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پذیرش 19/83/72

فرسایش خندقی ،بهعنوان عامل خطر اراضی ،یکی از چالشهاي آسیبزاي فرسایش
آبی بهشمار میرود که تأثیر بهسزایی در تخریب اراضی دارد .هدف از این تحقیق پهنهبندي
خطر فرسایش خندقی حوزۀ آبخیز قرناوه استان گلستان با استفاده از مدلهاي نسبت فراوانی
و روش پیشنهادي گوپتا و جوشی ) (GNRFاست .بدینمنظور در ابتدا نقشۀ پراکنش
پهنهاي خندقهاي (متغیر وابسته) حوزۀ آبخیز قرناوه با استفاده از بازدیدهاي میدانی و
تصاویر ماهوارهاي ،با مقیاس  1:255888در محیط نرمافزار سامانه اطالعات مکانی تهیه شد.
در ابتدا براي مدلسازي کل خندق هاي مشاهداتی به دو بخش تقسیم شد 28 :درصد
پهنههاي خندقی براي کالیبراسیون مدل و  38درصد آن براي اعتبارسنجی مدل در نظر گرفته

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

چکیده

شد .در گام بعدي  2الیه اطالعاتی از قبیل درصد شیب ،جهت شیب ،انحناي سطح ،نوع
سازند زمین شناسی ،نوع کاربري اراضی ،میزان فاصله از رودخانه ،میزان فاصله از جاده
بهعنوان عوامل مؤثر (متغیر مستقل) بر ایجاد فرسایش خندقی انتخاب شدند .با مقایسۀ
شد .سپس نرخدهی طبقات براساس روابط موجود در مدلهاي نسبت فراوانی وGNRF
انجامشد .در نهایت با رويهمگذاري نقشههاي نرخدهی شده ،نقشه پهنهبندي خطر فرسایش
خندقی بهدست آمد .نتایج مقایسه درصد فراوانی خندقها در کالسههاي خطر نشان داد که
در مدلهاي نسبت فراوانی و  GNRFاز کل پهنههاي خندقی مرحلۀ اعتبارسنجی بهترتیب
*نویسنده مسئول

k.saberchenari@gmail.com
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متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته ،مقدار تراکم خندق در هر کالس عوامل مستقل محاسبه

 28/11و  27/57درصد پهنهها در طبقات خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارند .نتایج اعتبارسنجی
مدل با استفاده از روش جمع کیفی و ضریب کاپا نشان داد که مدل نسبت فراوانی با مقدار
جمع کیفی و ضریب کاپاي بیشتر ( 3و  )8/81نسبت به مدل  1/72( GNRFو  )8/27براي
پهنهبندي خطر فرسایش خندقی منطقۀ بررسی شده پیشنهاد میشود.
واژههاي کلیدي :پهنهبندي خطر ،فرسایش خندقی ،حوزۀ آبخیز قرناوه ،نسبت فراوانی ،گوپتا و
جوشی.

مقدمه
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طبق نظریۀ ینی ،خاک تحت تأثیر چند عامل از قبیل اقلیم ،توپوگرافی ،موجودات زنده،
مواد مادري و زمان تشکیل میشود .بنابراین سرعت تشکیل آن بستگی به تعامل چهار عامل
میلیمتر در سال بین  8 /81تا  2/2میلیمتر در سال است ،اما این سرعت در مناطق خشک و
نیمهخشک جهان ،به حدود  8/81میلیمتر یا کمتر در سال میرسد.]1[ .
یکی از معضالت اساسی حوزههاي آبخیز استان گلستان ،نرخ زیاد فرسایش و تخریب
خاک است بهگونهاي که توازن بین فرایند خاکسازي و تلفات خاک بههم خورده و میزان
تلفات از غرب به شرق استان افزایش مییابد .در این میان فرسایش خندقی و پایپینگ
بیشترین نقش را بهخود اختصاص داده است [ .]7خندق براساس تعریف یک کانال یا آبراهه
با رأس فرسایشی فعال و پرشیب و دیوارههاي با شیب تند است که بر اثر تخریب ناشی از

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

مؤثر با زمان دارد :بهطوريکه ،سرعت تشکیل خاک در مقیاس جهانی با نرخ متوسط 8/1

جریان سطحی (معموالً هنگام یا پس از رویداد بارش) ،حرکات انحاللی و حرکات تودهاي
کوچک ایجاد میشود [ .]3گسترش خندقها در بخشهاي شرقی استان گلستان موجب
راندمان آبیاري و کاهش تولید بالقوه کشاورزي (از طریق تمرکز رواناب داخل کانال باریک
خندق بهجاي پخش رواناب در تمام سطح اراضی) ،تغییر الگوهاي موزاییک بین اراضی
کشت شده است [ .]7خندقها بهدلیل اتصال مناطق باالدست حوضه به مناطق پاییندست،
فراهم آوردن امکان انتقال رسوب و آالیندهها ،قطع راههاي ارتباطی و زیانهاي مالی فراوان

