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چکیده
فرسایش آبکندی پیشرفتهترین نوع فرسایش آبی است که با تولید حجم زیاد رسوب در حوضههای آبخیز خسارات زیادی
ایجاد میکند .بنابراین تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی و شناسایی عوامل مؤثر بhه آن میتواند به مدیران و تصمیم گیران
کمک کند تا خطر وقوع این فرسایش را کاهش دهند .هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی قابلیتهای مدلهای احتمالاتی وزن
واقعه و نسبت فراوانی برای پیشبینی فضایی حساسیت به فرسایش آبکندی و تعیین اهمیت هر یک از عوامل محیطی مؤثر بر آن
در حوضه آبخیز سنگانه کلات است .در ابتدا نقشه موقعیت آبکندهای موجود با استفاده از مطالعات میدانی گسترده تهیه گردید
شکل شیب ،شاخص رطوبت توپوگرافی ( ،) TWIتراکم زهکشی و ارتفاع) در قالب پایگاه داده و سامانه اطلاعات جغرافیایی
( )GISساخته شد .درمجموع از  10آبکند شناساییشده  32 ،آبکند ( )71%به صورت تصادفی برای ساخت مدلهای حساسیت به
فرسایش آبکندی و  31درصد باقیمانده ( 01آبکند) برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد .اثربخشی ارزیابی حساسیت به فرسایش
آبکندی با استفاده از مدل های مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی بستگی به انتخاب مناسب از عوامل ایجاد آبکند  ،که نقش مهمی
در فرسایش آبکندی بازی می کنند دارد .بنابراین در این پژوهش از الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری ( )LVQکه یکی
از روشهای تحت نظارت میباشد؛ بهمنظور برآورد اهمیت متغیرها استفاده شد .درنهایت برای ارزیابی دقت مدلهای مذکور،
منحنی راک ( )ROCبه کار گرفته شد .تجزیهوتحلیلهای حاصل از منحنی راک نشان می دهد که مدل نسبت فراوانی (80/32%
= )AUCدقت بیشتری نسبت به مدل احتمالاتی وزن واقعه ( )AUC= 73/19%دارد .درنتیجه  ،عملکرد مدل نسبت فراوانی برای
تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی بیشتر از نقشه تولیدشده ت وسط مدل احتمالاتی وزن واقعه است .علاوه بر این نتایج نشان
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سپس نقشههای رستری متغیرهای مؤثر بر فرسایش آبکندی (سنگ شناسی ،کاربری اراضی ،فاصله از رودخانه ،شیب ،جهت شیب،

داد که با توجه به الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری ،عوامل مؤثر در پیشبینی حساسیت به فرسایش آبکندی شامل تراکم
زهکشی ،شیب ،فاصله از رودخانه و شاخص رطوبت توپوگرافی هستند.
کلات
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مقدمه
فرسایش آبی بهعنوان یکی از عوامل اصلی تخریب اراضی در مناطق وسیعی از حوضه های آبخیز در نظر گرفته میشود
( .)Boukheir et al, 2008:483, Conoscenti et al, 2014:402در میان انواع فرسایش آبی ،فرسایش آبکندی یکی از مهمترین
رخدادهای مؤثر در نابودی خاک و پسرفت اراضی میباشد که با تخریب افق های سطحی و زیرین خاک ،موجب تولید رسوب
در حجم زیاد و نابودی بستر تولید میشود ( .)Poesen et al, 2002: 93, Chaplot, 2013: 3, Zakerinejad, Maerker, 2015هدر
رفت خاک در این نوع فرسایش چندین برابر بیشتر از فرسایش سطحی و شیاری است ،که پیامد آن پر شدن مخازن سدها ،منبعی
برای آلوده کردن آبهای سطحی ،کاهش ظرفیت انتقال آبراههها ،رودخانهها و تخریب اراضی کشاورزی پائیندست آنها
میباشد (انتظاری و همکاران .)298 :0391 ،شناسایی و تهیه نقشه مناطق دارای خطر بالای فرسایش آبکندی ،از اولین گامها برای
انجام عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک است .علاوه بر آن تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی و نقشه موقعیت مکانی
رخسارههای فرسایشی برای برنامهریزی و مدیریت سرزمین بسیار مهم میباشد (ارخازلو و همکاران .)2 :0395 ،اصلیترین پیشنیاز
مقابله با انواع فرسایش ازجمله فرسایش آبکندی ،پیشبینی میزان خطر تشکیل آبکند در نقاط مختلف مناطق مستعد به این نوع
فرسایش میباشد ( .)Qilin et al, 2011: 263پیشینه اقدامات انجامشده درباره مدل سازی فرسایش آبکندی نشان میدهد پژوهشهای
جدی درزمینه مدل سازی فرسایش شیاری و آبکندی از دهه  0971در جهان آغازشده و بیشتر مدلهای ارائهشده نیز از نوع
استوکاستیک  0و محدود به مناطق تحت تأثیر فرسایش هزاردره  2بودهاند ( .)Scheidegger, 2012در زمینه مو ضوع این پژوهش،
مطالعاتی صورت گرفته است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میشود.
صابر چناری و همکاران ( ،)0395به پهنهبندی خطر فرسایش آبکندی با استفاده از مدل دمپسترـ شفر در حوضه آبخیز قره
ناوه در استان گلستان پرداختند .نتایج طبقهبندی مدل نشان داد از کل پهنههای آبکندی در نظر گرفتهشده برای مرحله اعتبارسنجی
آبکندی در جنوب شرق مازندران بهوسیله مدلهای رگرسیونی توسط فرجهدار و همکارانش ( ،)0392نشان داد چهار متغیر کاربری
اراضی ،سنگشناسی ،خاک شناسی و فاکتور رطوبت توپوگرافی بیشترین همبستگی را با حساسیت به فرسایش آبکندی داشته
است .شهریور و همکاران (  ، )0390به ارزیابی روشهای پهنهبندی فرسایش آبکندی در حوضه آبخیز آبگندی در استان کهگیلویه
و بویراحمد پرداختند .نقشه پهنهبندی فرسایش آبکندی با استفاده از مدل شاخص همپوشانی و عملگرهای جمع جبری فازی،
ضرب جبری فازی و گامای فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ( )GISتهیه شد .با توجه به نتایج بهدستآمده و با در نظر
گرفتن مساحت پهنههای مختلف و میزان آبکندهای رخداده در هریک از آنها  ،مدل گامای فازی  1/8بهعنوان مناسبترین روش
پهنهبندی فرسایش آبکندی در حوضه موردمطالعه انتخاب گردید .بیاتی خطیبی و کرمی (  ،)0395به برآورد میزان فرسایش آبی
و خاک تلفشده از یک آبکند در سطح حوضه آتش بیگ پرداختند .در ابتدا با استفا ده از ضریب هیدروترمال (  )HTK3استعداد
منطقه برای ایجاد آبکندها بررسی و سپس با استفاده از روابط متناسب ،ویژگیهای روانابها ازنظر زمان جابجایی به صورت کمی
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مدل در حوضه آبخیز قرناوه 08/10 ،درصد در طبقه خطر زیاد و بسیار زیاد قرار می گیرند .مدل سازی حساسیت به فرسایش

