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چکیده
فرسایش آبکندی با توجه به تخریب شدید اراضی در مناطق خشک و نیمهخشک ،یک مشکل بزرگ در مدیریت منابع طبیعیی
و حفاظت خاک محسوب میشود .بنابراین ،تعیین مناطق مستعد فرسایش آبکندی و شناسایی عوامل مؤثر بیر آن مییتوانید بیه
مدیران و تصمیمگیران کمک کند تا خطر وقوع این فرسایش را کاهش دهند .هدف تحقیق حاضر پیشبینی وقوع فرسایشهای
آبکندی منطقۀ سیمرۀ استان لرستان براساس مدل عامل قطعیت و تعیین اهمیت هریک از عوامل محیطی مؤثر بیر آن اسیت .در
ابتدا نقشۀ رستری متغیرهای مؤثر بر فرسایش آبکندی (ارتفاع ،درجۀ شیب ،جهت شیب ،فاصله از رودخانه ،شیاخ
توپوگرافی ،شاخ

رطوبیت

توان جریان ،کاربری اراضیی ،خیاکشناسیی و سین شناسیی) در قالیب پایگیاه داده و سیامانۀ اطالعیا

جغرافیایی ساخته شد .براساس مطالعا

تصیادفی دو گیروه آمیوز

میدانی 100 ،موقعیت فرسایش آبکندی ثبت و بهصور

مدل ( 70درصد آبکندها) و اعتبارسنجی مدل ( 30درصد آبکندها) تقسیم شد .پس از محاسبۀ شاخ

های  CFو  Zمدل عامل

قطعیت و واسنجی مدل ،نقشۀ پیشبینی مناطق مستعد فرسایش آبکندی با استفاده از نرمافزارهای  ArcGIS10.2تهیه شد .نقشۀ
نهایی براساس رو

منحنی مشخصۀ عامل گیرنده ( )ROCو دادههای آبکندی گروه اعتبارسنجی ،ارزیابی و اعتبارسنجی شید.

نتایج اعتبارسنجی نقشۀ پیشبینی مناطق مستعد فرسایش آبکندی نشان داد که دقیت میدل عامیل قطعییت 85/6درصید اسیت.
بنابراین ،کارایی مدل عامل قطعیت برای پیشبینی مناطق مستعد وقوع فرسایش آبکندی تأیید شد .عیالوه بیر آن ،نتیایج آنیالیز
حساسیت مدل نشان داد که متغیرهای خاکشناسی ،سن شناسی و شیب زمین بیشیترین تیأثیر را بیر دقیت پییشبینیی وقیوع
فرسایش آبکندی دارند.
کلیدواژگان :آنالیز حساسیت ،احتمال وقوع آبکند ،احتمال شرطی ،پیشبینی مکانی ،منطقۀ سیمرۀ لرستان.

