
 
 کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries 

 

  

 

  نسبت فراوانی آماری ایش خندقی با استفاده از مدلفرس حساسیت به ارزیابی

 (منطقه شورلوق استان خراسان رضوی)مطالعه موردی: 
 3خسروی خه بات، * 2، علی گلکاریان1مریم مهربان

 maryammehraban808@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد آبخیزداری، دانشجوی کارشناسی ارشد .1

 Golkarian@um.ac.ir         زیست، دانشگاه فردوسی مشهدکده منابع طبیعی و محیطر دانشاستادیا .2

 khabat.khosravi@yahoo.comایران.ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده خیزداری،آب دکتری. 3

                               
 

 چکیده             

نقش انواع مختلف فرسایش  همچنین شناخت و پیشگیری یا مبارزه با فرسایش آبی نیازمند شناخت مناطق بحرانی و            

ترین آبی در تخریب زمین و تولید رسوب است. از میان انواع مختلف فرسایش آبی، فرسایش خندقی یکی از مهم

ارزیابی  هدف از تحقیق حاضر .است آبیتخریب منابع  تغییر منظر زمین و رخدادهای موثر در نابودی خاک،

منظور باشد. بدینمنطقه شورلوق می امل موثر در وقوع فرسایش خندقیشناسایی عوحساسیت به فرسایش خندقی و 

و بازدیدهای صحرایی، الیه ایهای توپوگرافی، تصاویر ماهواره، نقشه(GIS)استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  با

طح دریا، شیب، جهت شیب، های ارتفاع از سها، و نقشهرد نیاز شامل نقشه پراکنش خندقهای اطالعاتی مو

 آبراهه، فاصله از فاصله از )بافت و درصد سیلت(، شاخص پوشش گیاهی، های خاککاربری اراضی، ویژگیلیتولوژی، 

تهیه گردید. ت توپوگرافی تقال رسوب، شاخص رطوبشاخص قدرت جریان، شاخص ان جاده، تراکم آبراهه، تراکم جاده،

 فراوانی وزن عوامل موثر دروقوع فرسایش خندقی تعیین شد. نتایج نشان داد که سپس با استفاده از روش نسبت 

چهار عامل فاصله از جاده، جهت شیب، شاخص رطوبت توپوگرافی و شاخص قدرت جریان به ترتیب به عنوان 

فرسایش خندقی و پس از تهیه نقشه خطر ورلوق می باشند. موثرترین عوامل در وقوع فرسایش خندقی حوزه ش

های موجود در کالس خطر باال و بسیار کل خندقدرصد از  87مشخص شد که حدود  ،کالس 5بندی آن به  تقسیم

که نشان دهنده  78/0برای مدل  نسبت فراوانی   AUCنتایج اعتبارسنجی نشان داد که مقدار  باال واقع شده اند.

 باشد.ی مدل میدقت باال

 ، شورلوق AUCفرسایش خندقی، نسبت فراوانی، : واژگان كلیدی           
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 مقدمه  

 امروزه فرسایش خاک و تولید رسوب، ای در زندگی انسان دارد.ترین منابع طبیعی نقش بسیار عمدهخاک به عنوان یکی از مهم

ها، انباشت رسوب در مخازن باعث از دست رفتن خاک سطحی دامنه وپیدا کرده  معضلی است که روز به روز روند افزایشی

(. پیشگیری یا مبارزه 1315 ،پور و همکاراننیکشود )ها و خسارات هنگفت به اقتصاد کشور میگذاری در کانالسدها، رسوب

ر تخریب زمین و تولید نقش انواع مختلف فرسایش آبی د همچنین شناخت و با فرسایش آبی نیازمند شناخت مناطق بحرانی و

میآب از آن  یموقت یهایانقائم که جر یجانب یهایوارهبا د یاست نسبتاً دائم یاآبراهه ،خندق یف،طبق تعر رسوب است.

ترین رخدادهای موثر در نابودی از میان انواع مختلف فرسایش آبی، فرسایش خندقی یکی از مهم (.1170گذرد )برادفورد، 

های سطحی و زیرین خاک، این فرسایش با تخریب افق تخریب منابع آبی و پسرفت اراضی است. مین وتغییر منظر ز خاک،

های سطحی و کاهش حجم شود و نیز باعث تشدید در تخلیه روانابموجب تولید رسوب در حجم زیاد و نابودی بستر تولید می

همکاران،  شود )نظری سامانی ودست میدست و پایینمناطق باال های زیرزمینی از طریق کوتاه کردن ارتباط بینعظیم آب

1377) 

