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ارزیابی روشهای پهنهبندی فرسایش خندقی (مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز آبگندی)
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 .۱استادیار ،مرکز تحقیقات آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد
 .۲دانشیار ،پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری
 .۳دانشجوی دکتری آبخیزداری ،دانشگاه هرمزگان
(تاریخ دریافت ۱۳31/80/۱1؛ تاریخ تصویب )۱۳31/۱۱/۳8

چكیده
فرسایش خندقی یکی از فرایندهای فرسایشی است که بهطور گستردهای بر شکل ظاهری زمین اثر مییگیاارد .توسیۀ خنید
سبب هدررفت مقدار زیادی خاک میشود .از اینرو ،میتوان از آن بهعنوان یکی از علل اصلی تخریب زمین و محیط زیسیت
نام برد .در این تحقیق مدل ارائهشده برای پهنهبندی فرسایش خندقی در شرایط مناطق خشك و نیمهخشك ،بهمنظور واسینجی
و اعتباریابی آن در استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد .بنابراین ،با بررسیی پیراکنش فرسیایش خنیدقی در سیتا اسیتان،
حوض آبگندی انتخاب و برای انجام تحقیق در نظر گرفته شد .در این حوضه بیا تهیی نقشیههیای مختلیک کیاربری اراضیی،
واحدهای اراضی ،سنگشناسی ،شیب ،نقش واحد کاری استخراج و براساس آن واحدهای کاری انتخیاب شید .در هیر واحید
کاری از طریق نقشهبرداری خند ها خصوصییات ظیاهری و مورفیومتری خنید هیا اسیتخراج شید .در هیر واحید وضیۀیت
نفوذپایری و درصد حفاظت روی خاک نیز بررسی شید .همچنیین ارز

کمیی شیش الییه نقشی ورودی بیه میدل (شیامل

سنگشناسی ،درصد شیب زمین ،نوع خاک ،متوسط بارندگی ساالنه ،نوع استفاده از زمین و درصد حفیا روی خیاک) تۀییین
شد .درنهایت ،براساس آن نقش پهنهبندی فرسایش خندقی با استفاده از رو

یا مدل شاخص همپوشانی و عملگرهیای ممی

مبری فازی ،ضرب مبری فازی و گامای فازی در محیط  GISشد .با تومه به نتایج بهدستآمده و با درنظیرگیرفتن مسیاحت
پهنههای مختلک و میزان خند های رخداده در هریك از آنها ،مدل گامای فازی  8/0مناسبتیرین رو

پهنیهبنیدی فرسیایش

خندقی در حوض متالۀهشده است.
کلیدواژگان :پهنهبندی ،حوض آبگندی ،فازی ،فرسایش خندقی ،مدلسازی.

*

نویسندۀ مسئول
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مقدمه
فرسایش خاک ،مشکلی جهانی است که بهطور جدی منابع
آب و خاک را تهدیدد مدیکندد از اید نظدر ،جلدویرری از
فرسایش خاک بهمنظور حفظ ثروتهای ارزشمند طبرعدی
موضوعی مهد بدهشدمار مدیرود [ ]1اشدکال مختلفدی از
فرسایش آبی شناخته شده است که در ای مران فرسدایش
خندقی یك شکل بسرار آشکار فرسایش خاک است که بدر
بهرهوری خاک تأثرر مییذارد خاکی که از ناحرۀ خنددقی
دچار فرسایش میشود میتواند موجب تشکرل یلوالی در
حصارها ،راههای آبی ،آبیذرهای جادهای ،سدها و آبگررها
شود [ ]2آبگندها کانالهای عمرقی در جهت شرب هستند
که بهطور عمومی بهوسرلۀ رواناب بهوجود میآیندد و اغلدب
جریان دائمی ندارند []3
مطالعات تاریخی دربارۀ فرسایش خندقی ،برانگر تغرردرات
شدید در روند یسترش فرسایش خندقی بر اثر تغررر اسدتفاده
از اراضی است [ ]4نتایج بررسیهدای انجدا شدده در اسدترالرا
نشان داده است خندقیشدن اراضی در شرق استرالرا برشتر با
سکونت اروپایران در اید قداره و ایجداد تغرردر در اسدتفاده از
اراضی رابطۀ مستقر دارد [ ]5در انگلسدتان بدر اثدر اقددامات
عامل انسان در تغررر پوشش یراهی [ ]6سرست هدای برریدی
از خندقها ایجاد شددهاندد مدوارد یادشدده نشدان مدیدهندد
بهرهبرداری از اراضی تأثرر زیادی را همراه با وقدو بدارشهدای
فراوان در رخداد فرسایش خندقی دارد بدهیوندهای کده نتدایج
مطالعات موردی انجا شده در شرایط محرطی مختلد دربدارۀ
تأثرر فرسایش خندقی در تخریب اراضدی نردر اید موضدو را
تأیرد میکند [7د ]11
پرشرنۀ اقدامات انجا شدده دربدارۀ مددلسدازی فرسدایش
خندقی نشان میدهد پژوهشهای جدی در زمرنۀ مدلسازی
فرسایشهای شراری و خندقی از دهدۀ  1771در جهدان آغداز
شده و برشتر مدلهای ارائدهشده نرر از ندو استوکاسدترك 1و
محدود به مناطق تحت تأثرر فرسایش هراردره 2بودهاند [ 11و
 ]12نتایج پژوهشهای انجا شدده دربدارۀ فرسدایش خنددقی
نشان داده است در دهۀ  ،1791اولر اقددامات دربدارۀ مبدانی
نظری و چگدونگی شدکلیردری فرسدایش خنددقی براسدا
قوانر فرریکی آغاز شدده اسدت [ ]13امدا از آنجدا کده نتدایج
پژوهشهای انجا شده دربارۀ فرسایش خنددقی در دهدههدای
1. Stochastic
2. Badland Erosion