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

تخریب ظاهري محیط طبیعی ،تخریب اراضی زراعی و با افزایش هزینه حفاظتی آن ،تغییر

براي اراضی زراعی ،منابع طبیعی و تأسیسات زیربنایی اهمیت ویژهاي دارند [ .]5بنابراین
بهمنظور اجراي اقدامات پیشگیرانه و کنترل توسعۀ فرآیندهاي خندقی شدن در مقیاس
جغرافیایی کوچک تا بزرگ؛ شناسایی و پهنهبندي خطر مناطق حساس به فرسایش خندقی
بسیار ضروري است [.]9
پژوهشهاي گستردهاي در داخل و خارج از کشور درباره فرسایش خندقی انجام شده
است .بهطوريکه جعفري گرزین و کاویان ( )1388با استفاده از تلفیق سنجش از دور و
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سیستم اطالعات جغرافیایی ،اثر عوامل توپوگرافی ،ادافیک و هیدرولوژیک را در ایجاد
فرسایش خندقی حوزۀ آبخیز سرخآباد استان مازندارن بررسی کردند .نتایج نشان داد که 78
( )1318مناطق حساس به فرسایش خندقی منطقه رودبار استان گیالن را با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبی تحلیل کرد .نتایج نشان داد که این روش ،بهدلیل اولویتبندي عوامل،
مدل مناسبی براي پهنهبندي حـساسیت اراضـی بـه فرسـایش خندقی بهشمار میرود [.]8
ملکی و همکاران ( )1311مناطق مستعد خندقزایی در حوضه رودخانـۀ مـرِگ ،واقع در
جنوب شهر کرمانشاه را با استفاده از روش شاخص قدرت رودخانه و عوامل محیطی مؤثر بر
ایجاد خندق شبیهسازي کردند [ .]1اسفندیاري و همکاران ( )1317به بررسی قابلیت مدل
منطق فازي در پهنهبندي خطر فرسایش خندقی حوزۀ آبخیز قرناوهچاي در استان گلستان
پرداختند .نقشۀ پهنهبندي خطر نشان داد که  38درصد منطقه را زمینهایی با خطر زیاد و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

درصد منطقه از نظر فرسایش خندقی ،در طبقه باالي حساسیت قرار دارند [ .]2شادفر

بسیار زیاد شامل میشوند[  .]18شادفر ( )1313از عملگرهاي منطق فازي در حوزۀ آبخیز
طرود با هدف مشخص کردن پهنههاي مختلف خطر ،بهدست آوردن مساحت هریک از آنها
فازي دقت بیشتري نسبت به عملگرهاي فازي در پیشبینی خطر فرسایش خندقی دارد [ .]11شادفر
( ،)1315براي تعیین پتانسیل فرسایش خندقی حوزۀ آبخیز طرود از ساختار پرسپترون
چندالیه و الگوریتم لونبرگ مارگوت شبکه عصبی و فاکتورهاي خاک ،سنگشناسی ،کاربري
اراضی ،فاصله از گسل ،شیب ،جهت شیب ،فاصله از جاده ،فاصله از شبکه آبراههها و طبقات

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

و ارائۀ نقشۀ خطر فرسایش خندقی بهره برد .نتایج نشان داد که بهکارگیري روش جمع جبري

ارتفاعی بهره جست .نتایج پهنهبندي فرسایش خندقی نشان داد که  28/79درصد از حوزۀ
آبخیز در طبقه خیلیکم 1/21 ،درصد در طبقه کم 7/75 ،درصد در طبقه متوسط 7/95 ،درصد
در طبقه زیاد و  77/13درصد در طبقه خیلی زیاد قرار گرفته است [ .]17شهریور و همکاران
( )1319از روش فازي و  9عامل مؤثر بر ایجاد فرسایش خندقی شامل سنگشناسی ،درصد
شیب زمین ،نوع خاک ،متوسط بارندگی ساالنه ،نوع استفاده از زمین و پوشش زمین بهمنظور
شناسایی مناطق مستعد فرسایش خندقی در نواحی خشک و نیمهخشک استان کهگیلویه و
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بویراحمد استفاده کردند .نتایج نشان داد پهنهبندي فرسایش خندقی با استفاده از مدل
شاخص همپوشانی و عملگرهاي جمع جبري فازي ،ضرب جبري فازي و گاماي فازي نشان
رخداده ،مناسبترین روش پهنهبندي فرسایش خندقی در حوضۀ بررسی شده است [.]13
رحمتی و همکاران ( )7819کارایی دو مدل وزن نشانگر و نسبت فراوانی را در تهیۀ نقشه
مناطق حساس به فرسایش خندقی منطقه چاور استان ایالم بررسی کردند .نتایج آنها نشان
داد که مدل نسبت فراوانی در مقایسه با مدل وزن نشانگر کارایی بهتري در تهیۀ نقشۀ مناطق
حساس به فرسایش خندقی منطقۀ بررسی شده دارد [ .]17از پژوهشهاي خارج از کشور
بروي مناطق حساس به فرسایش خندقی میتوان به این تحقیقات اشاره کرد :لسچن و
همکاران ( )7882در پژوهشهاي خود با هدف شناخت مناطق آسیبپـذیر تحت فرسـایش
خندقی در منطقه نیمهخشک در جنوب شرقی اسپانیا به این نتیجه رسیدند که میزان

