 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۵8-7۵ ،۱۴۰۱

پژوهشهای فرسایش محیطی

http://magazine.hormozgan.ac.ir
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چکیده
محدودیت در کاربری اراضی مندر میشود و میتواند خطری برای سازههای مختلف باشد .هاادا از پا وهش
حاضر ،تهیة نقشههای پهنهبندی حساسیت فرسایش آبکندی بااا اسااتفاده از ماادلهای تااراکم سااطح و تاپساایس و
مقایسة میزان دقت آنها در حوضه آبخیز چنارلی واقع در استان گلستان است .برای اجرای ایااپ پا وهش ،ابتاادا
موقعیت آبکندهای منطقه به کمک بازدیدهای میدانی و تصاویر گوگل ارث تعییپ شد .از تعداد کل  93آبکند
در منطقه ،از  64آبکند برای مدلسازی و تهیة نقشة حساسیت و از  29آبکند باارای اعتبارسااندی ماادل اسااتفاده
شد .همچنیپ الیههای رستری جنس سنگ ،ارتفاع ،شیب ،جهت دامنه ،پوشش گیاهی و کاربری اراضی بهعنوان
متغیرهای اصلی مؤثر در فرسایش آبکندی منطقه ،تهیه و طبقهبندی شد .از همپوشانی نقشههای عوامل مؤثر بااا
نقشة پراکنش آبکندها ،تراکم سطح آن در طبقههای مختلف هر متغیر به دساات آمااد .ارزیااابی نقشااة حساساایت
فرسایش با استفاده از آبکندهای استفاده نشده در مدلسازی ،بیانگر آن است که نقشة تهیه شده با ماادل تااراکم
سطح صحت باالیی (𝟏𝟗  )𝐩 = 𝟎.دارد .در مرحلة بعد به منظور اولویتبندی حساساایت فرسااایش آبکناادی در
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فرسایش آبکندی یکی از اشکال پیشرفته و پررسوب فرسایش آبی است که به کاهش توان خاااو و ایداااد

سطح زیرحوضهها ،از مدل تاپسیس استفاده و متغیرهای مؤثر در هر زیرحوضااه بااه کمااک ایااپ ماادل تعیاایپ و
اولویتبندی شد .بر ایپ اساس ،زیرحوضههای شمارة  2و  1بااه ترتیااب بااا ضااریب نزدیکاای  0/791و ،0/657

آبکندی مبتنی بر مدل تراکم سطح به عنوان نقشة مرجع مقایسه شد .محاسبة ضریب تبیاایپ ( 𝟐𝑹) نشااان داد کااه
اولویتبندی حساسیت فرسایش آبکندی در سطح زیرحوضهها نیااز کااارایی معناایدار و مناساابی دارد (= 𝟐𝑹

𝟔 )𝟎.؛ از ایپرو ،زیرحوضههای مذکور بهعنوان نقطة شروع برنامههای حفاظتی در اولویت قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :آبکند ،پهنهبندی ،ضریب تبییپ ،فرسایش خاو ،مدلسازی.

* نویسنده مسئول:

e.jokar@umz.ac.ir
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باالتریپ حساسیت فرسایش را در منطقه دارد .نقشة اولویتبندی مدل تاپسیس نیز بااا نقشااة حساساایت فرسااایش

ارزیابی و اولویتبندی حساسیت فرسایش آبکندی

جوکار سرهنگی و همکاران

1ا مقدمه
در طول سالیان سال ،فعالیتهای انسانی در محیط زیست مانند جنگلزداییها ،کشاورزی فشرده و چرای بیرویة دام
اغلب به ایجاد فرسایش خاک توسط آب منجر شدهاست .فرسایش آبکندی از جمله این اشکال فرسایش است که خوود
به تخریب دائمی زمین ،آسیب شدید به زمینهای کشاورزی و مسویرهای ارتاواطی منجور میشوود (.)Mansur, 2014
فرسایش آبکندی چندین برابر فرسایش سطحی ،رسوب تولید میکند که برای مخازن سدهای احداث شده ،هودر رفوتن
خاک حاصلخیز و رسوبگذاری رودخانهها بسیار مهم است ( .)Poesen et al, 2003با توجه به تنوع شورایط و عوامول
مختلف در شکلگیری و گسترش فرسایش آبکندی ،میزان آن از نقطهای به نقطهای دیگر تغییر میکند ( Sarvati et al,

 .)2009درک عوامل مؤثر بر فرسایش آبکندی ،برای ارائه پیشنهادهای مدیریتی بور پایوة حفاظوت زیسوتی و احیوای
پوشش گیاهی زمینهای اطوراف آبکند ضروری است ( .)Tajari and Kardel, 2015آبکندها در زموان شوکلگیوری
جریانهای موقتی میتواند مقدار رسوب زیادی را به مناطق پایین دست خوود منتقول کنود از ایونرو ،بایود اقوداما
مدیریتی شامل شناسایی مناطق مستعد وقوع فرسایش آبکندی ،احیای پوشش گیاهی و مدیریت اقداما
پیشگیری و کاهش اثرا

انسانی به منظور

تخریای آن انجام شود ( .)Rahmati et al, 2017منطقة مورد مطالعوه کوه در شومال شورقی

مستعد فرسایش آبکندی است (شکل  .)۱به منظور جلوگیری از گسترش این نوع فرسایش در منطقه ،اجورای عملیوا
آبخیزداری ضروری است و چون اعتاارا

محدود است بایستی برای اجرای این اقداما

به اولویتبندی زیرحوضههوا

پرداخت.
پژوهشهای زیادی در زمینة فرسایش آبکندی صور

گرفتهاست توا بتواننود عوامول موؤثر در آن را شناسوایی و

روشهای مختلف پیشبینی آن را ارزیابی کنند )2007( Cebecauer and Hofierka .بوا مطالعوة تغییورا کواربری
اراضی در اسلواکی به این نتیجه رسیدند که میزان فرسایش آبکندی در زمینهای دیوم رهاشوده نسوات بوه زمینهوای
کشاورزی بیشتر است .همچنین در این پژوهش مشخص شد که زمینهای اطراف پیشانی آبکند ،بیشترین آسیبپذیری
را دارند Boukheir .و همکاران ( )2008نیز در پژوهش خود دریافتند که عمق آبکندها برای مارنهوا بویش از خواک
رندزینا بودهاست Sarvati .و همکاران ( )2009به این نتیجه رسیدند که شکلگیری و شد