* نویسندۀ مسئول

Email: Tahmasebi.n@lu.ac.ir
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مقدمه
فرسایش آبکندی از دو بعد بر محيط زیست اثرگذار استت،
نخست اینکه با تخریب افقهای ستحح و زیتری اتا ،
سبب توليد رسوب زیاد و تخریب بستر توليتد مت شتود؛ و
دوم اینکه موجتب تدتدید تخليتۀ روانتابهتای ستحح و
كاهش تغذیۀ آبهتای زیرزمينت مت شتود [ .]1بنتابرای ،
فرسایش آبکندی با تغيير ناهمواری ستح زمتي  ،از بتي
بردن اا سحح و كتاهش نووپذتذیری زمتي  ،ضتریب
رواناب را افزایش مت دهتد و مت توانتد از ایت یریتق بتر
اصوصتتياه هيتتدرولوکی یتته منح تته اثتتر داشتتته باشتتد.
همچني توليد رسوب منایق بتا دستت ،شترایط جریتان
روداانههتا ،ستاز هتای انت تال آب و پايترۀ آب ستحح
ذایي دست را تحت تأثير قرار م دهتد [ .]2ذتووهشهتای
صادق و همکارانش [ ]3در منح ۀ در شترر بترای تعيتي
اثر عامل بارندگ در وقتو و گستترآ آبکنتدها و تعيتي
حجم رسوب ناش از آن ندان داد كه وضتعيت آبکنتدهای
منح ه بحران استت و بتهدليتل افتزایش ذتانستيل توليتد
رواناب ،ذس از یه راداد بارندگ  ،حجم زیادی از رستوب
از ای آبکندها اارج م شود و ميزان تخریب ایجادشد به
مده زمان بارندگ وابسته است.
فرسایش آبکندی ذدیتد ای بتا تتأثيراه مت ابتل ميتان
عوامل اثرگذار در آن شامل حجم و سرعت روانتاب ،نتو و
حساسيت اا به فرسایش ،تغييراه ایجادشد در عوامتل
حواظتكنندۀ سح اا (شامل ذوششهای گيتاه و یتا
ذوششهای غيتربيولوکیته ،،كتاربری اراضت و اقتداماه و
فعاليتهای انسان در منایق مختلف استت [ .]4ایت نتو
فرسایش موجب با بردن بار رسوب روداانهها از یه سو و
كاهش كيويت آبهای سحح از سوی دیگر م شتود كته
ای امر با كدت غيراصول در دهتههتای اايتر و تغييتراه
كاربری اراض روند سریع در ذيشگرفته است [ .]5عالو
بر آن ،تغييراه آب و هتوای و بته دنبتال آن ،تغييتراه در
بيالن آب زمينه را برای زایش آبکند مساعد كرد است [،6
 .]8 ،7عوامل اصل مؤثر در فرستایش آبکنتدی در جنتوب
هند ،زمي شناس  ،كاربری اراض و كمبود ذوشش گيتاه
و مکان بهوجودآمدن برات از انتوا آبکنتدهتا بتهصتوره
متواوه در بخشهتای در ای و كوهپایتهای استت .تنتو و
تغييتتر تعتتداد و ميتتزان ت تأثير عوامتتل مختلتتف در منتتایق
گونتتاگون و نيتتز متوتتاوهبتتودن ستترم اثرگتتذاری عوامتتل
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شناسای شد  ،در ایجاد و گسترآ آبکنتدهتا بتا توجته بته
شتترایط زمينت محيحت ایجتتاب مت كنتتد كتته تح ي تتاه
گسترد تتری بترای شتناات بيدتتر عوامتل تأثيرگتذار در
راتتداد فرستتایش آبکنتتدی و ميتتزان اثتتر آنرتا در ایجتتاد و
گسترآ ای ذدید در ن اط مختلف و بتا شترایط محيحت
متواوه انجام شتود [ .]9م صتودی و همکتارانش [ ]10بتا
بهكارگيری عکسهای هوای  ،تصاویر ماهوار ای و عمليتاه
ميدان به ذرنهبندی حساسيت اراض به فرسایش آبکندی
ذردااتند كه نتایج ندان داد جنس زمي  ،شتيب ،منتابو و
قابليت اراض  ،جرت شيب و كاربری اراض  ،عوامتل اصتل
مؤثر در وقو فرسایش آبکندی هستتند .در یته ذتووهش،
بتز و دروس [ ]11با استواد از سامانۀ ایالعاه جغرافيای
و عکسهای هوای به بررس و ذایش فرسایش آبکندی در
نيوزیلند ذردااتند .آنرتا تغييتراه رخداد را یت دو دورۀ
زمان  14و  33سال محالعه كردند و ندان دادند كه وقتو
و گسترآ فرسایشهای آبکندی تحت تأثير عوامل زیتادی
از جمله شيب ،اا شناس  ،سنگشناس  ،كاربری اراضت
است كه با یافت منایق دارای ذتانسيل فرسایش آبکنتدی،
با برنامهریزی و مدیریت صحي م توان از وقتو ایت نتو
فرسایش جلوگيری كرد .شادفر [ ]12بهمنظور ذرنتهبنتدی
احتمال وقو فرستایش آبکنتدی حوضتۀ آبخيتز یترود ،از
عملگرهای منحق فازی استواد كرد .نتایج ایدان ندان داد
كه بهكارگيری روآ جمتو جبتری فتازی دقتت بيدتتری
نستتبت بتته ستتایر عملگرهتتای فتتازی در ذتتيشبينت احتتر
فرسایش آبکندی دارد.
انتظاری و همکارانش [ ]13بهمنظور ذرنهبندی فرستایش
آبکندی حوضتۀ آبخيتز دیتر از روآ تحليتل سلستلهمراتبت
استواد كردند و نتایج ندان داد كه  36درصد از حوضۀ آبخيتز
دیر در ذرنههای احر زیاد و ايل زیاد قرار دارد كه كنتترل
فرسایش و توليد رسوب آن نيازمند مدیریت جامو است .دوب
و همکارانش [ ]14بتا استتواد از روآ وزن شتواهد،WOE( 1
ذتانسيل وقو فرسایش آبکنتدی یکت از منتایق حستاس در
نيوزیلند را ذيشبين كردند و نتتایج بتهدستتآمتد براستاس
وقتتو فرستتایشهتتای آبکنتتدی گذشتتته اعتبارستتنج شتتد.
یافتههای آنرا ندان داد كته سته عامتل نتو اتا  ،فاصتله از
آبراهه و كتاربری اراضت از عوامتل اصتل و اثرگتذار در وقتو