های مختلف انجام شده است. براساس اهداف، این مطالعات را زیادی با اهداف و روشر رابطه با فرسایش خندقی مطالعات د  

روه دوم مربوط به ها و گمی توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول مطالعات مربوط به عوامل مؤثر در ایجاد و رشد خندق

  توان به موارد زیر اشاره کرد:شود. که میفرسایش خندقی در آنجا ایجاد می  مطالعه رسوب مناطقی است که

 ،(FR)1 فراوانی نسبت مانند متغیره دو های آماری( به مدلسازی فرسایش خندقی با استفاده از مدل2017ذبیحی و همکاران )

 ارتفاع، جمله از مؤثر در استان مازندران در شمال ایران پرداختند. عوامل (IoE) 3تروپیآن شاخص و (WoE) 2شواهد دهی وزن

 شناسی، سنگ کاربری، انحنا، پروفیل انحنا، طرح ،(TWI) توپوگرافی رطوبت شاخص ،(LS) شیب طول شیب، درجه شیب،

 شدند. نتایج انتخاب خندقی فرسایش هب حساسیت های نقشه تهیه برای جاده از فاصله و زهکشی تراکم رودخانه، از فاصله

فرج زاده و همکاران  داشت. آنتروپی شاخص و دهی شواهد مدل وزن به نسبت بهتر عملکرد نسبت فراوانی مدل که داد نشان

متغیره پرداختند. نتایج  ( در پژوهشی به ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل رگرسیون چند1312)

داد که بیشترین سهم از نظر حساسیت به خندقی شدن به ترتیب به فاکتورهای لیتولوژی، خاک، شاخص رطوبت  نشان

( به تحلیل حساسیت پذیری فرسایش آبکندی  با استفاده 1311اسماعیلی و شوکتی ) توپوگرافی وکاربری زمین اختصاص دارد.

کردستان پرداختند. در این پژوهش متغیرهای لیتولوژی ،  از روش آماری رگرسیون لجستیک در منطقه صلوات آباد استان

کاربری و پوشش اراضی و توپوگرافی مشتمل بر شیب، جهت دامنه ، شکل دامنه، فاکتور طول دامنه، شاخص قدرت جریان و 

که بدست آمد  81/0شاخص رطوبت توپوگرافی جهت آنالیز استفاده شد. در این پژوهش شاخص سطح زیر منحنی برابر با 

 .باشدبینی نقاط حساس به فرسایش آبکندی در منطقه میدهنده تطبیق خوب مدل، جهت پیشنشان

 یهاعرصه یاتخندق در مناطق مشابه و با الهام از خصوص یریتکرار پذ یتکه با توجه به خاصهدف آن است حاضر  یقدر تحق

 هایویژگی اراضی، کاربریلیتولوژی،  شیب، جهت شیب، ،دریا سطح از ارتفاع) با بررسی متغیرهای موثر یخندق یافته یشفرسا

 قدرت شاخص جاده، تراکم آبراهه، تراکم جاده،از  فاصله آبراهه، از فاصله گیاهی، پوشش شاخص ،(سیلت درصد و بافت) خاک

خطر  یینو تع یابیاقدام به مکاننسبت فراوانی  روش کمکبه  (توپوگرافی رطوبت شاخص رسوب، انتقال شاخص جریان،

 شود.امل موثر در وقوع فرسایش خندقی وترین عو تعیین مهم مناطق مستعد به خندق یریپذ

                                                           
1 Frequency Ratio 
2 Weights of evidence 
3 Index of entropy 
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 روش تحقیق

 منطقه مورد مطالعه

در قره قوم  یاصل یزمحدوده حوزه آبخ و در یشهرستان سرخس در استان خراسان رضو یشورلوق در جنوب شرق یزه آبخحوز

گسترده شده است. مساحت شمالی   1028000تا 1021000رض جغرافیاییشرقی و ع 212000تا  275000طول جغرافیایی 

متر یلیم 230حوزه  یبارندگ یانگین. ماست یاسطح در ازمتر  850ارتفاع متوسط  یمربع و دارا یلومترک13/117حوزه شورلوق

درصد و درجه حرارت  53قه منط یدر مرداد ماه است. رطوبت نسب دگیبارن ینمربوط به اسفند ماه و کمتر یبارندگ ینتریشو ب

تا  یکژوراس یشناسینزم یهااز واحد یامجموعهازحوزه در زون کپه داغ واقع شده که  ینباشد. ایدرجه م5/11متوسط 

 .است یافته یلمتنوع تشک یشناسسنگ یبکرتاسه با ترک

 