بررسی شد و میزان رسوب حاصل از یک آبکند مجزا برآورد گردید .نتایج حاصل از به کارگیری ضریب هیدروترمال نشان داد
که در حدود پنج ماه از سال سطح حوضه موردمطالعه ازنظر پارامترهای اقلیمی برای ایجاد آبکندهای عمیق مساعد میباشد.
تانزانیا نشان داد آبکندها در همه واحدهای چشمانداز پراکندهاند و وجود جادهها بر وقوع آبکندها تأثیر زیادی داشتند .کاناسنتی
1Stochastic
2 Badland Erosion
3 Hydro-Thermal Coefficient
4 Achten

] [ DOI: 10.29252/geores.32.4.105

نتایج بررسی آچتن  1و همکاران ( )2118با عنوان توزیع فضایی و آستانه های توپوگرافی فرسایش آبکندی در جنوب غرب
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و همکاران  ،)2101 ( 0از مدل رگرسیون لجستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی  ،بهمنظور تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی
استفاده کردند .برای این منظور پس از تهیه نقشه پرا کنش آبکندها در منطقه سیسیل (ایتالیا) ،اثر عوامل مختلف لیتولوژیکی،
توپوگرافی و ادافیکی مؤثر بر فرسایش آبکندی با استفاده از مدل ر گرسیون لجستیک بررسی شد .نتایج پژوهش مارزولف و
پوزن  )2119( 2در زمینه شناسایی مناطق مستعد فرسایش آبکندی در اسپانیا نشان داد مناطق نیمهخشک و خشک و خاکهایی با
بافت سبک و لسی و سازند ضعیف سبب شده است که منطقه بیشتر در معرض تهدید فرسایش آبکندی قرار گیرد .ذاکر نژاد و
مارکر  ،)2105( 3کارایی مدل بیشترین بینظمی و روش آنالیز زمینه را برای پیشبینی مناطق مستعد وقوع فرسایش آبکندی در
منطقه مزا یجان ،غرب ایران بررسی کردند .نتایج نشان داد که به کارگیری این روشها دقت مناسبی در پیشبینی مکانی وقوع
فرسایش آبکندی دارد .دوب  1و همکاران (  ،)2101در پژوهش خود کاربرد مدل احتمالاتی وزن واقعه را در پهنهبندی خطر
فرسایش آبکندی در زیمبابوه ارزیابی کردند .آنها پیشنهاد دادند که کاربری اراضی ،نوع خاک ،فاصله از رودخانه ،شاخص
قدرت رودخانه و شاخص رطوبت توپوگرافی (  )TWI5برای تولید نقشه پهنهبندی مفید هستند ،اما ممکن است برای ایجاد نقشه
قابلقبول کافی نباشند.
تحلیل و بررسی متغیرها از طریق الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری ( )LVQ0؛ تجزیهوتحلیل شرایط جغرافیایی
زیستمحیطی که سبب ایجاد وقوع آبکندها میشود؛ ارزیابی توانایی مدلهای احتمالاتی وزن واقعه (  )WofE7و نسبت فراوانی
(  )FR8برای پیشبینی حساسیت به فرسایش آبکندی ،از اهداف اصلی این پژوهش است .بهمنظور دستیابی به این اهداف ،حوضه
آبخیز سنگانه کلات بهعنوان یک منطقه مستعد ابتلا به فرسایش آبکندی انتخاب گردید .دلیل این انتخاب غالب بودن فرسایش
آبکندی و شاخص بودن آبکندها و ایجاد مشکل در زیر بخش های کشاورزی ،مسکونی و تخریب اراضی است .در شکل  ، 0چهار
عکس از آبکندهای شناساییشده در منطقه موردمطالعه نشان دادهشده است.
به این دلایل انتخاب شدند که مدلهای ذکرشده میتوانند با انواع مختلف متغیرهای مستقل مانند دودویی مطلق ،ترتیبی و پیوسته
به کار روند و مطالعات اندکی از تحلیل و بررسیهای روشهای آماری دومتغیره برای محاسبه حساسیت به فرسایش آبکندی
مورد آزمایش قرارگرفته است ( .)Dube et al, 2014علاوه بر این تولید نقشههای حساسیت به فرسایش آبکندی میتواند در
مدیریت استفاده از زمین به تصمیم گیران و مدیران برای شناسایی مناطق مستعد ،برای برنامهریزی آینده (بهعنوانمثال :توسعه
جادهها و شهرنشینی) مفید باشد.
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Conoscenti
Marzolff and Poesen
Zakerinejad and Märker
Dube
T opographic wetness index
Learning Vector Quantization
Weight of Evidence
Frequency ratio model
bivariate statistical analysis
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شکل  -0تصاویری از آبکندهایی که در منطقه موردمطالعه رخداده است؛ آبکندها برای زیرساختهای انسانی (آنت روپوژنیک)
مانند جادهها و ساختمانها (  )A-Cو زمینهای کشاورزی ( )Dخطرناک هستند.

به لحاظ موقعیت جغرافیایی این حوضه در  59 57 56تا  60 20 57طول شرقی و  35 27 14تا
 36 47 27عرض شمالی قرار دارد و مساحت این حوضه  303/81کیلومتر مربع میباشد (شکل .)2حوضه آبخیز سنگانه
در  021کیلومتری شمال شرق مشهد و در نوار مرزی ایران و ترکمنستان قرار داشته و در حوضه آبخیز قرهقوم واقعشده است.
متوسط ارتفاع منطقه از سطح دریا  833متر و میانگین دمای سالانه آن برابر  05درجه سانتی گراد و ضریب دومارتن آن برابر 01/2
است که با متوسط بارندگی سالانه  257میلیمتر در اقلیم نیمهخشک سرد قرار می گیرد (بشری و همکاران .)035 :0390،خاکهای
منطقه در گروه خاکهای فلاتها بوده و در رده آنتیسول  0و اریدیسول  2قرار دارد (رنگ آور )0380 ،بافت خاک سطحی نیز
لومی -شنی میباشد ) صادقی و همکاران .)232 :0387 ،محدوده موردمطالعه ازنظر تقسیمات زمین شناسی جزو پهنه ساختاری رسوبی
کپه داغ در شمال شرق ایران میباشد .سازندهای رخنمون یافته در گستره موردمطالعه در شکل ( )1aقابلمشاهده است.
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1 Entisols
2Aridisols
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منطقه موردمطالعه
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شکل  -7موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز سنگانه کلات

مواد و روشها
دیده می شود ،مراحل کار شامل  0مرحله اصلی به شرح زیر است:
 -0تهیه نقشه از آبکندهای موجود؛
 -2آمادهسازی نقشه های عوامل مؤثر در فرسایش آبکندی؛
 -3تجزیهوتحلیل اهمیت عوامل مؤثر در ایجاد آبکندها؛
 -1استفاده از مدلهای آماری دومتغیره شامل مدلهای احتمالاتی وزن واقعه و نسبت فروانی؛
 -5تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی ( )GESM0؛
 -0اعتبارسنجی نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی؛
این مراحل در ادامه توضیح دادهشده است.
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1 Gully Erosion Susceptibility Maps
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رویکرد روش مورداستفاده در پژوهش حاضر ،تجزیهوتحلیل روشهای آماری دومتغیره میباشد .همانطور که در شکل 3
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شکل  -9نمودار گردشی جهت تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی

تهیه نقشه آبکندهای موجود
برای تهیه نقشه فرسایش آبکندی دقیق و قابلاعتماد  ،بررسیهای میدانی گسترده در منطقه موردمطالعه انجام گرفت و موقعیت
مکانی هر آبکند با استفاده از دستگاه موقعیتیاب جهانی  )GPS( 0گارمین مدل ( )Garmin 76CSXثبت شد و نقشه پراکنش
حساسیت به فرسایش آبکندی مورداستفاده قرار گرفت .از میان نقاط ثبتشده  71درصد ( 32واقعه آبکند) بهعنوان آبکندهای
گروه آموزش و  31درصد باقیمانده (  01واقعه آبکند) بهعنوان گروه اعتبارسنجی بهطور تصادفی انتخاب شدند .موقعیت آبکندهای
آموزشی و اعتبارسنجی در شکل 2نشان دادهشده است.