)1. Weight-Of-Evidence (WOE
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فرسایش آبکندی است .همچني  ،یمان و همکارانش [ ]15بتا
استتتواد از روآ تحليتتل سلستتلهمراتبتت  ،عوامتتل متتؤثر بتتر
شکلگيری و توسعۀ فرستایش آبکنتدی دشتت كرتور استتان
فتتارس را بررس ت كردنتتد .نتتتایج ندتتان داد كتته عامتتلهتتای
سنگشناس و كتاربری اراضت مرتمتتری عوامتل در وقتو
فرسایشهای آبکنتدی منح ته استت .فترجزاد و همکتارانش
[ ]16ميزان حساسيت به فرسایش آبکندی منح تۀ كياستر را
براساس مدل رگرسيون چنتدمتغير ارزیتاب كردنتد و نتتایج
ندان داد كه سنگشناس و اا شناس مرتمتتری عوامتل
تأثيرگذار بتر وقتو فرستایش آبکنتدی ایت منح ته هستتند.
زاكرنواد و ماركر [ ]17نيز كارای مدل بيدتتری بت نظمت و
روآ آناليز زمينه را برای ذتيشبينت منتایق مستتعد وقتو
فرسایش آبکندی منح ۀ مازیجان غرب ایران بررست كردنتد.
نتایج ندان داد كه بهكارگيری ای روآهتا دقتت مناستب در
ذيشبينت مکتان وقتو فرستایش آبکنتدی دارد .رحمتت و
1
همکارانش [ ]18با استواد از روآهای آماری نسبت فراوانت
( ،FRو وزن شتتواهد ( ،WOEمنتتایق حستتاس بتته وقتتو
فرسایش آبکندی را در منح تۀ چتوار استتان ایتالم شناستای
كردند و ذاسخ هریه از متغيرهای محيح نسبت به احتمتال
وقو فرسایش آبکندی را ارائه دادند .نتایج ذووهش آنرا ندتان
داد كه بهكارگيری ای روآهتا در متدلستازی مکتان وقتو
فرسایش آبکندی مويد و قابل اعتماد است و بهدليتل استتواد
از وقایو فرسایش آبکندی گذشته منح ۀ بررس شد بهعنتوان
متغير وابسته ،عدم قحعيت مدلسازی كاهش م یابتد .هتد
از انجام تح يق كنون ذيشبينت منتایق حستاس بته وقتو
فرسایش آبکندی با استواد از عامل قحعيتت ،CF( 2و تعيتي
اهميت متغيرهای کئومورفولوکیک و فيزیوگراف بتر دقتت آن
است تا مدیریت منایق حساس به ای نو فرستایش احت و
كنترل آن بهیور علم تر صوره ذذیرد.
مواد و روشها
معرفی منطقۀ تحقیق

منح ۀ سيمر در بخش جنوب شررستتان ذلتداتر و بتي
یولهای جغرافيای  47درجه و  28دقي ه تا  47درجته و
 46دقي ۀ شرق و عتر هتای جغرافيتای  33درجته و 1
)1. Frequency Ratio (FR
)2. Certainty Factor (CF
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دقي ه تا  33درجه و  13دقي ۀ شتمال قترار گرفتته استت
(شکل  .،1حوزۀ سيمر مساحت بالغ بر  393كيلومترمربو
دارد .ميانگي بارآ حوز  357/5ميل متر ،متوسط دمتای
حداقل ستا نه  16/9و دمتای حتداك ر ستا نه  17درجتۀ
سانت گراد است .ای منح ه بهشتده تحتت تتأثير چترای
مورط و شاهد فرسایش اا شدید است.
روش تحقیق
انتخاب متغیرهای مؤثر در وقوع فرسایش آبکندی