 نقشه موقعیت منطقه شورلوق در استان خراسان رضوی .1شکل

 روش تحقیق

ندق های موجود در منطقه شورلوق  به عنوان پارامتر وابسته در فرایند آموزش و آزمون از طریق بازدید صحرایی و خ هنقشابتدا 

به روش تصادفی سیستماتیک  در قالب دو   30به  80نقاط خندقی به نسبت  نقشه برداشت میدانی تهیه  شد. پس از تهیه این

 گرفته شد.آزمون در نظر نقشه مجزا جهت فرایند آموزش و

 یقعوامل که در تحق یناز ا یو توسعه خندق نقش دارند. برخ یجاددر ا یدهد که عوامل متعددیانجام شده نشان م یهایبررس

 )بافت، درصد سیلت( ، شیب و لیتولوژی، ارتفاع، کاربری زمین، ویژگی های خاک شامل یرندگیقرار م یحاضر مورد بررس

رطوبت توپوگرافی و شاخص قدرت جریان، شاخص ، طرح انحنا، پروفیل انحنا،  (SAVI)شاخص پوشش گیاهی  ،جهت شیب

 )د باشیم، شاخص جریان تجمعی، تراکم زهکشی، تراکم جاده، فاصله از رودخانه و فاصله از جاده شاخص حمل رسوب

Gutirrez et al, 2009  & Dub, 2014.) 
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-ینزم 1:100000 ی هااز نقشه یاطالعات یهال یناست. ا یخندق یشو توسعه فرسا یریگمهم شکل یهااز شاخص یتولوژیل

تصاویر ماهواره کاربری اراضی با استفاده از تهیه و از طریق بازدید میدانی تدقیق شد.  یشناسینمتعلق به سازمان زم یشناس

ی ارتفاعی در محیط نقشه ارتفاعی منطقه با استفاده از مدل رقوم شد. هیهتدر نرم افزار ادریسی  (TM) 5ای لندست 

GIS.باشد با افزایش شیب سرعت آب زیاد و موجب ها شیب زمین مییکی از عوامل مهم در ایجاد خندق کالسه بندی شد

جهت  (.1313شد )شادفر، تهیه GISبندی در محیط و نقشه شیب منطقه پس از کالسهشود تشکیل خندق می افزایش سرعت

به منظور  تهیه شد. GISبندی نقشه جهت شیب در محیط  پس از کالسه که قیم داردشیب در فرسایش و آبدوی اثر غیر مست

،  50-0 کالس با فواصل 7سپس نقشه مورد نظر به بدست آمده،  ها از روی نقشه توپوگرافی هجادتهیه نقشه فاصله از جاده ، 

به منظور بیان ارتباط بین  تقسیم و 1000-1200، 100-800،800-700،700-1000، 200-100 ، 100-200،  50-100

شبکه آبراهه  به منظور تهیه نقشه فاصله از آبراهه،همچنین  (.1313د )شادفر به کار گرفته ش و فاصله از جاده یخندق یشفرسا

 - 100،  100 - 200،  50 - 100، 0 - 50با فواصل  کالس 8سپس نقشه مورد نظر به بدست آمده، از روی نقشه توپوگرافی 

و فاصله از آبراهه به کار  یخندق یشفرسا تقسیم و به منظور بیان ارتباط بین 1100 -700و  700 -800، 100- 800،  200

 (.1371، )شادفر شدخواهد گرفته 

آب را به جمع  یششاخص گرا یناز وضعیت رطوبت خاک است. ا یاضیپارامتر ساده ر یک (TWI1) یشاخص رطوبت توپوگراف 

 رطوبت شاخص. کندتوصیف می دست ییننیروهای گرانشی را به انتقال آب به پا یلتماشدن در هر نقطه از حوضه و 

معموالً برای کمّی کردن کنترل توپوگرافی بر روی  آید،می دست به شیب و باالدست حوضه مساحت ترکیب از که توپوگرافی

رواناب  تولید جهت اشباع حسطو یزانم یبر رو یتوپوگراف یرتأث کنندهیینشاخص تع این. باشدمی یکیهیدرولوژ یندهایفرآ

 .(Luca et al, 2011) گردد یمحاسبه م 1است که با استفاده از رابطه شماره 

                                                                                                                                                                                                                     TWI=Ln (As/tanσ)                                                                                                                          1رابطه 

TWI: یشاخص رطوبت توپوگراف ، As  : (،  متر) هحوض یژهمساحت وσ  :یبدرجه ش 

مساحت  با متناسب است یآبگذر اساس ینآب است. بر ا یانجر یندگیقدرت فرسا یزانم گویای (5Spi) یانقدرت جر شاخص

