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ارزیابی مدلهای مختلف دادهکاوی برای پیشبینی نقشه حساسیت
فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز رباط ترک استان مرکزی
3

سعید جانی زاده ،1احمد نوحهگر* ،2محمدتقی آوند ،1مجتبی دولتکردستانی

-1گروه علوم و مهندسی آبخيزداري ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تربيت مدرس تهران ،تهران ،ایران
-2گروه برنامهریزي ،مدیریت و آموزش محيط زیست ،دانشکده محيط زیست دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
-3گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه جيرفت ،جيرفت ،ایران
پذیرش مقاله1398/5/23 :
تأیيد نهایی مقاله1398/12/11 :
چکیده
فرسایش آبکندي یکی از اشکال فرسایشی است که موجب هدر رفت مقدار زیادي خاک میگردد .بنابرین از
این فرسایش میتوان به عنوان یکی از علل اصلی تخریب زمين و محيط زیست نام برد .این تحقيق با هدف
پهنهبندي حساسيت فرسایش آبکندي با استفاده از مدلهاي دادهکاوي ،مدل خطی تعميم یافته ( )GLMو
شبکه عصبی مصنوعی ( ) ANNدر حوزه آبخيز رباط ترک انجام شد .مناطق داراي فرسایش آبکندي طی
بازدیدهاي ميدانی شناسایی و تعداد  242نقطه فرسایشی انتخاب گردید 12 .متغير محيطی موثر در فرسایش
آبکندي ،نقشه رقومی ارتفاع ،درجه شيب ،جهت شيب ،شکل شيب ،شاخص همگرایی ،فاصله از رودخانه،
تراکم زهکشی ،فاصله از جاده ،سنگشناسی ،کاربري اراضی ،شاخص اختالف پوشش گياهی نرمال شده
( )NDVIو نقشه هم باران به منظور مدلسازي حساسيت فرسایش آبکندي مورد استفاده قرار گرفتند .به
منظور ارزیابی و اعتبارسنجی مدلهاي مورد استفاده از معيارهاي  TSS ،ROCو  Kappaاستفاده شد .نتایج
حاصل از ارزیابی مدل نشان داد که مدل  GLMبا مقدار  Kappa ،ROCو  TSSبه ترتيب  0/7 ،0/89و  0/7و
مدل  ANNبا  Kappa ،ROCو  TSSبه ترتيب  0/7 ،0/88و  0/7کارایی خيلی خوبی در مدلسازي مناطق
حساس به فرسایش آبکندي دارند .همچنين بررسی کلی مدلهاي مورد استفاده براساس شاخصهاي ذکر
شده نشان داد که مدل  GLMداراي کارایی مناسبتري نسبت به مدل  ANNدر منطقه مورد مطالعه دارد.
نتایج حاصل از پهنهبندي حساسي ت فرسایش آبکندي در منطقه مورد مطالعه نشان داد که مناطق مرکزي
حوزه داراي حساسيت خيلی زیاد و زیاد نسبت به فرسایش آبکندي میباشد.
واژههای کلیدی :فرسایش آبکندي ،مدلهاي دادهکاوي ،منحنی  ،ROCحوضه آبخيز رباط ترک.

*  -نویسنده مسئول:

Email: nohegar@ut.ac.ir
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راستاي پژوهش حاضر صورت گرفته است؛ به
عنوان مثال شادفر (  )Shadfar, 2015در بررسی
علل گسترش فرسایش آبکندي ،عوامل حساسيت
سازند ،شيب ،بارش ،جهت دامنهها ،چراي مفرط
دام ،نوع خاک ،جادهسازي ،شخم در جهت شيب،
تراکم و تيپ گياهی و کاربري اراضی را از جمله
عوامل تاثيرگذار در شکلگيري و گسترش
فرسایش آبکندي میداند .قربانینژاد و همکاران
( )1395در مدلسازي پتانسيل رخداد فرسایش
آبکندي در منطقه سيمره با استفاده از مدلهاي
آنتروپی شانون و شاخص آماري بدین نتيجه
رسيدند که دو مدل مذکور در شناسایی مناطق
حساس به فرسایش آبکندي قابليت باالیی دارند.
همچنين براساس نتایج مدل آنتروپی شانون،
عوامل سنگشناسی ،ارتفاع و کاربري اراضی
بيشترین تاثير را بر فرسایش آبکندي دارند .در
پژوهشی مهمترین عوامل موثر در شکلگيري و
گسترش آبکندهاي منطقه دشت کهور را سنگ -
شناسی ،شيب ،تغيير کاربري اراضی ،جاده سازي
و احداث پل بيان کردهاند ( .)Yamani et al, 2013
برخی تغيير کاربري را در تشکيل آبکندها بسيار
مهمتر از سایر عوامل میدانند ( ;Gábris et al,

مقدمه
فرسایش خاک یك معضل براي کشاورزي در
مناطق خشك و نيمه خشك میباشد و به علت
اثرات دراز مدتش بر روي حاصلخيزي خاک و
کشاورزي پایدار از اهميت زیادي برخودار است
(عرب عامري و همکاران .)1397 ،در ميان انواع
فرسایش آبی ،فرسایش آبکندي یکی از مهمترین
رخدادهاي موثر در نابودي خاک و پسرفت اراضی
میباشد که با تخریب افقهاي سطحی و زیرین
خاک ،موجب توليد رسوب در حجم زیاد و نابودي
بستر توليد میشود (Poesen et al, 2002؛ اکبري
و همکاران .)1396 ،در زمينهي به کارگيري
روشهاي مختلف دادهکاوي در انتخاب متغيرهاي
مؤثر در وقوع زمين لغزش مطالعاتی انجام شده
است ،اما استفاده از این روشها براي تعيين
متغيرهاي مؤثر در وقوع آبکندها کمتر مورد توجه
محققين قرار گرفته است و بيشتر پژوهشها بر
پایهي سایر روشهاي آماري بوده است .داده -
کاوي ،استخراج دانش در پایگاه دادهها ناميده
میشود و روشی براي کشف اطالعات سودمند
جدید و بالقوه از بين حجم انبوهی از اطالعات
است .مفهوم دادهکاوي ،شامل الگوریتمها و روش
هایی است که به استخراج اطالعات از دادهها
منجر میشود .پيدا کردن الگوهاي مفيد در دادهها
با نامهاي مختلف (از جمله دادهکاوي ،)1در جوامع
مختلف (به عنوان نمونه ،استخراج دانش ،کشف
اطالعات ،برداشت اطالعات ،باستانشناسی دادهها
و پردازش الگوي دادهها) شناخته شده است
(شيرزادي و همکاران .)1395 ،برخی از مهمترین
الگوریتمهاي دادهکاوي شامل درخت تصميم،2
جنگل تصادفی ،3تجميعی بوستينگ ،4ماشين
بردار پشتيبان ،5رگرسيون لجيستيك 6و شبکهي
عصبی 7است (عرب عامري و همکاران.)1397 ،
پژوهشهاي مختلفی در سطح ایران و جهان در

Centri et al, 2009 ;Galang et al, 2003
 .)2007 ;Grace, 2004فرجزاده و همکاران

( )1391در ارزیابی ميزان حساسيت به فرسایش
آبکندي با استفاده از مدل رگرسيون چندمتغيره
در جنوب شرق استان مازندران (کياسر) ،بيشترین
سهم از نظر حساسيت به آبکندي شدن را به
فاکتورهاي سنگشناسی ،خاک ،شاخص رطوبت
توپوگرافی و کاربري زمين نسبت دادند و براساس
طبقهبندي در راستاي ميزان حساسيت به
فرسایش آبکندي ،بيشترین مساحت به طبقهي
فرسایش کم و کمترین سهم ،به طبقهي فرسایش
خيلی زیاد اختصاص یافت .کونوسنتی و همکاران