با توجه به ذووهشهای قبلت مح تان مختلتف [،18 ،14 ،6
 ]17در زمينتتۀ شناستتای منتتایق مستتتعد وقتتو فرستتایش
آبکندی و تعيي عوامل مؤثر بر وقو آن ،متغيترهتای ارتوتا ،
شتتيب ،جرتتت شتتيب ،فاصتتله از روداانتته ،شتتاات ریوبتتت
توذوگراف  ،شاات توان جریان ،كاربری اراض  ،اا شناست
و ستتنگشناست بتتهعنتتوان عوامتتل متتؤثر در وقتتو فرستتایش
آبکندی انتخاب شد .سنگشناس بهدليل تتأثير مستت يم بتر
اا زای و تدکيل رواناب ستحح  ،یکت از عوامتل مرتم در
ذدیدۀ فرسایش آبکندی استت .ن دتۀ ستنگشناست منح تۀ
سيمر بتا استتواد از ن دتههتای زمتي شناست 1:100000
سازمان زمي شناس تريه و رقوم شد.
ن دۀ اا شناس منح ۀ محالعهشد از ادارۀ كتل منتابو
یبيع استان لرستان تريه شتد كته سته ردۀ مختلتف اتا
شتتامل آنتتت ستتول ،اینستتپت ستتول و اتتا بدلنتتدی دارد.
همچني ن دۀ كاربری اراض منح ۀ محالعهشد تريه شد كه
براساس آن ذنج كاربری مختلف قابل مداهد است .همچني ،
صحت ن دههای تريهشتد از ادارۀ مزبتور براستاس محالعتاه
ميدان بررس شد .یههای درجۀ شيب و جرت شيب زمتي
از یۀ مدل رقوم ارتوا زمي (با قدره توکيته مکتان 30
متر ،به دست آمد .عتالو بتر آن ،ذتس از تريتۀ ن دتۀ شتبکۀ
زهکد آبراههها در نرمافزار  ArcGIS10.2و انجتام اصتالحاه
زم ،یۀ فاصتله از روداانته بتا استتواد از تتابو Euclidean
3
 distanceتريه شتد .همچنتي شتاات ریوبتت توذتوگراف
( ،TWIكه یک از ن دههای مرتم در کئومورفولتوکی كمت و
مرفومتری است ،از رابحۀ  1بهدست آمد [:]19
(،1

 As 
TWI  Ln 

 S 
)3. Topographic Wetness Index(TWI
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شکل  .1موقعیت منطقۀ سیمره و موقعیتگروههای آبکند آموزش و اعتبارسنجی

كه در آن  Asو  Sبهترتيتب بيتانگر ستح ویتوۀ منح ته و
درصد شيب زمي است .شاات توان جریان ،SPI( 1نيز از
شااتهای مرم مرفومتری است كه ندتاندهنتدۀ انترکی
نسب و فرسایندگ جریتان استت [ .]5ایت شتاات اثتر
توذوگراف و شبکۀ زهکدت بتر وقتو فرستایش آبکنتد را
م تواند در تجزیه و تحليلهای مکان ندتان دهتد .م تدار
ای شاات از رابحۀ  2بهدست م آید [:]19
(،2

SPI  As  tanβ

كه در آن  Asسح ویوۀ منح ه و  βشيب منح ه است.
بررسی و ثبت موقعیت آبکندهای منطقۀ مطالعهشده

ذتتس از بازدیتتدهای ميتتدان در منح تۀ ستتيمر  ،موقعيتتت
مکان  100آبکند بهوسيلۀ دستگا  GPSثبت و ای ن تاط
بتهعنتوان ن دتۀ موقعيتتهتتای ن تاط آبکنتد در نترمافتتزار
 ArcGIS10.2وارد شد .از ميان ن اط ثبتتشتد  70درصتد
( 70واقعۀ آبکند ،بهعنوان آبکندهای گترو آمتوزآ 2و 30
درصتتد ( 30واقعتتۀ آبکنتتد ،بتتاق مانتتد بتتهعنتتوان گتترو
اعتبارسنج  3بهیور تصادف انتخاب شد (شکل .،1

)1. Stream Power Index(SPI
2. Training group
3. Validation group

اجرای مدل عامل قطعیت

4

مدل عامل قحعيت بهعنوان یک از مدلهای آمتاری دارای
قابليت ذتيشبينت مکتان در زمينتههتای مختلتف علتوم
محيحت شتنااته شتد استت [ .]20یکت از مزیتتهتای
استواد از ای مدل ،با بردن قحعيت ذيشبين است؛ زیرا
فرایند مدلسازی براساس وقو آبکندهای گذشتته صتوره
م گيرد و ای امر موجب كاهش عدم قحعيت متدلستازی
م شود .بهمنظور بهكتارگيری ایت متدل در زمينتۀ وقتو
فرسایش آبکندی ،ابتدا باید متغيرهای مست ل و وابستته را
تعيي كرد .بنابرای  ،در ای تح يق فرسایشهای آبکنتدی
بهعنوان متغير وابسته و عوامل کئومرفومتری و فيزیوگراف
شامل ارتوا  ،درجۀ شيب ،جرت شيب ،فاصله از روداانته،
شاات ریوبت توذوگراف  ،شاات توان جریتان ،كتاربری
سنگشناس بتهعنتوان متغيرهتای