 1771و  1791به دسترابی کلرۀ اهداف و انتظارات مورد نرداز
منجر نشده و ابهامات زیادی در ابعاد مختل آن وجود داشدته
است ،در دهۀ  1771پژوهشها بهصورت یسترده انجدا شدده
و براسا نتایج بهدستآمده اقدا به ارائدۀ مددلهدایی دربدارۀ
روند شدکلیردری و یسدترش فرسدایش خنددقی بدهویدژه در
دامنههای شربدار و بستر درههدای عدری شدده اسدت کده
امروزه پایه و اسا مطالعات تکمرلی دربارۀ ای نو فرسدایش
محسوب میشود [ 12 ،3و  ]14مه تری مدلهای ارائهشدده
در زمرنۀ فرسدایش خنددقی عبدارت اسدت از مددل  Mooreو
همکارانش ( )1779برای پرشبرندی محدل تشدکرل خنددق و
مدددل  Morganو  )2113( Mngomezuluبددرای پددرشبرنددی
شکلیردری فرسدایش خنددقی اسدت [ 15و  ]16در زمرندۀ
موضو تحقرق مطالعاتی صورت یرفته است کده در اینجدا بده
تعدادی از آنها اشاره میشود
نتددایج بررسددی  Achtenو همکددارانش ( )2119نشددان داد
خندقها در همدۀ واحددهای چشد اندداز پراکنددهاندد وجدود
جادهها بر وقدو خنددق تدأثرر داشدتند ،در حدالی کده داخدل
اراضی برشتر مشاهده میشدند [ ]19نتایج تحقرق Marzolff
و همکددارانش ( )2117در زمرنددۀ شناسددایی مندداطق مسددتعد
فرسایش خندقی در اسپانرا نشدان داد منداطق نرمدهخشدك و
خشك و خاکهایی با بافدت سدبك و لسدی و سدازند ضدعر
سبب شده است که منطقه برشتر در معرض تهدید فرسدایش
خندقی قرار یردرد [ ]17جعفدری یدرزی و کاویدان ()2117
پارامترهای سدن شناسدی ،شدرب ،جهدت جغرافردایی ،عمدق
خدداک ،یددروههددای هردددرولو یکی خدداک و فاصددله از راههددا را
بهعنوان عوامل مؤثر در شکلیرری و توسدعۀ خنددق بررسدی
کددردهانددد [ ]17راهددی و همکددارانش ( )2111بددهمنظددور
اعتبارسددنجی مدددل مفهددومی ارائددهشددده بددرای پهنددهبندددی
حساسرت اراضی به فرسایش خنددقی تحدت شدرایط اقلرمدی
خشددك اسددتان بوشددهر از روشهددای شدداخه همپوشددانی و
عملگرهای جمع جبری فازی ،ضدرب جبدری فدازی و یامدای
فازی برای پهنهبندی خندق استفاده کردند [ ]21اسفندیاری
درآباد و همکارانش ( )2112برای پهنهبندی قابلرت فرسدایش
خندقی از توانهای مختل عملگر یامای فازی استفاده کردند
نتایج بهدستآمده از مدل با فرسایش خندقی صورتیرفتده در
حوضه نشان داد عملگر یامای فازی  1/9برشدتری قابلردت را
برای پهندهبنددی داراسدت [ .]21مددلسدازی حساسدرت بده
فرسایش خندقی در جنوب شرق مازندران بهوسرلۀ مدلهدای
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ریرسرونی توسدط فدر زاده و همکدارانش ( )2113نشدان داد
چهار متغرر کاربری اراضدی ،سدن شناسدی ،خداکشناسدی و
فاکتور رطوبت توپویرافی برشتری همبستگی را با حساسدرت
به فرسایش خندقی داشته است []22
جمعبنددی سدوابق تحقردق نشدان مدیدهدد اسدتفاده از
مجموعدههدای فدازی بدهدلردل درنظدریدرفت محددودهای از
احتماالت بهجای اعداد ،محدودیت روشهای کمی را برطدرف
ساخته و تحلرلی دقرقتر از تأثرر عوامل طبرعی نسبت به سدایر
روشهای کمی ارائه کرده است و بدهمراتدب دقتدی برشدتر در
پرشبرنی وقو حوادث طبرعی مانند حرکتهای تودهای دارد
در یذشددته اسددتفاده از روشهددای فددازی برشددتر در زمرنددۀ
حرکتهای تودهای بهکار میرفت با توجده بده ماهردت و ندو
ظهور پدیدۀ خندق امکان استفاده از روشهای فازی بهمنظدور
پهنهبندی فرسایش خندقی نردر وجدود دارد بده همدر دلردل
مقالۀ حاضدر در قالدب یدك طدرح تحقرقداتی در اسدتانهدای
کهگرلویه و بویراحمد و بوشهر صورت پذیرفت
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مواد و روشها
خصوصیات منطقۀ مطالعهشده

حوض دۀ آبخرددر آبگندددی در  35کرلددومتری جنددوب غربددی
شهرستان یچساران بر طول جغرافرایی  45درجده و 21
دقرقه و  25ثانره تدا  47درجده و  63دقرقده و  35ثانرده و
عرض جغرافرایی  33درجه و  39دقرقه و  26ثانرده تدا 33
درجه و  57دقرقه و  59ثانرده واقدع شدده اسدت متوسدط
بارندیی ساالنۀ محددودۀ مطالعده شدده  396/7مرلدیمتدر،
برشتری مرران بارنددیی در  24سداعت  76/7مرلدیمتدر،
متوسط مرران تبخرر ساالنه 2734مرلیمتر ،متوسط دمای
روزانه 21/4درجۀ سانتییدراد اسدت اقلدر منطقده طبدق
روش آمبددر ه ،نرمددهخشددك معتدددل و طبددق روش کددوپ ،
مدیترانهای با زمستان معتدل است از نظر زمدر شناسدی،
کل حوضده از سدازندهای آغاجداری ،یچسداران ،مرشدان و
بختراری تشکرل شده است

شكل  .1نمایی از استان کهگیلویه و بویراحمد و محدودۀ مطالعهشده

روش تحقیق
ابتدا با استفاده از نر افرار  GISواحددهای کداری تعردر شدد
نقشۀ واحدهای کاری حوضدۀ آبکنددی بدا تلفردق چهدار الیدۀ
اطالعاتی شامل نقشههای سن شناسی ،درصد شدرب زمدر ،
استفاده از اراضی و قابلرت اراضی ،در محدرط  GISتهرده شدد
در مرحلۀ بعد سه پالت پنجهکتاری در هدر یدك از واحددهای
کاری در مناطق خندقیشده (در هر پدالت یدك خنددق و در