عوامل مؤثر در ایجاد آبکندها
فرآیند فرسایش آبکندی بهوسیله عمل فرسایندگی  2باران و عامل فرسایشپذیری خاک کنترل  3میشود و باید توسط
مجموعهای از ویژگیهای جغرافیایی زیستمحیطی  1در نظر گرفته شود ( .)Agnesi et al, 2011:17این فاکتورها برای تعیین
عوامل مؤثر در ا یجاد فرسایش آبکندی ضروری میباشد ( .)Conoscenti et al, 2008: 293, De Vente et al, 2009:1997بنابراین
در مرحله ابتدایی پایگاه داده های مکانی مربوط به فرسایش آماده گردید و با توجه به پژوهشهای قبلی محققان مختلف درزمینه
موردنظر و میزان در دسترس بودن دادهها ،ع وامل مؤثر بر وقوع فرسایش آبکندها شناسایی گردید

( Kuhnert et al, 2010,
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آبکندها در منطقه موردمطالعه بهدستآمده آمد .در مرحله دوم فرمت پولیگونی آبکندها به نقاط آبکندی تبدیل و در ساخت مدل

Conforti et al, 2010, Luca et al, 2011, Marker et al, 2011, Svoray et al, 2012, Conoscenti et al, 2014, Zakerinejad

 .)and Maerker, 2015بنابراین  9عامل برای آماده سازی تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی  5انتخاب گردید .این عوامل
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عبارتاند از :سنگ شناسی ،کاربری اراضی ،فاصله از رودخانه ،شیب ،جهت شیب ،شکل شیب  ،0شاخص رطوبت توپوگرافی
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( ،)TWIتراکم زهکشی و ارتفاع (شکل  .)1a-iخطوط توپوگرافی و نقاط پایه از نقشههای  0:51111به شمارههای

( 8063III,

 )7963II, 8063II, 8063IVو لایههای رقومی  0:25111توپوگرافی سازمان نقشهبرداری کشور استخراج گردید .با توجه به اینکه
یکی از عوامل مهم در تهیه مدل ارتفاع رقومی  ،0انتخاب اندازه سلول مناسب است و در عمل عمدهترین روش تهیه مدل ارتفاع
رقومی بر اساس به کارگیری توابع درونیابی  2موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی  3بر روی بر روی نقشههای برداری اعمال
می شود ،لیکن مدل ارتفاع رقومی با توجه به فاصله خطوط تراز ارتفاعی و میزان پستیوبلندی در حوضه آبخیز سنگانه کلات با
اندازه شبکه  21  21 1متر ساخته شد .با استفاده از مدل ارتفاع رقومی نقشههای درجه شیب ،جهت شیب ،تراکم زهکشی و شکل
شیب ایجاد گردید .گفتنی است که بهمنظور به هنجار سازی تفاوت دقت مقیاس نقشههای عامل اولیه ،لایههای اطلاعاتی پس از
رقومی شدن ،با استفاده از نرمافزار Arc GISبه لایههای رستری با اندازه پیکسلی  21  21متر (برای دقت بیشتر) برای استفاده در
مدل احتمالاتی وزن واقعه  5و مدل نسبت فراوانی تبدیل شدند .علاوه بر این ،از روش طبقهبندی چارک  0برای طبقهبندی هر یک
از عوامل مؤثر بر فرسایش آبکندی استفاده گردید .در این روش طبقهبندی هر یک از کلاسها در تعدادی از شبکههای مشابه به
خود قرار می گیرد .این روش طبقهبندی در مطالعات متعددی به دلیل کارایی آن در طبقهبندی اعمالشده

است ( Tehrany et al,

 .)2014b, Umar et al, 2014, Youssef et al, 2015در این بخش هر یک از عوامل مؤثر در وقوع فرسایش آبکندی تشریح شده
است و نقشههای مربوطه ترسیم گردید.
سنگشناسی :عامل سنگشناسی بهعنوان یک متغیر مهم در تجزیهوتحلیل مخاطرات محیطی شناخته میشود

( Pourghasemi

 .)and Kerle, 2016ویژگیهای سنگشناسی با ویژگی های ژئومورفولوژیکی و خصوصیات سطح زمین در ارتباط

است ( Dai et

 .)al, 2001: 385, Zinck et al, 2001: 42, Gorum et al, 2008, Zhu et al, 2014علاوه بر این ،فرسایش آبکندی بهشدت به
ویژگیهای سنگ شناسی و مواد سطح زمین وابسته است

( Casali et al, 1999:67, Stotle et al, 2003:119, Golestani et al,

( NJ41-16مشهد) در محیط  ArcGIS 9.3رقومی گردید .سازندهای رخنمون یافته منطقه موردمطالعه در شکل ( )1 aنشان دادهشده
است.
کاربری اراضی :مدیریت استفاده از زمین تأثیر قابلتوجهی بر روی پایداری شیب ژئومورفولوژی و وقوع آبکندها دارد (امیر
احمدی و همکاران .)Anabalagan, 1992:272, Zucca et al, 2006:90, 250 :0393 ،بهطورکلی زمینهای بایر و مناطقی با پوشش
گیاهی کم بیشتر تحت تأثیر به فرسایش بوده و پوشش گیاهی بهشدت عمل فرسایش و رواناب سطحی را کاهش میدهد

( Dai

 .)et al, 2001:386, Cevik,Topal, 2003:496, Gomez et al, 2009:1897بهعبارتدیگر یک همبستگی منفی بین میزان فرسایش
و تراکم پوشش گیاهی وجود دارد ( .)Snelder, Bryan, 1995:109, Hughes et al, 2001, Chaplott al, 2005:321برای تهیه
نقشه کاربری اراضی از لایه رقومی سطح پوششی کشور که توسط سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور (  ،)0389تهیهشده
است ،استفاده گردید .انواع کاربریهای اراضی در منطقه موردمطالعه در شکل (  )1 bنشان دادهشده است .بهطورکلی کاربری
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 .)2014:73لایه رقومی لیتولوژی در منطقه موردمطالعه با استفاده از نقشههای زمینشناسی به شمارههای (( NJ41-13سرخس)،