 .(Luca et al, 2011) یدآ یبه دست م 2که با استفاده از رابطه شماره  یب،حوضه و ش یژهو

                                 Spi=(ƒa*Cell_size/22.3)^ 0.4*(Sinσ/0.0896)^ 1.3                                                                            2رابطه 

 باشد.می  یبدرجه ش : σ، یانتجمع جر : ƒa6، شاخص قدرت جریان :Spiکه در آن 

ستفاده از . که با ادر منطقه استی خاک گذارقدرت فرسایش و رسوباین شاخص حاصل انعکاس  )Sti7 (شاخص انتقال رسوب 

     (Moore et al, 1993) .محاسبه می گردد 3رابطه شماره 

                                                Sti= (As/22.13)^0.6 *(sin σ/0.0896)^1.3                                                                                       3رابطه

   Sti شاخص انتقال رسوب :  ، As : (، متر)حوضه  یژهمساحت وσ  :یبدرجه ش 

                                                           
4 Topographic Wetness Index 
5 Stream Power Index 
6 Flow Accumulation 
7 Sediment Transport Index 
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زمایشگاهی نقشه بافت منطقه در محیط آهای با نمونه برداری از سطح خاک منطقه و بررسیبرای تهیه نقشه بافت خاک 

ARCGIS  .اعیمی ارتفپروفیل انحنا و طرح انحنابا استفاده از نقشه مدل رقو تهیه شد(DEM)   در محیط GIS تهیه و به سه

اهداف شاخص  که از (SAVI) 7شاخص پوشش گیاهی با تنظیم انعکاس خاک مقعر کالس بندی شدند. کالس محدب، صاف و

به حداقل رساندن اثرات بازتاب خاک زمینه بر روی اثر بازتاب پوشش گیاهی به وسیله ترکیب کردن فاکتور تنظیم کننده آن 

 باشد.هایی با پوشش کم میباشد. این شاخص یک شاخص گیاهی عالی برای محیطمی 1NDVI( با مخرج معادله Lخاک )

 SAVI= P nir – P red(1+L) / P nir+ P red                                                                                         1رابطه 

L گردد. دامنه آن از صفر برای پوشش گیاهی متراکم و است که معموال به صورت تجربی تعیین می فاکتور تعدیل کننده خاک

ها به مساحت تراکم زهکشی نسبت طول کل آبراهه .(1371برای پوشش گیاهی با تراکم کمتر می باشد )پرویز و همکاران، 1

یابد. نقشه تراکم شبکه زهکشی با حی افزایش میهای سطها بیشتر باشد، سرعت جریانحوزه آبریز است. هرچه تراکم زهکش

ها به مساحت حوزه تراکم جاده نسبت طول کل جاده .(Yalcin, 2008)تهیه شد  GISاستفاده از نقشه آبراهه منطقه در محیط 

 تهیه و کالسه بندی شد.  GISآبخیز است. نقشه تراکم جاده منطقه در محیط 

 رگرسیون خطی

وامل مستقل موثر در وقوع فرسایش خندقی و اطمینان از مستقل بودن این پارامترها رگرسیون خطی به منظور ارتباط  بین ع

-کمتر باشد پارامترها مستقل می 10از  VIFبیشتر و مقدار 2/0از  Teloranceگرفته شد  اگر مقدار عددی  SPSSدر نرم افزار 

 د.گرداشد حذف می باشند. در غیر اینصورت پارامتری که مقدار آن در این بازه نب

   (FR) 10روش نسبت فراوانی

 توان یک ابزار ساده ارزیابی برای محاسبه رابطه احتمالی بین متغیرهای مستقل و وابسته دانست.روش نسبت فراوانی را می

نسبت فراوانی احتمال ظهور یک ویژگی یا پدیده خاص است. هرچقدر مقدار این نسبت در یک طبقه یا کالس یک عامل 

خص بزرگتر باشد بیانگر اهمیت یا نقش بیشتر آن کالس در عامل مربوطه در وقوع ویژگی یا پدیده خاص است. نسبت مش

 فراوانی برای یک طبقه یا کالس مشخص از یک فاکتور معین، از رابطه زیر قابل محاسبه است:

        GE = ∑FR                                                                                                                          5رابطه 

                                                                                                               

GE = خطرپذیری فرسایش خندقی ،   = FRنسبت فراوانی 

 

FR =                                                                                                                                   8 رابطه   

