد شده و اندازه گيري شده

با توجه به تحلیل صورت گرفته با روش  ، Enterبا رابطه ریاضی  y=2054x-01262و آزمون  tبا سطح معنی
داری 0/000در سطح احتمال  95در صد بین عمق برآورد شده از مدل و عمق اندازه گیری شده با ضریب همب ستگی
 ،0/849همبستگی مشاهده می شود شکل شماره (.)6

شكل شماره  :6رابطه رگرسيون خطي بين سطح مقطع برآورد شده و اندازه گيري شده

رابطه بين پهناي برآورد شده و پهناي اندازه گيري شده هر خندق

در تحلیل آنالیز واریانس رگرسیون خطی بین پهنای برآورد شده از مدل و پهنای اندازه گیری شده خندق های موقتی
با ضریب همبستگی  ،0/814با آزمون  tو با رابطه ریاضی  y=-2.2616x+5.8268در سطح معنی داری  0/000و
سطح احتمال  95درصد با استفاده از روش  Enterهمبستگی وجود دارد شکل شماره (.)7
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شكل شماره  :7رابطه رگرسيون خطي بين پهناي برآورد شده و پهناي اندازه گيري شده

رابطه بين حجم برآورد شده و حجم اندازه گيري شده هر خندق

بین حجم اندازه گیری شـده و حجم برآورد شـده از مدل خندق های موقتی در سـطح احتمال  95درصـد و با سـطح
معنی داری  0/000با ا ستفاده از روش  Enterو با رابطه ریا ضی  ، y=0.0323x+0.0024با آزمون  ،tبا ضریب
همبستگی  ،0/ 818همبستگی مشاهده می شود شکل شماره (.)8

شكل شماره  :8رابطه رگرسيون خطي بين حجم برآورد شده و حجم اندازه گيري شده

بحث

با توجه به تحلیل های صــورت گرفته بین پارامترهای اندازه گیری شــده و نتایج حاصــل از مدل ،باالترین ضــریب
همب ستگی بین عمق برآورد شده و اندازه گیری شده ،سطح مقطع برآورد شده و اندازه گیری شده ،حجم برآورد شده و
حجم اندازه گیری شده و پهنای برآورد شده و اندازه گیری شده بترتیب با ضریب همب ستگی  0/818 ،0/845 ،0/849و
 0/814وجود دارد .پس می توان با ســطح اطمینان  95درصــد بیان نمود که مدل به خوبی ســطح مقطع ،حجم و پهنای
خندق های موقتی بخوبی پیش بینی می کند .همچنین در مورد تاثیر ویژگی های مورفومتریک خندق ها در مقدار خاک
فرسایش یاف ته ،مساحت حوضه ،پهنا ،طول و طول تمرکز جریان خندق های موقتی بیشترین نقش را دارند عمق و سطح
مقطع خندق های موقتی کمترین تاثیر را مقدار خاک فرسایش یافته دارند.
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نتيجه گيري

با توجه به تحلیل های کمی صورت گرفته این مدل عمق ،سطح مقطع ،حجم خندق و پهنا ی خندق های موقتی را
بخوبی و با ضریب همبستگی باال پیش بینی می کند ،بنابراین می توان به نتایج زیر اشاره کرد.
 خندق های موقتی در زیر حوضه آبریز لنبران بیشتر در زمینهای کشاورزی شکل می گیرند و عواملی نظیر شدتبارندگی ،شرایط رطوبت قبلی خاک ،شخم زدن در امتداد شیب هیدرولیکی ،گسترش مسیرهای ارتباطی ،برای
بی رویه و آتش زدن پوشش گیاهی نقش مهمی در توسعه ،گسترش و شکل گیری خندق های موقتی ایفا می
کند.
 نسخه استاندارد مدل  EGEMدر حوضه آبریز لنبران قابل استفاده است. برای رسیدن به نتایج مطلوب این مدل باید در سایر نواحی اقلیمی ایران نیز بکار گرفته شود و همچنین بصورتترکیبی و مقایسه ای با سایر مدل های فرسایشی بکار گرفته شود تا کارایی آن بیشتر مورد سنجش قرار گیرد.
 با توجه به نمونه ها و تحلیل های صـــورت گرفته مســـاحت حوضـــه ،پهنا ،طول و طول تمرکز خندق موقتیپارامترهای خوبی برای تعیین مقادیر خاک فرســایش یافته ناشــی از شــکل گیری خندق های موقتی در این
منطقه است.
 عمق و ســطح مقطع خندق های موقتی کمترین تاثیر را در خاک فرســایش یافته ناشــی از شــکل گیری خندقهای موقتی در این منطقه دارد.
منابع