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

داد که مدل گاماي فازي  8/8با توجه به مساحت پهنههاي مختلف و میزان خندقهاي

فرسـایش خنـدقی در زمینهاي رها شده ،نسبت به زمینهاي تحت کشت بیشتر است
[ .]15لوکا و همکاران ( )7811پهنهبندي فرسایش خندقی حوزۀ آبخیز توربولو در ایتالیا را
اگبوما ( )7817در نیجریه با استفاده مدل نسبت فراوانی و رگرسیون لجستیک؛ کونسکنتی و
همکاران ( 7813و  )7817در ایتالیا و دوب و همکاران ( )7817در زیمباوه با استفاده از مدل
وزن نشانگر و وایت و همکاران ( )7815در شمال الجزایر با استفاده از رگرسیون لجستیک
اشاره کرد[ .]71[ ،]78 [ ،]11 [ ،]18 [ ،]12

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام دادند [  .]19از دیگر تحقیقات میتوان به پژوهش

بهدلیل شدت زیاد فرسایش خندقی و رشد فزاینده آن در حوزۀ آبخیز قرناوه استان
گلستان و با توجه به تحقیقات ذکر شده ،هدف از این تحقیق شناسایی مناطق حساس به
فرسایش خندقی ،تهیه نقشه پهنهبندي خطر آن و عوامل مؤثر بر ایجاد فرسایش خندقی در
منطقۀ بررسی شده است .براي این منظور از مدلهاي نسبت فراوانی و  GNRF1استفاده و
نتایج دو مدل با یکدیگر مقایسه شد .الزم بذکر است که براي اولین بار از مدل  GNRFدر
بررسی پهنهبندي خطر فرسایش خندقی استفاده شده است.
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مواد و روشها
منطقۀ بررسي شده
شهرستان کالله واقع شده است .این حوضه از نظر جغرافیایی ( )UTMدر محدودۀ طول
شرقی  328398تا  717727و عرض شمالی  7183811تا  7155792قرار دارد .این حوضه
روي سرشاخههاي گرگانرود بسته شده است .مهمترین رودخانههاي این حوضه ،قرناوه و
شوردره است که پس از اتصال این انشعابات و پیوستن رودخانه مادرسو و چهل چاي در
پائیندست حوضه ،گرگانرود را تشکیل داده که در نهایت این رودخانه به خلیج گرگان
تخلیه میرسد .ارتفاع متوسط وزنی حوضه  518متر است .شیب متوسط حوضه  79درصد
که بهسمت پاییندست حوضه از شیب آن کاسته شده و به  7الی 3درصد میرسد .کاربري

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

حوزۀ آبخیز قرناوه با مساحت  287/38کیلومترمربع در شرق استان گلستان و در

عمده حوضه شامل مرتع و زراعت است .خاک حوضه عمدتاً سیلتی لومی و از نظر
زمینشناسی نیز عمدتاً بهوسیلۀ رسوبات بادي یخچالی مثل لس و رسوبات جدید و قدیم
آبرفتی پوشیده شده است .بنابراین این منطقه بهطور ذاتی داراي فرسایشپذیري زیادي است.
عمق زیاد و دیواره هاي جانبی عمودي است [ .]77از اینرو در این تحقیق 5حوزه آبخیز
قرناوه بهمنظور تهیۀ پهنههاي خطر فرسایش خندقی انتخاب شد .شکل  1موقعیت منطقۀ
بررسی شده را در استان گلستان نشان میدهد.
1. Gully Nominal Risk Factor

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

رودخانه قرناوه به صورت یک گالی ناپایدار و بسیار فرسایشی بوده و در برخی مناطق داراي

روش تحقیق
براي تهیه نقشۀ پهنهبندي خطر فرسایش خندقی حوزۀ آبخیز قرناوه در ابتدا نقشۀ پراکنش
خندقهاي موجود در منطقه با بازدید میدانی گسترده و تفسیر تصاویر ماهوارهاي پهنههاي
خندقی حوضه تهیه و وارد نرمافزار  ArcGISشد (شکل.)7

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

شکل  .7موقعیت حوزۀ آبخیز قرناوه در استان گلستان و ایران
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سپس با توجه به بررسیهاي انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه فرسایش
خندقی و شرایط منطقۀ بررسی شده  2عامل مؤثر بر ایجاد فرسایش خندقی شامل شیب،
انتخاب شد [.]77[ ،]17[ ،]11[ ،]18[ ،]8[ ،]5[ ،]7[ ،]7
نقشۀ عوامل مؤثر بر ایجاد فرسایش خندقی در حوزۀ آبخیز قرناوه با استفاده از نقشه
توپوگرافی با مقیاس  1:75888سازمان جغرافیایی نیروي مسلح ،نقشۀ زمینشناسی 1:188888
سازمان زمینشناسی کشور ،نقشۀ کاربري اراضی منطقه از طریق تصاویر ماهوارهاي لندست 2

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

جهت شیب ،انحناي سطح ،کاربري اراضی ،زمینشناسی ،فاصله از جاده و فاصله از آبراهه

(سنجنده  )ETMدر محیط  ArcGISبا فرمت رستري تهیه شد .از کل پهنههاي خندقی
موجود در منطقه ( 37/8هکتار) بهصورت تصادفی با استفاده از ابزار Random Selection
در محیط  %28 ArcGISخندقها براي تهیۀ مدل نقشه پهنهبندي خطر و  %38خندقها نیز
براي ارزیابی آن در نظر گرفته شد [ ]78[ ،]17و [ .]73در مرحلۀ بعد نقشه هر یک از عوامل
مؤثر با نقشه پراکنش خندقها تلفیق و تراکم خندقها در هر طبقه از عوامل مؤثر بر فرسایش
خندقی تعیین شد .نمودار جریانی مراحل انجام تحقیق در شکل  3نشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

