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چکیده

Abstract
The gully erosion is one of several water erosions which
their expansion causes significant changes in terms of
land, land degradation, and destruction of the environment. To study the diversity and expansion of gullies
and the development of gully erosion from one place to
another, remote sensing and geographical information
systems were used. To achieve the current research objectives, the spatial and temporal extent of gully erosion
and expansion of the eroded areas were investigated using the Landsat 7 and 8 satellite images with a resolution
of 30 m in the period of 2001 (1380) and 2014 (1393).
The spatial resolution has been enhanced from 30 m to
15 m using the band PAN (15 meters) and technique
Resolution merge. This method was applied to all bands
and pictures for two different time periods. The results
from combining two layers of waterways, in the period of 13 years, applied on the Shordareh basin located
in Golestan province, showed an increase in the length
of the gully and the drainage density of sub-basins. The
erosion rate in the assumed period is estimated at 0.99
meters per year. The gully expansion is directly related
to the geological formations, land use, and other human
activities such as unprincipled construction of rural and
inland roads.
Keywords: Gully erosion, Remote sensing,
Shordareh, Drainage density.
DOI: 10.22067/jwsd.v5i1.59123

فرسایش خندقی از جمله انواع فرسایش آبی و تشدیدشونده است
 پرسفت،که رخداد و گسرتش آن موجب تغییرات بارز در منظر زمین
 آبشستگی و تخریب ایستگاههای، صدمه به تأسیسات،اراضی
 باتوجهبه تنوع و گسرتش.هیدرومرتی و محیط زیست میشود
آبکندهای منطقه و گسرتش فرسایش خندقی از نقطهای به نقطه
 از تکنیک سنجش از دور و سامانه، بهمنظور شناسایی آنها،دیگر
 برای دستیابی به اهداف.اطالعات مکانی استفاده گردیده است
 تغییرات مکانی و زمانی فرسایش خندقی همراه با میزان،تحقیق
 و7  از تصاویر ماهوارهای لندست،گسرتش اراضی خندقی شده
)1380( 2001  مرت در دو بازه زمانی30  با قدرت تفکیک8 لندست
 بهمنظور افزایش قدرت تفکیک.) استفاده گردید1393( 2014 و
Resolution مرت) و تکنیک15( PAN  با استفاده از باند،مکانی
. مرت ارتقا داده شده است15  مرت به30  اندازه پیکسلها از،merge
.این عملیات برای کلیه باندها در دو بازه زمانی انجام گرفته است
 ساله13  در بازه زمانی،نتایج حاصل از پوشش دو الیه آبراههای
 واقع در حوضه آبریز رودخانههای قرهسو و،در حوضه شوردره
 حاکی از افزایش طولی خندقها و،گرگان رود در استان گلستان
 بهطوریکه در بازه،افزایش تراکم زهکشی زیرحوضههای آبریز دارد
