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 چکیده 

کشااور ی    های مین  به خصاو که بر محیط  یسات و  اساتترین اشاکا  فرساایش یبی  فرساایش خندقی یکی ا  مم 

های  و خسااارت  شااودمنجر میهای کشاااور ی یم منهقه  تخریب حج  بزرگی ا  خاک تأثیرات مخربی دارد. این پدیده به

این نوع ا  فرساااایش، اساااتزااده ا    باه کموود یماار و اعاتاات در  میناةهمراه دارد. باا توهاه   یاادی را برای کشااااور ان باه

امری   های قولهای انجام شاده در ساا برداریهای مکانی مانند تکساساتزاده ا  داده  و نظیر سانجش ا  دور های نوینوریآفن

  در منهقة  رشااد فرسااایش خندقیمدت  بلندبررساای تغییرات  پایش و    برای. رودبه شاامار میاین پدیده  بررساای ضااروری در 

 1994، 1984 هایساا   لندسات  ایویر ماهوارهاتصا  و  1:50000با مقیاس    1957 هوایی  هایا  تکس ، کندوران اساتان هرمزگان

برای   ،لندسات  نساوت به تصااویر ماهوار  GeoEyeای  تصااویر ماهواره  مکانی بیشاتر دقت. با توهه به اساتزاده شاد  2004و 

در مورد مهالعه    منهقةتغییرات عولی و سااهحی فرسااایش خندقی   .شااداده ز سااتا  ا  این تصاااویر  2016و   2014های  سااا 

تمیه و   میدانیهای  بررساایو  ساانجش ا  دور   وریافن  اعاتات هغرافیایی،  ا  سااامانة  اسااتزاده  با  نیز  های  مانی مختلفدوره

به  ،1957هکتار در سا   32مورد مهالعه ا    های منهقةمساحت خندق  داد کههای مختلف نشاان  دوره  نتایج بررسای. شادبررسای 

وند تغییرات مسااحت  بررسای ر .اساتسااله رسایده  60 حدود ده برابر در عی یم دور یعنی    2016هکتار در ساا    370بیش ا   

هکتار   96/2برابر  ها  رشااد سااهحی خندق  میزان  ،1984تا    1957 عی دور مورد مهالعه بیانگر این اساات که    های منهقةخندق

  2004تا    1994 هکتار در ساا  و در عی دور  9/4به   ،میادی 1994تا   1984 رشاد عی دور  ده ساالة  میزان. این در ساا  بود

  به این افزایش  میزان  ،میادی  2016تا    2004 و در نمایت در عی دور  هکتار بود 5/4های پژوهش حدود نیز بر اسااااس یافته

نشاان داد که این  خندق مورد بررسای 50  در  های منهقههمچنین بررسای رشاد عولی خندق  .هکتار در ساا  افزایش یافت 7/13

 رق  باالیی اسات و  ،نساوت به تحقیقات انجام شاده در داخل و خارا ا  کشاور  متر در ساا  اسات که 2/5به عور متوساط  میزان  

 . انجام دهند یاقدامات بیشتر کنتر  این نوع فرسایش، در  مینةهای اهرایی استان دستگاه بایستی
 

 رشد عولی خندق، سهح گسترش خندق ،هواییتکس  ،ایماهواره  تصویر واژگان کلیدی:

http://magazine.hormozgan.ac.ir/
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 مقدمه

كه به علت   استايران  در جنوب  مترميلي  200كمتر از استان هرمزگان يكي از مناطق خشك كشور با متوسط بارندگي  

عالاه بر تهديد بناها    شرود ا گاهمي  ديده آنها  بسريار  از دشرتشرناسري ا ایليميف سرسراين خندیي در شررايط خا  زمي 

   .(Zare Mehrjerdi et al, 2004) دهددستف راستاها را نيز مورد تهديد یرار مي  پايي هاا سازه

طي سراييان دراز به   عمدتاًا   اسرتطبيعي   آنهاكه برخي از  دارندنقن  هاسرسرايناي  عوامل مختلفي در براز ا تشرديد  

سرساين   بركه در تشديد سرساين تأثير دارند. در بررسي عوامل مؤثر   استگذارند ا برخي نيز انساني  طور تدريجي اثر مي

ف بلكه شررايط كردتوان عامل مشرخ  ا معيني را به عنوان عامل الرلي سرسراين در يك من قه معرسي اسراسراً نمي  فخاك

از یبيل   دانسرت   تأثيرات متقابل مجموعه عوامل ا عنالرر مؤثر در ايجاد سرسراين حالرلايد  سرسراين موجود در من قه را ب

  ...  بردار  از اراضرري ابهره   مرديريرت نهوه  فپرذير  خراكف شرريرن زمي ف پوشررن گيراهيعوامرل ایليميف سرسررراين

((Tabatabaii et al, 2001.  

لورت گير  آن در سر   كشرور ا جهان  عوامل شركلها  متعدد  در خصرو  سرسراين خندیي ا م ايعات ا پژاهن

پاين آن در طول زمان ا سراير   عوامل ايجاد سرسراين خندیيفپژاهشررران مختلفي به بررسري كه   طور ه باسرت  گرسته

 . اندپرداختهموضوعات مرتبط با اي  پديده  

ران زياد  توسرط پژاهشررا  ها  هوايي ا تصرااير ماهوارهبررسري ابعاد مختل  سرسراين خندیي با اسرتفاده از عك 

  ف( 2007)ا همكراران    Karimiف (2006)ا همكراران     Iranmaneshف Martınez  (2003) ف(1997)ا همكراران    Desmetنظير  

Ahmadi     ف  (2007)ا همكرارانzadeh Tavakoli  Avaz    ف  (2009)ا همكراران  Hossain zadeh    ف  ( 2011)ا همكراران

Maerker    ف(2015)ا همكراران  Rostamizad ا  (2015)  ا همكاران Nisi   اسررت. همیني   انجام شررده  (2017)ا همكاران

 ,Hadley et al)دام   راياسزاين چرا  مفرط ا بياسررت كه  معرسي شرردهها  خندق  توسررع عنوان عوامل  داليل متعدد  به

شرناسريف  زمي  سرازند جهت اراضريف شرين ا سراالنهف متوسرط ف بارندگيف دما (Leopold,1951 )  ها  شرديدسريالبف  (1955

 ارتفاع  سراالنه متوسرط ا اراضري اسرتفاده از نهوة تيپ گياهيف ا نوع آنف به مربوط ها ايژگي خاك ا نوع اراضريف منابع

درلرد سريلتف درلرد راف اسريديتهف كرب  آييف آهكف   فتبادل یابل سردي  ميزان هدايت ايكتريكي ا فسر هي ها رااناب

    &Besharati et al &2017  ,Mohammad Ebrahimi et al,  2018) سرردي ظرسيت تبادل كاتيونيف نسرربت جذب  