شکل  .7موقعیت خندقها در حوزۀ آبخیز قرناوه
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روش نسبت فراواني ()FR
عوامل مؤثر بر ایجاد فرسایش خندقی با استفاده از روش نسبت فراوانی تعیین شد .روش نسبت

فراوانی یک تکنیک آماري دو متغیره و ابزار ارزیابی ژئومکانی سادهاي است که براي محاسبۀ
رابطۀ احتمالی بین متغیرهاي مستقل و وابسته (فرسایش خندقی) در نقشههاي با کالسهاي
متعدد استفاده مـیشود تا روابط بیـن خندقها و عـوامل مختلف مؤثر در منطقۀ بررسی شده

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

پس از بررسی عوامل مؤثر در وقوع فرسایش خندقی و تهیۀ نقشههاي مربوط؛ نرخدهی

GNRF

شکل  .7نمودار جریاني تهیه نقشه پهنهبندي خطر فرسایش خندقي حوزه آبخیز قرناوه
روش نسبت فراواني ()FR

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

GNRF

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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آشکار شود [ .]77در حقیقت نسبت فراوانی بهعنوان احتمال وقوع یک صفت مشخص
تعریف شده است که بیانگر نسبت احتمال رخداد یک پدیده مشخص (فرسایش خندقی) به
فرسایش خندقی مشخص ،با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی درصد پیکسلهاي داراي
فرسایش خندقی و فاقد فرسایش منطقۀ بررسی شده تعیین و نهایتاً نسبت فراوانی براي هر
یک از عوامل و کالس مرتبط با آن از تقسیم نسبت مناطق داراي فرسایش (درصد پیکسلهایی
که در آن فرسایش رخداده) به مناطق فاقد فرسایش (درصد پیکسلهاي فاقد فرسایش)

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

عدم رخداد آن پدیده است [ .]75براي محاسبه نسبت فراوانی هر یک از عوامل مؤثر بر وقوع

محاسبه میشود [ .]79محاسبۀ نسبت فراوانی براي هر یک از کالسهاي عوامل مؤثر بر وقوع
فرسایش خندقی براساس رابطۀ ( )1است:

()1

B
D

A
C

FR 

که در آن  :Aپهنههاي خندقی هر کالس مربوط به هر عامل :B ،مساحت کل پهنههاي
خندقی در منطقۀ بررسی شده :C ،مساحت هر کالس مربوط به هر عامل :D ،مساحت کل

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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منطقۀ بررسی شده است .بهعبارت دیگر ،نسبت بین پهنههاي داراي فرسایش خندقی به
مساحت کل منطقه ،بیانگر نسبت فراوانی است .از این رو  Fr  1نشاندهندۀ همبستگی
زیاد بین خندقهاي رخداده و عوامل مؤثر بر وقوع آن است Fr .نزدیک به یک نشان میدهد
که همبستگی معنیداري بین خندقهاي رخداده و عوامل مؤثر بر وقوع آن وجود ندارد.
بهطورکلی همبستگی مثبت نشاندهندۀ احتمال فرسایش بیشتر و در حالی که همبستگی
منفی نشاندهندۀ احتمال فرسایش کمتر است [ .]72براي تهیۀ نقشۀ پهنهبندي فرسایش
خندقی مقادیر نسبت فراوانی هر عامل در دورۀ آموزش با یکدیگر با استفاده از رابطۀ ()7
جمع شده است [:]75
()7

) GEHZM    FR i (i  1, 2,..., n

که در آن  :GEHZMنشاندهندۀ نقشۀ پهنهبندي خطر فرسایش خندقی :FR ،نسبت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

ضعیف بین خندقهاي رخداده و عوامل مؤثر بر وقوع آن و  Fr  1نشاندهندۀ همبستگی

فراوانی هر عامل و  nتعداد کل عوامل است .در نهایت نقشه پهنهبندي خطر فرسایش خندقی
بهدست آمده بر اساس روش شکستگیهاي طبیعی ( )Natural Breakدر پنج کالس خطر
طبقهبندي براساس گروهبنديهاي طبیعی موجود در ذات دادهها انجام میشود .نقاط
شکستگی بین دستهها به گونهاي معین میشود که به بهترین وجه ممکن مقادیر مشابه در یک
گروه جاي داده شوند و تفاوت مابین کالسها بیشینه شود [.]78

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

خیلیکم ،خطر کم ،خطر متوسط ،خطر زیاد و خطر خیلی زیاد طبقهبندي شد .این نوع

روش گوپتا -جوشي ()GNRF
این مدل را اولین بار گوپتا و جوشی ( )1118ارائه کردند که بهروش پیشنهادي گوپتا و
جوشی معروف است [ .]71پس از رقومی کردن و طبقهبندي کردن متغیرهاي مؤثر بر ایجاد
فرسایش در قالب سامانه اطالعات جغرافیایی ،مقادیر کالسهاي هر یک از عوامل براساس
رابطۀ ( )3محاسبه شد [:]38
پهنههاي خندقی رخ داده در هر طبقه از نقشه عامل

()3

میانگین خندقهاي رخ داده در کل طبقات نقشه عامل

= GNRF

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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مقادیر بهدست آمده با استفاده از رابطۀ ( )3براساس جدول  1نرخدهی میشوند
بدینصورت که براي کالسهاي با  GNRFکمتر از  1امتیاز صفر ،کالسهاي با مقدار بین
جدول .7وزن مربوط به مدل GNRF
ردیف