پژوهشهاي دانش زمين

36

پژوهشهاي دانش زمين ،سال یازدهم ،شماره  ،42تابستان  ،1399صفحات 50-35

(  )Conoscenti et al, 2014حساسيت فرسایش
آبکندي را با استفاده از رگرسيون لجستيك مبتنی
بر  GISدر سيسيل ایتاليا ارزیابی کردند .نتایج
نشان داد که فاکتورهاي بافت خاک ،انحناي کلی
و جهت بر توزیع مکانی آبکند در منطقهي مورد
مطالعه ،تأثير منفی یا صفر دارند؛ درحالی که در
مقابل ،انحناي مماسی ،شاخص قدرت جریان و
انحناي نقشه ،قدرت پيشبينی باالیی را نشان
میدهد .تهرانی و همکاران ( Tehrany et al,
 )2014به شناسایی نقاط سيلگير براساس وقوع
سيلهاي گذشته و پارامترهاي موثر بر وقوع آنها
با استفاده از روشهاي ترکيبی مانند درخت
تصميمگيري ،رگرسيون لجستيك و ماشين بردار
پشتيبان پرداختند .نتایج تحقيق آنها حاکی از آن
بود که روشهاي وزن معيارها (  )WoFو توابع پایه
شعاعی ماشين بردار ( )RBF-SVMبا بيشترین
صحت به ترتيب داراي سطح زیرمنحنی یا AUC
 96/48و  95/67درصد در ارزیابی پتانسيل سيل،
به عنوان روشهاي برگزیده در منطقه انتخاب
شدند .دهنوي و همکاران ()Dehnavi et al, 2015
زمين لغزشهاي ایران را به کمك یك مدل
استنباطی شبکه عصبی  -فازي در ترکيب با روش
نسبت ارزیابی وزن گام به گام بررسی نمودند.
نتایج آنها بيانگر افزایش صحت نقشهي پهنهبندي
زمين لغزشها با افزایش در درصد مساحت زیر
منحنی دادههاي تعليمی و صحتسنجی در مدل
ترکيبی ارائه شده است .یوسف و همکاران
( )Youssef et al, 2016به پهنهبندي نقشه
حساسيت به وقوع سيل شهر جده 8در عربستان
سعودي با روشهاي  FRو  LRو ترکيب آنها
پرداختند .آنها بيان نمودند که روش ترکيبی ،با
سطح زیرمنحنی  91/3درصد از روش  FRبا سطح
زیر منحنی  89/6درصد داراي صحت و اعتبار
بيشتري میباشد .با توجه به اینکه استان مرکزي
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در یك منطقه با اقليم خشك و نيمه خشك قرار
گرفته است و شدت بارشهاي در بعضی از ماههاي
سال بسيار زیاد میباشد و همچنين با توجه به
اینکه در منطقه مورد مطالعه زمينهاي کشاورزي
رها شده بدون پوشش گياهی و در معرض
فرسایش شدید زیادي وجود دارد که مساعد براي
فرسایشهاي از قبيل فرسایش آبکندي است
بنابراین توجه جدي به این منطقه الزم است.
روش دادهکاوي به استخراج اطالعات مفيد از
حجم زیاد دادهها میپردازد و طبق مرور منابع،
کارایی مناسبی از خود نشان داده است؛ بنابراین
هدف از پژوهش حاضر ،اولویتبندي عوامل
محيطی مؤثر بر وقوع فرسایش آبکندي شامل
ارتفاع ،شيب ،جهت شيب ،آب و هوا ،کاربري
اراضی ،قابليت اراضی ،سنگشناسی ،پهنههاي
سيالبی ،بارش ،دما ،فاصله از جاده ،فاصله از
آبراهه ،با استفاده از الگوریتمهاي دادهکاوي و
پهنهبندي حساسيت آن ،با مدلهاي خطی تعميم
یافته ( )GLMو شبکه عصبی مصنوعی ()ANN
در حوزه آبخيز رباط ترک استان مرکزي میباشد.
منطقه مورد مطالعه
روستاي رباط ترک از نظر تقسيمات کشوري زیر
مجموعه استان مرکزي ،شهرستان دليجان و
دهستان هستيجان قرار دارد .این روستا از نظر
موقعيت جغرافيایی در جنوب دليجان قرار دارد.
رباط ترک یکی از زیرحوضههاي رودخانه شر می -
باشد و بين عرض جغرافيایی  33درجه و 42
دقيقه تا  35درجه و  45دقيقه شمالی و طول
جغرافيایی  50درجه و  46دقيقه تا  50درجه و
 52دقيقه شرقی قرار دارد .مساحت منطقه مورد
مطالعه  242کيلومتر مربع میباشد و دامنه
ارتفاعی این منطقه از  1806تا  2586متر از سطح
دریا متغير میباشد (شکل  .)1با توجه به روش
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آمبرژه اقليم منطقه خشك و نيمه خشك و در
روش دومارتن خشك تعيين شده است .ميزان
متوسط بارش ساليانه منطقه  213ميلیمتر برآورد
گردیده است (شرکت آب منطقهاي استان مرکزي،
 .)1396منطقه مورد مطالعه در دشت و کوهستان
واقع شده و نوع سازند آن از رسوبات کواترنر
تشکيل شده است .وضعيت ژئومورفولوژي حوضه
آبخيز رباط ترک نمایانگر وجود واحدهاي
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کوهستانی ،تپه ماهور و نهشتههاي رودخانهاي
است .پوشش غالب منطقه شامل سه نوع
کشاورزي ،مرتع و زمينهاي بایر میباشد.
بيشترین مساحت این منطقه شامل زمينهاي بایر
است .بيشترین فرسایش آبکند در بخش شمالی
این منطقه یعنی جایی که زمينهاي بایر و
کشاورزي زیادي قرار دارد متمرکز شده است
(حسينزاده و همکاران.)1395 ،