اراضی رایج در منطقه موردمطالعه مرتع نیمه متراکم میباشد .که  092/52کیلومترمربع ،معادل  52/91درصد از مساحت کل حوضه
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را در برمی گیرد.
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فاصله از رودخانه :در اغلب موارد آبکندها به شبکه جریان زهکشی مرتبط هستند که باعث سهیل تخلیه مواد فرسایش یافته
از مناطق بالادست میشوند ( .)Conoscenti et al, 2014:407بهمنظور بررسی تأثیر شبکه زهکشی ،عامل فاصله از رودخانه در نظر
گرفته شد ( .)Choi et al, 2008: 256, Dube et al, 2014:149, Zakerinejad, Maerker, 2015بنابراین ،عملیات محاسبه فاصله
از رودخانه در نرمافزار  ArcGIS 9.3انجام و طبقهبندی آن به چهار دسته بر اساس طبقهبندی چارک مطابق شکل ( )1cاعمال شد.
شیب :مناطقی با شیب ملایم پتانسیل زیادی برای تجمع جریان سطحی و در معرض قرار گرفتن جهت شروع فرسایش آبکندی
دارند ( .)Dramis, Gentili, 1977:155, Valentin et al, 2005:137, Rahmati et al, 2015, Ghorbani Nejad et al, 2016در
مطالعاتی ،تشکیل آبکندها در حوضههایی که درشیب ملایم قرار دارند تأییدشده

است ( Flugel et al, 2003:931, Chaplot et al,

 .)2005, Kakembo et al, 2009:189, Le Roux,Sumner, 2012:446برای تهیّه نقشه شیب از نقشههای رقومی  0:25111سازمان
نقشهبرداری کشور استفاده گردید (سازمان نقشهبرداری کشور .)0372 ،برای این منظور نقشه های توپوگرافی رقومی شده در
نرمافزار  ArcGIS 9.3به مدل ارتفاع رقومی تبدیلشده و سپس نقشه شیب از مدل ارتفاع رقومی (  )DEMمحاسبه و استخراجشده
است (شکل .)1d
جهت شیب :جهت شیب نیز بهعنوان یک عامل بسیار مهم در تجزیهوتحلیل مخاطرات محیطی و تهیه نقشههای حساسیت در
نظر گرفته میشود ( .)Maharaj, 1993:56, Baeza,Corominas, 2001:1257, Umar et al, 2014:127جهت شیب بهطور
غیرمستقیم میتواند فرآیندهای فرسایش را از طریق عرضه نور خورشید  ،0تبخیر و تعرق ،نگهداری رطوبت ،نوع پوشش گیاهی و
توزیع پوشش گیاهی تحت تأثیر قرار دهد ( .)Dai et al, 2001:386, Agnesi et al, 2011:19, Wang et al, 2011:95نقشه جهت
شیب در منطقه موردمطالعه در محیط نرمافزار  ArcGIS 9.3با استفاده از مدل ارتفاع رقومی ( )DEMبا اندازه شبکه

سلولی 2

 21

 21متر در  9کلاس مطابق شکل ( )1eساخته شد.
کرد ( .)Chaplot, 2013:7, Tehrany et al, 2014:336بهطورکلی ،تأثیر شکل شیببر وقوع فرسایش آبکندی از طریق
یا همگرایی  1آب در سراشیبی جریان

واگرایی 3

است ( Agnesi et al, 2011:20, Conforti et al, 2010:885, Conoscenti et al, 2013:408,

 .)Gomez-Gutierrez et al, 2015بنابراین ،عامل شکل شیب با توجه به اثر آن بر تحریک و توسعه آبکندها انتخاب شد .تحدب
و تقعر یک سطح با استفاده از فواصل بین خطوط توپوگرافی متوالی در سیستم اطلاعات جغرافیایی تعیین میشود .بهطورکلی انحنای
زمین بین مقادیر مثبت (محدب) و منفی (مقعر) در نوسان است (ملکی و همکاران .)32 :0390،جهت تولید شکل شیب از مدل
ارتفاع رقومی با اندازه سلول  01متر استفادهشده است و شکل شیب منطقه موردمطالعه مطابق شکل ( )1fدر  3طبقه محدب (انحنای
شیب افقی زمین) ،مقعر (انحنای شیب عمودی زمین) و صاف (بدون شیب) ترسیم گردید.
شاخص رطوبت توپوگرافی : 5شاخص رطوبت توپوگرافی بهعنوان یک عامل مهم در ارزیابی پتانسیل فرسایش آبکندی
شناختهشده است .فرسایش آبکندی زمانی رخ میدهد که سرعت جریان بیشتر از تنش برشی خاک  0باشد و عمدتاً تابعی از پارامتر
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شکل شیب :اطلاعات مفید ژئومورفولوژی و توضیحات مورفولوژی زمین را میتوان از طریق تجزیهوتحلیل شکل شیب تعیین

 Sمیباشد که به سطح انرژی روناب سطحی مربوط است ( .)Vandaele et al, 1996:164, Chaplot, 2013:325قدرت فرسایش
توجه به رابطه ( )0تعریف می گردد.
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 S 
TWI  ln 

 tan  

()0

که در این رابطه؛  :sسطح ویژه حوضه آبخیز (به صورت مساحت اراضی بالادست عرض کنتور ،تقسیمبر عرض کنتور تعریف

می گردد) و  : شیب زمین (برحسب درجه) میباشد .برای تهیه این نقشه از نرمافزار سیستم تجزیهوتحلیلهای خودکار
زمینشناسی (  )SAGA GIS 20استفاده شد از طریق طبقهبندی چارک به  1کلاس تقسیم شد (شکل .)1g

تراکم زهکشی :بر اساس مطالعات تهرانی و همکاران (  ،)2101bتراکم زهکشی بالا باعث می شود نسبت رواناب سطحی
بزرگتر شود و الگوی زهکشی را در یک منطقه که به عوامل متعددی مانند ماهیت و ساختار شکل گیری زمینشناسی ،ویژگیهای
خاک ،شرایط پوشش گیاهی ،سرعت نفوذ و درجه شیب بستگی دارد ،تحت تأثیر قرار دهد

( Manap et al, 2014:715,

 .)Pourtaghi, Pourghasemi, 2014:649برای محاسبه تراکم زهکشی از رابطه ( )2استفاده شد:
()2

L
A

D

که در این رابطه؛  :Dتراکم زهکشی (  :  L ،)km/km2طول آبراههها به کیلومتر و  :Aمساحت حوضه آبخیز به کیلومترمربع
میباشد .بهمنظور تهیه نقشه تراکم زهکشی در منطقه موردمطالعه  ،از ابزار خط فرمان تراکم در نرمافزار  ArcGIS 9.3استفاده شد
و ارزش آن در  1کلاس مطابق شکل (  )1hطبقهبندی گردید.
سطوح ارتفاعی :ویژگیهای توپوگرافی (مانند ارتفاع و زاویه شیب) بهطور عمده فرسایش آبکندی را کنترل و درنتیجه در
تعیین توزیع فضایی آبکندها تأثیر دارند ( .)Hongchun et al, 2014:333, Gomez-Gutierrez et al, 2015:295علاوه بر این،
ارتفاع نقش مهمی در نوع پوشش گیاهی و خصوصیات بارش ایفا میکند .این عامل ،جهت آبراههها و میزان تراکم زهکشی را
کنترل می کند و در میزان رطوبت خاک و میزان شیب دامنهها تأثیر قابلتوجهی دارد (حسین زاده و همکاران.)29 :0388 ،
تهیه گردید.