مقدار GNRF

امتیاز

1

GNRF<1

8

7

1<GNRF< 2

1

3

GNRF>2

7

پس از امتیازدهی به طبقات عوامل مؤثر بر ایجاد فرسایش خندقی ،نقشههاي امتیاز عوامل
مؤثر در محیط  ArcGISایجاد شد .از جمع جبري این نقشهها ،نقشه پهنهبندي خطر
فراسایش خندقی تهیه شد .نقشه تهیه شده بر اساس روش شکستگیهاي طبیعی در پنج

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

 1-7امتیاز 1؛ و براي کالسهاي با مقدار بیشتر از  7امتیاز  7را در نظر بگیریم [ ]78و [.]31

کالس خطر خیلیکم ،خطرکم ،خطر متوسط ،خطر زیاد و خطر خیلیزیاد طبقهبندي شد [.]78

براي اعتبارسنجی نقشههاي پهنهبندي خطر فرسایش خندقی تهیه شده با استفاده از
مدلهاي نسبت فراوانی و  GNRFاز دو روش جمع کیفی 1و ضریب کاپا استفاده شد .براي
این منظور پهنههاي خندقی در نظر گرفته شده براي دورۀ اعتبارسنجی ( 38درصد پهنههاي
1. Quality of Sum

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

اعتبارسنجي مدلهاي پهنهبندي خطر فرسایش خندقي حوزۀ آبخیز قرناوه

پهنهبندي خطر فرسایش خندقي در حوزه آبخیز قرناوه استان گلستان

خندقی) بهکار گرفته شد [ .]73[ ،]78[ ،]17تراکم خندقها یا نسبت تراکمی 1نیز با تقسیم
نمودن تراکم خندق در ردۀ خطر خاص به تراکم متوسط خندقها بر مبناي تراکم سطحی و
مساحت خندقها محاسبه میشود (رابطۀ .)7
S A
Dr  n i ni
()7
 S i  Ai
1

1

که در آن که در آن :Dr ،تراکم خندقها در هر کالس خطر :Ai ،مساحت  iمین کالس خطر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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در یک نقشه پهنهبندي :Si ،مجموع مساحت خندقهاي رخ داده در هر کالس خطر و :n
تعداد کالسهاي خطر است .در صورتیکه در منطقه چند نقشه خطر تهیه شده باشد با
یک نقشه خطر خوب نقشهاي است که بهترین جدایش را بین مناطق با تراکم زیاد فرسایش
خندقی و مناطق با تراکم اندک فرسایش ایجاد کند .جمع کیفی بیشتر بیانگر جدایش بهتر
بین رده هاي خطر مختلف است .جمع کیفی بهصورت رابطۀ ( )5تعریف میشود:
()5

Qs  i 1 ( Dr  1)2  s
n

که در آن  :Qsجمع کیفی مدل :n ،تعداد ردههاي خطر در یک نقشۀ پهنهبندي خطر و :s
مساحت رده خطر به درصد در منطقه است .از نظر تئوري حد فوقانی خاصی را براي جمع
کیفی نمی توان در نظر گرفت ولی معموالً مقدار آن بین صفر تا هفت است .هر نقشه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

استفاده از مقدار جمع کیفی نقشههاي صحیحتر و با دقت بیشتر را میتوان شناسایی کرد.

پهنهبندي که داراي جمع کیفی بیشاتر باشد داراي صحت و دقت بیشتري است [.]33[ ،]37
در ادامه بهمنظور ارزیابی نتایج خروجی مدلهاي استفاده شده در برآورد خطر فرسایش
واقعیت زمینی را نشان مـیدهـد و فرمول آن بدینصورت است [.]37
مقدار توافق مورد نظر -مقدار توافق مشاهده شده

= ضریب کاپا

مقدار توافق مورد نظر1-
)1. Density ratio (Dr

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

خندقی از ضریب آماري کاپا نیز استفاده شد .این ضریب میزان تطـابق نتایج مدل پهنهبندي با

مقدار کاپا میتواند عددي بین  -1تا  +1باشد .لندیس و کوچ ( )1122نوعی طبقهبندي را
براي تفسیر مقادیر ضریب کاپا ارائه کردند جدول  .7هر چقدر مقدار کاپا بزرگتر باشد نشان
دهنده تطابق بهتر و دقت بیشتر است [ .]35
جدول .7میزان تطابق بر اساس مقایر ضریب کاپا
3

7

5

9

کالس

1

7

مقدار کاپا

>8

8-8/7

8/71-8/7

8/71-8/9

8/91-8/8

8/81-1

میزان تطابق

ضعیف

خیلیضعیف

کم

متوسط

قابل توجه

تقریباً کامل
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براي این منظور بعد از کالسهبندي نقشۀ نهایی ،با استفاده از پهنههاي خندقی در نظر
گرفته شده براي مرحلۀ ارزیابی  775نقطه خندقی در محیط نرمافزار  ArcGISتولید و
انتخاب و وزن آنها را نیز یادداشت شد (عدم وجود خندق) .سپس ماتریس خطا مشاهدهاي
و پیشبینی هر کدام از دو مدل  GNRFو نسبت فراوانی تشکیل شد .سرانجام مقدار ضریب
کاپا با استفاده از رابطۀ ( )9محاسبه شد [.]39