Asghari Sarskanrood, 2017&  et al, 2006  Servati)  ها  مختل  بدان اشرراره جمله عواملي اسررت كه در پژاهن ازف

 است.شده

Zare Mehrjerdi    ها خندق مرسومتريك خصوليات گير در پژاهشري در استان هرمزگان با اندازه  (2004)ا همكاران  

با ميزان امالح   هافخندق  گسرتر  ا گير شركل  رخداد  كه  ندرسريد  نتيجه  اي  به  خاك شريميايي ا  سيزيكي  خصرولريات ا

 راب    گياهي پوشرن  تراك  ا بارندگي  شردت  خاكف ها سر هيف خصرولريات اسق  ا هموجود در خاكف تمركز رااناب

  يا ها خندق رشرد در الرلي عوامل از  اراضري كاربر  ا شرين درلرد  خاكف نوع  شرناسريفزمي  سرازندها  ا مسرتقيمي دارد

https://www.researchgate.net/profile/Michael_Maerker2
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ها مختل  در گسرتر  خندق   ها كاربر ريثأت   يبه بررسر  يدر پژاهشر  ف(2005)ا همكاران    Soofi  .دراشرمار ميمن قه به

  في بررسر  ةدار يها در طمسراحت خندقكه  نشران داد پژاهن آنها    ج ي. نتاندالمرد ا عالمرادشرت پرداخت  زيآبخ  حوضرهدر 

طول   مسراحت دشرتف  فيخاك طول جاده فيكوهسرتان  دارنيشر  ياراضر   رهايمتغ  يبررسر  ي. در ااسرتشردهبايغ بر سره برابر  

تمركز مناطق    شرد كها مشرخ    ليا تهل  هيتجز فيخت  يزم  يا مسراحت اراضر يا مسركون  يزراع  يخندقف مسراحت اراضر

يخت ا    يمسراحت زم ريا دا متغ  گيردلرورت مي  تيا تمركز جمع  شرهر   توسرع   اغلن در اطراف مناطق دارا  فيخندی

در   (2007)ا همكاران    Ahmadi  اسررت.داشررته  يمسرراحت مناطق خندی نيرا بر اسزا  ريثأت   يشررتريب  فيخاك  طول جاده

 متر را برا  حوضر   206/0 رشرد سراييان  ميزان ف1379 ا 1346 ف1335ها  به سرال مربوط ها عك  از اسرتفاده پژاهن خود با

به   فدر تهقيقي به منظور دسررتيابي به عوامل مؤثر بر تشرركيل خندق  (2007)  ا همكاران  Karimi. كردندراد برآارد  حبله

  با ا پرداختند  1346 ا  1335 سرال هوايي  ها عك   از  اسرتفاده  با زماني  مختل   مقاطع درها  بررسري تغييرات رشرد طويي خندق

 شردت  كه درسريدن نتيجه اي  به  خراسران یاي   زهان  آبخيز  حوضره در  خاك شريميايي ا  سيزيكي خصرولريات ا تهليل  تجزيه

از    فا درلرد را  EC  يي خاك به ايژهشريميا ا  سيزيكي خصرولريات ا  خندق  پيشراني  حوضره باالدسرت مسراحت بار ف

داليلي چون    فيا  بر سرساين خندیكتاب مقدمه در  Shadfar  (2010)  .است آنا گستر  ها  خندقتشركيل     عوامل عمده

ذاب سرريع  ف  جهت شرين  شرخ  درف اضرعيت مراتعف  منابع یابليت اراضريف بار ف چرا  مفرط دامف  شرينف سرازندحسراسريت  

 . معرسي كردندداليل اللي ايجاد سرساين خندیي  به عنوان  جهت شين راا  ساز جادهف تغيير در استفاده از زمي ف برف

Maghsoodi  زااريان استان  در حوض بند  سرساين خندیي پهنهاز را  شاخ  همپوشاني برا    ف(2011)ا همكاران

ا عمليات ميداني با    +ETMا  تصرااير ماهواره ها  هواييفها  مورد نياز خود را از طريق عك ا داده  كردندی  اسرتفاده 

 كاربر  ا شرين جهت اراضريف منابعف یابليت شرينف زمي ف ند. نتايج نشران داد كه جن دسرت آاردبه  GPSاسرتفاده از

  سريا مقا  رگيبه اندازه يف در پژاهشر(2013)ا همكاران    Zare .اسرتخندیي  سرسراين ایوع در مؤثر الرلي عوامل اراضريف

 ETMا   ماهواره  ريا تصاا  يدانمي را  داا برا  اي  كار از  ندعالمرادشت استان سارا پرداخت   در من قها  طول خندق

  ترسرااان ياهيا خ  ا پوشرن گ چ يپ  ظاهر ها يژگيكه از يهاظ ا  يهايدر خندق كندتأييد مي  ج نتاي. اسرتفاده كردند

كه به طور    به طور  دارد  تفاات بيشرتر   هاآن  ينيزم  يبا مقدار اایع ETM رتصرااي توسرط  شرده  اسرتخرا  اریامدارندف 

كه  اسرتمتر    90/58ا   70/47  نيف به ترت ETM  ريا تصراا ييلرهرا اتيشرده توسرط عمل  رگيها  اندازهمتوسرط طول خندق

عمليرات ميرداني ا   فهرا  هواييبرا اسررتفراده از عك  (2014)ا همكراران    Nazari Samani  د.متر دار 20/11معرادل  تفرااتي  

  يج نشران داد كه انت .كره پرداختنددره   در من ق  خندق  25 ثر بر رشرد طوييؤبه بررسري عوامل م فاطالعات جغراسيايي   سرامان

 ف SARآبخيزف ارتفاع باالكند ا  ضرهباالكند تا مرز حو   هآبخيز باالدسرت خندقف سالرلضره  پارامترهايي از یبيل مسراحت حو

ا اسرتفاده از  پژاهن خود بدر   (2014)ا همكاران   Tavakoli rad .اسرت  ها  مؤثر بر رشرد طويي خندقخ تري  شرامه 

ف گستر   (GIS) اطالعات جغراسيايي  ي ا سامانهمراه با عمليات لهراي  1346ا   1372ها   ها  هوايي مربوط به سالعك 
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 .كردندگير  اندازهاسرتان بوشرهر   سرمل  حوضره آبخيز در  1346  -1372ا   1372  -1387  ةدر دا دار  در من قهرا خندق    25طويي 

 .استمتر در سال  29/1 فگير  شده در دا دارهكه ميانري  رشد طويي اندازه دادنشان پژاهن آنها نتايج 

Shadfar  (2015)  اطالعات جغراسيايي   سررامان با اسررتفاده از من ق ساز  ا  نيز(GIS )ابي ا بررسرري سرسرراين به ارزي  ف

 خيلي پهن  در مناطق خندیي درلرد 100 ساز  جبر  جمع را  كه در دادنشران طراد پرداخت. نتايج    خندیي در حوضر 