 گسرتش. مرت در سال برآورد شده است0/99 مورد نظر نرخ فرسایش
خندقها رابطه مستقیمی با سازند زمینشناسی کاربری اراضی و
سایر اقدامات انسانی از جمله احداث غیراصولی راههای روستایی
.و درون مزرعهای دارد
، شوردره، سنجش از دور، فرسایش خندقی:واژههای کلیدی
.تراکم زهکشی
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مقدمه
فرسایش خندقی از فرآیندهای مهم تخریب خاک است که در
اقلیمهای مختلف سبب تلفات قابل مالحظه خاک و تولید مقادیر
فراوان رسوب میشود .از طرف دیگر این نوع فرسایش ،یکی از
مخربترین و پیچیدهترین انواع فرسایش آبی محسوب میشود
(محمدی .)1385 ،خندق یک آبراهه با کنارههای دارای شیب تند و
یک پیشانی فرسایشی پرشیب و فعال میباشد که با فرسایش ناشی
از جریان سطحی متناوب (بهطور معمول در طی یا پس از ریزش
بارانهای شدید) ایجاد شده است ( Poesenو همکاران.)2003 ،
خندقها در اثر توسعه در طول خطوط زهکشی و از بزرگ شدن
آبراههها نیز حاصل میشوند (احمدی.)1390 ،
آبکندها کانالهای عمیقی در جهت شیب هستند که به طور
عمومی به وسیلهی رواناب به وجود میآیند و اغلب جریان دامئی
ندارند ( Kirkbyو همکاران .)2009 ،فرسایش آبکندی که از انواع
پیرشفته فرسایش میباشد در اثر تشدید دخالتهای انسانی حاصل
شده است و عامل و حامل اصلی رسوب به اراضی پایین دست
میباشد که اثرات درون منطقهای و برون منطقهای گسرتدهای از
جمله برهمزدن چشم انداز منطقه ،قطعه قطعه شدن اراضی ،کاهش
حاصلخیزی ،آلودگی منابع آبی ،پر شدن مخازن سدها و آب انبارها
و غیره را در پی دارد .بهطوریکه دلیل توجه به فرسایش خندقی را
نسبت به دیگر انواع فرسایش پر اهمیت میدانند (مختاری1382 ،؛
صوفی و چرخابی1383 ،؛  Sidorchukو همکاران.)2001 ،
توسعه رسآبکندها گاهچنان رسیع صورت میگیرد که با هیچ تدبیری
منیتوان رشد آنها را کنرتل کرد .تدابیری همکه اندیشیده میشود،
رصفاً در جهت کند کردن رسعت رشد آنها است .با بررسی رشد
آبکندها در بازههای زمانی و مناطق مختلف و همچنین مشاهده
برخی از آبکندها پیش و پس از رگبارهای شدید ،میتوان نتیجه
گرفت که گسرتش و پیرشوی رسآبکندها با میزان بارندگیها و تکرار
وقوع رگبارهای شدید ،رابطهای مستقیم دارد .به عنوان مثال مقایسه
رشد حجمی هدکت (پیشانی گالیها) شورکال در منطقه درگز واقع
در استان خراسان رضوی نشان میدهد که میزان رشد این خندق
پس از وقوع سیالب 20 ،مرت طولی 5 ،مرت عمودی و  7مرت در عرض
پیرشفت داشته است(شکلهای 1و  .)2آبشستگی پایین دست
ایستگاه هیدرومرتی طاغان و ایستگاه درخت صنوبر واقع در تربت
حیدریه نیز ازجمله مواردی است که گسرتش خندقهای موجود در
منطقه منجر به جابجایی ایستگاه شده است.
بررسی ابعاد مختلف فرسایش خندقی با استفاده از عکسهای
هوایی و تصاویر ماهوارهای و با بهرهگیری از تکنیکهای
سیستمهای اطالعات جغرافیایی افزون بر افزایش دقت نتایج،
موجب رصفهجویی در زمان و کاهش حجم و مدت انجام
مطالعات میشود ( Desmetو .)1997 ،Govers
نرشیه آب و توسعه پایدار