گسترش فرسایش آبکنودی

در اراضی لسی منطقة تحقیق ،تابعی از شیب و جهت اراضی ،سازند زمینشناسی ،منابع اراضی ،نوع خاک و تیپ گیاهی،
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استان گلستان قرار دارد ،با تخریب جنگلهای طایعی و تادیل آن به مراتع و موزارع و گسوترش خواک لو

در آن،

نحوة استفاده از اراضی و متوسط ساالنة ارتفاع رواناب سطحی است ،)20۱0( Knapen and Poesen .به بررسوی نقوش
مقاومت برشی خاک بر نقطة شروع و ابعاد شیارها و آبکندها پرداختند .نتایج نشان داد که تشکیل شیارها و آبکنودهوا
و همکاران ( )20۱۱به بررسی کارایی مدلهای مختلف آستانه شیب و مساحت در تخمین مکان تشکیل آبکند پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که مدلهای مورد استفاده عملکرد مشابهی در این زمینه دارند Maugnard .و همکواران ( )20۱3در
بررسی تغییرا

زمانی و مکانی آستانه توپوگرافی شروع آبکندهای موقتی در بلژیک ،به این نتیجه رسویدند کوه بوین

آستانة توپوگرافی در زمانها و مکانهای متفاو

تفاو های معناداری دیده میشود Yasrebi .و همکواران ( )20۱3در

شهرستان دره شهر با طاقهبندی هیجده آبکند بر اساس الگو ،به مطالعة آستانه توپوگرافی پرداختند .نتایج نشوان داد کوه

۵9
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تنها تحتتأثیر آستانة توپوگرافی نیست و مقاومت برشی خاک ،بر آغاز این کانالها و ابعاد آنها نقش داردMomm .

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۵8-7۵ ،۱۴۰۱

آبکندهای پنجهای بر اثر فرایند روان آب سطحی تشکیل شدهاند و رابطة آستانة توپوگرافی آنها منفی است درحالیکه
آبکندهای خطی و جاههای دارای آستانه توپوگرافی مثات بوده و فرایندی غیر از روان آب سطحی باعث تشکیل آنهوا
شدهاست Daggupati .و همکاران ( )20۱4به بررسی کارایی دو مدل شیب و مسواحت و مودل فیزیکوی جریانهوای
سطحی آشفته برای تخمین مکان آبکندهای موقتی در امریکا پرداختند .این مدل ،ورودیهایی ماننود مسواحت حوضوه،
زبری سطحی ،شیب ،تنش برشی بحرانی خاک و رواناب سطحی دارد .نتایج نشان داد که در نهایوت ،ایون دو مودل در
تخمین مکان تشکیل آبکندها عملکرد یکسانی داشوتهاند .در تحقیقوی دیگور )20۱4( Mansur ،بوه بررسوی فرسوایش
آبکندی در منطقة داست سوهلیان ۱نیجریه پرداخت که در آن انواع جنگلزداییها به منظور صادرا

بویرویوة چووب

برای ایجاد شهرکهای جدید ،به تخریب زمین و فقیر شدن نوع خاک منجر میشد .نتایج نشان داد که تشکیل فرسایش
آبکندی به از دست رفتن خاک به میزان دو تا سه کیلوگرم بر متر در سال منجر شدهاست Rostamizad .و همکواران
( )20۱5به بررسی تعیین محل رخداد فرسایش آبکندی بر اساس آستانة ژئومرفولوژیک و عوامل مؤثر بر آن در منطقوة
چم ژاب دره شهر در استان ایالم پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که مقدار ضوریب تایوین از  0/۱62بوه ۱/2۱4

برای دادههای کاربری اراضی کشاورزی افزایش یافتهاست )20۱6( Shadfar .با استفاده از روش شاکه عصای مصنوعی،
آبکندی به شیب کمتر از ده درصد ،واحدهای سنگشناسی  Qt2و  EMو کاربری مرتع اختصاص دارد و  22/93درصد
از سطح حوضه در طاقة خیلی زیاد فرسایش آبکندی قرار گرفتهاست ،)20۱7( Sumner and Mararakany .به مقایسة
عوامل مؤثر بر فرسایش آبکندی در دو حوضه آبخیز آفریقای جنوبی پرداختند و نتایج نشان داد کوه بیشوترین میوزان
فرسایش آبکندی به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه است Khojeh .و همکاران ( ،)20۱7توأثیر عوامول زموین
محیطی بر شکلگیری و گسترش فرسایش آبکندی در منطقة تمرقره قوزی استان گلستان را از طریق تجزیوه و تحلیول
چند متغیره بررسی کردند و دریافتند که عوامل زمین محیطی از قایل طاقا

ارتفاعی ،شیب زمین ،جهت دامنوه ،ارتفواع

دامنه ،بارندگی ساالنه ،واحدهای سنگی ،تیپ اراضی و تراکم پوشش گیاهی ،در گسترش فرسایش آبکنودی در سوازند
لسی نقش مؤثری دارد Nikpour .و همکاران ( )20۱7در تحقیق خود با عنوان مورفومتری فرسایش آبکندی و عوامول
مؤثر بر ایجاد و گسترش آن در جنوب غرب استان ایالم به این نتیجه رسیدند که عوامل اقلیمی ،شیب و جهوت شویب،
زمینشناسی و تکتونیک از عوامل مهم و تأثیرگذار در گسترش فرسوایش آبکنودی منطقوه اسوتSelkimaki and .