 در هاخندق درلرد  93/60 حداد  5/0ساز   گاما  در ك ف  پهن در خندیي مناطق درلرد  29/83ساز    جبر  ضررب در زيادف

ا  Mohammad Ebrahimi .اندشرده اایع زياد خيلي ا زياد طبقات در هاخندق درلرد 17 حداد در مجموعف ا ك  طبق 

ها  سيزيكي ا شيميايي ا ايژگي  م ايعه  ه آبخيز آق امام ضودر حرا  ا   خندق پنجه نه تعداد  پژاهشيدر  ف  (2017)همكاران 

. كردنددر ايجاد آنها بررسري ا ارزيابي   را  مؤثر خاكف انواع ييتويوژ ف انواع كاربر  اراضريف طبقات مختل  شرين ا ارتفاع

ريكيف اسريديتهف كرب  آييف آهكف ظرسيت تبادل كاتيونيف نتايج نشران داد كه متغير درلرد سريلتف درلرد راف هدايت ايكت

مؤثر در ايجاد سرسراين خندق   تري  عواملاز مه   فنسربت جذب سردي ف درلرد سردي  تباديي ا نوع ييتويوژ  )سرازند يسري( 

دره   من ق  ها خندقگسرتر    ا تنوع توجه به با  (2018)ا همكاران    Ghezelsofloo.  اسرتمورد م ايعه     ا  در من قپنجه

اهداف   به دسرتيابي ا برا  كردند اسرتفاده مكاني اطالعات  سرامانه ا دار از سرنجن تكنيك ازف  شرور در اسرتان گلسرتان

 يندسرت ا ماهواره تصرااير از شردهف خندیي اراضري ميزان گسرتر  با همراه خندیي سرسراين زماني ا مكاني تغييرات تهقيقف

 طويي اسزاين  فسرايه  سريزده زماني بازه نشران داد كه در ند. نتايج كرد اسرتفاده 2014 ا  2001 زماني بازه دا در 8 ا يندسرت 7

از    فحوضره آبخيز شرور چا در پژاهشري در   (2018)ا همكاران    Besharatiاسرت.  بوده سرال در متر 99/0 به ميزان هاخندق

برا  تهليل اسرتعداد   (WS) ها  ایليميف نوع باست خاك ا از شراخ  PHمقادير هدايت ايكتريكيف نسربت جذب سردي ف

. نتايج دهدرا نشران ميها  سررعت رشرد زياد آن  فهامورسومتر  خندق كه نتايج نشران داد  .كردندزايي من قه اسرتفاده خندق

اف باالبودن هدانهكه نوع سازندف باست خاكف ساختمان ضعي  خاك دادها  برداشت شده از من قه نشان آزمايشراهي خاك

كه در ررر  موجود در خاك    ةايت ايكتريكيف ميزان سدي  جذب شدف هدSAR ايژه مقادير باال به ها  مهلولميزان نمك

گسرتر  سرسراين خندیي ا مشرخصرات  گير  اتري  عوامل در شركلاز مه   مؤثر اسرت ررررسرسراين تونلي نيز  رخداد  

  0/ 85 سراييان  رشرد ميزان  فشرهر ايالمنيز در پژاهن خود در دره  (2019)ا همكاران   Rostamizad. اسرت  آنهامورسومتريك 

 خندق مورد بررسي مهاسبه كردند. 36متر را برا  

ا   Desmat.  اسرتلرورت گرستهسرسراين خندیي   ها  متعدد  در زمين در خار  از كشرور نيز م ايعات ا پژاهن

ا  ا با  ها  هوايي ا تصرااير ماهوارهبررسري ابعاد مختل  سرسراين خندیي با اسرتفاده از عك معتقدند    (1997)همكاران  

كاهن  فجويي در زمانلرررسه به  اسزان بر اسزاين دیت نتايج   ف  اطالعات جغراسياييهاسررامانه  ها تكنيك گير  ازبهره

ها  هوايي ا كنترل ميداني  كارگير  عك ه  با ب  (2002)ا همكاران   Poesen  .شرودميمنجر م ايعات   اجرا حج  ا مدت 

مدت ا دیيق طوالني   م ايعه ند كه الررواًلاي  نتيجه رسرريدبه  ا پرداختندها  حج  خندق  به مهاسررب فا تصررااير ماهواره

ه به طور  كه نتايج ب  اسرت  پذيرامكانا   ها  هوايي يا تصرااير ماهوارهسرسراين خندیي تنها از طريق اسرتفاده از عك 

http://georesearch.ir/article-1-244-fa.pdf
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  .اسرت همبسرتري بااليي داشرته  ميداني   شرده گير با مقادير اندازه  فجنوب شرریي اسرپانيا  دسرت آمده در اي  باره در ناحي

Martınez  (2003)به  فسرايه 36در يك بازه   1:30000ها  هوايي ا  اایع در كاتايونيا )اسرپانيا( با اسرتفاده از عك ف در حوضره

  جهاني  تغيير اثرات  بينيپين . ايشران اسرتفاده از تكنيك سرنجن از دار را برا پرداخت سرسراين خندیي من قه  ميزانتعيي   

 ديوار  نشرينيعقن  ميزان  جمله از  خندیي سرسراين ميزان اندازة بردار فنقشره هواييف ا  آب تغييرات زمي ف از  اسرتفاده مانند

  كوچك   ها خندق  را   بر  لرورت گرسته ها طي بررسري  Malik (2007)  داند.ثر ميؤرسروب بسريار م  توييد ميزان ا  خندق

  آنها  شريندر  يا  هاهدرّ ك   در  يمختلف ها را  به  فكوچك  ها خندق  كه رسريد  نتيجه اي  به يهسرتان جنوبي  سالت در

 متوسرط سرسراين خندیي در ميزانمتر در سرالف   63/0 را  كوچك   هامتوسرط سرسراين خندق ميزانهمیني   .  گيردشركل مي

 .دمتر در سرال برآارد كر  18/0-68/1 را هاهمتوسرط سرسراين خندیي در ك  درّ ميزانمتر در سرال ا   21/0  -52/0ها را شرين

Vrieling   از تصرااير چند زمان با اسرتفاده  (2007)ا همكاران SAR در برزيل كاراداا    به ارزيابي سرسراين در من ق ف

برا  ارزيابي ميزان   ERS SAR ا  ENVISAT ASARا  چند زمانيتصررااير ماهوارهاز  در اي  م ايعه  آنها   .پرداختند

  فممك  است   ENVISAT ASAR ها  بزرگ باا به اي  نتيجه رسيدند كه شناسايي خندق كردندسرساين من قه استفاده 

طي    (2013)همكاران   ا  Millington.  باشردميتر  مناسرنها  خندقبرا  شرناسرايي    ERS SARتصراايراسرتفاده از اما  