                                                           
8 Soil Adjusted Vegetation Index 
9 Normalized Difference Vegetation Index 
10 Frequency Ratio 
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(SXi)  Npix   :کالس های خندقی در تعداد پیکسلi  از متغیرx ،   :های خندقی کل حوزهمجموع پیکسل 

 : Npix (SXj) های هر کالسعداد کل پیکسلت ، 

 .(Lee and Pradhan, 2007) کل حوزههای تعداد پیکسل =

های پتانسیل کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه بندی در نهایت نقشه نهایی بدست آمده با روش نسبت فراوانی در کالس

 شود.می

 نسبت فراوانیسازی پتانسیل فرسایش خندقی با استفاده از مدل مدل

افزار های مربوط به هر کالس با استفاده از نرمبندی آنها، شمار پیکسلهای اطالعاتی و کالستهیه الیه در این مدل پس از

ARCGIS های موجود در هر کالس با استفاده از شود. سپس فراوانی خندقهای هر کالس مشخص میتعیین و درصد پیکسل

چنانچه ضریب نسبت  شود.های اطالعاتی مشخص، و از آنها درصد گرفته میبا هرکدام از الیه نقشه پراکنش خندق پوشانیهم

فراوانی برای هر کالس کمتر از یک باشد تاثیر آن کالس در ایجاد خندق کمتر و اگر این ضریب بیشتر از یک باشد تاثیر آن 

 باشد.کالس در پیدایش خندق باال می

 ارزیابی دقت مدل

این منحنی  است. یو قطع یاحتمال ینیب یشو پ ییشناسا یها یستمس یبازده یفتوص یبرا یعلم یکتکن کی ROC یمنحن

نزدیک تر باشد  1متغیر است. هرچه مقداربه  1تا  0و مقدار آن بین  برای داده های آزمون و آزمایشی در نظر گرفته می شود

 مدل از دقت باالتری برخوردار است.

AUC نقشه یهتهرا برای مدل ها  ینانو عدم اطم ییتوانارامتری برای مشکالت طبقه بندی باینری است و یک روش ارزیابی پا 

می کند. هرچه عدد بدست آمده نزدیک به یک باشد طبقه بندی بهتر  یبررس ROCمنحتی سطح زیر  با استفاده از مورد نظر

 است.

 یافته ها

شناسایی عوامل موثر  نقطه به عنوان فرسایش خندقی و 220ت موقعیت براساس بازدیدهای میدانی از منطقه شورولق و برداش

های اطالعاتی مربوط به هر یک از عوامل اقدام به تهیه الیه ARC GISدر وقوع فرسایش خندقی منطقه، در محیط نرم افزار 

خطی استفاده شد. نتایج در وقوع فرسایش خندقی گردید. در ادامه جهت اطمینان از مستقل بودن عوامل از رگرسیون  موثر در

 نشان داده شده است. 1جدول 

نشان دهنده  2همچنین جهت تعیین موثرترین عامل در وقوع فرسایش خندقی از مدل نسبت فراوانی استفاده گردید. جدول

 باشد.مقادیر نسبت فراوانی محاسبه شده برای طبقات مختلف هریک از عوامل بر وقوع فرسایش می
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 خندقی فرسایش وقوع در موثر فاكتورهای خطی رگرسیون جنتای. 1 جدول

Vif Tolerance فاکتورهای موثر 

083/3  325/0  بافت 

828/2  388/0  سیلت 

271/1  888/0  لیتولوژی 

225/1  718/0  شیب 

371/1  82/0  کاربری اراضی 

152/1  787/0  جهت شیب 

311/1  818/0  شاخص پوشش گیاهی 

127/2  112/0 وبشاخص انتقال رس   

120/1  521/0  شاخص حمل رسوب 

177/1  503/0  طرح انحنا 

88/1  803/0  پروفیل انحنا 

011/1  157/0  شاخص رطوبت توپوگرافی 

81/2  381/0  تراکم آبراهه 

2 111/0  تراکم جاده 

132/2  181/0  فاصله از رودخانه 

288/2  131/0  فاصله از جاده 

21/2  152/0  ارتفاع 
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 e)جهت شیب(،  d)شاخص انتقال جریان(،  c)لیتولوزی(،  b)شاخص انتقال رسوب(،  a. عوامل موثر بر وقوع فرسایش خندقی. 2شکل

 l)تراكم آبراهه(،  k)فاصله از جاده(،  j)تراكم جاده(،  i)كاربری اراضی(، h)هیپسومتری(،  g)شاخص پوشش گیاهی(،  f)شیب(، 