 )20۱7( Gonzalez- Olabarriaبا استفاده از مشاهدا

میدانی ،اطالعا
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به بررسی فرسایش آبکندی در حوضة طرود پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد که بیشتر مناطق تحتتأثیر فرسوایش

موجود در اداره جنگل ملی اسپانیا و کواربرد

مدل لجستیک ،به بررسی وقوع فرسایش آبکندی در اراضی جنگلی کاتالونیا پرداختند و بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه
آبکندی منجر میشود Rezaei Moghaddam .و همکاران ( )20۱9با کمک مدل  ،EGEMبه برآورد فرسایش ناشوی
از آبکندهای موقتی در حوضة لناران پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که بین پارامترهای اندازهگیری شوده و نتوایج
حاصل از مدل ،باالترین ضریب هماستگی بین عمق ،سطح مقطع ،حجم و پهنای برآورد شده و انودازهگیوری شوده بوه
ترتیب با ضریب هماستگی  0/8۱8 ،0/845 ،0/849و  0/8۱4وجود دارد .در تحقیقی دیگر Rahmati ،و همکواران ()20۱9

Duste Sohelian
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مساحتهای زهکشیشده با شیب تند ،بافت ریز خاک ،استفاده از زمین برای شهرسوازی و ایجواد جواده بوه فرسوایش

ارزیابی و اولویتبندی حساسیت فرسایش آبکندی

جوکار سرهنگی و همکاران

به بررسی کارایی مدل بیشینه آنتروپی در پیشبینی استعداد وقوع فرسوایش آبکنودی در حوضوه کشوکان پولدختور
پرداختند .آنها برای اعتاارسنجی نتایج پیشبینی تحقیق ،از منحنی تشخیص عملکرد نسای ( )ROCاستفاده کردند که بر
اساس آن ،نقشة مناطق مستعد فرسایش آبکندی حاصل از مدل آنتروپی  90/7درصد دقوت داشوتRowshanzamir .

( )2020در پهنهبندی حساسیت اراضی حوضة مراغه به فرسایش آبکندی با استفاده از روش تصمیمگیری چنود شاخصوة
فازی به این نتیجه رسیدند که حدود  87درصد از آبکندهای گروه ارزیابی ،در طاقا
قرار میگیرند و رسوبا

با حساسیت زیواد و خیلوی زیواد

آبرفتی  ،Qt1اجزای واحد اراضی فال ها و تراسهای فوقانی ،خاکهای  T.H.Xو کاربری

مراتع ضعیف به عنوان عوامل اصلی ،سپ

به ترتیب طاقه شیب  ۱5تا  30درصد ،حداکثر بارش روزانة  4/26-7/23میلی-

متر ،فاصلة  200متر از آبراههها و جهتهای غرب و جنوب ،در ایجاد فرسایش آبکندی حوضه بیشترین تأثیر را داشته-
اند.
تاکنون تحقیقاتی که در آن از مدل تاپسی

استفاده شدهاست ،اغلب برای برآورد میزان فرسوایش خواک در یوک

حوضه ( )Gholami and Entezari, 2013 & Vulevic et al, 2015یا ارزیابی عوامل مؤثر بر شد فرسوایش خواک
( )Jozi et al, 2015بوده و کارایی این مدل در زمینة مدلسازی و پیشبینی فرسایش آبکندی مورد توجه قرار نگرفته-
تراکم سطح استفاده شد .مدل تراکم سطح ،مدلی دادهکواوی است که براساس رخدادهای فرسایش آبکنودی در منطقوة
مورد مطالعه ،به تجزیه و تحلیل روابط بین عوامل مؤثر بر آن میپردازد و پیش از این برای پهنهبندی خطر زمینلغوزش
از آن استفاده شد که در بین آنها  )20۱6( Ebrahimi and Ilanlooو  Ghobadiو همکاران ( )20۱7نشان دادند مودل
تراکم سطح از میان روشهای بهکار برده شده برای پهنهبندی نتایج مطلوبتری نشان میدهد .با توجه به اینکه در زمینة
اولویتبندی زیرحوضهها به منظور اجرای پروژههای آبخیزداری در داخل کشور و خارج از آن تحقیقا

کموی انجوام

شدهاست ( ،)Mohamadi, 2018هدف اصلی این پژوهش ،تهیة نقشة حساسیت فرسایش آبکندی منطقوه بوا اسوتفاده از
مدل تراکم سطح و اولویتبندی زیرحوضه ها به کمک مدل تاپسی
های حساس به فرسایش و تمرکز اقداما

و ارزیابی کارایی آنهاست تا با شناسایی حوضوه-

اجرایی برنامههای حفاظتی در سطح مورد نیواز ،از اتوالف وقوت و سورمایه

جلوگیری شود.
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شکل  :1نمونه فرسایش آبکندی در منطقة مورد مطالعه
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است .در این پژوهش به منظور اعتاارسنجی مدل تاپسی

و که از روشهای ماتنی بر نظر کارشناسی اسوت و از مودل

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۵8-7۵ ،۱۴۰۱

2ا منطقة مورد مطالعه
حوضه آبخیز چنارلی ،در شمال شرقی کالله در استان گلستان واقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا در حودود
 628متر است .مهمترین روستای منطقه ،چنارلی نام دارد که میانگین ساالنة بارندگی آن حدود  440میلیمتر است .شکل
 ،2موقعیت جغرافیایی منطقه و زیر حوضهها را در استان گلستان نشان میدهد.

3ا مواد و روش
در این پژوهش برای تهیة نقشه های حساسیت فرسایش آبکندی از متغیرهای ارتفاع ،شویب ،جهوت دامنوه ،جون
سنگ ،پوشش گیاهی و کاربری اراضی استفاده شد .الیه اطالعاتی واحودهای سنگشناسوی منطقوه از نقشوة ۱:۱00000

سازمان زمینشناسی کشور و الیههای رستری ارتفاع ،شیب و جهت دامنه از مودل رقوومی ارتفواع ) 30 (DEMمتوری
منطقه به دست آمد .نقشة پوشش گیاهی و کاربری منطقه ،از تصاویر لندست سازمان جنگلهوا ،مراتوع و آبخیوزداری
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شکل  :2موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه

کشور تهیه شد .نقشة پراکنش فرسایش آبکندی در منطقه نیز با برداشتهای میدانی و به کمک تصواویر گوگول ارث
تهیه شد که شامل  93آبکند است .از تعداد کل  93آبکند در منطقه ،از هفتاد درصد آن برای مدلسازی و سی درصد آن
ابتدا توسط  Van Westenو همکاران ( )۱997بر اساس ارزیابی میزان تأثیر متغیرهای مسوتقل از قایول جون

سونگ،

شیب ،کاربری اراضی و  ...بر یک متغیر وابسته مثل ناپایداری دامنهای ایجاد شد .در این پژوهش الیوههای متغیرهوای
مستقل با الیة پراکنش فرسایش آبکندی در محیط  ArcGISهمپوشانی و تراکم آبکند در هر طاقه از عوامول محاسواه
شد .مقادیر وزنی طاقا

نیز با استفاده از رابطة  ۱به دست آمد:
)Warea= (A/B*100)- (C/D*100

رابطة ۱
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برای اعتاارسنجی مدل استفاده شد .برای تعیین وزن طاقا

عوامل مؤثر نیز از مدل تراکم سطح استفاده شود .ایون مودل

ارزیابی و اولویتبندی حساسیت فرسایش آبکندی

جوکار سرهنگی و همکاران

که در آن Warea ،وزن تراکم سطح A ،تعداد پیکسلهای آبکند در هر طاقه B ،تعداد پیکسولهای طاقوه C ،کول
پیکسلهای آبکند در منطقه و  Dکل پیکسلهای منطقه است .برای محدودههایی که فاقد آبکند بود ،واریوان

آن در

نظر گرفته شد .برای اعتاارسنجی نقشة حساسیت با مدل تراکم سطح 29 ،آبکندی که از آن استفاده نشد بوا ایون نقشوه
تالقی داده شد و پراکنش آبکندها در طاقا

مختلف حساسیت به دست آمد .در مرحلة بعد با استفاده از رابطة  ،2میزان

دقت مدل تراکم سطح تعیین شد که در آن  pاحتمال تجربی ks ،تعداد پیکسلهای آبکند در طاقة متوسط بوه بواال و s

تعداد کل پیکسلهای منطقه است.
p= ks /s

رابطة 2

به منظور اولویتبندی حساسیت فرسایش آبکندی در سطح زیرحوضهها ،از مدل تاپسی

استفاده شود کوه یکوی از

معروفترین مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه است .در این مدل m ،گزینه به وسیلة  nمعیار ،ارزیوابی و بوه عنووان
گزینهای تعریف میشود که از نظر شااهت ،دورترین حالت را از ایدهآل منفی و نزدیکترین حالت را به ایدهآل مثات
دارد ( .)Jun et al, 2013در این پژوهش زیر حوضهها به عنوان گزینه و عوامل مؤثر بر فرسایش آبکنودی بوه عنووان
۱و برای تشکیل ماتری

اولیه ،ابتدا دادههای کیفی به دادههای کمّی تادیل شدند .در اندازهگیری یک مقیاس کیفی

ممکن است از مقیاسهای فاصلهای و رتاهای (از چهار مقیاس موجود) اسوتفاده شوود ( .)Asgharpour, 2013در ایون
پژوهش برای اندازهگیری و تادیل واحدهای کیفی زمینشناسی ،جهت دامنه و کاربری اراضوی بوه کمّوی ،از مقیواس
دوقطای ۱فاصلهای استفاده شد .این اندازهگیری بر اساس یک مقیاس ده نقطهای است به طوری که صفر بیانگر حوداقل
ارزش ممکن و ده بیانگر حداکثر ارزش ممکن از شاخص مورد نظر است .ارزشهای صفر و ده کمتر به کار میرونود
زیرا به متغیر کیفی ،مقدار مطلق میدهند .به هر یک از متغیرها با توجه به پراکنش آبکند در آنها و استفاده از مقیواس
مذکور ،امتیاز اختصاص یافتهاست .اعداد بزرگتر در ماتری

تصمیم ،بیوانگر اهمیوت بیشوتر پارامترهوا در فرسوایش

آبکندی منطقه است.
2و بی مقیاسسازی و از بین بردن تأثیر واحد به روش فازی .مقیاس اندازهگیری در بی مقیاسسازی فازی دقیقاً بین
صفر و یک است به طوری که صفر برای بدترین نتیجه و یک برای بهترین نتیجه است.
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معیار مدنظر قرار گرفت و مراحل زیر اجرا شد:

3و به دست آوردن وزن هر یک از معیارها با استفاده از روش وزندهی .AHP
4و ضرب هر یک از این وزنها به ماتری

بی مقیاس شده که در نتیجة آن ،ماتری

V = N  Wnn

رابطة 3

در این مرحله ،ماتری

بی مقیاس شده به ماتری

قطری وزنها ضرب شد.

5و تعیین رابطة ایدهآل مثات منفی از طریق رابطههای  4و :5
رابطة 4

[بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتری

 =] Vراهحل ایدهآل مثات ) (V
+
j

Bipolar-Scale

63

1

] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.3.8

رابطة  3به دست آمد:

بی مقیاس مووزون از طریوق

پژوهشهای فرسایش محیطی
رابطة 5

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۵8-7۵ ،۱۴۰۱
[بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتری

 =] Vراهحل ایدهآل منفی) (V
−
j

بهترین مقادیر برای شاخصهای مثات ،بزرگترین مقادیر و برای منفی ،کوچکترین مقادیر است و بدترین بردار
برای شاخصهای مثات ،کوچکترین مقدار و برای شاخصهای منفی ،بزرگترین مقدار است.
 6و محاساة فاصلة هر گزینه از آیدهآل مثات و منفی که از رابطههای  6و  7بهدست آمدهاست.
رابطة 6

)

− v +j

 (v

ij

= d +j

رابطة 7

)

− v −j

 (v

ij

= d −j

7و تعیین نزدیکی نسای یک گزینه به راهحل ایدهآل از طریق رابطة زیر:
رابطة 8

−
j

n

i =1

n

i =1

d

d −j + d +j

= CL

 8و رتاهبندی و نزولی کردن هر گزینه بر اساس خروجی نزدیکی نسای.
استفاده و ضریب تایین (  )𝑅 2محاساه شد .ضریب تایین اندازهگیری آماری دادهها به خط رگرسیون برازش شودهاسوت
که در این پژوهش ،میزان تطابق و احتمال هماستگی میان نتایج حاصل از مدل تاپسی