شکل  -1احداث ایستگاه هیدرومرتی شورکال درگز

شکل  -2پیرشفت رس آبکند پس از وقوع سیالب

سنجش از دور ،دادههای همگن از مناطق وسیع و با قابلیت
تکرارپذیری منظم فراهم میآورد .بنابراین میتواند بهعنوان ابزاری
مناسب در ارزیابی فرسایش آبی در مقیاس منطقهای بکار گرفته
شود ( Siakeuو  .)2000 ،Oguchiیکی از نکات مهم بهعنوان
فناوری در سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور ،امکان
دستیابی به اطالعات کامل و صحیح از منطقه است که از طریق
پردازش دادهها و اطالعات پایه توسط سیستم رایانه در تلفیق با
نرمافزارهای قابل اجرا در محیط  GISفراهم میگردد Poesen .و
 )1990( Goversبا بهکارگیری عکسهای هوایی برای محاسبه حجم
خندقها بهای ن نتیجه دست یافتند که اصوالً مطالعه طوالنی مدت
و دقیق فرسایش خندقی تنها از طریق استفاده از عکسهای هوایی
میرس میباشد .شناسایی اشکال فرسایش به علت وسعت کم آنها
با استفاده از تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی پایین با
محدودیت روبرو است .قدرت تفکیک ماهوارههایی مانند لندست
و اسپات بهنظر میرسد که بهرتین نوع داده ماهوارهای در تشخیص
فرسایشهای خندقی با اندازههای بزرگ و متوسط باشند.
 Gábrisو همکاران ( )2003با مطالعه در زمینه فرسایش خندقی در
مجارستان با استفاده از عکسهای هوایی و تجزیه و تحلیل دادهها با
بکارگیریسیستماطالعاتجغرافیایینشاندادهاندکهبررسیوضعیت
فرسایش خندقی و توزیع مکانی آن در رابطه با عوامل مختلف مانند
شیب ،پوشش گیاهی و نوع خاک و بررسی و مطالعه روند شکلگیری
و نحوه گسرتش و تغییرات فرسایش خندقی ،تنها در صورت در دسرتس
بودن عکسهای هوایی و ماهوارهای امکانپذیر است.
 Millingtonو همکاران ( )2013طی بررسیهای صورت گرفته
بر روی خندقهای کوچک در فالت جنوبی لهستان ،به این نتیجه
رسیدند که خندقهای کوچک به روشهای مختلف در کف درهها
و یا در شیب آنها تشکیل میشوند .همچنین نرخ متوسط فرسایش
خندقی کوچک را  0/63مرت در سال ،نرخ متوسط فرسایش خندقی
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در شیبها را  0/21-0/52مرت در سال و نرخ متوسط فرسایش در
کف درهها را  0/18-1/98در سال برآورد کردند.
کمیسازی دینامیک فرسایش شیاری میتواند در درک شکلگیری
و تکامل فضایی و زمانی خندقها کمک کند .تجزیه و تحلیل
برصی برجسته بینی از یکرسی از عکسهای هوایی در گذشته
برای اندازهگیری تغییرات زمانی (تنها برای تغییرات بسیار بزرگ در
مورفولوژی در طول زمان) در طول ،مساحت ،حجم و یا چگالی (طول
کل ،تعداد کل) استفاده میشد ( Burkardو )1997 ،Kostaschuk
با قابل دسرتس شدن تجزیه و تحلیل زمانی از تصاویر ماهوارهای،
مشاهده تغییرات دراز مدت در مناطق فعال آبکندهای پیچیده
امکانپذیر شده است.
تصاویر چند طیفی هوابرد با قدرت تفکیک مکانی متوسط ،مانند
لندست ( 30مرت) و یا 15( ASTERمرت) در منطقه مرئی و مادون
قرمز نزدیک از طیف الکرتومغناطیسی ( 1000 -400نانومرت)،
میبایست به همراه عکسهای هوایی و سایر اطالعات مرتبط
استفاده شود و با دادههای میدانی پشتیبانی شود ،تا بتوان اطالعات
منطقه را در زمینهای فرسایش یافته استخراج منود ( Brooksو

همکاران2009 ،؛  Pellikkaو همکاران.)2005 ،
تجزیه و تحلیل برصی از دادههای ماهوارهای ،پیگیری منطقی برای
تفسیر عکسهای هوایی ،به ترسیم تغییرات در ویژگیهای شیاری
مورد استفاده قرار گرفت ( .)1977 ،Singhاین طبقهبندی براساس
تکنیک حداکرث احتامل مبتنی بر پیکسل ( 1)MLCبرای تشخیص
ویژگیهای فرسایش شیاری انجام میشود .تصاویر ماهوارهای با
قدرت تفکیک مکانی باال امکان مناسبی برای بررسی فرسایش شیاری
و پویایی آ نرا ارائه میدهد ( Giordanoو 1991 ،Marchisio؛
 Vrielingو همکاران.)2007 ،
آبکندها ممکن است تازه و فعال بهنظر برسند درحالیکه در واقع
بسیارقدیمیوپایدارهستند( Valentinوهمکاران.)2005،شواهدی
وجود دارد که سیستمهای خندقی بزرگ در نتیجه رخدادهای
بارندگی شدید با دفعات تکرار بسیار کم و یکباره ایجاد شدهاند و
فعالیتهای پس از آن به آهستگی صورت میپذیرد ( Pellikkaو
همکاران .)2005 ،مطالعه حارض با هدف تجزیه و تحلیل تغییرات در
سیستمهای خندقها در یک دوره سیزده ساله از ( )2001-2014در
منطقه شوردره استان گلستان صورت پذیرفته است.