هر واحد کاری سه خندق) انتخاب شد همچندر یدك پدالت
پنج هکتداری شداهد در هدر واحدد کداری بدا اسدتفاده از روش
انتخاب کامالً تصادفی انتخاب شد سپس پروفرل خاک در سه
قسمت سر (رأ ) ،وسط و دهانۀ خروجی خندقها حفدر شدد
که درمجمو تعداد نه پروفرل در هدر واحدد کداری حفدر و از
افقهای خاک نمونهبرداری شدد در نقدا شداهد نردر در هدر
واحد کاری به حفر یدك پروفردل ،نموندهبدرداری از افدقهدا و
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تشریح آن اقدا شد با توجه به اینکه هدر پروفردل فقدط از دو
افق تشکرل شده بود و از هر افق نرر یك نمونه برداشدت شدد،
بنابرای درمجمو در هر پالت شش نمونه تهره شدد (مربدو
به سه قسدمت رأ  ،وسدط و دهاندۀ خنددق) و در هدر واحدد
کاری  21نمونه که  19نمونه مربو به خنددقهدا و  2نمونده
ه مربو به شاهد است با توجه به اینکه منطقۀ مطالعهشدده
از دو واحد کداری تشدکرل شدده اسدت درمجمدو  41نمونده
خاک تهرده شدد نموندههدا تجریدۀ فرریکوشدرمرایی شددند و
خصوصرات خاک شدامل بافدت ،مدواد آلدی ،یدك ،آهدك کدل،
اسردیته ،1هدایت الکتریکی 2و نسدبت جدذب سددی  3تعردر
شد
حددداقل یددك قطعدده شدداهد بدددون خندددق (قطعددۀ
خندقینشده) در هریك از واحدهای کاری بدهعندوان قطعدات
شاهد بهمنظور استفاده از آنها بدهعندوان پایده و اسدا انجدا
مقایسههای مورد نراز انتخداب شدد همچندر درصدد حفدا
روی خاک از طریق پالتاندازی بهصدورت تصدادفی در عرصدۀ
خندقی تعرر شد
بدا توجدده بدده سدداختار کلدی مدددل پددرشبرنددی رخددداد
فرسایش خندقی بهشرح زیر است:
()1
SGE  F  Li, Si, So, Ra, Lc, Lu 
کده در آن  =SGEمردران حساسدرت اراضدی بده فرسدایش
خاک =Li ،سن شناسی =Si ،شدرب زمدر (درصدد)=So ،
نو خاک =Ra ،متوسط بارندیی ساالنه =Lu ،نو اسدتفاده
از زمر و =Lcدرصد حفا روی خداک اسدت بدا بررسدی
تعداد زیادی از مطالعات مرتبط با عوامل فرسایش خندقی،
ای عوامل بهعنوان مهد تدری عوامدل مدؤثر بدر فرسدایش
خندقی معرفی شدهاند [ 1و ]23
پس از تعرر دادههدای مربدو بده عوامدل شدشیانده
(سن شناسی ،درصد شدرب زمدر  ،ندو خداک ،متوسدط
بارندیی ساالنه ،نو استفاده از زمر و درصدد حفدا روی
خاک) ،اقدا به تعرر ارزش کمدی مربدو بده هدریدك از
عوامل یادشده شدد سدپس مردران حساسدرت اراضدی بده
فرسایش مشخه و براسا آن نقشۀ پهنهبندی فرسدایش
خندددقی بددا اسددتفاده از مدددل شدداخه همپوشددانی 4و
عملگرهای جمع جبری فازی ،ضرب جبری فازی و یامدای
1. power of hydrogen
2. electrical-conductivity
3. Sodium absorption ratio
4. Index Overlay

فازی در محرط  GISشد در ای تحقرق بدراسدا درصدد
مرران مساحت خندقیشده در هر طبقده از عوامدل ،سده
عضویت کال های مختل تعرر شد سپس با استفاده از
ستون وزن طبقات ،نقشههای مختل وزنی تهره و در قالب
عملگرهای جمدع جبدری فدازی 5ضدرب جبدری فدازی ،6و
یامای فازی 7با یکدیگر تلفرق و طبقهبندی شدند
مدل منطق فازی (عملگر گاما)

تئوری مجموعههای فازی و منطدق فدازی بدرای اولدر بدار
توسط لطفدیزاده در سدال  1765معرفدی شدد در تئدوری
کالسرك مجموعههای یك عنصر یا عضو مجموعه است یدا
نرست (صفر و یك) تئوری مجموعههای فازی ای مفهو را
یسترش میدهدد و عضدویت درجدهبنددیشدده را مطدرح
میکند به ای ترترب که یك عنصر میتواند تا درجاتی ،و نه
کامالً ،عضو یك مجموعه باشد.
در مجموعۀ فازی صفر بدی معناست که هرك عضویتی در
آن مجموعه ندارد و یدك ،یعندی بدهیوندهای کامدل عضدو آن
مجموعه است [ 24و  ]25تئدوری مجموعدههدای فدازی یدك
روش خدداو و مسددتقل بددرای پهنددهبندددی خندددق محسددوب
نمیشود ،بلکه ابراری است که بهواسطۀ آن امکان ارتقای دقت
روشهای یونایون فراه مدیشدود [ ]26مدالک امتردازدهی
برای هر یك از عوامل و کال هدای مدرتبط بدا آن از تقسدر
نسبت مناطق دارای خندق (درصدد پرکسدلهدایی کده در آن
خندددق رخ داده اسددت) بدده مندداطق بدددون خندددق (درصددد
پرکسلهای بدون خندق) بهدست میآید
اپراتور فازی

یاما با درنظریرفت اختالف فاحش بر نترجدۀ اسدتفاده از
عملگرهای  Productرابطۀ  2و  Sumرابطدۀ  3یدا بدهبردانی
بددرای تعدددیل حساسددرت بسددرار زیدداد اپراتددور  Productو
حساسرت بسرار ک اپراتور  Sumاپراتور دیگری به نا فازی
یاما (رابطۀ  )4معرفی شدده کده نترجدۀ ضدرب دو اپراتدور
یادشده و  متغرری بر صفر و یك است []24
n