با مدل تراکم سوطح در منطقوة

مورد مطالعه است .ضریب تایین همیشه بین صفر و یک قرار دارد .صفر نشان میدهد که مدل ،هیچ یک از تغییرپذیری
دادههای پاسخ در اطراف میانگین آن را تایین نمیکند و یک نشان میدهد که مدل همة تغییرپذیری دادههای پاسخ در
اطراف میانگین آن را تایین میکند (.)Asgharpour, 2013 & Sarai, 2019
4ا یافتهها (نتایج)
در این پژوهش ،فراوانی فرسایش آبکندی در منطقه از طریق تلفیق نقشههای عامل شامل ارتفاع ،شیب ،جهت دامنه،
جن

سنگ ،پوشش گیاهی و کاربری اراضی (شکلهای  3تا  )7بوا نقشوة پوراکنش آبکنودهوا در محویط ArcGIS

شناسایی و مقادیر وزنی طاقا

هر عامل با بهرهگیری از مدل تراکم سطح محاساه شد (جداول  ۱و  .)2اعداد مثات وزن

تراکم سطح ،مربوط به پهنههایی است که حساسیت بیشتری به فرسایش آبکندی دارند .از نظر ارتفواع ،طاقوة کمتور از
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برای ارزیابی اعتاار نتایج این مدل ،از خروجی مدل تراکم سطح و که اعتاارسنجی شدهاست و به عنوان نقشة مرجوع

 600متر با وزن تراکم سطح  ۱/59بیشترین حساسیت را نشان میدهد .در کنار آن ،طاقة ارتفاعی  600توا  800متور نیوز
نتیجه کاهش حساسیت فرسایش آبکندی مواجه هستیم .بررسی شیب نشان میدهد که طاقه شیب کمتر از ده درصد بوا
وزن تراکم سطح  0/85و پ

از آن طاقه شیب  20-۱0درصد ،بیشترین حساسیت به فرسایش آبکند را به خود اختصاص

دادهاست .معمو ًال آبکندها در زمینهای با شیب کم اتفاق میافتند .در شیبهای کم ،فرصت نفوذ آب به داخل خاک و
عمل انحالل و ایجاد حفره برای تشکیل آبکند بیشتر است .نتایج پهنهبندی حساسیت اراضی بوه فرسوایش آبکنودی در
حوضه زواریان توسط  Maghsoudiو همکاران ( )20۱2نیز نشان داد که بیشترین پراکنش آبکند در طاقه شیب  0تا ۱0

درصد است.
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حساسیت باالیی دارد .اما با افزایش ارتفاع در منطقة مورد مطالعه ،با برونزدگی سنگی و پوشش گیواهی متوراکم و در

ارزیابی و اولویتبندی حساسیت فرسایش آبکندی

جوکار سرهنگی و همکاران

جدول  :1فراوانی آبکندها در طبقات مختلف ارتفاع و شیب و وزن تراکم سطح آنها

عوامل

طبقههای

تعداد پیکسل

تعداد پیکسل

وزن

مؤثر

عوامل مؤثر

طبقه

آبکند

تراکم سطح

< 600

664۱

20۱

۱/59

700-600

27472

547

0/554

800-700

23۱53

474

0/6۱

900-800

۱6926

79

-0/97

> 900

۱6335

0

-۱/437

۱0-0

23786

545

0/854

20-۱0

38798

574

0/042

30-20

۱8782

۱54

-0/6۱7

40-30

6754

24

-۱/082

> 40

2407

4

-۱/27۱

ارتفاع

شیب

بررسی جهت دامنه نشان میدهد که بیشترین حساسیت فرسایش آبکندی به ترتیب در جهتهوای غورب بوا وزن
تراکم سطح  0/57و جنوب با وزن  -0/۱6وجود دارد .تفاو
متفاو

خاک و در نتیجه شرایط متفاو

در آفتابگیری جها
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شکل  :3نقشة پراکنش آبکندها در طبقات مختلف ارتفاع

شکل  :4نقشة پراکنش آبکندها در طبقات شیب

مختلوف دامنوهها ،شورایط دموایی

هوا را به وجود میآورد .جهتهای جنووبی و جنووبغربوی گرمتور اسوت

و همکاران ( )20۱7نیز نشان داد که بهترین جهت دامنه برای ایجاد و تحول فرسایش آبکندی در منطقوة موورد مطالعوه
یعنی استان ایالم ،جنوب غرب بودهاست .بررسی زمینشناسی نشان میدهد که سیلتهای شیلی و مارنی سازند خانگیران
با وزن تراکم سطح  ،2/36بیشترین حساسیت را به فرسایش آبکندی دارد و پ

از آن ،رسوبا

بوادی یخچوالی یعنوی

ل ها نیز حساسیت زیادی دارند .در زمینة پوشش گیاهی و کاربری اراضی در منطقة مورد مطالعه ،بیشترین تراکم سطح
آبکندها با وزن  ۱/27در مراتع مشاهده میشود و پ

از آن ،مناطق زراعی نیز حساسیت زیادی بوه فرسوایش آبکنودی
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( )Kavyani and Alijani, 1997و عوامل تخریب و فرسایش به صور

فعالتر عمل میکنند .نتایج تحقیق Nikpour

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۵8-7۵ ،۱۴۰۱

دارند )20۱6( Shadfar .نیز در بررسی فرسایش آبکندی حوضة طرود بیان کرد که کاربری مرتع بیشترین توأثیر را در
رخداد فرسایش آبکندی دارد.
پ

از محاساة وزن هر طاقه از عوامل تأثیرگذار بر رخداد آبکندها در منطقه ،نقشههای وزنی مذکور ترکیب شد و

نقشة رستری حساسیت فرسایش آبکندی با استفاده از مدل تراکم سطح تهیه شد (شکل  .)8نتایج به دست آمده از تهیوة
نقشة نهایی مدل تراکم سطح ،حاکی از آن است که  ۱۱/6۱درصد از مساحت حوضه در طاقه حساسیت خیلی کم23/88 ،