 :Eجهت شیب : G ،شاخص رطوبت توپوگرافی :F ،شکل شیب و  :Hتراکم زهکشی

1 System for Automated Geoscientific Analyses
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شکل  -4عوامل ایجاد آبکندها :A :لیتولوژی :B ،کاربری اراضی :C ،فاصله از رودخانه :D ،شیب،
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بهمنظور بیان ارتباط بین عامل ارتفاع و فرسایش آبکندی رخداده  ،نقشه مدل ارتفاع رقومی منطقه در پنج کلاس مطابق شکل ()1i
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ادامه شکل 4
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تجزیهوتحلیل اهمیت عوامل مؤثر در ایجاد آبکندها
الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری  0یکی از انواع شبکههای عصبی با الگوی یادگیری نظارتشده  2است که برای اولین
بار توسط کوهن  3ارائهشده است ( .)Kohonen et al, 1996که بهعنوان یک روش با رویکرد یادگیری الگو  1به کار گرفته
که درواقع فاصله اقلیدسی  5را بهعنوان یک قانون اساسی رقابت در نظر می گیرد .فاصله (  ،)Diبین بردار آموزش  Xو بردار مرجع
 Ziاز نورون  i 0برابر است با:
2

()3



j

x

ij

z

D i  Zi  X 

که در این فرمول؛  Xiو  Ziبه ترتیب عناصر  jthو  xو  Ziمیباشند .معادله یادگیری برای بهروز کردن  Ziو درنتیجه برای
تجزیهوتحلیل اهم یت هر یک از متغیرها به شرح زیر است .اگر نورون در طبقه اشتباه قرار گیرد:
()1

اگر نورون در طبقه اشتباه باشد ،بنابراین:
()5

))Zi(t  1)  Zi (t)  (t) hi(t)(X(t)  Zi (t

))Zi(t  1)  Zi (t)  (t) hi(t)(X(t)  Zi (t

که در آن؛
()0

اگر نورون  iام یک برنده باشد؛
در غیر اینصورت؛

 1,
hi (t)  
 0,

که دلالت بر درجه تحریک نورونها دارد (t) .نرخ یادگیری در زمان  tاست .جزئیات الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون
برداری را میتوان در مطالعات آهلت  7و همکاران ( )0991و کوهن  8و همکاران ()0990

یافت ( Ahalt et al,1990, Ko honen

 2118؛ پاول و همکاران)2100 ،؛ تهیه نقشه پتانسیل معدنی (طیبی و تنگستانی )2105 ،؛ طبقهبندی نوع سنگها (پاتل و کاترجی ،01
)2100؛ طبقهبندی نوع پوشش گیاهی (فیلیپ و جنسن  )2110 ،00و اخیراً توسط نقیبی و همکاران ( ،)2100که از این الگوریتم
جهت تعیین مهمترین متغیر و تجزیهوتحلیل عدم قطعیت در مدلسازی آبهای زیرزمینی استفادهشده است .در این پژوهش ،سهم
نسبی متغیرهای مستقل به وقوع آبکند (بهعنوان متغیر وابسته) از طریق الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری دربسته نرمافزار
آماری  R02موردبررسی قرار گرفت.

مدلهای آماری دومتغیره
مدل نسبت فراوانی
در میان چندین روش آماری دومتغیره برای تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی ،مدل نسبت فروانی ( )FRدر این
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 .)et al, 1996این الگوریتم با موفقیت در بسیاری از مطالعات مختلف مانند پهنهبندی حساسیت به زمینلغزش (پاول  9و همکاران،

پژوهش به کار گرفته شد .درواقع مدل نسبت فراوانی یک ابزار ساده ارزیابی مکانی برای شناسایی روابط احتمالاتی بین متغیرهای
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1 LVQ
2 Supervised
3 Kohonen
4 winner-take-all
5 Euclidean
6 Neurons
7Ahalt
8 Kohonen
9 Pavel
10 Patel and Chatterjee
11 Filippi and Jensen
12 R Statistical Software
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مستقل و وابسته میباشد ( .)Bonham-Carter,1994, Tehrany et al, 2013در این پژوهش عوامل ایجاد آبکند (سنگشناسی،
کاربری اراضی ،فاصله از رودخانه ،شیب ،جهت شیب ،شکل شیب ،شاخص رطوبت توپوگرافی  ،0تراکم زهکشی و ارتفاع) بهعنوان
متغیر مستقل و موقعیت آبکندها بهعنوان متغیر وابسته به کار گرفته شدند .نسبت فراوانی ( )FRمیتواند بهعنوان نسبت مساحتی
که در آن آبکند در کل منطقه رخداده است ،تعریف شود ( .)Conforti et al, 2010در این مدل برای هر یک از عوامل ایجاد
آبکند ،تراکم آن از مجموعه داده های آموزشی در هر کلاس ،با استفاده از معادله شماره ( )7محاسبه گردید.
AB
C
D

()7

FR 

که در این فرمول؛  : Aتعداد پیکسل فرسایش آبکندی برای هر یک از عوامل مؤثر در ا یجاد آبکندها؛  :Bتعداد کل آبکندهای
اتفاق افتاده در منطقه موردمطالعه؛  :Cتعداد پیکسل در هر یک از کلاسهای طبقاتی و  :Dتعداد کل پیکسلها در منطقه موردمطالعه
می باشد .با استفاده از مدل عملیاتی نسبت فراوانی ،روابط مکانی بین نقاط آبکندی و هر یک از عوامل وقوع فرسایش آبکندی
استخراج شد .سپس مقدار نسبت فرکانس هر یک از کلاسها از طریق تجزیهوتحلیل رابطه بین موقعیت آبکندها و عوامل مؤثر
در ایجاد آنها محاسبه گردید .در یک پیکسل داده ،میتوان با جمعبندی مقادیر پیکسل با توجه به معادله ( ،)8شاخص حساسیت
به فرسایش آبکندی  2را به دست آورد.

R n

GESI   FR

()8

R 1

که در آن؛  :GESIشاخص حساسیت به فرسایش آبکندی و  :FRوزن نهایی مدل نسبت فراوانی میباشد.
مدل احتمالاتی وزن واقعه
نقشه حساسیت به زمینلغزش ( )Mohammady et al, 2012, Pourghasemi et al, 2016و تهیه نقشه حساسیت به سیلخیزی
( )Tehrany et al, 2014استفادهشده است .شرح مفصلی از معادله ریاضی مدل احتمالاتی وزن واقعه توسط بهابرگهام کارتر  1توضیح
دادهشده است ( .)Bo nham-Carter,1994مدل احتمالاتی وزن واقعه یکی از روشهای آماری دومتغیره میباشد که با استفاده از
فرم ورود به لگاریتم خطی  ،5از روش احتمالاتی بیزین برای تعیین اهمیت نسبی عوامل مؤثر بهوسیله ابزارهای آماری میپر دازد.
با همپوشانی موقعیت هر یک از آبکندها با هر یک از عوامل ،رابطه آماری بین آنها شناساییشده و اینکه چگونه هر یک از
متغیرها مسئول بروز فرسایش آبکندی درگذشته بوده است ،ارزیابی گردید .مدل احتمالاتی وزن واقعه بر اساس محاسبه وزن مثبت
( )w+و منفی ( )w-تعریفشده است .در این مدل محاسبه وزن هر یک از عوامل و قوع آبکند (  )Aبر اساس وجود یا عدم وجود
مکانهای آبکند ( )Bدر منطقه موردمطالعه به شرح زیر است (:)Bonham-Carter,1994

p B A

 

()01

 

p B A
P BA

w i  ln

T WI
GESI
Bayesian
Bonham-Carter
Log-linear form

1
2
3
4
5
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()9

P BA

w i  ln
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مدل احتمالاتی وزن واقعه یک مدل بر اساس روشهای آماری دومتغیره بیزین  3میباشد که بهطور موفقیتآمیزی برای تهیه

مقایسه تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی با استفاده از مدلهای احتمالاتی 771 ....