()2

combination  i
i 1

n

()3

combination  1  i 1  i 
i 1

5. Fuzzy Algebraic Sum
6. Fuzzy Algebraic Product
7. Fuzzy Gamma
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عملگرهای منطق فدازی پدس از شدناخت پارامترهدای
چندیانۀ مؤثر در وقو خندق و بررسی ارتبا اید عوامدل
با خندق اتفاق افتاده ،برای تهرۀ نقشۀ پهنهبندی خنددق از
اپراتورهای چهاریانۀ منطق فازی استفاده شد

در ای رابطه پارامتر تعرر شده در محدودۀ صفر و یك
است وقتی برابر یك باشد ،ترکرب همدان جمدع جبدری و
زمانی که برابر صفر باشد ،ترکرب برابر ضرب جبدری فدازی
است انتخاب صحرح پارامتر ،مقدادیری در خروجدی ایجداد
میکند که با افرایشی جمع جبری و کاهشی ضرب جبدری
فازی ،سازیاری دارد []27

اپراتور اشتراك فازی

ارزیابی روشهای پهنهبندی خندق

ای عملگر از تابع مرنرم در همپوشانی استفاده میکندد و
معادل است و بهصورت رابطۀ  5تعری میشود:
()5
c  X   min 1  X  , 2  X  ,n  X 

در صورتی که در منطقهای چند نقشۀ خطر تهره شده باشد ،با
استفاده از مقدار جمع کرفی  Qsنقشههای صحرحتر و با دقدت
برشتر را میتوان شناسایی کرد [ 29و  ]27با توجه به تشابه و
ماهرددت خندددق بددا زمددر لغددرش ،بددرای ارزیددابی روشهددای
پهنهبندی خندق از فرمول زیدر اسدتفاده شدد البتده راهدی و
همکارانش ( )1371از اید فرمدول بدرای ارزیدابی روشهدای
پهنهبندی خندق نرر استفاده کردهاند []21

()4

 Fuzzya lg embraicproduct 

1 

در پارامترهای مسدتقل و در مدواردی کده دو یدا چندد
قسمت از شواهد الز برای اثبات فرضره باید با هد وجدود
داشته باشند ،استفاده از عملگر اشتراک مناسب است
اپراتور جمع جبری فازی

ای عملگر از تابع ماکریم در ترکرب اسدتفاده مدیکندد و
معادل اجتما است و بهصورت رابطۀ  6تعری میشود:
()6
c  X   max 1  X  , 2  X  ,n  X 
در صددورت اسددتفاده از ای د عملگددر از مرددان دو تددابع
عضویت ،برشتری مقدار تدابع عضدویت انتخداب مدیشدود
(متکان و همکاران)1399 ،
اپراتور ضرب جبری فازی

در ای عملگر تابع عضویت فازی بهصورت رابطۀ  7تعرید
میشود:



()7

n

c  X   i  X
i 1

در رابطۀ  ،7تابع عضویت فازی بدرای  Iامدر نقشده و
N…,1,2= iتعددداد نقشددههددای ترکرددبشددونده را نشددان
میدهد مقادیر عضویت فازی ترکربشده با ای عملگر بده
سمت مقادیر بسرار کوچك مرل میکند کده اید بدهعلدت
ضربکردن چندی عدد کوچكتر از یك است [.]27
اپراتور فازی گاما

ای عملگر برحسب حاصل ضدرب جمدع جبدری و حاصدل
جمع جبری فازی و براسا رابطۀ  9تعری میشود:
()9

n

c  (i  X )   1    x  

1



i 1

()7

n

Q s    D r  1  S
2

i 1

 Drهمان نسبت تراکمی ( )Density ratioاست که بده
شرح زیر محاسبه شد:
 :Drنسبت مساحت خندق در هر ردۀ خطر به مساحت
هر یك از پهنههای خطر به نسبت مساحت کل خندق بده
سطح کل حوضۀ مطالعهشده
 : Sنسبت مسداحت هدر پهندۀ خطدر بده مسداحت کدل
منطقه
 :nتعداد ردههای خطر
با استفاده از مقدار جمع کرفی  ،Qsبراسدا رابطدۀ 1
نقشههای صحرحتر و بهتر را میتوان شناسایی کرد شایان
توضرح است که هر چده مقددار  Qsبدهدسدتآمدده برشدتر
باشد ،برانگر ای است که مدل مد نظر کارایی برشدتری در
حوضه دارد
نتایج و بحث
نقشههای ششیانۀ سن شناسی ،درصد شرب زمر  ،ندو
خاک ،متوسط بارنددیی سداالنه ،ندو اسدتفاده از زمدر و
درصد حفا روی خاک با نقشۀ پراکنش خندق (شدکل )2
همپوشانی و سپس مساحت و درصدد هدر یدك از طبقدات
خندق مشخه شد که مشخصات آنهدا در جددول  2ارائده
شده است
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شكل  .3نقشۀ عوامل مؤثر در تشكیل خندق و نقشۀ پراکنش خندق در منطقۀ مطالعهشده
(پوشش زمین و شیب به درصد ،بارندگی به میلیمتر)

در ای تحقرق ،با تهرۀ نقشههای الز بدرای تعردر مددل
پرشبرندی رخدداد فرسدایش خنددقی ،مشدخه شدد کده در
حوضۀ آبخرر آبگندی 41/24 ،درصدد مسداحت حوضده دارای
شددرب 1د  5درصددد اسددت کدده  92/24درصددد مسدداحت
خندقیشده در ای شرب واقع شده است (جددول  )2در اید
حوضه در شربهدای بدرش از  21درصدد کده حددود 14/12
درصد از مسداحت حوضده را تشدکرل مدیدهندد ،هدركیونده
خندقی رخ ندداده اسدت از نظدر مندابع و قابلردت اراضدی72 ،
درصددد مسدداحت حوضدده کدده تپددهمدداهور اسددت 111 ،درصددد
مسدداحت خندددقیشددده در آن واقددع شددده اسددت از نظددر
سدددن شناسدددی  76درصدددد مسددداحت حوضددده در واحدددد
سددن شناسددی  Muplajاسددت کدده  111درصددد مسدداحت
خندددقیشددده در اید طبقدده واقددع شددده اسددت  111درصددد
مساحت خندقیشددۀ حوضده در طبقدۀ بدارش کمتدر از 511
مرلیمتر اسدت  24/13درصدد مسداحت خنددقیشدده دارای
کاربری دی و آیدش ،و بداقیماندده ( 75/77درصدد) ،کداربری
مرتع ضعر دارد  56/49درصد مساحت خندقیشدده حفدا