درصد در طاقه حساسیت کم 23/03 ،درصد در طاقه حساسیت متوسط 25/4 ،درصد در طاقه حساسیت زیاد و  ۱6/۱درصد
از مساحت حوضه در طاقه حساسیت خیلی زیاد قرار دارد.
جدول  :2درصد آبکندها در طبقات مختلف جهت دامنه ،زمیپشناسی ،و پوشش و کاربری اراضی

عوامل مؤثر

طبقههای

تعداد پیکسل طبقه

تعداد پیکسل آبکند

وزن تراکم سطح

عوامل مؤثر
شرق

۱32۱۱

۱0۱

-0/67

جنوب

25286

322

-0/۱6

غرب

30692

6۱5

0/57

پادگانه قدیمی

۱66

0

-۱/44

رسوبا ل

82672

۱009

-0/22

شیل و مارن

7692

292

2/36

جنگل طایعی

5733

0

-۱/437

پوشش گیاهی

جنگلکاری

4۱78

27

-0/79۱

و

زراعت

55646

624

-0/3۱6

کاربری

مراتع

24008

650

۱/270

اراضی

مناطق مسکونی

964

0

-۱/437

جهت دامنه

زمیپشناسی

شکل  :5نقشة پراکنش آبکندها در طبقات جهت دامنه
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شکل  :6نقشة پراکنش آبکندها در طبقات زمیپشناسی
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ارزیابی و اولویتبندی حساسیت فرسایش آبکندی
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شکل  :7نقشة پراکنش آبکندها در انواع پوشش گیاهی و کاربری

شکل  :8نقشة حساسیت فرسایش آبکندی با مدل تراکم سطح

برای اولویتبندی حساسیت فرسایش آبکندی در سطح زیرحوضههای منطقه ،از مدل تاپسی
این منظور ،ابتدا حوضة مورد مطالعه به ده زیر حوضه تقسیم شد ،سپ

استفاده شد که بورای

امتیاز متغیرهای مؤثر و که همان متغیرهای مورد

بحث در مدل تراکم سطح است و در هر یک از آنها بهصور جداگانه تعیین شد .همان طور که در جودول  3مشواهده
 932/6و  899/5متر ،بیشترین ارتفاع را به خود اختصاص دادهاند .در مقابل ،زیر حوضه  ۱که خروجی کول حوضوه نیوز
محسوب میشود ،با میانگین ارتفاع  60۱/9متر کمترین ارتفاع را دارد .بررسی شیب نشان داد که میانگین شیب تمام زیر
حوضهها از  25درصد کمتر است .زیرحوضة  6با میانگین  24/۱درصد ،بیشترین شیب را به خود اختصاص دادهاست .در
مقابل ،زیر حوضة  2با میانگین شیب  ۱۱/88درصد کمترین شیب را دارد .اما همانطور که در روش تحقیق گفتوه شود،
متغیرهای جهت دامنه ،جن

سنگ و کاربری اراضی که بهصور کیفی است ،با توجه به پراکنش آبکندها و اسوتفاده

از مقیاس دوقطای فاصلهای به شاخص کمی تادیل شدند .بر این اساس ،امتیازدهی به جهت دامنه از  4تا  7بود کوه زیور
حوضة  8با میانگین  ، 6/2باالترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاست .همچنین جن
امتیاز  ،5/967سستترین و در زیر حوضة  2با امتیاز  ،6/47مقاومترین جن

سنگ در زیر حوضة  4با میانگین

سنگ به شمار مویرود .میوانگین کواربری

اراضی از  5تا  8بود که زیر حوضة  4با میانگین امتیاز  8/33باالترین مقدار را داشوت .در جودول  ،3دو نووع معیوار بوا
مطلوبیت منفی (ارتفاع و شیب) و معیارهای با مطلوبیت مثات (جن

سنگ ،جهت دامنه و کاربری اراضوی) مشوخص
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میشود ،میانگین ارتفاع تمام زیر حوضهها از  ۱000متر کمتر است .زیر حوضههای  7و  6به ترتیب با میوانگین ارتفواع

شد .همچنین وزن هرکدام از متغیرها به روش  AHPو مقایسة زوجی به کمک نرمافزار  expert choiceمحاساه شود.
بر این اساس جن

سنگ با وزن  ،0/365بیشترین تأثیر و عامل ارتفاع بوا وزن  ،0/078کمتورین توأثیر را در فرسوایش
] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.3.8

آبکندی منطقه داشت.
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 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۵8-7۵ ،۱۴۰۱
جدول  :3مشخصات متغیرهای مؤثر در زیرحوضههای چنارلی

زیر حوضه

(متر)

(درصد)

جهت

جنس سنگ

کاربری اراضی

1

60۱/93

۱3/4

5/5۱9

6/268

8/۱62

2

667/08

۱۱/88

5/884

6/47۱

7/5۱۱

3

725/06

۱3/76

5/782

6

6/844

4

709/02

۱4/24

5/704

5/967

8/332

5

726/09

2۱/05

6/004

6/257

7/00۱

6

899/48

24/۱۱

5/674

6/0۱2

5/604

7

932/62

2۱/26

5/953

6/005

6/372

8

857/37

2۱/32

6/200

6

6/969

9

808/0۱

۱4/28

5/895

6

6/975

10

789/98

۱3/97

5/709

6

6/906

نوع معیار

منفی

منفی

مثات

مثات

مثات

وزن معیار

0/078

0/۱55

0/۱04

0/365

0/298

بعد از محاساة ماتری

بیمقیاس وزین ،نقاط ایدهآل مثات و منفی اسوتخراج شود .بوا توجوه بوه اینکوه در مرحلوة

نرمالسازی از دو روش فازی با مطلوبیت منفی و مثات استفاده شد بنابراین ،ماتری
افزایشی خواهد بود بدین معنی که هر چقدر مقدار ( Vماتری