اراض  ،اا شناس و
مست ل در نظر گرفته شدند.
ذس از تجزیه و تحليلهتای محيحت و تعيتي تعتداد
وقایو آبکندی مربوط به هریته از یب تههتای متغيرهتای
مستتت ل کئومورفولتتوکیک و فيزیتتوگرافيک در نتترمافتتزار
 ،ArcGIS10.2براستتاس روابتتط زیتتر شتتااتهتتای عامتتل
قحعيت محاسبه م شود [:]7
4. Certainty Factor
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(،3

 Pa  Pb
 P 1  P  if &Pa  Pb
b
 a
CF  
 Pa  Pb if &P  P
a
b
 Pb 1  Pa 

كه در ایت رابحته  Pa ،CFو  Pbبتهترتيتب شتاات عامتل
قحعيت ،احتمال شری وقو فرسایش آبکندی در یب ۀ a
و احتمال ذيدي  1مربوط بته وقتو فرستایش آبکنتدی در
تمام یب ههای متغير مست ل بررست شتد استت .ستپس
هریه از متغيرهای مست ل دوبهدو محابق رابحۀ  3تجزیته
و تحليل م شوند كه در ای مرحلته سته حالتت براستاس
م بت و منوت بتودن ارزآ ذيکستل در دو یتۀ رستتری
متغيرهای مد نظر ذيش م آید [.]7

(،4


X Y  XY , X ,Y  0

X Y

Z 
, X ,Y Opposite sign
1  min  X , Y 

X Y  XY , X , Y  0


كه در ای رابحه  Xو  Yدو متغير مست ل بررس شد هستتند
كتته درنرایتتت یتتۀ رستتتری شتتاات  Zبراستتاس تالقتت و
محاسباه تمام ذيکسلهای آنرا بهدست م آید .بتا استتواد از
ابزار  Raster Calculatorو تابو شتری  CONمت تتوان ایت
تجزیه و تحليل را برای هریته از متغيرهتا دوبتهدو انجتام داد.
ای فرایند بهگونهای اواهد بود كه ابتدا یههتای رستتری دو
متغير مست ل ارزیاب م شود ستپس یتۀ بتهدستتآمتد از
شاات  Zبا یۀ رستری متغير مست ل سوم تجزیه و تحليتل
متت شتتود .درح ي تتت ،محاستتباه شتتری یادشتتد بتترای
ذيکسلهای تمام یههای رستری متغيرهتای مستت ل انجتام
م ت گيتترد .بتترای واستتنج متتدل عامتتل قحعيتتت بتتهمنظتتور
مدلسازی منایق مستعد فرسایش آبکندی در محيط نرمافزار
 ،ArcGIS10.2تنرا از آبکندهای گرو آموزآ كته در مراحتل
قبل تريه شد است ،انجام شد.
اعتبارسنجی نقشۀ پتانسیل منااطق مساتعد فرساایش
آبکندی

بهمنظور اعتبارسنج ن دۀ نرای منایق مستعد فرسایش
آبکندی منح ۀ سيمر  ،از داد هتای موقعيتت آبکنتدهتای
1. Prior probability
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گرو آموزآ استواد شد .دقت ذيشبين ن دتۀ نرتای از
روآ منحن مدخصۀ عامل گيرند  ،ROC( 2كه رایجتری
روآ كمت صتتحتستتنج در متتدلستتازیهتتای مکتتان و
ذتتيشبينت ذدیتتد هتتای یبيعت استتت [ ،]18 ،20،14در
3
نرمافزار  SPSS21تعيي شد .مستاحت زیتر ایت منحنت
) ،(AUCبيانگر ميتزان دقتت ن دتۀ نرتای در ذتيشبينت
منایق مستعد فرسایش آبکندی است .هرچه مساحت زیتر
منحن  ROCبيدتر باشد ،كارای مدل در ذيشبينت متد
نظر بيدتر است .بهیور معمول ،هرگا مساحت زیرمنحنت
 ROCبيدتر از  70درصد باشتد ،دقتت متدل قابتل قبتول
اواهد بود [.]21
نتایج و بحث
عوامل ورودی مدل عامل قطعیت

ن دۀ عوامل ورودی مؤثر بر فرسایش آبکندی متدل عامتل
قحعيتتت ،شتتامل ارتوتتا  ،شتتيب ،جرتتت شتتيب ،فاصتتله از
روداانه ،ستنگشناست  ،اتا شناست  ،كتاربری اراضت ،
شاات ریوبت توذوگراف ( ،TWIو شاات تتوان جریتان
( ،SPIدر شکل  2ارائه شد است.
تهیۀ نقشۀ پیشبینی مناطق مستعد فرسایش آبکندی