 )پروفیل انحنا( o(، شاخص رطوبت توپوگرافی) n)فاصله از آبراهه(، m )بافت خاک(،
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 نسبت فراوانی عوامل موثر در وقوع فرسایش خندقی. 2 جدول

 نسبت فراوانی های هرکالسدرصد پیکسل های خندق داردرصد پیکسل طبقات عوامل موثر

                         

 

 عارتفا

 

          571 – 538   71/37 83/23 81/1 

812 – 571  18/28 08/28 11/0 

818 – 812  28/30 81/20 18/1 

875 – 811  11/3 20/22 18/0 

883 – 875  0 10/8 0 

 

 

 شیب

 

20 – 0 315/88 25/82 05/1 

10 – 20 38/22 82/22 17/0 

80 – 10 31/1 12/3 33/0 

70 – 80 0 07/1 0 

100 – 70 0 11/0 0 

 

 

 

 فاصله از آبراهه

 

50 – 0 12/88 72/15 80/2 

100 – 50 87/15 25/11                                        10/1    

200 – 100 13/15 73/23 83/0 

100 – 200 31/20 18/21 87/0 

800 – 100 28/5 25/11 18/0 

700 – 800 85/0 71/3 182/0 

1100 – 700 0 01/1 0 

 

 

 

 

 جهت شیب        

 

Flat 21/1 8/1 11/0 
North 8/1 31/12 38/0 

North east 23/8 72/11 81/0 
East 15/13 18/11 11/1 

Southeast 17/11 15/10 02/1 
South 15/13 33/10 28/1 

Southwest 17/11 11/1 21/1 
West 5/12 18/7 18/1 

Northwest 17/11 03/8 51/1 
North 58/8 80/7 88/0 

 

   

 

 فاصله از جاده   

 

50 – 0 11/3 78/12 3/0 

100 – 50 71/8 82/11 88/0 

200 – 100 5/12 01/11 85/0 

100 -200  10/12 85/28 51/1 

800 – 100 38/22 53/18 28/1 

700 – 800 23/8 23/7 78/0 

1000 – 700 11/3 32/2 81/1 

1200 -1000 0 11/0 0 

 

 

 تراکم جاده

 

1/1 – 0 21/71 11/88 21/1 

2/1 – 1/1 18/1 73/7 22/0 

15/8 – 2/1 12/5 57/10 55/0 

15/11 – 15/8 71/8 51/8 05/1 

18/13 – 15/11 0 85/5 0 
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 کاربری اراضی

 

Urban 0 81/0 0 
Agriculture 28/30 18/52 58/0 
Rangeland 83/81 11/18 17/1 

 

 

 تراکم آبراهه          

 

55/0 – 0 13/15 02/28 57/0 

1/1 – 55/0 87/15 11/20 85/0 

28/2 – 1/1 23/32 88/28 20/1 

33/3 – 28/2 05/21 12/18 27/1 

01/5 – 33/3 87/15 73/1 80/1 

 

 درصد سیلت

 

30% 55/33 18/27 18/1 

32% 58/8 38/7 871/0 

10% 78/51 18/83 11/0 

 

 انحنا طرح

 

 03/2 01/28 28/55 مقعر

 11/0 81/53 71/8 صاف

 11/1 27/11 71/38 محدب

 

 پروفیل انحنا

 

 88/1 82/22 13/10 محدب

 01/0 27/53 83/2 صاف

 37/2 17/23 23/58 مقعر

 

 

شاخص رطوبت                   

 توپوگرافی

 

2- - 2/8- 55/33 23/18 82/0 

5/2 – 2- 08/11 88/18 08/1 

08/1 – 5/2 08/11 11/18 11/1 

1/5 – 08/1 87/15 13 21/1 

18/13 – 1/5 5/12 13/5 10/2 

 

 

 شاخص انتقال جریان

 

2/8- - 7/13- 17/38 80/18 88/0 

7/1- - 2/8-  71/13 83/12 07/1 

5/0- - 7/1- 31/20 85/11 03/1 

7/0 – 5/0- 18/11 28/11 01/1 

7/3 – 7/0 13/15 83/8 28/2 

      

 بافت خاک      

Loam 21/31 81/18 83/0 
Clay loam 87/85 25/53 23/1 

 

 

 شاخص حمل رسوب

 

1/3 – 0 58/58 11/51 11/0 

17/11 –1/3 87/23 08/21 12/1 

13/30 – 17/11 18/11 12/8 72/1 

18/83 – 13/30 28/5 53/10 1/0 

182 – 18/83 0 58/0 0 

 

 شاخص پوشش گیاهی

 