وزنی نرمال شده بهطور یکنواخت

بیمقیاس وزین) بیشتر باشد ،فرسوایش آبکنودی نیوز

بیشتر خواهد بود .بنابراین ایدهال مثات ،بیشترین مقدار و ایدهآل منفی کمتورین مقودار  Vرا خواهود داشوت .پو
محاساة ضریب نزدیکی حوضهها با استفاده از مدل تاپسی

از

(جدول  ،)4زیرحوضة  2با ضوریب  0/79۱دارای بیشوترین

حساسیت فرسایش آبکندی و زیرحوضة  6با ضریب  0/۱44دارای کمترین حساسیت فرسایش آبکندی است (شکل .)9
جدول  :4محاسبة ضریب نزدیکی به راه حل ایدهآل مثبت و منفی همچنیپ رتبهبندی گزینهها
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میانگیپ ارتفاع

میانگیپ شیب

میانگیپ امتیاز

میانگیپ امتیاز

میانگیپ امتیاز
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شکل  :9ضریب نزدیکی و اولویتبندی زیرحوضهها با مدل تاپسیس

برای ارزیابی اعتاار نتایج حاصل از مدل تاپسی  ،ضریب تایین (  )𝑅 2محاساه شد .این ضریب نشان مویدهود کوه
و مدل تراکم سطح ارتااط مستقیم و قوی وجود دارد (.)𝑅 2 =0/5974

نتایج حاصل از مدل تاپسی

0.9
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3

y = 13.911x + 0.2108
R² = 0.5974

0.2

اولویت بندی مدل تاپسیس

0.7

0.1
0

0.04

0.035

0.03

0.025

0.015

0.02

0.01

0.005

0

] [ Downloaded from magazine.hormozgan.ac.ir on 2022-06-28

نتایج حاصل از تاپسی

چقدر بر دادههای واقعی منطاق است .با توجه به نمودار (شکل  )۱0مشخص میشوود کوه بوین

مدل تراکم سطح
شکل  :10مقایسة میزان تطابق نقشة اولویتبندی مدل تاپسیس با مدل تراکم سطح

فرسایش آبکندی از اشکال پیشرفتة فرسایش آبی است که به دلیل حجم گستردة تخریب خاک و اثورا

ناشوی از

گیرد .اولویتبندی دقیق حوضهها بور اسواس شود

فرسوایش

آن ،نیاز است پژوهشهای بیشتری دربارة آن صور
آبکندی میتواند به عملیا

حفاظتی و آبخیزداری مناسب در زیرحوضههای حساس منجر شود .در این پژوهش ابتدا بوا

استفاده از مدل تراکم سطح ،حساسیت فرسایش آبکندی در سطح واحدها و طاقا
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هر عامل شناسوایی شود .سوپ

بوه
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 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۵8-7۵ ،۱۴۰۱

منظور اولویتبندی میزان حساسیت به فرسایش در سطح زیرحوضهها و که برای اجرای فعالیتهای آبخیزداری اهمیت
زیادی دارد و از مدل تاپسی
ارتفاع ،شیب ،جهت دامنه ،جن

استفاده شد .در این راستا ،با توجه به پراکنش آبکندها در منطقه و متغیرهای مؤثر شوامل
سنگ ،پوشش گیاهی و کاربری اراضی ،تراکم سطح در هر طاقه محاساه و رابطة آنها

با وقوع فرسایش آبکندی بررسی شد .ارتااط بین عوامل توپوگرافی با فرسایش آبکندی در منطقه نشان مویدهود کوه
طاقا

ارتفاع پایینتر ،شیبهای کمتر و جهت دامنههای غربی و جنوبی ،حساسیت بیشتری دارند که با نتایج پژوهش-

های  Maghsoudiو همکاران ( )20۱2و  Nikpourو همکاران ( )20۱7مطابقت دارد .محاساة تراکم سطح آبکندهوا در
سنگها ی مختلف نشان داد که شیل و ل

به ترتیب حساسیت بیشتری به فرسایش آبکندی دارنود و از نظور کواربری

اراضی ،بیشترین میزان فرسایش آبکندی در زمینهای زراعی و مراتع مشاهده شود کوه بوا نتوایج تحقیقوا

Shadfar

( )20۱6همخوانی داشت .نتایج اولویتبندی عوامل مؤثر نشان میدهود کوه سوازندهای زمینشناسوی بوا وزن  0/365در
فرسایش آبکندی منطقه بیشترین تأثیر را دارد .تهیة نقشه حساسیت فرسایش آبکنودی حوضوة چنوارلی بوا همپوشوانی
نقشههای وزنی عوامل مؤثر و به کمک مدل تراکم سطح نشان مویدهود کوه  25/4درصود از مسواحت حوضوه دارای
حساسیت زیاد فرسایش آبکندی و  ۱6/۱درصد دارای حساسیت خیلی زیاد است .برای ارزیابی اعتاار مدل تراکم سوطح،
نقشه تالقی داده و پراکنش آبکندها در طاقههای مختلف حساسیت فرسایش به دست آمد .با استفاده از رابطة  ،2میوزان
احتمال تجربی برای مدل تراکم سطح محاساه شد ) (KS=0/9۱3که بیانگر دقت باالی مدل تراکم سوطح در تهیوة نقشوة
حساسیت فرسایش آبکندی منطقه است زیرا بیش از  9۱درصد از آبکندهای مشاهده شده در نقشة پهنهبندی به درسوتی
پیشبینی شد .نتایج اولویتبندی زیرحوضهها با استفاده از مدل تاپسی

نشان میدهد که زیر حوضههای شومارة  2و ۱

به ترتیب با ضریب نزدیکی  0/79۱و  ،0/657باالترین حساسیت فرسایش آبکندی را در منطقه دارد.
برای مقایسه و ارزیابی دقت مدل تاپسی  ،از مدل اعتاارسنجی شدة تراکم سطح بوه عنووان نقشوة واقعیوت زمینوی
استفاده و ضریب تایین (  )𝑅 2بین آنها محاساه شد .ضریب تایین در این پژوهش ،میزان هماهنگی و روابط بوین نتوایج
حاصل از مدل تاپسی