شکل  :1نقشه منطقه مورد مطالعه

مواد و روشها
 .)et al, 2018به منظور مدلسازي دادهها به دو
دسته آموزش و اعتبار سنجی تقسيم شد ،به
طوري که  70درصد دادهها به عنوان آموزش و
 30درصد دادهها به عنوان اعتبار سنجی مورد
استفاده قرار گرفتCama et al, 2017; ( .
)Rahmati et al, 2017; Angileri et al, 2016
(شکل .)2

براي انجام پژوهش حاضر و تهيه نقشه توزیع
مناطق داراي فرسایش آبکند در این حوضه ،از
اطالعات  242آبکند که در منطقه مورد مطالعه
شناسایی شده بودند ،استفاده شد .تعداد 242
نقطه نيز به عنوان مناطق غير آبکندي شناسایی
گردید .از الگوریتم تصادفی به منظور جدا کردن
نقاط آموزشی و اعتبار سنجی استفاده شد ( Lee
et al, 2012; Naghibi et al, 2014; Golkarian
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شکل  : 2تصویر دو آبکند موجود در این منطقه

شکل  :3نمودار جریانی مراحل انجام پژوهش

متر از یك مدل رقومی ارتفاعی( InSAR ،روش
رادیویی دیافراگم مصنوعی) و ماهواره ALOS
 PALSARتهيه شد .الیههاي شيب ،جهت ،شکل
شيب و شاخص همگرایی با استفاده از ALOS
 PALSAR DEMایجاد شدند و بقيه فاکتورها با
استفاده از نرم افزار  SAGA-GISتهيه شدند.
شيب یك پارامتر تاثيرگذار بر فرسایش آبکند می -
باشد ،زیر بر جریان سطحی و تراکم زهکشی تاثير
میگذارد و سبب توسعه آبکند میشود (عرب
عامري و همکاران .)1397 ،شيب به  5کالس -0
 30-20 ،20-12 ،12-5 ،5و بيشتر از  30درصد
تقسيم شد (  .)Zabihi et al, 2018جهت نيز به
دليل تاثيري که بر نوع پوشش ،رطوبت ،تابش و
تبخير دارد بهطور غيرمستقيم بر فرسایش آبکند
تاثير میگذارد .طبقات جهت شامل (تا  1درجه)