که در این فرمول؛  :Pاحتمال وقوع پیشآمد و  :lnتابع لگاریتم طبیعی است B .و  Bبه ترتیب نشاندهنده وجود و عدم وجود
عوامل وقوع آبکندها میباشد A .نشان دهنده وجود آبکند و  Aنشان دهنده عدم وجود آبکند است .وزن مثبت ( )w+این واقعیت
را توضیح میدهد که عوامل وقوع آبکند وجود دارد و مقدار آن نشانهای از همبستگی مثبت بین وجود عوامل وقوع آبکندها است
( .)Bonham-Carter 1991; Mohammady et al, 2012وزن ( )w-تعیین شرایط عدم وجود عامل وقوع آبکندها و نشان دهنده
سطح همبستگی منفی است ( .)Regmi et al, 2013در تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی میزان وزن ( )cرا اندازه و ارتباط
فضایی بین عوامل مؤثر بر وقوع فرسایش آبکندی مشخص می کند .مقدار ( )cبرای یک رابطه فضایی منفی ،منفی و برای یک
رابطه مثبت ،مثبت است ( .)Pourghasemi et al, 2016انحراف استاندارد ( s )cاز  wتوسط معادله (  )00تعیین میشود:
()00

) S(C)  s 2 (w  )  s 2 (w 

که در این فرمول؛ ( S2 )W +واریانس  W +و ( S2)W -واریانس  W -میباشد .واریانسهای وزن میتواند به صورت زیر تعریف
شود (:)Bonham-Carter, 1991
()02
()03

1
1
S2 (W  ) 

N B  A B  A

1
1

B

A
N B  A

S2 (W  ) 

توزیع تی -استیودنت  )GFi nal ( 0برای اندازه گیری مقدار اطمینان بهوسیله معادله زیر محاسبهشده است:
 C 
GFinal  

 S(C) 

()01

که در آن  Cارتباط فضایی کلی بین یک عامل ایجاد آبکند و وقوع فرسایش آبکندی را نشان میدهد

( Bonham-Carter,

.)1994
آبکندی بر اساس معادله زیر به دست آید:
()05

R n

GESI   GFinal
R 1

که در این فرمول؛  GESIنشاندهنده شاخص حساسیت به فرسایش آبکندی است.

بحث و نتایج
تجزیهوتحلیل اهمیت نسبی عوامل ایجاد آبکند
نتایج حاصل از روش الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری در شکل ( )5نشان دادهشده است .نتایج نشان داد که مهمترین
عوامل مؤثر در ایجاد آبکندها شامل تراکم زهکشی ( ،)73/20%شیب ( )71/89 %و فاصله از رودخانه ( )00/09%و شاخص رطوبت
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پس از استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه ،وزن هر یک از عوامل (  )GFinalمحاسبه شد تا یک نقشه حساسیت به فرسایش

توپوگرافی ( )08/02%میباشند و بعد از آنها عوامل کاربری اراضی ( ،)59/52%شکل شیب ( ،)50 /32%سنگشناسی (،)19/21%
جهت شیب ( )15/92%و ارتفاع ( )13 /50%به ترتیب در ایجاد آبکندها نقش دارند .بنابراین تمام لایهها بهعنوان متغیرهای ورودی
تجزیهوتحلیل الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری ،در منطقه موردمطالعه دارند.

1 Student's t-distribution
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برای تولید نقشه حساسیت به وقوع فرسایش آبکن دی انتخاب شدند .زیرا این متغیرها سهم نسبی در ایجاد آبکندها بر اساس
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شکل  -0تجزیهوتحلیل اهمیت متغیرها با استفاده از روش الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری ( )LVQ

کاربرد مدل نسبت

فراوانی 0

برای تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی و برآورد سطح همبستگی بین نقاط آبکندی و عوامل ایجاد آبکندها ،مدل
نسبت فروانی استفاده گردید .شکل ( )0a-iارزش نسبت فراوانی که برای هر طبقه از عوامل ایجاد آبکند تهیهشده است را نشان
میدهد .درصورتیکه ارزش نسبت فراوانی کمتر از  0باشد همبستگی پایین و درصورتیکه ارزش نسبت فراوانی بزرگتر از 0
باشد همبستگی بالاتر وجود خواهد داشت ( .)Oh and Lee, 2010بهطورکلی یک مقدار نسبتاً بالا از نسبت فراوانی  ،احتمال بیشتر
وقوع آبکند را نشان میدهد درحالیکه مقدار کم نسبت فراوانی نشان دهنده احتمال کمتر به حساسیت آبکند میباشد .همانطور
که در شکل ( )0 aنشان دادهشده است ،عامل سنگشناسی تأثیر مهمی بر فرسایش پذیری در منطقه موردمطالعه داشته است.
( کنگلومرای درشتدانه ،ماسهسنگ و برش) ( )FR=0/53و طبقه سنگآهک  ،سازند چهل کمان (  )FR= 0/01( )Pchقرار دارد.
بنابراین این سازندها با توجه به نفوذپذیری زیاد حساسیت زیادی به فرسایش آبکندی دارند .در مورد کاربری اراضی ،کاربری
مراتع نیمه متراکم باارزش نسبت فراوانی )0/18( ،منعکسکننده حساسیت آبکندها در این نوع کاربری میباشد (شکل  .)0bدر
مورد فاصله از رودخانه ،نتایج نشان میدهد که با افزایش فاصله از رودخانه ،وقوع فرسایش آبکندی کاهش می یابد .بالاترین ارزش
نسبت فراوانی )0/19( ،برای فاصله  >70متر بهدستآمده آمد (شکل  .)0cبااینحال ،تجزیهوتحلیل نتایج نسبت فراوانی نشان
میدهد که  FR>0برای فاصله از رودخانه بیشتر از  250متر ،نماینده احتمال کم وقوع فرسایش آبکندی در این کلاس است.
تجزیهوتحلیل ها برای ارتباط بین وقوع آبکندها و درجه شیب نشان میدهد که شیب  1°-2°بالاترین ارزش نسبت فراوانی)0/50( ،
و پسازآن کلاس شیب  2°-5°درجه ( )0/31قرار دارد (شکل  .)0dیافته های فوق با مطالعات کانوسنتی و همکاران ( ،)2101که
بیان می کنند درجه شیب یک عامل عمده برای کنترل تمرکز جریان زمینی ،موقعیت و توسعه آبکندها است ،منطبق است
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بهطوریکه کلاس ( Kamمارن بامیان لایههایی از سنگآهک) دارای بالاترین ارزش نسبت فراوانی (  )2/32و

پسازآن کلاس Kbc

( .)Conoscenti et al, 2014:409در رابطه با عامل جهت شیب ،ارزش نسبت فراوانی  ،بیشتر از  0برای جهتهای جنوب ،جنوب
شرقی  ،شمالغربی و سطوح صاف بهدستآمده آمد که نشان میدهد این طبقات احتمال بیشتر وقوع آبکند را در مقایسه با سایر
به تشکیل آبکند دارند و پسازآن مناطق مسطح (باارزش نسبت فراوانی )0 /01 ،قرار دارد (شکل  .)0 fبا توجه به شکل ( )0g
شاخص رطوبت توپوگرافی  ،2ضریب بیشتر از  0در محدوده کلاسهای  03/01-00/31 ،9 /71-03/01و  < 00/31تشخیص داده

1 FR
2 T WI
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طبقات جهت شیبدارند (شکل  .)0eشکل شیب تأیید کرد که شکل مقعر (باارزش نسبت فراوانی )0/87 ،بیشترین حساسیت را

مقایسه تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی با استفاده از مدلهای احتمالاتی 776 ....