01/0 – 02/0 52/10 12/18 57/0 

05/0 – 01/0 50 08/11 21/1 

08/0 – 05/0 83/28 23/31 77/0 

07/0 – 08/0 71/11 88/1 21/1 

      

 لیتولوزی    

 

Ekh 83/81 08/38 77/1 
Pcc 31/1 55/12 1/0 

Q plc 31/28 37/11 51/0 
Q t1 83/2 17/5 13/0 
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ها خندق ( نشان داد که در معیار شیب،2مورد بررسی در روش نسبت فراوانی )جدول شمارهنتایج بررسی طبقات معیارهای 

های رواناب در شیب دارند. قرار درصد در درجه دوم اهمیت 20 – 10شیب های  درصد رخ داده است. 0 – 20بیشتر در طبقه 

تحلیل نقاط یابد. بدیل شدن به خندق افزایش میپایین فرصت تمرکز و نفوذ بیشتری دارد، بنابراین احتمال ایجاد حفره و و ت

شیب اند ولی از میان جهات ا در تمامی جهات شیب گسترش یافتههجهات مختلف شیب نشان داد که خندقخندقی با 

ها نشان داده است که جهت شیب نقش بررسی اند.یب غرب و شمال غربی رخ دادههای اتفاق افتاده در جهت شبیشترین خندق

ای نقش اصلی آن در میزان رواناب و ایجاد فرسایش ، به سبب تفاوت در میکروکلیم م روی رواناب و فرسایش ندارد.مستقی

های خندق با نقشه طبقات ارتفاعی نشان داد که بیشترین خندقانطباق نقشه پراکنش موجود در طبقات مختلف شیب است. 

است. تحلیل میزان حساسیت به خندق کاسته شده  ند و با افزایش ارتفاعامتر به وقوع پیوسته 818تا  538ع ارتفا رخ داده در

 اند.تفاق افتادهشیل و سنگ آهک اها بیشتر در جنس سنگ شرایط لیتولوزیکی محدوده مورد مطالعه نشان داد که خندق

را اند که دلیل آن ق افتادهارها اتفازبیشترین خندق ها در مراتع و دیم ررسی کاربری اراضی منطقه نشان دهنده آن است کهب

در معیار کاربری اعمال کرده است نسبت داد.  به واسطه تغییر کههایی انسان در اکوسیستم منطقه و تخریبمی توان به نقش 

به دامنه های مشرف  درصد رخ داده اند. 30ها در بافت خاک لومی رسی با درصد سیلت بیشتر خندق بافت خاک منطقه،

 دریابد. همچنین ها افزایش میخورد و حساسیت به ایجاد فرسایش خندقی در کنار آبراههها برهم میین دامنهآبراهه، تعادل ا

دهد اند. این موضوع نشان میمتر واقع شده 200فاصله بیشتر از  با هایجادهها در فاکتور فاصله از جاده، خندقارتباط با 

جاده دارند و هرچه تراکم جاده کمتر باشد میزان  طبقات فاصله از دیگرمناطق مشرف به جاده پایداری بیشتری نسبت به 

مرتبط با پروفیل و  دارهای خندقتحلیل پیکسل خندق رخ داده بیشتر است و در مورد تراکم آبراهه بالعکس می باشد. در

هستند. مورفولوزی مقعر با  هایی که مورفولوژی مقعر دارند بیشترین حساسیت به خندق را داراانحنای طرح رودخانه قسمت

بت و قدرت همچنین هرچه رطوباشد. تمرکز جریان آب و رطوبت می تواند مناطق مستعدی برای ایجاد فرسایش خندقی 

دهد و در مورد میزان رسوب حمل شده به نسبت کمتر تا متوسط باشد بیشتر های بیشتری رخ میجریان بیشتر باشد خندق

ی فرسایش خندقی تهیه و نقشه خطرپذیر GISهای فاکتورهای موثر در محیط پوشانی نقشهز همدر نهایت پس ا دهد.رخ می 

 بندی شدند.متوسط، زیاد و بسیار پرخطر تقسیمخطر، خطر، کمکالس بسیار کم 5به 

 

                   

 
 روش نسبت فراوانی استفاده از فرسایش خندقی با. نقشه خطرپذیری 3شکل
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 و درصد طبقات خطر فرسایش خندقی در حوزه شورلوق با استفاده از روش نسبت فراوانی . مساحت3جدول

 )درصد( خندق )درصد( مساحت کل مساحت طبقه بندی خطر

 15/0 72/13 71111 بسیارکم

 15/5 05/21 118385 کم

 38/18 02/21 188850 متوسط

 17/37 20/25 153378 زیاد 

 51/31 10/8 17070 بسیارزیاد

 
 