نتایج و بحث
نقشۀ پراکندگی خندقها ،با نقشههاي عاملهاي مؤثر بر ایجاد فرسایش خندقی تلفیق
شده و تراکم خندقها در هر یک از طبقات عوامل تأثیرگذار محاسبه شد .پس از محاسبه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

وزندهی شد (وجود خندق) .بههمین تعداد نیز نقاطی را بهصورت تصادفی در مناطق دیگر

نرخهاي طبقات هر عامل با استفاده از روابط مدلهاي نسبت فراوانی و  ،GNRFاین نرخ ها
در محیط  ArcGISبه نقشه اضافه و نقشه فاکتورهاي مؤثر بر فرسایش خندقی تهیه شد.
بررسی عوامل تأثیرگذار بر رخداد فرسایش خندقی نشان داد که سازند نهشتههاي رسوبی
لسی بیشترین حساسیت به فرسایش خندقی را دارد که دلیل این امر به انحاللپذیري زیاد
این نوع سازند بر میگردد .از طرف دیگر فراوانی زیاد ( 22/53درصد) آن در منطقه ،آن را
جزء عوامل عمده ایجاد فرسایش خندقی در حوزۀ آبخیز قرناوه قرار میدهد .این نتایج با

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

نتایج تراکم طبقات عوامل مؤثر و نرخدهی آنها در جدول  3ارائه شده است.
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نتایج تحقیقات [ ]31[ ،]38[ ،]32[ ،]17[ ،]11[ ،]18[ ،]8[ ،]7[ ،]7همخوانی دارد .طبقه
کاربري مرتع با بیشترین مقادیر نسبت فراوانی و  7/71( GNRFو )7بیشترین سهم در
وقوع فرسایش خندقی در حوزۀ آبخیز قرناوه را دارد که با نتایج پژوهشهاي [ ]18و []11
همخوانی دارد .بهطورکلی اراضی بدون پوشش و لخت نسبت به اراضی داراي پوشش نقش
بیشتري در ایجاد فرسایش دارند [ .]78عوامل فاصله از آبراهه و جاده با استفاده از روش
چارک 1طبقهبندي شدند .در این روش تعداد مساوي از سلول در هر کالس قرار میگیرد.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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این روش در پژوهشهاي متعددي استفاده شده و کارایی بسیار خوبی داشته است [،]17
[.]77[ ،]71
بیشترین مقدار نسبت فراوانی و 3/55( GNRFو  )7را بهخود اختصاص داده است.
همچنین درصد فراوانی خندقها نیز با افزایش فاصلۀ از آبراهه کاهش مییابد .براساس
بررسیهاي انجام شده با عمل آبشویی و فرسایش کناري دامنههاي مشرف به آبراهه ،تعادل
این دامنهها برهم خورده و حساسیت به ایجاد فرسایش خندقی در کنار آبراههها افزایش
مییابد [ .]32[ ،]78[ ،]11بررسی نقشۀ فاصله از جاده نیز نتایج مشابهی مانند فاصله از آبراهه
نشان داد .بیشترین درصد فراوانی ( )55/71خندقها در فاصلۀ کمتر از  151/1از جاده
بهدست آمده و با افزایش فاصله از جاده این مقدار کاهش مییابد ،که با نتایج پژوهشهاي
[ ]8و [ ]32در تأثیر جاده بر ایجاد فرسایش خندقی مطابقت دارد .مدلهاي نسبت فراوانی و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

بررسی میزان فاصله از آبراهه نشان میدهد که مناطق با فاصلۀ کمتر از  177/7متر از آبراهه

 GNRFنیز در طبقه فاصله از جاده کمتر از  151/1متر داراي بیشترین مقدار ( 7/82و )7
هستند .بـررسی نقشه درصـد شیب حـوزۀ آبخیز قرناوه بـراساس طبقهبندي مخدوم [ ]73نتایج
بنابراین احتمال ایجاد حفره و تبدیل شدن به خندق افزایش میباید [ ]18[ ،]7و [ .]11در
بررسی نقشه جهت شیب حوضه ،جهت شمال غربی با بیشترین درصد فراوانی خندقها،
حساسیت بیشتري در وقوع فرسایش خندقی دارد که با نتایج تحقیقات [ ]1مطابقت دارد.
1. Quantile Classification

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

بررسیهاي انجام شده رواناب در شیبهاي پایین فرصت تمرکز و نفوذ بیشتري دارد

عامل

طبقه

18/18

22/53

1/83

1/71

7/15

8/88

8/58

8/87

8/88

8/87

8/81

8

سازند تیرگان

8

8

8

8

8

سازند سرچشمه

1/87

7/78

8/19

8/73

8

سازند سنگانه

7/77

1/11

8/12

8/11

8

سازند آتامیر

8

8

8

8

8

سازند مزدوران

8

8

8

8

8

رسوبات آبرفتی
عهد حاضر
آبرفت هاي

درصد
شیب

از
رودخانه
(متر)