 سرسراين متوسرط ميزان سرالف در متر 63/0را  كوچك  هاسرسراين خندق متوسرط ميزان فيهسرتان جنوبي سالت پژاهشري در 

 برآارد سرال در 98/1تا    18/0 ها راهدرّ در ك  سرسراين متوسرط ميزان ا سرال در متر 51/0تا   21/0 را هاشرين خندیي در

 سرها  داها  ریومي ارتفاعي  ارث ا ارزيابي مدل با اسرتفاده از تصرااير گوگل  Marker  (2014)ا  Zakerinegad  .كردند

ند. از نتايج اي  طق مسرتعد سرسراين خندیي ارا ه كرديك مدل كمي را برا  پيشررويي ا منا  فمتر  دشرت مزايجان شريراز

  Maerker.  اسررتپترانسرريرل خنردیي شرردن من قره برا  مرديريرت سرسرراين خراك در من قره    نقشرر    تهيره  فپژاهن

يابي از را  دران  فيانتانزامارينا در شرمال    درياچه  درحوضر   هابرا  ارزيابي ا تهليل خندق  Quénéhervé  (2015 )ا

ها  معرف من قه با اسرتفاده از  متر ا تصرااير گوگل ارث ا برداشرت مختصرات خندق  30متر ا   10  مدل ارتفاعي ریومي

GPS  به يك مدل كمي برا  پيشرررويي مناطق مسررتعد سرسرراين   فكه در نهايت كردنددر طي يك كار ميداني اسررتفاده

 خندیي دست ياستند.

پاين  برا   ار  دارسرنجيااسرتفاده از سندهد كه  سرسراين خندیي نشران مي  م ايعات انجام شرده در زمينه فدر مجموع

برا    به خصرو موضروع  اسرت. اي  همراه داشرته نتايج مثبتي را به  فرشرد تغييرات سرسراين خندیي در مناطق مختل  جهان

از   شرود اي  زمينه اسرتفاده زار  مناسرن در بعنوان اه تواند بمي  اسرتفها  یديمي مواجه مناطقي كه با كمبود نقشره ا داده

به  فشرمسري(   1336)  1957  ها  هواييعك  به خصرو تري  منابع اطالعاتي  در پژاهن حاضرر با اسرتفاده از یديمي فرا اي 

 .ان استان هرمزگان پرداخته شدكندار  ر من ق بررسي تغييرات سرساين خندیي د

 

https://www.researchgate.net/profile/Michael_Maerker2
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   موقعیت هغرافیایی

اایع بندرينره  شهرستان  اسرتان هرمزگان ا بخن مركز   در فادار   ررر  بند  سرياسريمورد م ايعه از نظر تقسري   ةمهداد

شرریي ا   ثاني   40دیيقه ا   30درجهف   54 تاثانيه    11دیيقه ا   19درجهف   54  جغراسيايي  طول  مورد م ايعه در گسرترة  اسرت.شرده

شمال به كوه  از حوضهارد. اي  د  ري یراشماي ثاني   4دیيقه ا   56درجهف    26ثانيه تا   57دیيقه ا   40درجهف    26  جغراسيايي عرض

شرود.  ساراف از شررق به راسرتا  سرورا ا از غرب به حداد راسرتا  مراد مهداد ميحسرينه ا خليج  سرفيد ا از جنوب به بندر

در جنوب غرب آن با    فتري  نق همتر ا پايي   1409م ايعاتي با بلند    در شررمال غرب مهدادة  فحوضرره   تري  نق رمرتفع

 است.اایع متر از س   آزاد آب دريا   يكارتفاع 

. به دييل نزديكي اسرتكيلومتر   85ا مهيط آن برابر با دارد مربع   كيلومتر  8/258 با  برابراسرعتي   فمورد م ايعه  مهدادة 

مسير اللي بندرينره به ررر  رسد  نيز مي  حوضهها   كه به خراجيررر به شهرستان بندرينرهف بهتري  راه ارتباطي   حوضهاي  

حوضره آبخيز  شرود.  كيلومتر را شرامل مي 74اسرت كه مسراستي برابر با    ( ران )از طريق سره راهي بندرحسرينهكنداراسرتا  

 ي پاي داران مزازا يك )سرازندها  گراه سارا( با نفوذپذير به   متعلق ها  رسروبيسرن  از مورد م ايعه عمدتاً  من ق 

 دهد.مورد م ايعه را نشان مي مویعيت من ق   فيك  شكل شماره است. گرست شكل

 در استان هرمزگان  مورد مهالعه منهقة موقعیت هغرافیایی : 1شکل 
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 روش تحقیق

 امورد م ايعه انتخاب    مهدادةدر رررر از يهاظ توزيع جغراسيايي ا تنوع رررر  خندق    50  اي  پژاهنف تعداد اجرا برا  

. تغييرات رشرد سرساين خندیي در شردتهيه     2016تا سرال   1957  از سرالزماني    پنج دارة  ها  رشرد سرسراين خندیي برا نقشره

ا   تصرااير ماهواره همیني   ف1:50000در مقياا   بردار  كشرورسرازمان نقشره  1957سرال  ها  هواييبا اسرتفاده از عك   فمن قه

ا به لرورت تفسرير چشرمي   2016ا   2012ها  سرال  GeoEyeا  ا تصرااير ماهواره  2004ا   1994ف  1984  ها سرال يندسرت

  برا همیني   .پرداخته شردها  يك از داره ها در هرمهداده ا مسراحت هر يك از خندق سرپ  به تهي  شرد.ا تهيه    ترسري 

آنها از    ا خصرولريات مورسومتريك  انتخابخندق مورد بررسري   50 تعداد سره خندق از ميانف    من قههابند  خندقطبقه

 .شدگير  اندازه طول هر خندق درلد 75ا  50ف 25ا مقاطع  ارأدر  هاعرض باال ا پايي  آن ا  یبيل طول خندقف عمق

ها  الزم بر را  آنها اعمال پرداز ا پين  تصرهي    فهندسري ا اتمسرفر  از نظرها ا تصرااير تهيه شرده  در ابتدا عك 

با اسرتفاده ها  خندق   منظور اسزاين یدرت تفسرير بصرر  بر را  عوارض سر   زمي  ا تشرخي  بهتر مهداده. سرپ  بهشرد

یدرت تفكيك مكاني تصرااير   ف( Image Fusionتصروير )ادغام ا تكنيك  يندسرت   ماهوارة  تصراايراز باند پانكراماتيك 

اسزاين كنتراسرت ا اضروح   برا  همیني   متر ارتقا داده شرد.  15ها  اي  تصرااير به پيكسرل ا اندازة  ياستيندسرت بهبود  

  ا سيلترها ها  بارزسرراز  تصرروير  ا  از تكنيكمجموعهدر آن اجود داردف از سرسرراين خندیي    كه  يتصرروير مناطق