دادههای مورد استفاده

با توجه به این که فرایند فرسایش آبکندي به
وسيله فرسایندگی روانابهاي سطحی و فرسایش
پذیري خاک کنترل میگردد ،چندین متغير
محيطی موثر در فرسایش آبکندي باید مورد
بررسی قرار گيرد .براساس پيشينه پژوهش
فاکتورهاي هيدرولوژیکی ،زمينشناسی و
فيزیوگرافی شامل مدل رقومی ارتفاع (،)DEM
شيب ،جهت ،شاخص همگرایی ،شکل شيب،
فاصله از رودخانه ،فاصله از راه ،سنگشناسی،
کاربري اراضی ،بارش ساالنه و  NDVIانتخاب و
مهمترین عوامل موثر بر فرسایش آبکندي
شناسایی شدند (عرب عامري و همکاران1397 ،؛
 .)Zakerinejad and Maerker 2015نقشه DEM
منطقه مورد مطالعه با دقت مکانی 12/5* 12/5
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بدون جهت 0-22/5 ،360-337/5( ،درجه) شمال
شرقی ( .)Jaafari et al, 2014ویژگیهاي
توپوگرافی مانند ارتفاع بر روي نوع پوشش گياهی
و ویژگیهاي بارش تاثير میگذارد ،در نتيجه
فرایند فرسایش آبکندي را کنترل میکند .تاثير
شکل شيب بر فرسایش آبکندي به صورت
همگرایی و واگرایی جریان آب در طول شيب
است .نقشه شکل شيب پس از استخراج از مدل
رقومی در  ArcGISبه سه کالس محدب ،همگرا و
مقعر تقسيمبندي گردید .به منظور تاثير شبکه
زهکشی ،متغير فاصله از آبراهه مورد بررسی قرار
گرفت .الگوي زهکشی یك منطقه به وسيله
متغيرهاي متعددي مانند طبيعت و ساختار
سازندهاي زمينشناسی ،ویژگیهاي خاک ،شرایط
پوشش گياهی ،نرخ نفوذ و درجه شيب تحتتاثير
قرار میگيرد .تراکم زهکشی باال باعث نرخ رواناب
سطحی باال میگردد و در نتيجه فرسایش آبکندي
را افزایش میدهد ( ;Rahmati et al, 2016
 .)Pourghasemi et al, 2017متغير ليتولوژي به
عنوان یك متغير مهم در آناليز خطرات طبيعی
است .فرسایش آبکندي وابسته به ویژگیهاي
ليتولوژیکی مواد سطح زمين و نزدیك سطح زمين
است .براي تهيه نقشه ليتولوژي از نقشه زمين -
شناسی کشوري استفاده گردید و به  8کالس
تقسيمبندي گردید .مدیریت کاربري اراضی تاثير
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زیادي در ثبات ژئومورفولوژیکی شيب و رخداد
فرسایش آبکندي دارد .بهطور کلی مناطق بایر و
مناطق با پوشش گياهی پراکنده حساسيت
بيشتري نسبت به فرسایش دارند .براي تهيه نقشه
کاربري اراضی ،پوشش سطحی از تصاویر ماهواره -
اي لندست  8در نرم افزار  ENVIاستفاده گردید.
مهمترین کاربريهاي شناسایی شده در این
منطقه شامل کشاورزي ،بایر و مراتع بودند .براي
تهيه نقشه شاخص پوشش گياهی از تصاویر
لندست  8در تاریخ  2013/06/15استفاده گردید
و نقشه  NDVIپس از تهيه به  3کالس طبقه -
بندي گردید .نقشه فاصله از جاده نيز از متغيرهاي
موثر در فرسایش آبکندي میباشد که با استفاده از
دستور  Euclideanدر نرم افزار  ArcGISتهيه شد
( .)Wang et al, 2011; Janizadeh et al, 2019به
منظور تهيه نقشه بارندگی از دادههاي بارندگی 8
ایستگاه باران سنج (در داخل و خارج از حوضه)
در دوره زمانی  1394-1380استفاده شده .پس از
بررسی دقت روش هاي مختلف درون یابی در
نرمافزار  ،ArcGIS 10.4.1نقشه توزیع ميانگين
بارندگی ساالنه حوزه آبخيز رباط ترک براساس
روش  IDWتهيه شد .متغيرهاي تاثيرگذار مورد
استفاده در تهيه نقشه حساسيت فرسایش آبکندي
در شکل  4نشان داده شده است.