2/25

7
8

سازند پستلیق

8

8

8

8

8

سازند خانگیران

8/21

3/79

7/38

8/33

8

8-7

7/32

1/23

3/72

8/88

8

7-5

7/71

1/85

7/11

8/81

8

5-8

7/31

1/78

1/17

8/85

8

8-17

3/53

17/72

1/21

1/38

1

17-15

7/71

1/88

1/71

8/81

8

15-78

3/71

13/71

1

1/71

1

78-38

7/57

18/97

8/81

1/98

1

38-95

3/97

17/87

8/77

1/37

1

<95

8/11

8/77

8/77

8/87

8

>177/7

12/89

91/12

3/55

3/58

7

177/7-378/7

3/98

15/88

8/21

8/25

8

378/7-577/2

7/77

1/18

8/72

8/79

8

577/2-881/7

1/88

7/73

8/77

8/77

8

<881/7

8/33

1/35

8/82

8/82

8

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

فاصله

پادگانههاي کهن

امتیاز

نرخ

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

مساحت

رسوبی لسی

شناسی

نسبت فراوانی

درصد

نهشتههاي

سنگ

پهنههاي خندقی

GNRF
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ادامه جدول 7
GNRF

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

>
-

نشان داد که بیشترین فراوانی مساحتی خندقها در طبقات زیر  78درصد است .براساس
بررسی نشان داده است که جهت شیب نقش مستقیم روي رواناب و فرسایش ندارد .نقش
اصلی آن در میزان رواناب و ایجاد فرسایش ،بهسبب تفاوت در میکروکلیماي موجود در

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

<

طبقات مختلف شیب است [ .]77تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از انحناي سطح در ارتباط با
وقوع فرسایش خندقی حاکی از این است که بیشتر خندقها ( 27/39درصد) در دامنههاي
مقعر اتفاق افتادهاند .همچنین این طبقه بیشترین مقادیر نسبت فراوانی و  7/73( GNRFو
 )7رو بهخود اختصاص داده است .موفولوژي مقعر با تمرکز جریان آب و رطوبت میتواند
مناطق مستعدي براي ایجاد فرسایش خندقی باشد .این یافتهها با نتایج پژوهشهاي [ ]8و
[ ]17در تأثیر موفولوژي مقعر در ایجاد فرسایش خندقی مطابقت دارد.
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در ادامه از روي همگذاري نقشه فاکتورهاي مؤثر ،نقشه پهنهبندي خطر فرسایش خندقی
حوزه آبخیز قرناوه با استفاده از مدلهاي نسبت فراوانی و  GNRFتهیه شد .این نقشهها
براساس شکستگیهاي طبیعی در پنج کالس خطر خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلیزیاد

نتایج نشان داد که در مدل نسبت فراوانی از کل پهنههاي خندقی مرحلۀ اعتبارسنجی
 8/85درصد در طبقه خطر خیلیکم 2/77 ،درصد در طبقۀ خطر کم 13/8 ،درصد در طبقه
خطر متوسط 78/77،در طبقۀ خطر زیاد و 71/88درصد منطقۀ بررسی شده در طبقه خیلی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

شکل .7نقشه پهنهبندي خطر فرسایش خندقي حوزۀ آبخیز قرناوه با استفاده از مدل نسبت فراواني

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

طبقهبندي شد (شکل  7و .)5

پهنهبندي خطر فرسایش خندقي در حوزه آبخیز قرناوه استان گلستان

زیاد قرار دارند .اما در مدل  8/58 GNRFدرصد در طبقه خطر خیلیکم 1/9 ،درصد در
طبقه خطر کم 73/78 ،درصد در طبقه خطر متوسط 15/97 ،در طبقه خطر زیاد و 58/88
درصد منطقه بررسی شده در طبقه خیلی زیاد قرار دارند (جدول.)7

جدول .7مساحت و درصد طبقات خطر فرسایش خندقي در حوزۀ آبخیز قرناوه با استفاده از مدل
نسبت فراواني و GNRF
مدل

GNRF

نسبت فراوانی
(هکتار)

(درصد)

(درصد)

خیلی کم

12581/18

77/793

8/85

7117/71

5/357

8/58

کم

73578/38

38/827

2/77

2957/89

1/227

1/98

متوسط

11838/78

77/387

13/88

32895/73

78/351

73/78

زیاد

17717/78

15/857

78/77

15771/88

11/778

15/97

خیلی زیاد

5278/79

2/389

71/88

13398/87

12/827

58/88

طبقهبندي

کل مساحت(هکتار)

مساحت (درصد)

خندق (درصد)

خطر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

کل مساحت

مساحت

خندق

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

شکل .7نقشۀ پهنهبندي خطر فرسایش خندقي حوزه آبخیز قرناوه با استفاده از مدل GNRF
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نقشههاي پهنهبندي خطر با استفاده روشهاي جمع کیفی و ضریب کاپا ارزیابی شد
(جدول .)5مقدار جمع کیفی در مدل نسبت فراوانی  3درصد محاسبه شد .اما براي مدل
 GNRFمقدار آن  1/72درصد بهدست آمده است.
نتایج جاصل از ماتریس خطاي مشاهدهاي و پیشبینی هر کدام از دو مدل  GNRFو
نسبت فراوانی در جدول  9و  2نشان داده شده است.
جدول .7اعتبارسنجي مدلهاي پهنهبندي خطر با استفاده از روشهاي جمع کیفي و دقت مدل
نوع مدل