  اسزارها نرم بعد  در مهيط  در مرحله ها  مورد نيازفپ  از نهايي شردن نقشره اسرتفاده شرد. نظير آشركارسراز يبه  دارسرنجي

ILWIS   اArcGIS   در  شررد ا پرداخته  دادهرخاسررتخرا  تغييرات   ها  تهيه شررده اگذار  ا ی ع دادن نقشررهه به را

  هر يك ازدر   هاتغييرات طويي ا سر هي خندق همیني  هاطول خندق ا  مسراحت  شردهف  ها  توييدنقشره با اسرتفاده از  نهايت

 .شدتهليل  سرساين ميزاناز نظر اسزاين يا كاهن  آنها راند تغييرات ها  زماني اداره

 مختلف هایها در دورهخندق سهح تغییرات

  فها  مورد نياز پرداز  اتصهيهات  اجرا ا   تهيه شده ا ا تصااير ماهواره هوايي  هاعك   كلي ساز  پ  از آماده

 ها  سرنجن از دارها ا یابليتبا اسرتفاده از تفسرير چشرمي ا تكنيك  من قه  هاخندق  كلي مرز    مهداده ا در نهايت نقشر 

خندق مورد بررسري ا   50مكاني  مویعيت داف   شرماره شركل. شردتهيه    زماني پنج دارة  برا اسزارها  مورد اسرتفاده نرم

 دهد.نشان مي 2016تا  1957م ايعاتي   سرساين خندیي را در دارةس    تغييرات 

بيانرر    ف2016تا   1957   سررايه 60 ها در طول دارةغييرات مسرراحت خندقت كه  دهد  مي نشرران  يك جدال شررمارةنتايج 

  1957ها  هوايي سررال  ها در عك خندقبه طور  كه مسرراحت   اسررت ها  ااييه به بين از ده برابر  اسزاين سرر   خندق

ا  زماني  هها در طي داره. بررسي اسزاين س   خندقهكتار اسزاين ياست  5/370به   2016در سال   هكتار بود ا  4/32  با برابر

مورد    ها  من ق سر   اايي  خندق  ف( شرمسري  1336)  1957مورد م ايعه يعني سرال  ارةبيانرر اي  اسرت كه در ابتدا  دمختل   

 هكتار اسزاين ياست   8/112ميالد  به   1984تا   1957 كه اي  ری  در طي دارة  هكتار بود  4/32م ايعه بسيار مهداد ا برابر با  
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ها اضراسه تار به سر   خندقهك  9/2هكتار يا به عبارتي سراالنه به طور متوسرط    4/80  سرايهف  28  به طور  كه در طي يك دارة

 .شد

يعني سراالنه به طور متوسرط  هكتار اسزاين ياست  8/161هكتار به    8/112ها از سر   خندق  ف1994تا    1984 در طول دارة

هكتار   3/206به   8/161از   ف2004تا    1994بعد  يعني     ده سرايه  . اي  سر   در طي دارةها اسزاده شردار به سر   خندقهكت  9/4

 نيز   2012تا    2004   سايه هشت د. اي  ری  در طول دارةشهكتار را شامل مي  5/4كه ساالنه به طور متوسط ریمي برابر   رسيد

 .دادميهكتار را نشان  75/13 ساالن  ميزانكه  هكتار اسزاين ياست 3/316به  هكتار 3/206ا از  داشترشد زياد   

  كه ررر   GeoEyeا   ها  بعد نيز با اسرتفاده از تصرااير ماهوارهمورد م ايعه در سرال  تغييرات سرسراين خندیي در من ق 

در طي  كه   داد. نتايج اي  بررسي نشان شدبررسي    برخوردار بود رراز دیت بسيار باالتر    يندست نسبت به تصااير ماهوارة

ار هكت  2/54يعني سر هي معادل    ياستهكتار اسزاين   5/370هكتار به   3/316ها از سر   خندق  ف2016تا   2012  دارة چهار سراي 

 .همراه داشت هكتار در سال را به 5/13رشد  ميزانكه   ها اسزاده شدبه س   خندق
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 ( 1957- 2016های مورد بررسی )سهوح خندقی در دورهتغییرات   : 2شکل 
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 ( 1957-2016های مختلف مورد بررسی )ها در دورهمساحت خندق : 1هدو  

 سا  ردیف 
   مساحت

 )هکتار( 

 میزان افزایش سهح

 )هکتار(  قول نسوت به دور 

 رشد ساالنه  میزان

 )هکتار(                 

1 1957 4/32 - - 

2 1984 8/112 4/80 9/2 

3 1994 8/161 49 9/4 

4 2004 3/206 5/44 5/4 

5 2012 3/316 110 7/13 

6 2016 5/370 2/54 5/13 

 

 

 
 ( 1957 - 2016) ها در عی دور تغییرات مساحت خندق : 3شکل  

  هاعولی خندق  گسترش

ا آنها در خندیي كه امكان شرناسرايي ا پاين رأ  50مورد م ايعهف تعداد    ها  من ق بررسري بيشرتر رشرد طويي خندق برا 

یابل  دا   مویعيت جغراسيايي آنها در شركل شرماره  شرد كهبررسري   اسرتفاده اجود داشرتف به لرورت دیيقها  مورد داده

ها در آن سرال  از اي  خندق  بزرگيا با توجه به اينكه بخن   1957ها در سرال  اندك خندق گسرترةبه . با توجه  اسرتمشراهده 

 ها  من قه یرار گرست.خندقمبنا  بررسي ا تهليل تغييرات طويي  1984سال  فانداجود نداشته

  بيسرت   از داره  بين  ف2004-2012 دارة در خندق 50اي  طويي   رشرد ميانري كه   دهدنشران مي دا  نتايج جدال شرمارة

 سراي  بيسرت  متوسرط سراالنه در طي دارة ميزان. بر اسراا جدال سوقف  اسرتبوده  2012-2016پاياني    ا دارة  1984-2004  سراي 
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متر در سررال    8/6ميالد  به   2012تا    2004 سرراي  هشررت . اي  راند در طي دارةبودمتر   9/4 با  ميالد  برابر  2004تا    1984

رشرد   ميزانهمیني  متوسرط  .متر در سرال رسريد  9/2اي  راند كاهن ا به   ف2016تا    2012پاياني  اما در دارة  فاسزاين ياست

  متر در خندق شرمارة   4/12تا    22  متر در خندق شرمارة 7/0  از كمين   ف2016تا    1984  سراي   32  بلند مدت سرسراين در طي دارة

 .بودمتغير  38

 

 کندوران  های موهود در منهقة نمایی ا  خندق : 4شکل 

   