شد .درنتیجه ارتباط معناداری بین وقوع آبکندها و شاخص رطوبت توپوگرافی (در رابطه با حجم رواناب) وجود دارد؛ که با
یافتههای دوب و همکاران (  ،)2101منطبق است ( .)Dube et al, 2014:148بررسی تراکم زهکشی نشان داد کلاسهای

km/km2

 1/12-1/59و  < 1/59 km/km2دارای بالاترین ارزش نسبت فراوانی ( )FR>1هستند (شکل  .)0hتجزیهوتحلیل نسبت فراوانی
( ،)FRبرای ارتباط بین تراکم آبکندها و ارتفاع نشان میدهد که ارتفاع  > 050متر (باارزش  )0/21،FRو  050 -733متر (باارزش
 )0/50،FRهمبستگی بالایی با وقوع ایجاد آبکند دارند (شکل .)0i
کاربرد مدل احتمالاتی وزن واقعه
همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد ،تمام پارامترهای مدل احتمالاتی وزن واقعه برای هر یک از عوامل ایجاد آبکند
محاسبه میشود .در شکل ( )0a-iوزن نهایی (  )GFinalو ارتباط بین وقوع آبکندها و کلاسهای هر یک از عوامل ایجاد آبکند
نشان دادهشده است .وزن نهایی (  )GFinalبرای ارتباط فضایی منفی ،منفی و برای یک ارتباط فضایی مثبت ،مثبت است.
برابر با صفر نشان میدهد که کلاسهای در نظر گرفتهشده برای تجزیهوتحلیل عوامل ایجاد آبکند معنی دار نبوده

GFinal

( Regmi et al,

 .)2010:731در مورد ارتباط بین وقوع آبکندها و سنگشناسی بالاترین ارزش (  )GFinalبه ترتیب برابر  +2/55و  +0/20برای
کلاس ( Kamمارن بامیان لایههایی از سنگآهک) و  ( Kbcکنگلومرای درشتدانه ،ماسهسنگ و برش) بهدستآمده آمد (شکل
 .)0aاین واحدهای سنگشناسی بالاترین استعداد ابتلا به آبکند را نمایش داده است .در میان انواع مختلف کاربری اراضی در منطقه
موردمطالعه  ،کاربری مراتع نیمه متراکم  ،بالاترین ارزش ( )GFinal =0/71را داشت که حداکثر حساسیت به فرسایش آبکندی را
دارد .علاوه بر این ،کلاس مراتع متراکم وزن  -1/18را بهدستآمده آورد که نشان از تأثیر منفی بر وقوع آبکندها دارد (شکل
 .)0bمناطقی که دارای پوشش گیاهی هستند میتواند رواناب سطحی را کاهش دهد و درنتیجه باعث کاهش فرسایش آبکندی
کشاورزی در قالب فرسایش آبکندی دارند ،مطابقت دارد ( .)Zheng, 2006در مورد فاصله از رودخانه طبقه کمتر از  70متر
بالاترین وزن را داشته ( )GFinal =2 /05که نشان از حساسیت بالا به فرسایش آبکندی در این فاصله از رودخانه است (شکل .)5c
که با یافتههای دوب  0و همکاران ( ،)2101کانوسنتی  2و همکاران ( )2101

در ارتباط است ( Dube et al, 2014:179, Conoscenti

 .)et al, 2014:409که بیان کردند فاصله کم یک ارتباط مثبت ( )GFinal <0برای ایجاد یک آبکند و توسعه آن نسبت به مناطق
دور از رودخانه است .در مورد شیب ،کلاسهای شیب  1°-2°و  2°-5°درجه به ترتیب وزن  +0/80و  +1/79را داشتند (شکل
 .)0dاین به این معنی است که احتمال فرسایش آبکندی در این کلاسها بالاتر است .در مقابل شیب بیشتر از  21درجه حداقل
ارزش ( )GFinal = -1/17رادارند .رابطه بین مکانهای آبکند و جهت شیب به شرح زیر است .قابلتوجه است که ارزش  GFinalبالا
برای جهتهای جنوب و مناطق مسطح مشاهدهشده است (شکل  .)0eکه نشان دهنده احتمال بالای وقوع به فرسایش آبکندی است.
که عمدتاً به دلیل تراکم پوشش گیاهی بیشتر در جهت های شمالی در مقایسه با مناطق رو به جنوب است (.)Wang et al, 2011:97
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شود .نتایج فوق با مطالعات زنگ ( ،)2110که تأیید می کند که مناطق جنگلی فرسایش کمتری در مقایسه با مناطق لخت و

در مورد شکل شیب ،تجزیهوتحلیل مدل احتمالاتی وزن واقعه نشان داد که کلاس سطوح مقعر دارای بالاترین ارزش )+2/01( GFinal
و بعدازآن کلاس سطح صاف ( )+1/18قرار دارد (شکل  .)0fکه با نتایج تحقیق کانوسنتی و همکاران ( ،)2101در

حوضه توربلو 3

رخ میدهد .با توجه به شکل (  )0gشاخص رطوبت توپوگرافی بیشتر از  )GFinal =+1/98( 00/31دارای همبستگی بالا برای ایجاد
آبکندها هستند .علاوه بر این ارزش  GFinalبهطورکلی با افزایش طبقات شاخص رطوبت توپوگرافی افزایش می یابد .تراکم زهکشی
1 Dube
2 Conoscenti
3 T urbolo
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ایتالیا منطبق است ( .)Conoscenti et al, 2010:410نتایج ثابت کرد که فرآیندهای فرسایش آبکندی معمولاً در دامنههای مقعر
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 <1/59 km/km2با بیشترین ارزش  +2/03 ،GFinalاشاره به این واقعیت دارد که ویژگیهای این کلاس قویترین رابطه را به
حساسیت آبکند دارند (شکل  .)0hدر مورد سطوح ارتفاعی ،بالاترین وزن ( )GFinal =+0/03مربوط به کلاس  050-733متر است،
که اثر مثبت بر وقوع فرسایش آبکندی دارد (شکل .)0i
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( :a :)WofEلیتولوژی :b ،کاربری اراضی :c ،فاصله از رودخانه :d ،شیب :e ،جهت شیب :f ،شکل شیب :g ،شاخص رطوبت
توپوگرافی :h ،تراکم زهکشی :i ،ارتفاع.

در مورد مدل نسبت فراوانی  ،ارزش ( 0خط افقی قرمز) یک همبستگی مثبت بین آبکند و عوامل ایجاد آن را نشان میدهد.
ارزشهای نسبت فراوانی صفر ،که منفی یا مثبت هستند اگر  FR<1باشد نشاندهنده همبستگی پایینتر و اگر  FR>1باشد
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شکل  -1وزنهای محاسبهشده عوامل ایجاد آبکندها توسط مدلهای نسبت فراوانی ( )FRو مدل احتمالاتی وزن واقعه

مقایسه تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی با استفاده از مدلهای احتمالاتی 737 ....