ذس از مدلسازی مکان ذيشبين منایق دارای ذتانستيل
فرسایش آبکندی ،نتایج بهدستآمد از مدل عامل قحعيت
در نرمافزار  ArcGIS10.2یب هبندی شتد كته در شتکل 3
ندتتان داد شتتد استتت .براستتاس نتتتایج بتتهدستتتآمتتد ،
بخشهتای غترب ،جنتوب غترب و شتر منح تۀ ستيمر
ذتانسيل زیادی در وقو فرستایش آبکنتدی دارنتد .همتان
گونه كته در ن دتههتای ورودی متدل مدتاهد مت شتود،
بخشهای حساس بته فرستایش آبکنتدی ،ستنگشناست
حساس ،اا اینسپت سول ،كاربری كداورزی یتا مرتتو،
شيب كم ،شتاات ریوبتت جریتان بتا و شتاات تتوان
جریان زیادی دارند كه شرایط وقتو فرستایش آبکنتدی را
فراهم كرد اند .براستاس نتتایج بتهدستتآمتد از ذتووهش
انتظاری و همکارانش [ ]13در حوضۀ آبخيتز دیتر  ،وقتو
فرسایش آبکندی نيازمند وجود شترایط بحرانت هتمزمتان
چندی متغيتر محيحت ازجملته ستنگشناست  ،كتاربری
)2. Receiver Operating Characteristic(ROC
)3. Area Under Curve(AUC
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اراض  ،شيب و فاصتله از آبراهته استت .همچنتي محالعتۀ
فيضنيا و همکارانش [ ]22ندان داد كه سازوكار فرستایش
آبکندی از سایر اشکال فرساید جتدا استت و معمتو در
اراض كمشيب مداهد م شود .دليل ای امر را مت تتوان
چني بيان كرد كه در اراض كمشيب فرصت نوتوپ آب در
داال اا بيدتر است و در صوره حستاسبتودن اتا
منح ه (وجود امالح ،سيلت و رس ،احتمتال ایجتاد حوتر
افزایش م یابد كه ذس از فرسایش نه روباه و فرستایش
آبکندی بهترتيب به وقو م ذيوندد [.]23

اعتبارسنجی نقشۀ پیشبینی مناطق مساتعد فرساایش
آبکندی

ذتتس از اعتبارستتنج ن د تۀ ذتتيشبين ت منتتایق مستتتعد
فرسایش آبکنتدی بتهدستتآمتد از متدل عامتل قحعيتت
براساس منحن  ،ROCمدخت شد كته ایت متدل دقتت
 85/6درصد دارد (شکل  .،4براساس منابو علم در زمينۀ
تحليتتل روآ منحنتت  ROCو اعتبارستتنج متتدلهتتای
ذيشبين مکان م توان بيان كرد كته چتون متدل عامتل
قحعيت دقت بيش از  70درصد داشته است ،كارای اوب
در ذيشبين منایق مستعد فرسایش آبکندی دارد.

شکل  .2نقشۀ متغیرهای ورودی مدل عامل قطعیت در منطقۀ سیمره
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ادامۀ شکل 2

تعیین اهمیت متغیرهای مستقل در پیشبینی فرساایش
آبکندی

براساس آناليز حساسيت صورهگرفته در ای تح يق ،ميتزان
اهميت متغيرهتای مستت ل کئومورفولتوکیک و فيزیتوگراف
(متغيرهای تأثيرگذار ورودی متدل ،در ذتيشبينت صتحي
منایق مستعد فرسایش آبکندی مدخت شتد كته جزئيتاه
آن در شتتکل  5ندتتان داد شتتد استتت .براستتاس نتتتایج
بهدستآمد  ،متغيرهای اا شناس  ،سنگشناس  ،شيب و
شتتاات تتتوان جریتتان بتتهترتيتتب ن تتش بستتيار متتؤثری در
ذيشبين مکان منایق مستعد فرسایش آبکندی دارند كته
ای محلب با یافتههای  Zakernejadو  ]17[ Märkerو بيتات
[ ]6همخوان دارد .از یرف متغيرهای جرت شتيب ،فاصتله
از روداانته و ارتوتا زمتتي در ذتيشبينت وقتو فرستتایش
آبکندی اهميت كمتری دارند .بنابرای  ،متغيرهای مرم كه