 های مختلف ها در عی دورهرشد عولی خندق یمحاسوه : 2هدو  

 همع  2016-2012 2012-2004 2004-1984 خندق  شمار  
مدت هر  بلند متوسط 

 خندق 
1 83 /79 102 5/17 3/199 2/6 
2 31 11 1 43 3/1 
3 9/204 121 21 9/346 8/10 
4 161 1/51 2/2 3/214 7/6 
5 153 4 7/11 7/168 3/5 
6 2/161 15 5/11 7/187 9/5 
7 6/165 3/22 10 9/197 2/6 
8 4/112 1/109 8/25 2/247 7/7 
9 9/79 3/6 1/5 3/91 9/2 
10 46 97 1/55 1/198 2/6 
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11 1/18 8/16 8/9 7/44 4/1 
12 9/50 4/33 6/8 9/92 9/2 
13 7/85 122 3/3 211 6/6 
14 70 5/74 6/3 1/148 6/4 
15 3/66 97 1/68 4/231 2/7 
16 108 99 9/42 9/249 8/7 
17 9/55 4/99 4/2 1/157 9/4 
18 1/54 5/64 1/4 122.7 8/3 
19 9/6 45 7/5 6/57 8/1 
20 7/26 10 6/3 3/40 3/1 
21 6/125 29 4 6/158 5 
22 5/8 4/11 8/2 7/22 7/0 
23 68 20 11 99 3.1 
24 41 31.79 8.6 81.39 2.5 
25 9/72 4/48 3/5 7/126 4 
26 2/82 2/57 4/4 8/143 5/4 
27 8/68 3/25 9/3 9/97 1/3 
28 62 38 11 111 5/3 
29 148 8/78 2/7 234 3/7 
30 3/89 1/55 2/7 6/151 7/4 
31 6/71 80 2/11 7/162 1/5 
32 51 7/76 7/4 4/132 1/4 
33 5/43 4/6 3/5 2/55 7/1 
34 9/107 7/25 4 6/137 3/4 
35 7/82 2/16 2/4 1/103 2/3 
36 82 8/27 4 8/113 6/3 
37 1/144 3/22 10 4/176 5/5 
38 4/325 9/137 9/33 2/397 4/12 
39 185 8/33 13 8/231 2/7 
40 9/226 2/39 19 285 9/8 
41 4/215 6/144 2/21 2/381 9/11 
42 1/151 8/134 2/12 1/298 3/9 
43 4/229 4/98 2/2 330 3/10 
44 132 9/18 6 9/156 9/4 
45 156 20 1 177 5/5 
46 7/87 6/58 1/4 4/150 7/4 
47 8/31 3/34 5 61 9/1 
48 74 8/27 3/7 109 4/3 
49 2/68 67 5/12 7/147 6/4 
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50 63 3/66 8/31 161 5 
متوسط دراز   11/ 82 54/ 44 98/ 63 متوسط دوره 

 مدت 
2/5 

 2/ 95 6/ 75 4/ 93 متوسط  نرخ

 هابندی خندقعوقه

  Zare Mehrjerdi  بر اساا را  مورد استفادهمورد م ايعهف   ها  من ق تعيي  خصوليات مورسومتريك خندق  برا 

از جهات مختل  معرف سراير كه  رررر   ( 2   )شركل شرماره  سره خندق  فها  موجوداز ميان خندق ابتدا  (2004)ا همكاران  

ها از یبيل طول خندقف عمق ا عرض باال ا آن مورسومتريكا خصوليات  شد  انتخاب  مورد م ايعه بود رر  ها  من ق خندق

 .شودميسه مشاهده   كه نتايج آن در جدال شمارة شدگير  اندازه آنهاطول  درلد 75ا  50ف 25 ا مقاطع  ارأپايي  آن در 

 ه مهالع مورد  ها در محدود ابعاد هندسی خندق : 3 هدو 

 

 

 مورد بررسی های خندقیکی ا    سأرنمایی ا   :5 شکل

 محل 
 ا  عو  )متر(  %75مقهع  ا  عو  )متر(  %50مقهع  ا  عو  )متر(  %25مقهع  راس خندق 

 ترض پایین  ترض باال تمق  ترض پایین  ترض باال تمق  ترض پایین  ترض باال تمق   تمق )متر( 

 5/13 2/14 6/2 8/ 75 9/11 3 17/ 45 17/ 85 7/3 6/2   1خندق 

 10/ 20 16 2/ 40 6/8 12/ 30 5/2 8/9 5/12 2/2 8/1   2خندق 

 6/11 5/22 1/4 8/8 9/10 6/3 2/7 8/8 3/ 55 2/3   3خندق 
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م ايعاتي در اراضرري دشررتيف با پالن عمومي  ها  مهدادةها  برداشررت شرردهف خندقدادهم ايعات ميداني ا بر اسرراا  

 شركل Uاز يهاظ شركل مق ع عرضري نيز مق ع   ا  دنگيرا عمود  ا در كالا عمق متوسرط یرار ميا ف نيمرخ رأپنجه

 .دندار

  خاک  و پوشش گیاهی

ف ها  من قه باشدساير خندق معرفي كه پ  از انتخاب خندیها  مورد م ايعهف  تعيي  خصوليات خاك خندق منظوربه

 اي  تعيي  خصررولرريات سيزيك  برا   ها  برداشررت شرردهنمونه ا پ  از آنف شررد انجامخندق   ااز رأبردار  خاك  نمونه

 است.شدهه  ارا سه  جدال شمارةنتايج آن در كه   شدبه آزمايشراه ارسال شيميايي 

مورد مهالعه  مورد بررسی در منهقة خصوصیات خاک خندق  : 3  هدو  

فق
 ا

یته 
ید

 اس

هدایت  

 الکتریکی 
mmhos/c

m 

 سدی  
meq/lit 

کلسی + 

نیزی  م  

meq/l

it 

نسوت هذب 

 سدی  

ظرفیت تواد  

 کانیونی 

meg/100g

r 

 سیلت 
(%) 

 شن

(%) 
 رس
(%) 

 بافت 

30-0  6 /

8 

5/13  99 6/37  8/22  2/65 سيلت   21 5 74 

30-75 يوم   5 /

8 

5/17  65 58 1/12  8/86  سيلت  3 15 82 

130 -75  5 /

8 

3/30  148 100 9/20  2/65 سيلت   4 17 79 

130- 180 يوم   2 /

8 

4/24  129 86 8/19  2/91 سيلت   19 11 70 

180- 250 يوم   11

/8  

2/33  185 95 8/26  8/91  سيلت  5 9 86 

خاكي عميق تا خيلي عميق با باست متوسرط تا سربك )سريلتف سريلت يوم ا  دارا   من قه فدسرت آمدههها  بدادهبر اسراا 

از مشرخصرات ديرر   فدر خاك  امالح زياد اجودشرور  زياد تا خيلي زياد ا همیني    .اسرتشر  يومي( ا درلرد سريلت زياد 

دارا  خالريت پخشريده  ها بسريار ك  ا خاك  پايدار  خاكدانهكه  دهد همیني  نتايج نشران مي  .رادبه شرمار ميخاك من قه  

 است.