جدول  :1ليتولوژي حوزه مورد مطالعه
سن زمینشناسی

سنگشناسی

کد

کواترنري

رسوبات تراس درهاي و دشت مخروط افکنهاي با سطح پایين

Qft2

پلئوسن

پلی ميکتيك ماسه سنگ و کنگلومرا

Plc

پرکامبرین

شيلهاي نمکی خاکستري سبز با جابجایی ماسه سنگ کوارتزیتی (سازند کهر ،سازندهاي سري مراد و کلمراد)

pCk

قبل از ائوسن

گچ

Ekgy

ائوسن

نوموليتيك سنگ آهك

E2l

پرکامبرین

سنگهاي دگرگونی منطقهاي با درجه پایين (رخساره شيست سبز)

pCmt2

اليگوسن و ميوسن

سنگ آهك بستر تودهاي و ضخيم

OMql

پرمين

ماسه سنگ و شيل قرمز با سنگ آهك شنی (سازند دورود)

Pd
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شکل  :4نقشه هاي مربوط به فاکتورهاي موثر بر فرسایش آبکندي در منطقه مورد نظر
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شبکه عصبی مصنوعی ()ANN 9

مطالعه با استفاده از این مدل از نرمافزار آماري R

شبکه عصبی مصنوعی ،یکی از روشهاي محاسباتی
است که به کمك فرآیند یادگيري و با استفاده از
پردازشگرهایی بنام نرون تالش میکند با شناخت
روابط ذاتی بين دادهها ،نگاشتی ميان فضاي
ورود ) الیه ورودي( و فضاي مطلوب )الیه
خروجی) ارائه دهد .این سيستم از شمار زیادي
عناصر پردازشی فوق العاده به هم پيوسته به نام
نرون تشکيل شده که براي حل یك مسأله با هم
هماهنگ عمل میکند .هر شبکه عصبی از سه
الیه ورودي ،مخفی و خروجی تشکيل شده است.
در هر الیه تعدادي پردازشگر به نام نرون وجود
دارد .الیه یا الیههاي مخفی ،اطالعات دریافت
شده از الیه ورودي را پردازش کرده و در اختيار
الیه خروجی قرار میدهند (.)Dayhoff, 1990
تابع انتقال بيان کننده پاسخ هر نرون به سيگنال
ورودي آن نرون است .توابع انتقال معمول مورد
استفاده در شبکههاي عصبی مصنوعی تابع
سيگموئيد و تانژانت هيپربوليك میباشد .هر
شبکه با دریافت مثالهایی آموزش میبيند.
آموزش فرآیندي است که در نهایت منجر به
یادگيري میشود .یادگيري شبکه ،زمانی انجام
میشود که وزنهاي ارتباطی بين الیهها چنان
تغيير کند که اختالف بين مقادیر پيشبينی شده
و محاسبه شده در حد قابل قبولی باشد .با توجه
به ساختار شبکه عصبی مصنوعی ،ویژگیهاي
عمده آن ،سرعت باالي پردازش ،توانایی یادگيري
الگو به روش اراده الگو ،توانایی تعميم دانش پس
از یادگيري ،انعطافپذیري در برابر خطاهاي
ناخواسته و عدم ایجاد اخالل قابل توجه در صورت
بروز اشکال در بخشی از اتصالها به دليل توزیع
وزنهاي شبکه است (  .)Khanna, 1990براي تهيه
نقشه حساسيت فرسایش آبکندي در منطقه مورد