روی خاک صفر تا  11درصد 43/52 ،درصد حفا روی خاک
(شامل پوشش یراهی و سن ریره و بقایای یراهی اسدت) 21
تا  31درصد دارد در نقشۀ خاک که براسا روش آمریکدایی
 Soil Taxonomyتهره شد ،مشخه شدد کده  77/11درصدد
مساحت خنددقیشدده در یدروه بدرر ،GypsicHaplusteps
 2/77درصددد در یددروه بددرر  ،MUPlajو در یددروه بددرر
 TypicHaplu stepsهركیونه خنددقی مشداهده نشدده اسدت
(جدول  )2نتدایج جددول  2نشدان داد برشدتری مسداحت و
درصد طبقات خندقی بهترترب در شرب 1د  5درصدد ،در کدد
قابلرت اراضی  ،2/11واحد سن شناسی  ،Muplajطبقۀ بارش
کمتر از  511مرلیمتر ،کاربری اراضی مرتدع ضدعر و طبقدۀ
خاکشناسی  Gypsic Huplu stepsواقع شده است
نتایج تحقرق ثروتدی و همکدارانش ( )2119نشدان داد
شکلیرری و شدت یسترش فرسایش خنددقی در اراضدی
لسی منطقۀ تحقرق ،تدابعی از ارتفدا متوسدط ،بارنددیی و
دمای متوسط ساالنۀ هدوا ،شدرب و جهدت اراضدی ،سدازند
زمر شناسی ،منابع اراضی ،نو خاک و ویژییهای مربدو

شهریور و همكاران :ارزیابی روشهای پهنهبندی فرسایش خندقی (مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز آبگندی)

به آن ،نو و ترپ پوشش یراهی ،چگونگی استفاده از اراضی
و متوسط ساالنۀ ارتفا رواندابهدای سدطحی اسدت [.]31
شهریور ( )1777مشخه کرد که در زیرحوضۀ آبخرر سوق
واقع در شهرستان دهدشت در استان کهگرلویه و بویراحمد
فرسایش خندقی برشتر در اراضی زراعی با شرب صفر تا 61
درصد متشکل از رسوبات جدید و قدی کواترنر ایجاد شده و
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یسدترش یافتده اسدت [ ]31نترجدۀ تحقرقدات احمددی
( )2111در حوضۀ دشت کهور المرد ،نشان میدهد از بدر
عوامل بررسیشده فاکتور سن شناسی ،با ضریب  1/46در
درجۀ اول و عامل کاربری اراضی با ضریب  ،1/25در درجدۀ
دو اهمرت در ایجاد خندقهای منطقه قرار دارد []32

جدول  .1نتایج الیههای عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی در منطقۀ بررسیشده
طبقات

مساحت طبقه
(هكتار)

درصد طبقات

مساحت خندقی
(هكتار)

خندق (درصد)

شرب (درصد)

1د 5
5د 11
11د 21
برشتر از 21

9563/21
5653/53
4192/41
2793/19

41/24
26/56
17/19
14/12

116/27
17/64
5/31
1

92/24
13/65
4/11
1

قابلرت اراضی

1/7
2/11
2/3

5757/95
15317/93
2/52

29
71/79
1/11

1
127/24
1

1
111
1

Mgs
Mgs2
Mmn1
Mmn2
Mmn3
Muplaj
P1bk
کمتر از 511
511د 611
برشتر از 611

922/49
717/61
1133/12
777/99
749/71
16276/61
473/91

3/96
4/27
4/95
3/75
4/46
76/49
2/32

1
1
1
1
1
127/24
1

1
1
1
1
1
111
1

12122/63
9792/11
275/96

56/47
42/21
1/31

127/24
1
1

111
1
1

کاربری اراضی

مرتع خوب
دی زار و آیش
مرتع ضعر
درختزار

1179/53
1914/7
17696/44
612/33

5/54
9/53
93/11
2/93

1
31/15
79/17
1

1
24/13
75/77
1

حفا روی خاک
(درصد)

1د 11
11د 21
21د 31
31د 41
41د 51
51د 61
61د 71
برشتر از 71

5211/14
1794/64
2734/94
2115/71
293/19
3721/27
2374/34
2657/15

24/47
9/37
13/77
7/74
1/33
19/43
11/16
12/47

72/77
1
56/25
1
1
1
1
1

56/49
1
43/52
1
1
1
1
1

خاکشناسی

Huplu steps Gypsic
Lithic Huplu steps
Typic Huplu steps

11717/24
5315/75
4267/23

55/12
24/73
21/15

125/37
3/97
1

77/11
2/77
1

زمر شناسی

بارش (مرلیمتر)
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استعداد خندق انتخاب میشود ای نترجه در سدایر مطالعدات
نرر نشان داده شده بود ،بنابرای از یامدای فدازی کده کدارکرد
تعدیلی دارد استفاده میشود
در حوضۀ آبگندی ،با استفاده از عوامل تأثرریدذار و بدا
توجه به رابطۀ زیر عمل پهنهبندی منداطق مختلد دارای
پتانسرل خندق صورت یرفته اسدت (شدکل  )3جددول 2
نرر ،درصد و مساحت طبقات نقشدۀ پهندهبنددی فرسدایش
خندقی را به روش جمع جبری فازی نشان میدهد:

پهنهبندی فرسایش خندقی
پهنهبندی فرسایش خندقی به روش جمع جبری فازی

در جمع جبری فازی متم ضرب متم مجموعههدا محاسدبه
میشود به همر دلرل در نقشدۀ خروجدی بدر خدالف ضدرب
جبری فازی ارزش پرکسلها به سمت یك مردل مدیکندد در
نترجه ،تعداد پرکسل برشتری را در کدال دارای خطدر قدرار
میدهد به همر دلرل جمع جبری فازی دقت بسرار کمی در
پهنهبندی دارد و عرصۀ وسدرعی بدهعندوان مکدانهدای دارای