 گیریبحث و نتیجه

های موثر  در خطرپذیری فرسایش خندقی در منطقه شورلوق صورت گرفت. پس از تهیه شاخص ارزیابی واین پژوهش با هدف 

با توجه به  پوشانی شده، نسبت فراوانی مربوط به هرکالس از فاکتور محاسبه گردید.ها هم، با نقشه پراکنش خندق GISمحیط 

هار عامل فاصله از جاده، جهت شیب، شاخص رطوبت توپوگرافی و شاخص قدرت جریان به ترتیب به مقادیر نسبت فراوانی چ

های موجود درصد از کل خندق 87عنوان موثرترین عوامل در وقوع فرسایش خندقی حوزه شورلوق می باشند. براساس نتایج 

های آزمون مقدار درصد داده 30از ر سنجی با استفاده نتایج حاصل از اعتیا اند ودر کالس خطر باال و بسیار باال قرار گرفته

بررسی خطرپذیری منطقه  نسبت فراوانی در دهنده دقت باالی مدلبدست آمد که نشان 78/0منحنی  شاخص سطح زیر

و همکاران  ر گنوحه(، 1310شادفر و همکاران )قات نتایج تحقی نتایج این پژوهش با باشد.شورولق به فرسایش خندقی می

(، شادفر 1313شادفر ) (،1312) (، مالکی و همکاران1312) انتظاری و همکاران(، 1311) و همکاران (، مقصودی1310)

  مطابقت دارد.( 1318( و ذبیحی و همکاران )1315، صابرچناری و همکاران )(1315)موحدی نسب و همکاران (، 1315)
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 منابع

استفاده از مدل  با یخندق یشفرسا یتقابل بررسی حمدحسین،م ی،فتح و، ابراهیم یداوج یبهشت ریبا،درآباد، ف یاریاسفند .1

دانشگاه  یطیمح  مخاطرات یکنفرانس مل یندوم ،حوضه سد گلستان رودخانه قرناوه مطالعه موردی منطق فازی

 .  1312 آبان ،خوارزمی

ر حوزه دقی با استفاده از رگرسیون لجستیک دپذیری به فرسایش خنارزیابی حساسیت .شوکتی، روناک و ضااسماعیلی، ر .2

 11-101، 20، شماره5، دوره1311تابستان مطالعات جغرافیایی مناطق خشک،  صلوات آباد استان کردستان،

 استفاده از روش تحلیل سلسله پهنه بندی فرسایش خندقی باعید، و الفتی، سدیجه مرادی، خامجد، ملکی ،  مژگان،انتظاری،  .3

تابستان  ،1شماره ،18دوره ،مایش فضاآ فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و ،حوزه آبخیز دیره در (AHP)مراتبی 

1312 ،78-83 

ارزیابی کارایی شاخص تفاضل نرمال شده  رویز،ایران نژاد، پهاب و ، عراقی نژاد، شلیل، ولیزاده، خجید، خلقی، مپرویز، الله .1

 .1371همایش ملی ژئوماتیک، اردیبهشت  اهی،از طریق پایش وضعیت پوشش گی NDVIپوشش گیاهی
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ABSTRACT 

Preventing or combating erosion requires the identification of critical areas as well as the 

recognition of the various types of erosion in land degradation and sediment production. 

Among various types of erosion, gully erosion is one of the most important events in soil 

degradation, landscape change and degradation of water resources. The purpose of this study 

was to access the sensitivity to gully erosion and identify the effective factors in the 

occurrence of gully erosion in the shorlogh area. For this purpose, using GIS, topographic 

maps, satellite images and field observations, required layers of information including the 

map of the distribution of gullys, and elevation maps from the sea level, slope, slope aspect, 

lithology, landuse, Soil characteristics (texture and percentage of silt), vegetation index, 

distance from the channel, distance from the road, channel density, road density, Stream 

Power Index, sediment transport index, Topographic Wetness Index were prepared. Then, 

using frequency ratio method, were determined the weight of effective factors the gully 

erosion. The results showed that four factors of distance from the road, slope aspect, 

topographic wetness and Stream Power Index were the most effective factors in the 

occurrence of gully erosion in the Shorlogh. After preparation a risk map for gulling erosion 

and categorizing to five classes, it was found that about 78 percent of all gullys were located 

at high and very high risk class. Validation results showed that the AUC for the model of the 

frequency ratio of 0.86, which indicates the high accuracy of the model. 

Key words: gully erosion, frequency ratio, AUC, Shorlogh 
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