در ای تح يق شناسای شدند ،در محالعاه تعيي ذتانستيل
وقو فرسایش آبکندی نيازمند توجه بيدتری هستتند؛ زیترا
ایتت متغيرهتتا براستتاس نتتتایج تجزیتته و تحليتتل و آنتتاليز
حساسيت مدل عامل قحعيت بيدتری سرم ذيشبين را به
اود ااتصاص داد اند.
براستتاس یافتتتههتتای یمتتان و همکتتارانش [ ]15نيتتز
عاملهای سنگشناس و كاربری اراض بهعنوان مرمتری
عوامل در وقو فرسایشهای آبکندی دشتت كرتور استتان
فارس شناستای شتدند .بنتابرای  ،كنتترل فرستایشهتای
آبکندی و كاهش وقو آن مستلزم مدیریت كاربری اراضت
و توجه به حساسيت واحدهای سنگشناس منح ته استت
كه باید رویکردهای حوتاظت و متدیریت متناستب بتا آن
ارائه شود.
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شکل  .3پتانسیل حساسیت به وقوع فرسایش آبکندی منطقۀ سیمرۀ لرستان براساس مدل عامل قطعیت

شکل  .4نمودار  ROCاعتبارسنجی نقشۀ نهایی پیشبینی مناطق مستعد آبکند و مساحت زیرمنحنی ( )AUCآن

نتایج محالعتۀ  Valentinو همکتارانش [ ]24در زمينتۀ
عوامل ایجادكنندۀ فرسایش آبکندی ،تتأثيراه و روآهتای
كنتتترل آنر تا ندتتان داد كتته حساستتيت اتتا شناس ت و
سنگشناس موجتب وقتو فرستایش آبکنتدی در اراضت
كمشيب شد است و سایر عوامتل ازجملته تغييتر كتاربری
اراض م توانند آن را تدتدید كننتد؛ كته ایت محلتب بتا
یافتههای تح يق حاضر محاب ت دارد.

همچنتتتي قدوستت و داوری [ ]25ذتتتس از بررستت
فرسایشهای آبکندی منح ۀ زنجانرود اظرتار كردنتد كته
اا شناس مرمتری عامتل در وقتو فرستایش آبکنتدی
منح ه است و تراكم آبکندها در اا های ریزدانه و بافتت
سنگي بيدتر است .ای محلب نيز بتا یافتتههتای تح يتق
حاضر مبن بر مرتمبتودن عامتل اتا شناست در وقتو
آبکندها ،بهویو اا های ریزدانه همخوان كامل دارد.
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شکل  .5اهمیت متغیرهای مستقل در پیشبینی وقوع فرسایش آبکندی

بتتا توجتته بتته نتتتایج ب تهدستتتآمتتد و محالعتتاه ميتتدان
صورهگرفته در منح ۀ سيمر استان لرستان مت تتوان بيتان
كرد كه مرمتری عوامل در شکلگيری فرسایشهای آبکنتدی
ای منح ه به دو دستۀ یبيع و انسان قابل ت سيم استت .در
بخش یبيع م توان به عوامل سنگشناس  ،اا شناست و
شيب زمي اشار كترد و در بختش عوامتل انستان متدیریت
كاربری اراض  ،استواد غيراصول از زمي  ،چرای بيش از حتد
مجتتاز دامهتتا و جتتاد ستتازی اشتتار كتترد .شتتاات ریوبتتت
توذتتوگراف نيتتز اگرچتته یتته عامتتل یبيع ت مرتتم در رفتتتار
هيدرولوکیک و ذتانسيل فرسایش حوضۀ آبخيز است؛ م تواند
تحت تأثير اقداماه انسان قرار گيرد .بر ای اساس جلتوگيری
از تمركز روانابهای سحح و اصالح كاربری اراض محابق بتا
ذتانسيلهای منح ه ،اجرای برنامههای مدیریت  ،شامل تعتادل
دام در مرتو به همرا مدیریت ذوشش گياه و كنترل جریتان
آبراههها از یریق اقتداماه آبخيتزداری را مت تتوان بتهعنتوان
مناسبتری راهبردهای كالن ذيشگيری از وقتو و گستترآ
فرسایشهای آبکندی معرف كرد [.]15
نتایج بهدستآمد از بختش آنتاليز حساستيت تح يتق
حاضر با یافتههای فترجزاد و همکتارانش [ ]16مبنت بتر
اینکتته ستتنگشناس ت  ،اتتا شناس ت  ،شتتاات ریوبتتت
توذوگراف و كاربری اراض مرمتری عوامتل تأثيرگتذار بتر
وقو فرسایشهای آبکندی هستتند ،محاب تت كامتل دارد.
همچني یافتههای تح يق حاضر با نتایج ذووهش صتادق