نشاندهنده همبستگی بالاتر است .در مورد مدل احتمالاتی وزن واقعه  0ارزش نهایی (  )GFinalنشان دهنده ارتباط فضایی کلی بین
عوامل ایجاد آبکند و موقعیت آبکندها است .ارزش نهایی (  )GFinalبرای یک ارتباط فضایی منفی ،منفی و بالعکس برای یک
ارتباط فضایی مثبت ،مثبت است .درنهایت با توجه به معادلههای شمارهای ( 8و  ،)05نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی ،برای
هر مدل با توجه به چهار روش طبقهبندی شامل :طبقهبندی چارک  ،2شکست مساوی  ،3فواصل مساوی  1و فواصل هندسی  5مطابق
شکلهای  8و  9به چهار منطقه حساسیت به فرسایش آبکندی شامل حساسیت کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد ترسیم گردید .با
مقایسه نتایج حاصل از هر روش طبقهبندی و توزیع نقاط آموزش و اعتبارسنجی آبکندها بر مناطق حساس به فرسایش آبکندی
زیاد و خیلی زیاد مشخص شد که روش طبقهبندی چارک توزیع دقیقتری را نشان میدهد (شکل  .)7که با یافتههای یوسف و
همکاران ( )2105که روش طبقهبندی چارک را بهعنوان یک روش طبقهبندی مناسب در تهیه نقشههای حساسیت میدانند،
مطابقت دارد (.)Youssef et al, 2015

شکل  -2رابطه بین طبقات حساسیت (زیاد  +خیلی زیاد) و د رصد فراوانی آبکندهای آموزشی ( )aو اعتبارسنجی ( ،)bبا استفاده از

شکل  -8نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی با استفاده از مدل

شکل  -1نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی با استفاده از

نسبت فراوانی ()FR

مدل احتمالاتی وزن واقعه ()WofE
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روش های مختلف طبقهبندی برای مدل های نسبت فراوانی ( ) FRو مدل احتمالاتی وزن واقعه ()WofE

WofE
Quantile
Natural breaks
Equal interval
Geometrical interval

1
2
3
4
5
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اعتبارسنجی نقشه های حساسیت به فرسایش آبکندی و مقایسه آنها
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برای تعیین دقت مدل حساسیت به فرسایش آبکندی در منطقه موردمطالعه  ،منحنی راک (  )ROC0به کار گرفته شد
(.)Mohammady et al, 2012:235, Pourghasemi et al, 2016:15, Devkota et al, 2013:163, Rahmati et al, 2014:1016
تجزیهوتحلیل منحنی راک یک تکنیک جالب برای ارزیابی دقت کلی یک آزمون تشخیصی است

( Williams et al, 1999:174,

 .)Zare et al, 2013:2886سطح زیر منحنی (  ،)AUC2بیانگر مقدار پیشبینی سیستم از طریق توصیف توانایی آن در تخمین
درست وقایع (وقوع آبکند) و عدم رخداد (عدم وقوع آبکند) است ( .)Tien Bui et al, 2012, Naghibi et al, 2014ایدهآلترین
مدل ،بیشترین سطح زیر منحنی را دارد و مقادیر ( )AUCاز  1/5تا  0متغیر است .چنانچه مدل نتواند رخداد فرسایش آبکندی را
بهتر از دیدگاه احتمالی (تصادفی) تخمین زند مقدار زیر منحنی آن  1/5است و زمانی که سطح زیر منحنی برابر با یک باشد
بیانگر بهترین دقت از نقشه تهیهشده است .همبستگی کیفی -کمی سطح زیر منحنی و ارزیابی تخمین به صورت ( ، 1/9 -0عالی؛
 ، 1/9 -1/8خیلی خوب؛  ، 1/7 -1/8خوب؛  ، 1/0 -1/7متوسط؛  ، 1/5 -1/0ضعیف) است ( .)Yesilnacar, 2005: 237نتایج ارزیابی
منحنی راک در شکل (  )01 a,bنشان دادهشده است که نقشه حساسیت تولیدشده برای فرسایش آبکندی از طریق مدل احتمالاتی
وزن واقعه برابر ( )73/19%و برای مدل نسبت فراوانی ( )80/32%است .بنابراین نقشه حساسیت به وقوع آبکند تهیهشده توسط
مدل نسبت فراوانی ،عملکرد بهتری نسبت به مدل احتمالاتی وزن واقعه در منطقه موردمطالعه به نمایش گذاشته است.

مدل نسبت فراوانی (  :)Bمدل احتمالاتی وزن واقعه ()WofE

نتیجهگیری
در این پژوهش دو مدل آماری نسبت فراوانی و مدل احتمالاتی وزن واقعه برای تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی
استفاده گردید .در ابتدا نقشه فرسایش آبکندی از طریق مطالعات میدانی ساخته شد .از مجموع  10آبکند مشخصشده در منطقه
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شکل  - 05منحنی راک (  )RO Cو سطح زیر منحنی مربوط بهدقت نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی؛ (:)A

موردمطالعه  32 ،آبکند جهت آموزش مدل و  01آبکند باقیمانده جهت اعتبارسنجی مدل به کار گرفته شد .در مرحله بعد عوامل
مؤثر در ایجاد آبکندها شامل :سنگ شناسی ،کاربری اراضی ،فاصله از رودخانه ،شیب ،جهت شیب ،شکل شیب ،شاخص رطوبت
یادگیری کوانتیزاسیون برداری ،نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی در منطقه سنگانه کلات با استفاده از مدلهای نسبت فراوانی
و مدل احتمالاتی وزن واقعه تهیه گردید .درنهایت برای ارزیابی دقت مدلهای مذکور ،منحنی راک به کار گرفته شد.
1 Receiver Operating Characteristics
2 Area Under Curve
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توپوگرافی ،تراکم زهکشی و ارتفاع آماده گردید و پس از ارزیابی سهم نسبی هر متغیر پیشبینی کننده به مدل از طر یق الگوریتم

مقایسه تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی با استفاده از مدلهای احتمالاتی 732 ....

تجزیهوتحلیلهای حاصل از مدل راک نشان میدهد که مدل نسبت فراوانی ( )AUC= 80/32 %دقت بهتری نسبت به مدل احتمالاتی
وزن واقعه ( )AUC=73 /19%دارد .درنتیجه  ،عملکرد مدل نسبت فراوانی برای تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی بیشتر از
نقشه تولیدشده توسط مدل احتمالاتی وزن واقعه است .با توجه به الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری ،عوامل مؤثر در پیشبینی
حساسیت به فرسایش آبکندی شامل تراکم زهکشی ،شیب ،فاصله از رودخانه و شاخص رطوبت توپوگرافی بودند و عوامل دیگر
انتخابشده اهمیت منطقی قابل قبولی داشتند .پژوهش حاضر ثابت کرد که مدلهای احتمالاتی وزن واقعه و نسبت فراوانی میتوانند
با موفقیت برای تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی اعمال شوند .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت که نقشه
حساسیت به فرسایش آبکندی با مدلهای مذکور میتواند به مدیران و برنامهریزان بهمنظور شناسایی مناطق دارای پتانسیل خطر
فرسایش آبکندی و اولویتبندی آنها برای توسعه شیوههای مناسب حفاظت آبوخاک و جلوگیری از فرسایش خاک حاصلخیز
و تولید رسوب در منطقه موردمطالعه و حوضههای آبخیز مشابه کمک قابلتوجهی کند.
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