مورد م ايعه شررامل   ها  غاين من ق گونهف نظر پوشررن گياهيها  ميداني پژاهن سوق نشرران داد كه از بررسرري 

 . استكنار  ا گز فگبر فدهير  فكهور  فتج  فزارزيبا  شوره فسلمكي سایه سقيد فسياه شور ها  گياهي تراتفگونه

 

 گیریبحث و نتیجه

ها  من قه از ن گفت خندقتوامي  فها  مورد م ايعهخندقگير  ابعاد هندسري  ها  لرهرايي ا اندازهبررسريبر اسراا  

دارد. پالن ا از نظر عمقف عمق متوسرط دا تا چهار متر   اسرتا  تكاملف پيوسرته يا مسر  ا پالن عمومي آنها پنجه  نظر دارة

ا   ها از رأا آنهارا  خندقپيناسرت.  شركل  U نيز عمود  ا شركل مق ع آن فا آنا  ا پراسيل رأشراخه  فا خندقرأ
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ها  آن ا خندق ا كنارهكه حج  بسريار عظيمي از خاك در رأ طور ه  ب  گيرد لرورت ميشردن بيشرتر تهت عمل تونلي

 كند. نشست ا ريز  مي

ا از مواد رسروبي   دارد  يكه پسرتي ا بلند  ك  ا شرين ماليم  اسرت  يمسر ه  دشرت سريالبي نسربتاً  فمورد م ايعه   من قه

  فها  ك  عمق مواز  آبراهه اجود تعداد بسيار زياد گير بودن اسيل  است.ه اجود آمدهها در طي اداار گذشته بريز سيالب

 .رادبه شمار ميكه عامل مهمي در ايجاد سرساين خندیي در من قه است  اي  دشت ديرراز مشخصات 

  اسرتف شردهمورد م ايعه انجام  ها ا عمليات ميداني كه در من ق بررسريا   1:250000شرناسري  زمي   ها  نقشر دادهبر اسراا 

ها  ژيپ  ا شرامل سرازندها  تبخير  گیسراران متشركل از اليه شرناسري غاين حوضرهشرد كه سرازندها  زمي مشرخ   

 ازند آغاجار  متشركل از ماسره سرن فها  سررخنمونا آهكيف  ها  عمدتاً مارني اانيدريتف سرازند ميشران متشركل از اليه

ن  ا شريل  ها  ارغواني رعمدتاً متشركل از تركيبات نمكيف مارن ا رانيز . گنبدها  نمكي اسرتمارن ا گنبدها  نمكي  

كه  شرودشرناسري تشركيل ميها  داران چهارم زمي آبرست ازاراضري مسر   دشرت  فدر مجموعها  آذري  اسرت.  ا سرن 

 .استحالل سرساين سازندها  آغاجار ف ميشانف گیساران ا گنبدها  نمكي  

همیني   يابد.مي كاهن حجمي خندق رشررد خاكف را مقدار اسزاين با كه پژاهن نشرران داداي   نتايج همیني  

به ها خندق پيشررا  برا  مناسربي بسريار بسرتر شر ف ا سريلت شرناسري مانندزمي  دها سرازن  دهندةتشريكل ذرات بودن ريزدانه

زمين    چهارمف ا داران سروم سريلتي رسري ها نهشرته ا سريلت باال  درلرد با نيز گیي ا شرور ها . مارناسرتاجود آارده

 .استدهكر ه سرا متراك  در من قه ها خندق ايجاد برا را  مناسبي

كه بر  طور  هب ندارد ا تنوع چنداني    اسررتحوضرره سقير اي  با توجه به شرررايط ایليمي من قهف پوشررن گياهي طبيعي  

درلد آن  پنج كه    هدرلرد تخمي  زده شرد  5/7درلرد تا  پوشرن حداد  اسرتف  شردهكه در من قه انجام   اسراا م ايعات ميداني

يكي ديرر از عوامل اجود سرسراين  تواندمي گيرد ا همي  امردرلرد آن را پوشرن درختي در بر مي  5/2ا  ا پوشرن بوته

 در من قه باشد. 

  كه در اثر توسرعه اسرتكشرت نخيالت ها  من قه تهت یسرمتاز ف بعضري انجام شرده ها  لرهرايياسراا بررسري بر  

شرراهد  بر لررهت اي    فاراضرري خندیي  اند. اجود نخيالت در اطرافشرردهيا رها   از بي  رسته فا تغيير كاربر   هاخندق

 . استاظهارات 

در كه    اسرتسرنجي حسرينه بيانرر اي  موضروع بندرينره ا ايسرتراه باران  همديد ها   ايسرتراه  دگيها  بارنبررسري داده

ايستراه بارندگي  رخداد   1012به طور  كه از تعداد     باشدباران با شدت زياد ميلورت  ه  نزاالت جو  در اي  من قه بكلف 

.  است متر در راز بودهميلي  10از    بيندارا  بار   رخداد ايستراه سوق    226تعداد    ف1397تا   1344ها   سالل سال حدبندرينره 

  بيانررنيز    سرنجيايسرتراه باراناي    سراعت   24ها  حداكثر بارندگي  داده شرد اايسرتراه حسرينه نيز بررسري  برا اي  موضروع  

بخن یرابرل توجهي از   فمترميلي  50كره اریرام براال     طور   بره   بودسرراعتره در اي  من قره    24شرردت براال  برار  حرداكثر  

ن قه از شردت بااليي برخوردار  ها  مبارندگي فدر مجموع.  بود من قه را به خود اختصرا  داده سراعت   24ها  حداكثر  باران
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  بين از حد   گسرتر  سر هي ا طويي ا توسرع تواند يكي از داليل  مورد م ايعه مي  گير بودن من ق كه با توجه به سريل  اسرت

ا همكاران    Nohegarف  (2007)  ا همكاران  Zare Mehrjerdiبا نتايج پژاهن   اي  موضرروع  كه من قه باشرردها   خندق

  همخواني دارد. (2014)ا همكاران    Tavakoli rad ا (2011)

به بين از   1957هكتار در سرال    32از   مورد م ايعه    من ق هامسراحت خندقكه   دادنشران   ها  مختل داره نتايج بررسري

  .استهكتار در سال  6/5كه معادل  رسيده حداد ده برابربه سايه  60 در طي يك دارة يعني 2016هكتار در سال  370

رشررد طويي   ميزانباال بودن  با اجودكه خندق مورد بررسرري نشرران داد  50همیني  بررسرري ميانري  رشررد طويي در 

  متر در سرال  95/2ا به عدد  توجهي كاهن ياستبه شركل یابل  اي  ری  فپاياني در طي دارة چهار سراي     من قه اماهاخندق

توسرط اداره كل منابع    كه بود  هاباالدسرت خندق مكانيكي ا بيومكانيكي در مهدادةایدامات    فدييل آنتري   مه كه   رسريد