و دادههای واقعی (خروجی مدل تراکم سطح فرسایش آبکندی در منطقه) را نشان مویدهود .بوا

توجه به شکل  8مشخص میشود که بین نتایج حاصل از مدل تاپسی

با مدل تراکم سطح در منطقه ارتاواط معنویدار و

مناسای وجود دارد زیرا این مدل با ضریب تایین برابر ( )𝑅 2 =0/597توانست حساسیت بوه فرسوایش آبکنودی را در
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از روش احتمال تجربی استفاده شد برای این منظور 29 ،آبکندی را که در تهیة نقشة مذکور از آن استفاده نشد ،با ایون

سطح زیرحوضهها پیشبینی کند که این امر بیانگر توانایی آن در اولویتبندی حساسیت فرسایش آبکندی زیرحوضهها
است .آگاهی از میزان حساسیت فرسایش آبکندی در طاقا

هر یک از عوامل مؤثر با مودل توراکم سوطح و معرفوی

بهاود بخشد و به تمرکز عملیاتی مورد نیاز در روی زمین کمک کند.
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Extended abstract
1- Introduction
Gully erosion is an advanced form of water erosion that needs more research, given the vast mass of soil
degradation and its subsequent impacts. An accurate evaluation of gully erosion susceptibility based on the
density area model can help identify and predict the areas with advanced gully erosion in the units and classes
of each factor. Also, the TOPSIS model and proper prioritization of erosion susceptibility at sub-watershed can
be critical for conservation activities. Researchers thus far have used the TOPSIS model to estimate soil erosion
in a watershed or evaluate the factors affecting soil erosion intensity, disregarding its potential to prepare
efficient gully erosion susceptibility maps. However, the study area, located in the northeast of Golestan, a
province in northern Iran, is susceptible to gully erosion due to the horrific deforestation for agricultural and
animal husbandry purposes and the expansion of loess soil. Watershed operations are imperative to prevent the
spread of this type of erosion, although since the credits are limited, further preventative measures should be
prioritized.
2- Methodology
This study aimed to prepare a gully erosion susceptibility map of the region using the density area model as
well as prioritizing sub-watershed based on the TOPSIS model. It has also been attempted to evaluate their
efficiency to prevent time and capital resources waste by identifying erosion-susceptive watersheds and
implementing conservation programs as required. The Chenarli watershed is located northeast of Kalaleh in
Golestan, Iran. The average elevation of the area is about 628 meters. The elevation, slope, aspect, lithology,
vegetation, and land use have been used in this study to prepare gully erosion susceptibility maps. The layer of
the area's lithology units was obtained from the 1:100,000 map of the geological survey of Iran, and the raster
layers of elevation, slope, aspect of the digital elevation model (DEM) were obtained from an area of 30 m2 of
the region. Landsat images were used to prepare a vegetation map and land use area. The Gully erosion
distribution map of the region was created using Google Earth images, including 93 gullies, out of which 64
gullies were used for susceptibility map preparation and 29 gullies were used for map validation. The density
area model was used to determine the weight of the effective factors. In this study, the layers of independent
variables overlayed with gully erosion distribution in ArcGIS. The gully density was calculated in each class of
factors. Technically the TOPSIS model, one of the most famous multi-attribute decision models, prioritizes
gully erosion susceptibility at the sub-watershed level. In this research, sub-watersheds have been regarded as
the criteria affecting gully erosion. The T output of the measured density area model was used as a reference
map to evaluate the validity of the model results. Also, the coefficient of determination (R2) was calculated.
3- Results
In this study, the frequency of gully erosion in the region was identified by overlaying the factor maps,
including elevation, slope, aspect, lithology, vegetation, and land use, by gully distribution map in ArcGIS, and
the weight values of the classes of each factor were calculated using the density area model. The relationship
between topography factors and gully erosion in the region indicated the higher sensitivity of lower elevation
1
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4- Discussion & Conclusions
Gully erosion susceptibility map of Chenarli watershed was prepared by overlaying weighted maps of effective
factors using the density area model. The empirical probability was calculated for the model (KS=0.913),
indicating the high accuracy of this model in preparing the gully erosion susceptibility map of the region. The
density area validation model was used as a field reality map, and the coefficient of signification (R2) was
calculated to compare and assess the TOPSIS model's accuracy. The coefficient of determination in this study
shows the level of coordination and relationship between the results of the TOPSIS model and real data (the
output of the gully erosion density area model). The results displayed a significant and appropriate relationship
between the results of the TOPSIS model and density area model in the region since this model with the
coefficient of determination equal to (R2= 0.597) could predict the susceptibility to gully erosion at the subbasin level, indicating its ability to prioritize the susceptibility of gully erosion of sub- watersheds. It can be
concluded that recognizing gully erosion susceptibility in classes of the effective factors using the density area
model and introducing erosion priorities of sub-watersheds with the TOPSIS model can help improve the
selection of gully control and soil conservation methods and contribute to the required operational focus on the
field.
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classes, lower slopes, and western and southern slopes. Calculation of gully surface density in different rocks
showed that shale and loess were more susceptible to gully erosion, respectively. Furthermore, and in terms of
land use, the highest amount of gully erosion was observed in farmlands and rangelands, but in areas with
natural forests, gully erosion susceptibility was negligible. After calculating the weight of each class of factors
affecting the occurrence of the gully in the region, the weight maps were overlayed, and the raster map of gully
erosion susceptibility was prepared using the study model. The results of the final map of the density area
model indicate that 11.61% of the area has a significantly low susceptibility, and 23.88% are in the low class,
23.03% in the middle class, 25.4% in the high class, and 16.1% of the area is in the very high susceptibility
class. The TOPSIS model was used to prioritize gully erosion susceptibility at the sub-watersheds of the region.
For this purpose, the study watershed was divided into ten sub-watersheds. Then, the score of the effective
variables, the same variables in the density area model, was determined separately. The calculation of the
proximity coefficient based on the TOPSIS model showed that sub-watershed no. 2, with a coefficient of 0.791,
had the highest gully erosion susceptibility, and sub-watershed no. 6, with a coefficient of 0.144, had the lowest
gully erosion susceptibility.
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