احمدی ،حسن ،1390 ،ژئومورفولوژی کاربردی ،جلد ،1فرسایش آبی ،انتشارات دانشگاه تهران .
اسماعیلی ،رضا ،شوکتی ،روناک ،1394 ،ارزیابی حساسیت پذیری فرسایش آبکندی با استفاده از رگرسیون
لجستیک ،در حوضه صلوات آباد استان کردستان .مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال پنجم ،شماره بیستم،
صص .86-63
اصغری سراسکانرود ،صیاد ،1396 ،تحلیل عوامل موثر در شکل گیری و گسترش فرسایش خندقی در حوالی
شهرستان اسکو آاربایجانشرقی ،فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال هفدهم ،شماره  ،58صص -285
.301
بهبودی ،عبداله1388 ،؛ بررسی فرسایش خندقی درحوضه آبخیزسرندبای (باتاکیدبر مدل ) EGEMپایاننامه
کارشناسی ارشد با راهنما یی دکتر محمد حسین رضایی مقدم ،گرایش ژئومورفولوژی ،دانشکده برنامه ریزی علوم
محیطی ،دانشگاه تبریز.
بیاتی خطیبی،مریم ، 1383،تحلیل و بررسی نقش عوامل توپوگرافی ومرفوژنز در خندق زایی (مطالعه موردی:
دامنه های شمالی قوشه داغ بین اهر و مشگین شهر) ،پژوهش های جغرافیایی ،شماره  ،49صص .53-70
توکلی ،محسن ،رستمی زاد ،قباد ،نظری سامانی ،علی اکبر ،1394،تعیین محل رخداد فرسایش خندقی بر اساس
آستانه ژئومرفولوژیک و عوامل موثر بر آن( مطالعه موردی :بم ژاب دره شهر ،ایالم) .پژوهش های فرسایش
محیطی ،سال پنجم ،شماره ا ،شماره پیاپی  ،17صص .44 -57
خوجه ،نصیر ،قدوسی ،جمال ،اسماعیلی ،1396 ،بررسی تاثیر عوامل محیطی بر شکل گیری و گسترش فرسایش
خندقی با استفاده از سیستم جغرافیایی مطالعه موردی ( منطقه تمر قره قوزی استان گلستان ،پژوهشنامه مدیریت
حوضه آبخیز ،سال هشتم ،شماره  ،15بهار و تابستان  ،1396صص .213-202

1398  تابستان،1  شماره، سال هشتم،پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي

 شهرستان: مدل سازی ویژگی های هندسی (ژئومتری) فرسایش خندقی (مطالعه موردی،1393 ، قباد،رستمی زاد
 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه، رساله دکتری با راهنمایی دکتر علی سالجقه و علی اکبر نظری سامانی.)دره شهر
.ص209 ،تهران
 در بر آورد فرسایش ناشی از خندقEGEM ؛ کاربرد مدل1390 ، عبداله، بهبودی، محمد حسین،رضایی مقدم
،35  شماره، سال یازدهم، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی،های موقتی در حوضه آبریز سرند بای
.131-152 صص
 برآورد میزان فرسایش آبکندی،1390 ، منوبهر، گرجی، حسینقلی، رفاهی، فریدون، سرمدیان، امیر،رئیسی نشام
و مقدار عقب نشینی دیواره های آبکند با استفاده از سنجش از دور و سیتم اطالعات جغرافیایی در بخشی از
.25-40 صص،1  شماره،25  جلد، الف،)  پژوهش های خاک (علوم خاک و آب،حوضه آبریز طالقان
EGEM  ارزیابی کارآیی مدل،1396 ، کامبیز، علیپور، محسن، حسینعلی زاده، علی، نجفی نژاد، حمید،زارعی
 نشریه پژوهش های حفاظت آب و،برای برآورد فرسایش خندقی در حوضه آبریز ایکی آغزلی استان گلستان
.147-162  صص، شماره پنجم، جلد بیست و بهارم،خاک
، خسرو شاهی محمد، علی اکبر، نظری سامانی، حسن، احمدی، محمد، جعفری، علی، سالجقه، خسرو،شهبازی
 بررسی مقایسه ای آستانه های هیدرولیک جریان فرسایش خندقی در کاربری های مختلف اراضی در، 1394
.947-931  صص،4  شماره،69  دوره، منابع طبیعی ایران،منطقه قصر شیرین
 تحلیل محدودیت های ژئومورفولوژیکی در گسترش،1396 ، مهران، محمودی، مهدی، احمدی، محمد،غالمی
 مخاطرات محیط،)کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی مطالعه موردی (شهر مهر در جنوب استان فارس
.124-105  صص،12  شماره، سال ششم،طبیعی