و همکارانش [ ]26مبن بر اینکه اا شناست و كتاربری
اراض مرمتری عوامل در وقو فرسایش آبکندی هستند و
همچني ای عوامل م توانند بر شده فرستایش و بزرگت
آنرا نيز تأثيرگذار باشند ،همخوان دارد.
دراصوص اهميت كاربری اراض  ،یافتههتای ذتووهش
سليمانذور و همکارانش [ ]27بيان كردنتد كته در صتوره
مدیریت مناسب مراتو و قر برا از آنرا م تتوان ميتزان
رواناب و توليد رسوب ناش از وقو و گسترآ آبکنتدها را
كنترل كرد .البته ،ای محلب شایان پكر است كته اگرچته
عامل كاربری اراض در منح تۀ ستيمر  ،بتهدليتل شترایط
متواوه منح های در م ایسه با ذووهش یادشد  ،در جایگا
نخست قرار نگرفته است؛ بدان معنا نيست كه به ای عامل
كمتر توجه شود؛ زیرا كاربری اراض ن ش مرم در اصول
استواد از زمي  ،مدیریت ذوشتش گيتاه و نوتوپ آب بته
داال اا دارد كه بتا متدیریت هرچته برتتر آن ،قابليتت
كنترل عوامل انسان بيدتر م شود [.]28
یک دیگر از مواردی كته اهميتت كنتترل گستترآ و
وقو فرسایشهتای آبکنتدی منح تۀ ستيمر را دوچنتدان
م كند ،موقعيت قرارگيری آن نسبت به سد كراته استت
كه رسوب اارجشد از منح ۀ محالعهشد ذس از ذيمتودن
مسافت كوتاه بته دریاچتۀ ستد كراته انت تال مت یابتد.
بهدليل اینکه سد كراته بتزر تتری ستد كدتور استت و
هزینۀ زیادی صر ساات آن شد است ،توجه به مستائل
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مدیریت منایق با دست آن برای كنتترل فرستایشهتای
.آبکندی و كاهش توليد رسوب بسيار حتائز اهميتت استت
] آبکنتدها در9[ زیرا براستاس محالعتۀ جعوتری و كاویتان
زمان بارندگ و شکلگيری جریتانهتای متوقت قتادر بته
انت ال م دار رسوب زیادی بته منتایق ذتایي دستت اتود
هستند و باید اقداماه متدیریت شتامل شناستای منتایق
 احيتای ذوشتش گيتاه و،مستعد وقو فرسایش آبکنتدی
مدیریت اقداماه انسان بته منظتور ذتيشگيتری و كتاهش
.تأثيراه تخریب آن انجام گيرد
نتیجهگیری
 كتتارای متتدل عامتتل قحعيتتت در تعيتتي،در ایت تح يتتق
ذتانسيل منایق حستاس بته وقتو فرستایش آبکنتدی در
 متتورد از100منح تۀ ستتيمر بتتا بررس ت ميتتدان و ثبتتت
 براستاس نتتایج.آبکندهای موجود در منح ه بررست شتد
 متدل عامتل قحعيتت كتارای،بهدستآمد در ای تح يق
اوب در تعيي ذتانسيل منایق مستعد فرسایش آبکنتدی
 با توجه به اینکه ای متدل براستاس وقتایو آبکنتدی.دارد
گذشته و محاسبۀ احتمال شری ن دۀ ذيشبين منتایق
 ميتزان عتدم،مستعد فرسایش آبکندی را بهدست م دهتد
قحعيت آن ذایي است و نتایج بهدستآمتد از آن مويتد و
 همچني نتتایج ندتان داد كته تتراكم و.قابل اعتماد است
احتمال وقو فرسایشهای آبکندی در بخشهتای مختلتف
منح ه متواوه است و یافت منایق مستعد وقو فرسایش
آبکندی نخستي گام در مدیریت حواظت اتا و كنتترل
 بهمنظور شناستای و.فرسایش و توليد رسوب منح ه است
،تحليل اثر عوامل محيح بر وقو فرسایشهتای آبکنتدی
 نتایج آنتاليز حساستيت.آناليز حساسيت متغيرها انجام شد
،  سنگشناس، بيانگر ای است كه متغيرهای اا شناس
 شاات توان جریان و كاربری اراض بهترتيب ن تش،شيب
بسيار مؤثری در وقو فرستایش آبکنتدی منح تۀ ستيمر
دارند و توجه به آنرا در مدیریت و حواظتت اتا منح ته
 توجته بته ایت نکتاه كليتدی،  بنابرای.حائز اهميت است
 در،دراصوص وضعيت ذتانسيل وقتو فرستایش آبکنتدی
.زمينۀ مدیریت ذایدار منابو یبيع م تواند را گدتا باشتد
 در قالتب،،CF(  بهكارگيری مدل عامتل قحعيتت،درنرایت
 بترای بررست ذتانستيل وقتو، سامانۀ ایالعاه جغرافيای
.فرسایشهای آبکندی منایق دیگر ذيدنراد م شود
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