Fuzzy Algebraic Sum  1   1  WLi Fuzzy   1  WSi Fuzzy   1  WSO Fuzzy  

()11

1  WRa Fuzzy   1 WLc Fuzzy   1 WLu Fuzzy  

در فرمددول بدداال  WLi Fuzzyضددریب سددن شناسددی
فازیشدده WSiFuzzy ،ضدریب شدرب زمدر فدازیشدده،
 WSO Fuzzyضریب نو خداک فدازیشدده WRa Fuzzy

ضریب متوسط بارندیی ساالنۀ فازی WLc Fuzzy ،ضدریب
حفا روی خاک فازیشده و  WLu Fuzzyضریب کاربری
اراضی فازیشده هستند

جدول  .3درصد و مساحت طبقات نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش جمع جبری فازی
خندق (درصد)

مساحت خندق (هكتار)

درصد طبقات

مساحت طبقه (هكتار)

طبقات پهنهبندی

1
1
1
111

1
1
1
127/24

1/92
1/24
7/21
71/73

174/94
51/97
1534/56
17521/72

بسرار ک
ک
متوسط
زیاد

شكل  .9نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش جمع جبری فازی

پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش ضرب جبری فازی

در ضددرب جبددری فددازی همددۀ عوامددل وزنددی مددؤثر در وقددو
فرسایش خندقی در ه ضدرب شدده و چدون همدۀ وزنهدای
دادهشده به کالسههای مختل عوامل مؤثر بر اعدداد صدفر و
یك هستند در نقشۀ بهدستآمده اعداد کوچك میشوند و بده

سمت صفر مردل مدیکنندد در حوضدۀ مطالعدهشدده ،نقشدۀ
پهنهبندی زمر پهندهبنددی فرسدایش خنددقی (شدکل  )4از
طریق مدل ضرب جبری فازی با استفاده از رابطۀ زیدر صدورت
یرفتدده اسددت جدددول  3درصددد و مسدداحت طبقددات مختلد
فرسایش خندقی را به روش ضرب جبری فازی نشان میدهد:
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Fuzzy Algebraic product    WLi Fuzzy    WSi Fuzzy    WSO Fuzzy  

()11

 WRa Fuzzy    WLc Fuzzy    WLu Fuzzy  
ضریب متوسط بارندیی ساالنۀ فازی WLc Fuzzy ،ضدریب
حفا روی خاک فازیشده و  WLu Fuzzyضریب کاربری
اراضی فازیشده هستند

در فرمددول بدداال  WLi Fuzzyضددریب سددن شناسددی
فازیشدده WSiFuzzy ،ضدریب شدرب زمدر فدازیشدده،
 WSO Fuzzyضریب نو خداک فدازیشدده WRa Fuzzy

جدول  .9درصد و مساحت طبقات نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش ضرب جبری فازی
خندق (درصد)

مساحت خندق (هكتار)

درصد طبقات

مساحت طبقه (هكتار)

طبقات پهنهبندی

2/77
1
43/97
53/13

3/97
1
56/71
69/67

66/21
9/94
16/26
9/67

14197/91
1991/31
3461/31
1947/74

بسرار ک
ک
متوسط
زیاد

شكل  .4نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش ضرب جبری فازی

پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گاما

1

بددرای تعدددیل حساسددرت بسددرار زیدداد اپراتددور فددازی ضددرب و
حساسرت بسرار ک فازی جمع ،اپراتور دیگری بهنا فدازی یامدا
معرفی شده است که حد فاصل بر اپراتور فازی ضدرب و فدازی
جمع عمل میکند و فرمول آن بهصورت زیر است []24
1 y

()12



n



y



n





i 1



combination  1   1  i   i 



 i 1

باشددد ،نقشددۀ خروجددی همددان نقشددۀ
ایددر
باشدد،
بهدستآمده از  Fuzzy Sumخواهد بود و ایر
نقشۀ خروجی همان نقشۀ بدهدسدتآمدده از Fuzzy Product
خواهد بود بنابرای  ،محدودۀ تغرررات بر صفر و یك است
در ای تحقرق از فدازی یامدای  1/5 ،1/2و  1/9بدرای
پهنهبندی فرسایش خندقی استفاده شده است
1. Fuzzy Gamma

پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گامای 1/3

برای پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی یامدای1/2
از رابطۀ 13
()13
(FS )0 / 2  (FP )0 / 8
استفاده شد که در آن = FS :تابع جمع جبری فازی و = FP
تابع ضرب جبری فازی است
پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گامای1/1

برای پهنهبندی فرسایش خندقی به روش فازی یامای 1/5
از رابطۀ 14
()14
(FS )0 / 5  (FP )0 / 5
استفاده شد که در آن = FS :تابع جمع جبدری فدازی و = FP
تابع ضرب جبری فازی است

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،1بهار 1931

131

جدول  .4درصد و مساحت طبقات نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گامای 1/3
خندق (درصد)

مساحت خندق (هكتار)

درصد طبقات

مساحت طبقه (هكتار)

طبقات پهنهبندی

2/77
14/76
64/62
17/62

3/97
17/19
93/52
22/77

75/14
9/77
12/61
3/59

15771/11
1966/47
2693/11
761/47

بسرار ک
ک
متوسط
زیاد

شكل  .1نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گامای 1/3
جدول  .1درصد و مساحت طبقات نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گامای 1/1
خندق (درصد)

مساحت خندق (هكتار)

درصد طبقات

مساحت طبقه (هكتار)

طبقات پهنهبندی

2/77
7/47
67/72
17/62

3/97
12/24
71/36
22/77

72/35
7/47
14/61
3/59

15376/75
2114/94
3117/17
761/47

بسرار ک
ک
متوسط
زیاد

شكل  .1نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گامای 1/1
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شهریور و همكاران :ارزیابی روشهای پهنهبندی فرسایش خندقی (مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز آبگندی)
شاخص همپوشانی

پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گامای1/1

در ای مدل عالوه بر وزندهی به طبقات عوامل ،بدراسدا
درصد خندق رخداده در هر کال نسبت بده مسداحت آن
طبقه ،به کلرۀ عوامل نرر براسا اهمردت آنهدا نسدبت بده
یکدیگر جدایانه وزن داده شد و برشتری وزن موجود برای
هر یك از عوامل  11در نظر یرفته شد

برای پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی یامدای 1/9
از رابطۀ:
()15
(FS )0 / 8  (FP )0 / 2
استفاده شد که در آن  = FSتابع جمع جبری فازی و = FP
تابع ضرب جبری فازی است

جدول  .1درصد و مساحت طبقات نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گامای 1/1
خندق (درصد)

مساحت خندق (هكتار)

درصد طبقات

مساحت طبقه (هكتار)

طبقات پهنهبندی

1
2/77
7/47
97/53

1
3/97
12/24
113/13

37/54
26/41
15/99
19/17

9414/19
5619/16
3377/26
3971/66

بسرار ک
ک
متوسط
زیاد

شكل  .1نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش فازی گامای 1/1
جدول  .1درصد و مساحت طبقات نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش شاخص همپوشانی
خندق (درصد)

مساحت خندق (هكتار)

درصد طبقات

مساحت طبقه (هكتار)

طبقات پهنهبندی

1
1
2/77
77/11

1
1
3/97
125/37

17/14
22/63
21/61
36/62

4173/37
4916/17
4577/11
7773/65

بسرار ک
ک
متوسط
زیاد
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شكل  .1نقشۀ پهنهبندی فرسایش خندقی بهروش شاخص همپوشانی

کر و همکارانش ( )1372نرر یامای فازی  1/7را بدهعندوان
مناسبتری روش پهنهبندی نقا ریرشی انتخاب کردند کده بدا
یافتههای تحقرق حاضر تطابق دارد [ ]32نظ فدر و همکدارانش
( )2113مددل فدازی یامدای  1/7را مناسددبتدری مددل بددرای
پهنهبندی پتانسرل سرلخرری و سرلیرری رودخاندۀ قورچدای
اردبرل یرارش کردند [ ]33راهی و همکارانش ( )2111یامدای
فازی 1/9مناسبتری روش پهندهبنددی فرسدایش خنددقی در
حوضۀ مطالعهشده است []21
نتیجهگیری
نتایج نشان داد در پهنهبندی فرسایش خندقی بدهروش جمدع
جبری فازی 71/73 ،درصد مساحت حوضده در طبقدۀ شددید
قرار دارد که  111درصد مساحت خندقیشدده در اید طبقده
واقع شده است و باقی مساحت حوضه ،در طبقههای بسرارکد
تا متوسط قرار دارد برای تعدیل حساسرت بسرار زیداد عملگدر
فازی ضرب و حساسدرت بسدرار کد فدازی جمدع ،از عملگدر
دیگری بهنا فازی یاما استفاده شد که حد فاصل بر عملگدر
فازی ضرب و فازی جمع عمل میکند در ای تحقرق از فازی
یامای  1/5 ،1/2و  1/9بدرای پهندهبنددی فرسدایش خنددقی
استفاده شد یکدی دیگدر از روشهدای پهندهبنددی فرسدایش
خندقی ،استفاده از شاخه همپوشانی است در اید روش یدا
مدل ،عالوه بر وزندهی به طبقات عوامدل مختلد بدراسدا
درصد خندق رخداده در هدر کدال نسدبت بده مسداحت آن
طبقه ،به کلرۀ عوامل نردر بدراسدا اهمردت آنهدا نسدبت بده
یکدیگر جدایانه وزن داده مدیشدود و برشدتری وزن موجدود
برای هر یك از عوامل  11در نظر یرفته میشود نتدایج نشدان
داد در اید روش 17/14 ،درصددد مسدداحت حوضدده در طبقدده

بسرارک قرار دارد که هرك خندقی در ای طبقده واقدع نشدده
است  22/63درصد مساحت حوضه نرر در طبقۀ ک قرار دارد
که بدون خنددق اسدت و  21/61درصدد مسداحت حوضده در
طبقۀ متوسط قرار دارد که  2/77درصد مساحت خندقیشدده
در ای طبقه واقع شده است همچنر  36/62درصد مساحت
حوضه در طبقۀ شدید قرار دارد کده  77/11درصدد مسداحت
خندقیشده در ای طبقه واقع شده است در مجمو  ،با توجده
به نتایج بهدستآمده و با درنظدریدرفت مسداحت پهندههدای
مختل و مرران خندقهای رخداده در هر یدك از آنهدا ،مددل
فازی یامدای  ،1/9مناسدبتدری روش پهندهبنددی فرسدایش
خندقی در حوضۀ آبخرر مطالعهشده است
منابع
[1].Morgan RP. Soil erosion and conservation. John
Wiley & Sons; 2009 Feb 5.
[2]. Carey BJ, Gray. Gully erosion. Department of
Natural Resources and Mines, the State of
Queensland; 2001. [on line] Available:
http://www.gcenvironment.org.au/pdf/
LM81w.pdf.
[3].Kirkby MJ. Thresholds and instability in stream
head hollows: a model of magnitude and
frequency for wash processes. School of
Geography, University of Leeds; 1992.
[4]. Webb RH, Hereford R. Flood and geomorphic
change in the southwestern United State: a
historical prespective. Proc. 7th Federal
Interagency sedimentation Conf; 2001 March
25-29, Reno, Nevada, USA, IV 30 -IV 37.
[5].Prosser IP. Thresholds of channel initiation in
historical and Holocene times, southeastern
Australia. Advances in hillslope processes.
1996; 2:687-708.