158













Auzet, A., V.Boiffin, J., Papy, F., Maucorps , J., Ouvry, J. F., 1990. An approach to the
assessment of erosion forms on erosion risk on agricultural land in the Northern Paris
basin, France. In: Foster, J.L., Dearing, J. (Eds.), soil Erosion and Agricultural Land,
Boardman. John Wiley & Sons, pp. 383-400.
Capra, A., Mazzara, L.M., Scoicolone, B., 2005, Application of the EGEM model to
predict ephemeral gully erosion in Sicily,(Italy). Catena.59: 133-146.
Capra, A., Scicolone, B., 2002. Ephemeral gully erosion in a wheat – cultivated area in
Sicily, (Italy). Biosystems Engineering.83(1):119-126.
Capra, A., Stefano, C.D., Ferro, V.,Scoicolone, B., 2011,Morphological characteristics
of ephemeral gullies in Sicily, south Italy, Landform Analysis, vol. 17: 27 – 32.
Casali, J., Lopez, J.J., Giraldez , J.V., 1999. Ephemeral gully erosion in Southern
Navarra, ( spain). Catena. 36: 65-84.
Daggupati, P., Douglas-Mankin, K.R. &Sheshukov, A.Y. (2013) Predicting ephemeral
gully location and length using topographic index models. Trans. ASABE 56(4), 1427–
1440.
Desmet, P. J. J., et al. (1999) Importance of slope gradient and contributing area for
optimal prediction of the initiation and trajectory of ephemeral gullies. Catena 37, 377–
392.
Daba, S., Rieger, W., and Strauss, P., 2003. Assessment of gully erosion in eastern
Ethiopia using photogrammetric techniques. Catena, v. 50, p. 273-279.
Dwivedi, Kumar, R.S., A. B.,andTewari, K. N., 1997. The utility of Multi – Sensor data for
Mapping eroded Lands International Journal of RemoteSensing, v.18(11), p.2303-2310.
Foster, G.R. (1986) Understanding ephemeral gully erosion. Soil Conservation, Vol. 2.
National Academy of Science Press, Washington, DC, pp. 90–125.
Gabris, G., Kertez, Y. A., and Zambo, L., 2003. Land use change and gully formation over
the last 2003 years in a hilly catchments. Catena, v 50( 2-4), p.151-164.

159

















...بر آورد فرسایش ناشي از خندق هاي موقتي با مدل

Kheir, Rania Bou., Olivier Cerdan & Chadi Abdallah. (2006). Regional soil erosion risk
mapping in Lebanon, Geomorphology, 82, 347-359.
Knapen, A. &Poesen, J. (2010) Soil erosion resistance effects on rill and gully initiation
points and dimensions. Earth Surf. Process. Land. 35, 217–228.
Kompani-Zare M., Soufi, M.,Hamzehzarghani, H., and Dehghani, M., 2011. The effect of
some watershed, soil characteristics and morphometric factors on the relationship
between the gully volume and length in Fars Province, Iran. Catena, v.86, p.150–159.
Marker, M., Angeli, L., Costantini, R. (2008). Assessment of land degradation
susceptibility by scenario Analysis. Geomorphology, 93, p 120- 129.
Nourmohammadi, F., and Haghizadeh, A. 2014. Factors controlling the morphology and
volume –length relations of ephemeral gullies in the Western arid regions of Iran.
Ecopersia. 2: 3. 613-628.
Ǿygarden, L., 2003. Rill and gully development during an extreme winter runoff event in
Norway. Catena.50: 217-242.
Poesen , J., Vandaele , K., van Wesemael, B., 1996. Contribution of gully erosion to
sediment production in cultivated lands and rangelands. IAHS publications 236, 251266.
Poesen, J., Nachtergaele, J., Verstraeten, G. and Valentin, C., (2003), Gully erosion and
environmental change: importance and research needs, Catena, No. 50, pp, 91-133.
Ryan L. P (2010). Comparison of gully erosion estimates using airborne and groundbased LiDAR on Santa Cruz Island, California. Geomorphology . Vol.118 (2010).
Tekwa, I.J., Alhassan, A.B., Chiroma, A.M., and Laflen, J.M. 2014. Prediction of
Ephemeral Gully Erosion in Mubi. Northeast Nigeria, Agric. Sci. Res. J. 4: 7. 115-125.
Valcarcel, M, Taboada, M, T., Paz, A., Dafonte, J.m 2001. Ephmeral gully erosion in
northwestern Spain.catena.50: 199-216.
Vandaele, K., 1993, Assessment of factors affecting ephemeral gully erosion in cultivated
catchments of Belgian loam belt. In:Wicherek,S. (Ed.), Farm Land Erosion in Temperate
Plains Environment and Hills. Elsevier, pp. 125-136.
Vandekerckhove, L., Poesen, J., andGover, A., 2003. Medium term gullyheadcut retreat
in south-east Spaindetermined from aerial photographs and ground measurements,
Catena, v.50. p. 329-352.
Woodward, D.E., 1999, Method to predict cropland ephemeral gully erosion Catena 37,
393-399.
Zhang, Y., Wua, Y., and Liu, B. 2007. Characteristics and factors controlling the
development of ephemeral gullies in cultivated catchments of black soil region, Northeast
China. Soil and Tillage Research. 96: 28-41.