مواد و روشها

داده است بهطوریکه از روستای آقچاتال یعنی تا ارتفاعات قرناق در
غرب حوضه و ارتفاعات آرامابای راق در رشق حوضه ،فقط رسوبات
لس دیده شده است.

حوضه شوردره در محدوده جغرافیایی " 55° 36' 10تا "55° 43' 51
طول رشقی و " 37° 25' 26تا " 35° 46' 40عرض شاملی و در استان
گلستان با مساحت  120کیلومرت مربع قرار گرفته است .این حوضه
در بخش مرکزی شهرستان کالله و دهستانهای متران ،مراوه تپه و
زاوهکوه قرار گرفته است .شکل ( )3موقعیت منطقه طرح را نشان
میدهد .این حوضه با بارش متوسط ساالنه  465میلیمرت و دمای
متوسطساالنه 15/8درجهسانتیگراددارایاقلیم نیمهخشكمیباشد.
بخش اعظم تشکیالت زمینشناسی منطقه را رسوبات لسی تشکیل

شکل  -3موقعیت محدوده مطالعاتی در ایران و استان گلستان

باند 15( PANمرت) و تکنیک  ،Resolution mergeاندازه پیکسلها
از  30مرت به  15مرت ارتقا یافت .این عملیات برای کلیه باندها و در
تصاویر دو زمان انجام شد.

روش تحقیق
جهت انجام این طرح از تصاویر ماهوارهای لندست  7و لندست 8
(قدرت تفکیک  30مرت) در دو بازه زمانی  )1380( 2001و 2014
( )1393استفاده شد .بهمنظور افزایش کیفیت و وضوح بهرت آبکندها،
با استفاده از باند  panقدرت تفکیک  30مرت به  15مرت ارتقا داده
شد .مشخصات تصاویر مورد استفاده به رشحجدول ( )1آمده است.
تکنیکهای متفاوتی جهت بارزسازی تصویر وجود دارد که
بهطورکلی به سه دسته بارزسازی رادیومرتیک ،بارزسازی مکانی و
بارزسازی طیفی تقسیم میشود .انتخاب تکنیک بارزسازی باتوجهبه
هدف مطالعات و انتظار از استخراج نوع خاصی از اطالعات صورت
میگیرد .ابتدا بهمنظور افزایش قدرت تفکیک مکانی ،با استفاده از
شناسایی و تعیین میزان گسرتش در آبکندهای فعال با استفاده از ...

جدول  -1تصاویر مورد استفاده در پردازش تصاویر ماهوارهای
تاریخ اخذ تعداد
قدرت تفکیک
نام سنجنده
باند
تصویر
 30مرت (مرئی و مادون
Landsat 7
قرمز)  60مرت (حرارتی)
8 2001/09/09
)(ETM+
 15مرت (پانکروماتیک)
 30مرت (مرئی و مادون
قرمز)  60مرت (حرارتی)
9 2014/07/22 Landsat 8
 15مرت (پانکروماتیک)
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این دو سال دو پوشش پلیگونی میباشد که هر دو بر اساس سیستم
مختصات  UTM-40-nزمین مرجع شدهاند .دو پوشش پلیگونی با
استفاده از تابع ،unionروی هم گذاشته شدند .نتیجه اینکار یک
پوشش پلیگونی جدید است که اطالعاتی در مورد هر کالس نقشه
جدید در زمانهای متناوب میدهد ،این اطالعات بهصورت دو بعدی
(سطحی) در دورههای زمانی مشاهده شده ،و دارای تغییراتی است
که از روی آن مقدار عقبنشینی دیوارههای آبکند محاسبه ،میزان آن
استخراج و برای هر خندق اندازهگیری شد (شکلهای  5و .)6