 .انجام شد هاباكنترل راان برا  طبيعي ا آبخيزدار  استان هرمزگان

ه بكه   بود  (1957-2016)مورد م ايعه    در دارة  هارشررد طويي خنردقباال   ميزانها  پژاهن بيرانرر  ياستره فطور كليه بر 

طور  ه ب  ری  بااليي اسرت  داخل ا خار  از كشروركه نسربت به تهقيقات انجام شرده در  اسرت در سرال متر  2/5طور متوسرط 

شرروردره   متر را برا  حوضرر   99/0سرسرراين سرراالن    ميزاندر پژاهن خود   (2018)ا همكاران    Ghezelsofloo  فمثال

در سرراير   .انردكردهبرآارد    رادحبلره  متر را برا  حوضرر   206/0 رشررد سرراييرانر  ميزان (2007)همكراران    ا   Ahmadiا

 فشرهربرا  شرهرسرتان درهرا متر   85/0 رشرد سراييان   نيز ميزان  (2019)  ا همكاران Rostamizad  انجام شرده  هاپژاهن

Tavakoli Rad   فبوشرهر  در حوضره سرملرا متر   29/1  (2014)ا همكاران Nazari Samani   1/ 3  رشرد  (2014)ا همكاران  

  ميزان Malik (2007)  نيز در م ايعات انجام شررده در سرراير كشررورها  .اندكردهكره بيان حوضرره آبخيز دره برا را  متر  

متر در   21/0  -52/0شرين ها را  متوسرط سرسراين خندیي در ميزانا  متر در سرال  63/0 را  كوچك   هامتوسرط سرسراين خندق

 ها خندق را  گرسته بر لرورت ها بررسري طي  (2013)همكاران   ا Millingtonسرت. همیني  ابرآارد كردهسرال 

در  .نداهكرد برآارد سرال در متر 51/0تا    21/0 را هاشرين خندیي در سرسراين متوسرط ميزان يهسرتانف جنوبي سالت در كوچك

متر    7/0تا   1/0 مقداربه ها  تيتا  كنيا  برا  تپه  (2005)همكاران   ا  Pellikka  توسرط  رشرد خندق  نيز ميزانپژاهشري ديرر 

 .شددر سال مهاسبه 

حسراسريت باال  سرازندها  گراه سارا به سرسراينف ایلي  خشرك من قهف    داد كهنتايج پژاهن سوق نشران  فدر مجموع

 ها مديريت سريالبف دخايت  سقدانمن قهف   سراعت   24ها  ضرع  ا تخرين پوشرن گياهي ا شردت بسريار باال  بارندگي

ا  از  گسرترده كف رهاسراز  اراضري دي  ا اجود شربك درلرد بسريار باال  سريلت خا فانسراني در انهراف ا تمركز سريالب

ا  Karimiكه با نتايج پژاهن   اسرتم ايعه   موردمن ق    در هاطويي خندق رشرد باال بودن داليل  فها  دسرترسري مهليجاده

ا   Besharati  ا  Asghari Sarskanrood   (2017)ف  (2017)ا همكراران    Mohammad Ebrahimi    ف(2007)  همكراران

 همخواني دارد.  (2018)همكاران  
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Extended Abstract 

1-Introduction 
Gully erosion is the most obvious form of soil erosion, which leads to reduced production capacity, 

significant soil losses, and the production of large amounts of sediment and restricting land use. It can be a 

severe risk to agricultural areas and villages' roads and structures. Due to the lack of information on soil 

erosion and sediment production in many watersheds of the country, the use of new technologies such as 

remote sensing and GIS is necessary so that the use of this technology can be a valuable source of 

information to understand the trend of Gully changes. The study area is located in the west of Bandar-e-

Lengeh city in the Hormozgan provinc. The approximate geographic coordinat is 54 19 11 to  54 30 40 

longitudes and 26 40 57 to 26 56 04 latitude. The study area is mainly formed by sedimentary rocks 

belonging to the Mesozoic period (Fars group formations) with low permeability. This factor, along with 

the low rainfall and very high intensity, has destructive effects on natural resource ecosystems. 

2- Methodology 
This research is focused on gully erosion mapping and monitoring at multiple spatial scales using multi-

source Arial photo and remote sensing data for gullies extend in the past decades. Aerial photos of 1957, 

Landsat satellite images of 1994, 1984, 2004, and GeoEye satellite images for 2014 and 2016 have been 

used to study the long-term changes in the growth of Gully erosion. Image visual interpretation with field 

verification was employed to map the geometric gully features and evaluate the growth of the gully in the 

last 60 years. 

3- Results 
The results showed the gully areas increased from 112 hectares to 206 hectares from 1984 to 2004. The 

results also show that during the period 2004 to 2014, the gully areas increased from 206 hectares to 316 

hectares and 370 hectares in 2014 to 2016. 

50 gullies were studied to investigate the longitudinal growth of ditches in the study area. The results show 

the annual rate of gullies' longitudinal growth is 4.9 meters for1984-2004 and 6.8 and 2.95 meters for 2004 

to 2012 and 2012 to 2016 periods, respectively. 

4- Discussion & Conclusions 
The long-term growth rate of gullies in the study area (1975-2016) is an average of 5.2 meters per year, 

which is very high comparing to researches conducted in the world and Iran. For example, in their study, 

Ghezelsofloo et al. (2018) estimated the annual erosion rate of 0.99 m for the Shurdreh catchment, and 

Ahmadi et al. (2007) estimated the annual growth rate of 0.206 m for the Hablehroud basin. 

In other studies, conducted by Rostamizad et al. (2015), the annual growth rate of 0.85 m for the city of 

Darhshahr, Tavakoli Rad et al. (2014) 1.29 m in the Samal Basin of Bushehr, Nazari Samani et al. (2014), 

growth 1.3 meters for the Kore Dareh catchment. 
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In other countries, Malik (2007) estimated the average erosion rate of the small gully at 0.63 m per year. 

Millington et al. (2013) also estimated the average rate of gully erosion on slopes from 0.21 to 0.51 m per 

year on the southern plateau of Poland. 

 In another study, the growth rate of the ditch was calculated by Pellikka et al. (2005) for the Tiata hills of 

Kenya as 0.1 to 0.7 m per year. 

In addition, the research results show that the High sensitivity of Fars Group formations to erosion, arid 

climate, weakness and degradation of vegetation and very high intensity of 24-hour rainfall in the study 

area, lack of flood management are main reasons for the high longitudinal growth of gully in the study area. 

Other reasons are human manipulation in flood diversion and concentration, a very high percentage of soil 

silt, release of rainfed lands and the existence of a wide network of local access roads. The resuls are 

consistent with the results of Karimi et al. (2007), Mohammad Ebrahimi et al. (2017), Asghari Sarskanrood 

(2017), Besharati et al. (2018).  
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