نسبت فراوانی

خیلی کم

77/793

8/82

8/85

8/87

کم

38/827

8/97

2/77

8/75

متوسط

77/387

1/15

13/88

8/52

زیاد

15/857

7/39

78/77

1/28

خیلی زیاد

2/389

7/12

71/88

9/83

خیلی کم

5/357

8/85

8/58

8/11

کم

1/227

8/13

1/98

8/19

متوسط

78/351

1/19

73/78

8/71

زیاد

11/778

1/31

15/97

8/88

خیلی زیاد

12/827

7/17

58/88

3/75

3

1/72

جدول .9ماتریس مشاهدهاي و پیشبیني مدل نسبت فراواني
مشاهدهاي

تعداد نقاط خندقی

تعداد نقاط فاقدخندق

تعداد نقاط خندقی

777

73

تعداد نقاط فاقد خندق

3

777

پیشبینی

ضریب کاپا

8/81

صحت کلی (درصد)

17/2

 8/81محاسبه شده است .از این رو براساس طبقهبندي لندیس و کوچ ضریب کاپا در طبقه
عالی قرار میگیرد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

براساس نتایج جدول  9صحت کلی مدل نسبت فراوانی  17/2درصد و ضریب کاپاي آن

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

GNRF

طبقات خطر

درصد مساحت

مساحت خندقها(هکتار)

درصد مساحت

نسبت تراکمی

جمع کیفی
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جدول .0ماتریس مشاهدهاي و پیشبیني مدل GNRF
مشاهدهاي

تعداد نقاط خندقی

تعداد نقاط فاقدخندق

تعداد نقاط خندقی

733

57

تعداد نقاط فاقد خندق

17

113

پیشبینی

ضریب کاپا

8/27

صحت کلی (درصد)

89/1
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براساس جدول  2صحت کلی مدل  89/1 GNRFدرصد و ضریب کاپاي آن مقدار
 8/27را محاسبه شده است .بنابراین براساس طبقهبندي کاپا ،داراي تطابق قابل توجه است.
کیفی و مقایسه درصد فراوانی خندقها در کالسههاي خطر زیاد (زیاد و خیلی زیاد) نشان داد
که مدل نسبت فراوانی نسبت به مدل  GNRFدر تفکیک کالسههاي خطر نتایج بهتري
بهدست میدهد .همچنین مدل نسبت فراوانی با مقدار صحت کلی  17/2درصد و ضریب
کاپاي  8/81نسبت به مدل  GNRFبا مقدار صحت کلی  89/1درصد و ضریب کاپاي 8/27
از دقت بیشتري بهمنظور شناسایی مناطق حساس به خطر فرسایش خندقی در حوزۀ آبخیز
قرناوه برخوردار است .از این رو میتوان مدل نسبت فراوانی بهعنوان روشی مناسب براي
پهنـهبنـدي خطر فرسایش خندقی در حوزۀ آبخیز قرناوه پیشنهاد داد .پیشنهاد میشود
پهنهبندي خطر فرسایش خندقی حوضه با مدلهایی مانند شبکه عصبی مصنوعی ،درخت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

نتایج مربوط به اعتبارسنجی دو مدل نسبت فراوانی و  GNRFبا استفاده از روش جمع

تصادفی و شانون آنتروپی انجام و نتایج آن با مدلهاي بهکار رفته در این تحقیق بهمنظور
دستیابی به نتایج دقیقتر مقایسه شود.

در این پژوهش ،مناطق حساس به فرسایش خندقی حوزۀ آبخیز قرناوه شناسایی و
پهنهبندي شد .براي این منظور از دو مدل آماري نسبت فراوانی و ( GNRFبراي اولین بار)
و  2عامل مؤثر در رخداد فرسایش خندقی استفاده شد .پهنههاي خندقی منطقه بررسی شده

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.69

نتیجهگیري

با استفاده از برداشتهاي میدانی و تصاویر ماهوارهاي ثبت و در محیط  ArcGISرقومی
شد .با ترکیب نقشه پراکنش خندقهاي حوزۀ آبخیز قرناوه و فاکتورهاي مؤثر بر رخداد
خندق ،تراکم خندق تعیین شد .سپس با استفاده از روابط مدلهاي نسبت فراوانی و GNRF
نرخ فاکتورهاي مؤثر بر فرسایش خندقی تعیین و این فاکتورها نقشهبندي شدند .از جمع
جبري نقشههاي فاکتورها ،نقشه پهنهبندي خطر فرسایش خندقی حوزۀ آبخیز قرناوه با
استفاده از مدلهاي نسبت فراوانی و  GNRFبهدست آمد .نتایج اولیه مقایسه درصد فراوانی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

77

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد سیزدهم ،شمارۀ  1بهار 1318

خندقها در کالسههاي خطر زیاد و خیلی زیاد نشان داد که در مدلهاي نسبت فراوانی و
 GNRFاز کل پهنههاي خندقی مرحله اعتبارسنجی بهترتیب  28/11و  27/57درصد پهنهها
از دو روش جمع کیفی و ضریب کاپا نشان داد که مدل نسبت فراوانی با مقدار جمع کیفی،
ضریب کاپاي و صحت کلی باالتر نسبت به مدل  ،GNRFکارایی بهتري در شناسایی مناطق
حساس به فرسایش خندقی و پهنهبندي آن در حوزۀ آبخیز قرناوه دارد.

قدرداني
از معاونت آبخیزداري اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلستان و بخش
آبخیزداري اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان کالله براي مساعدتهاي فراوان تشکر و
قدردانی میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.1.2

در طبقات خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارند .همچنین اعتبارسنجی دقیقتر دو مدل با استفاده
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