برای بهبود دید برصی تصاویر و وضوح بهرت آبکندها جهت تشخیص
میزان پیرشوی و تراکم آنها ،از میان روشهای بارزسازی طیفی
تکنیک ( )Principal Componentو از میان روشهای بارزسازی
مکانی ،فیلرت  Convolutionدر روشهای متفاوتEdge Enhance
 ، Edge Detectو  Low passدر پنجره  3×3و همچنین فیلرت
 Morphological Operatorsدر روشهای  Erodeو  Dilateدر
پنجره  3×3بهمنظور حصول بهرتین نتیجه مورد آزمایش قرار گرفتند.
باتوجهبه نتایج بهدستآمده ،روشهای مکانی قابلیت بهرتی در
بارزسازی سیستمهای زهکشی و آبکندها به منایش گذاشتند که
در نهایت فیلرت  Convolutionبا روش  Edge Enhanceبه عنوان
تکینک بارزسازی انتخابی استفاده شده است.
بهمنظور به حداقل رساندن دادههای کم ارزش و استفاده حداکرث از
اطالعات مفید و مورد نیاز الزم است باندهای مناسب برای ساخت
تصویر رنگی استفاده شود .انواع مختلفی از ترکیب باندی برای
تصاویر لندست پیشنهاد شده است که در این طرح از ترکیب باندی
 2-3-5برای ساخت تصویر رنگی و بارز منودن هر چه بیشرت آبکندها
در تصاویر حاصل شده از فیلرتConvolution Edge Enhance
استفاده شد .منودار زیر مراحل انجام کار را نشان میدهد.
دﯾﺎﮔﺮام ﮔﺮدش ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ

اﺧﺬ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای

شکل  -5شبکه زهکشی آبراههها و موقعیت آبکندهای شناسایی شده
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ

)Landsat 8 Landsat 7 (ETM+
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪ  panﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ  ۳۰ﻣﱰ ﺑﻪ  ۱۵ﻣﱰ

ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ
آﺑﮑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی  ۳۰ﻣﱰ در دو ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Layer stack
Low pass

ﺑﺎرزﺳﺎزی ﻣﮑﺎﻧﯽ
Dilate

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎرزﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﯿﮏ Resolution merge

ﺑﺎرزﺳﺎزی ﻃﯿﻔﯽ

Edge Detect
Edge Enhance

Erod

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﭘﺮدازش ﺷﺪه
در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ۲۰۰۱- ۲۰۱۴

شکل  -6میزان پیرشفت پیشانی خندقها بر روی تصاویر ماهوارهای

ﻓﯿﻠﱰ Convolution
Edge Enhance

شکل  -4فلوچارت انجام مطالعات

نتایج و بحث
بهمنظور تعیین میزان گسرتش در آبکندهای فعال ،نقشه نواحی
آبکندی شدهی سال  2001و  2014با استفاده از تصاویر ماهوارهای
منطقه مورد نظر با بهرهگیری از نرم افزار ArcMapو سامانه دادههای
جغرافیایی ( )GISمشخص و ترسیم شد .نتیجه ترسیم مرز آبکندها در
نرشیه آب و توسعه پایدار

شکل  -7منایی از خندقها در محدوده مورد مطالعه
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در طول دو دوره  24ساله 1/36 ،مرت در سال و  16ساله 1/23 ،مرت
در سال برآورد کرده مطابقت دارد .اما دیگر محققان متوسط رشد
طولی خندق در مناطق دیگر را کمرت از این مقدار برآورد کردهاند.
این اختالف میتواند بهدلیل حساسیت باالی منطقه مورد مطالعه
به فرسایش ،مخصوصاً فرسایش خندقی باشد (محمدی .)1385 ،در
دوره  50ساله 0/206 ،مرت در سال (-0/73 ،)2004 ،Schlindwein
 0/1مرت در سال ( Pellikkaو همکاران 0/63 ،)2005 ،مرت در سال
در خندقهای کوچک و  0/21-0/52مرت در سال در شیبها و
 0/18-1/98مرت در سال در کف درهها ( ،)2003 ،Martinezدر
یک دوره  34ساله  0/2مرت در سال و حداکرث نرخ پیرشوی هدکت
(پیشانی گالی) خندقها را  0/7تا  0/8مرت در سال برآورد کردهاند.