191

) حوضۀ آبخیز آبگندی: ارزیابی روشهای پهنهبندی فرسایش خندقی (مطالعۀ موردی:شهریور و همكاران

[6].Harvey AM. Holocene hillslope gully systems
in the Howgill Fells, Cumbria. Advances in
hillslope processes. 1996; 2:731-52.
[7]. Poesen J Nachtergaele J, Deckers J. Gullies in the
Tersaert Forest (Huldenberg, Belgium): Climatic
or anthropogenic cause? In: Verstraeten, G. (Ed.),
Gully Erosion Processes in the Belgian Loess Belt:
Causes
and
Consequences.
International
Symposium on Gully Erosion under Global
Change, K.U. Leuven, Leuven, Belgium, 16-19
April 2000. pp. 15-26.
[8].Gábris G, Kertész Á, Zámbó L. Land use
change and gully formation over the last 200
years in a hilly catchment. Catena. 2003 Jan 1;
50(2):151-64.
[9].Boardman J, Parsons AJ, Holland R, Holmes PJ,
Washington R. Development of badlands and
gullies in the Sneeuberg, Great Karoo, South
Africa. Catena. 2003 Jan 1; 50(2):165-84.
[10]. Strunk H. Soil degradation and overland flow
as causes of gully erosion on mountain pastures
and in forests. Catena. 2003 Jan 1; 50(2):185-98.
[11]. Scheidegger
AE.
Theoretical
geomorphology. Springer Science & Business
Media; 2012 Dec 6.
[12]. Howard AD. Simulation of Stream Networks
by Headword Growth and Branching.
Geographical analysis. 1971 Jan 1; 3(1):29-50.
[13]. Hugus MK, Mark DM. Spatial data
processing of digital simulation of erosion.
Technical Paper of the Fall Convention of the
American Society of Photogrammetry /
American Congress on Surveying and Mapping,
1988. pp. 683-693.

erosion in South Eastern Tanzania: spatial
distribution and topographic thresholds.
Zeitschrift für Geomorphologie. 2008 Jun 1;
52(2):225-35.
[19]. Jafarai Gorzin B, Kavian A. Assessment of
Gully Erosion Occurrence in Sorkh-Abad
Watershed Using Remote Sensing and
Geographical Information System. IranWatershed Management Science & Engineering.
2009; Vol. 3, No. 7, 55-58. (In Persian).
[20]. Rahi1 GhR, Nazari Samani AA, Ghoddousi J.
Validation of the predicting model for land
vulnerability to gully erosion in arid watersheds
(Case study: Boushehr province). Journal of
Range and Watershed Management, Iranian
Journal of Natural Resources. 2011; Vol. 64,
No.3, pp.281- 294. (In Persian).
[21]. Esfandyari doraba F, Beheshti javid E, fathi
Mh. Gully erosion Susceptibility Evaluation
using fuzzy logic model(Case study: Golestan
dam catchment-Ghornave River). Secend
International Conference on Environmental
Hazards. Kharazmi University. 2013; Pp 10. (In
Persian).
[22]. Farajzadeh M, Afzali AA, Khalili Y,
Ghelichi EA. Assessment of the sensitivity to
gully erosion using multiple regression models.
Case Study: Kiasar, , environmental erosion
research journal. 2012; 2(6): 57-42. (In Persian).
[23]. Ahmadi M. Analysis factors affecting on
formation and expansion gully erosion, Case
study: Lamerd. MS Thesis, School of Geography
Tehran University. 2011; Page 11. (In Persian).
[24]. Zadeh LA. Fuzzy sets. Information and
control. 1965 Jun 1;8(3):338-53.

[14]. Willgoose G, Bras RL, Rodriguez‐Iturbe I.
Results from a new model of river basin
evolution. Earth Surface Processes and
Landforms. 1991 May 1; 16(3):237-54.

[25]. De Gooijer JG, Hyndman RJ. 25 years of
time series forecasting. International journal of
forecasting. 2006 Dec 31; 22(3):443-73.

[15]. Moore ID, Burch GJ, Mackenzie DH.
Topographic effects on the distribution of surface
soil water and the location of ephemeral gullies.
Trans. ASAE. 1988 Jul 1; 31(4):1098-107.

[26]. Ayalew L, Yamagishi H, Marui H, Kanno T.
Landslides in Sado Island of Japan: Part II. GISbased susceptibility mapping with comparisons of
results from two methods and verifications.
Engineering Geology. 2005 Nov 30; 81(4):432-45.

[16]. Morgan RPC, Mngomezulu D. Threshold
conditions for iniation of Valley -side gullies in
the Middle Veld of Swaziland. Catena. 2003;
50: 401-414.
[17]. Marzolff I, Poesen J. The potential of 3D gully
monitoring with GIS using high-resolution aerial
photography and a digital photogrammetry system.
Geomorphology. 2009 Oct 1; 111(1):48-60.
[18]. Achten WM, Dondeyne S, Mugogo S,
Kafiriti E, Poesen J, Deckers J, Muys B. Gully

[27]. Matekan AA, Samiea J, Poorali SH, Safaei
M. Fuzzy Logic Models and Remote Sensing
Techniques for Landslide Hazard Zonation in
the Watershed Lajym. Appliedgeology Journal.
2009; 4: 318-325.
[28]. Mirnazari J, Shahabi H, KHezri S. Landslide
Risk Assessment and Zonation using AHP Model
and Fuzzy Logic Operators in the Posht Tang
Watershed-Sarpol-e Zahab (Kermanshah Province).
Geographical Development. 2014; (37): 53-70.

1931  بهار،1  شمارۀ،4  دورۀ،اکوهیدرولوژی
[29]. Shadfar S, Yamani M, GHodoosi J,
Ghayoomiean J. Risk Landslide Zonation using
Analytic Hierarchy Process (AHP), Case Study:
Chakrood Watershed in the Tonekabon.
Research and Construction in Natural resources.
2007; 20 (75): 118-126.
[30]. Servati M, Ghedosi J, Dadkhah M. Factors
affecting in the formation and development of
gully erosion in the losses, research and
construction in natural resources. 2008; No. 21.
(In Persian).
[31]. Shahrivar A. Factors Effecting Gully Erosion
and Model Presentation in Souq- Dehdasht,

193
Master’s Thesis, Faculty of Natural Resources,
University of Tehran. 1997; (In Persian).
[32]. Karam A, Ghelizade A, Agha alikhani M,
Afsharmamesh H. The application of Topsis and
Fuzzy models in mapping of landfall
movements. 2013; NO. 3. Pp. 75-94. (In
Persian).
[33]. Nazm far H, Beheshti javid E, fathi MH.
Potential flooding and flood risk zonation using
fuzzy logic model (Case study: ghuri chay river
catchment). Secend International Conference on
Environmental Hazards. Kharazmi University.
2013; Pp 9. (In Persian).