پیرشوی در محدوده رسخندق غالباً به صورت حفرهای صورت گرفته
است بهنحویکه خندق در ناحیه افقهای میانی تا زیری انحالل
پیدا کرده و ریزش میمناید .سپس سطح باالیی خندق نیز یک مرتبه
فرو میریزد و باعث پیرشوی آن میشود .این نشاندهنده الیههای
سست ،وجود امالح و یا عنارص انحاللپذیر در این بخش از خاک
است که این عمل با حضور مستمر آب صورت میگیرد و در قسمت
دیوارهها یا بدنه خندقها نیز پیرشوی بهصورت یکدست میباشد
(شکل  .)7باتوجهبه مقادیر اندازهگیری شده از طریق تصاویر
ماهوارهای ،میانگین رشد طولی خندقها در سالهای ،2001-2014
مقدار  0/99مرت در سال اندازهگیری شد .این نتایج تا حدودی نزدیک
ضزاده توکلی ( )1388که متوسط رشد طولی خندقها
به نتایج عو 

جدول  -2متوسط گسرتش طولی در خندقهای مورد مطالعه در طول دوره
شامره مختصات رسخندق در سال  2001مختصات رسخندق در سال  2014گسرتش طولی آبکند نرخ فرسایش
(مرت در سال)
در طول دوره
خندق
X
Y
X
Y
0/96
12/44
385562
4181392
385540
4181394
1
1/36
17/69
383905
4180133
383894
4180132
2
1/07
13/87
383022
4177872
383025
4178765
3
0/7
9/12
383139
4177876
383121
4177858
4
0/91
11/89
383110
4176319
3383123
4176305
5
0/99
12/9
383344
4175155
383339
4175146
6

جمع بندی و نتیجهگیری

باتوجهبه فعال بودن آبکندها ،بهویژه در ماههای پر بارش سال،
بهمنظور اتخاذ تدابیری در جهت جلوگیری از رشد رسیع آنها یا به
حداقل رساندن رشد آنها ،ابتدا باید ریختشناسی و سپس نحوه و
علل رشد آبکندها را مطالعه کرد.

این مطالعه با هدف تعیین تغییرات سیستم خندقها در دوره
زمانی ( )2001 - 2014تدوین شده است .بهمنظور دستیابی به
پراکنش آبکندهای منطقه و تغییرات آن در منطقه ،از تصاویر
ماهوارهای منطقه در سال  2001و  2014استفاده شد.
بررسی و تحلیل نتایج مربوط به شکلگیری و گسرتش مکانی
فرسایش خندقی در منطقه تحقیق در رابطه با سازندهای
زمینشناسی و ریختشناسی و خاک ،نشاندهندهی نقش و
مشارکت مستقیم عوامل مذکور در رخداد و گسرتش انواع شکلی
خندق است .بهطوریکه اکرث خندقها در منطقه مورد مطالعه
تحت تأثیر نیروی تنش برشی و قدرت حمل روانابهای متمرکز
همراه با انحالل مواد موجود در سنگ بسرت و خاک (نهشتهها و
خاکهای لسی) در اثر رخداد فرسایش انحاللی بهویژه در تیپ
اراضی کم شیب میان تپهای در تراسهای کمشیب ایجاد و در
رشق حوضه گسرتش یافتهاند.
بررسی میانگین گسرتش طولی خندق در طول دوره مطالعاتی
نشان میدهد که خندق  2بیشرتین میزان گسرتش طولی به میزان
 1/36مرت در سال را بهخود اختصاص داده است (جدول .)2
شناسایی و تعیین میزان گسرتش در آبکندهای فعال با استفاده از ...
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