و پکيج  biomodاستفاده گردید.
مدل خطی تعمیم یافته ()GLM 10

مدل خطی تعميم یافته ،یك مدل پارامتري بوده و
بسط مدلهاي خطی میباشد .در مدل خطی
تعميم یافته فرمول ارائه میگردد و رابطهي بين
متغيرهاي تبيينی و پاسخ به وسيلهي پارامتر
برآورد شده رگرسيون به اضافهي فواصل اطمينان
سنجش میشود .مدلهاي خطی تعميم یافته
براي مواقعی که مشاهدات بهطور نرمال توزیع
نيافتهاند و زمانی که سایر روشهاي مدل
رگرسيون مناسب نمیباشند ،ابداع شدند .این
مدل ،در بين روشهاي مدل سازي داراي عملکرد
خوبی است (  .)He et al, 2007مدل  GLMبهطور
آماري از کمترین مربعات استفاده نمیکند ،بلکه از
حداکثر احتمال استفاده میکند .مدلهاي خطی
تعميم یافته داراي ویژگیهاي کلی زیر هستند:
متغيرهاي پاسخ
ميانگينهاي

Y i , i  1,..., n

1 ,..., n

و

مستقل با
واریانسهاي

 1,..., nمیباشند .متغير  Yiداراي توزیعی از
خانواده نمایی است .قسمت پيشگوئی کننده
صورت
به
مدل
خطی
   0  1x 1  ...  k x kتعریف میشود
x 1 ,..., x k

که شامل متغيرهاي توضيحی
میباشد .در واقع متغيرهاي توضيحی را که به
عنوان پيشگو کنندهها در مدل به کار رفتهاند،
مشخص میکند (.)Turner, 2008
اعتبارسنجی مدل با استفاده از منحنی ()ROC11

به منظور تعيين دقت نقشه حساسيت فرسایش
آبکندي در این پژوهش ،مقدار  ROCمورد
استفاده قرار گرفت (.)Pourghasemi et al, 2017
مساحت زیر منحنی  ROCکيفيت پيشبينی
سيستم را با استفاده از ارائه توانایی در مدل کردن
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وقوع و عدم وقوع وقایع از پيش تعيين شده ،نشان
میدهد ( .)Naghibi et al, 2014در آناليز منحنی
 ،ROCمدل ایدهآل داراي مقدار  AUCبرابر با یك
است ،در حالی که مقادیر  AUCنزدیك به 0/5
بيانگر عدم دقت مدل پيشبينی کننده میباشد
(  .)Rahmati et al, 2016طبق تحقيقات قبلی
ارتباط کمی – کيفی بين مقادیر  AUCو دقت
پيشبينی مدل به صورت زیر قابل تقسيمبندي
میباشد 0/5-0/6 :ضعيف 0/6- 0/7 ،متوسط،
 0/7 -0/8خوب 0/8 – 0/9 ،خيلی خوب و - 0/9
 1عالی ( .)Yesilnacar, 2005در این پژوهش با
استفاده از منحنی  ROCنرخ موفقيت و نرخ
پيشبينی به منظور ارزیابی دقت و توانایی پيش -
بينی مدل محاسبه گردید .براي نرخ موفقيت از
دادههاي آبکند که در جریان مدلسازي استفاده
شده است و براي محاسبه نرخ پيشبينی از داده -
هاي اعتبار سنجی استفاده گردید .نرخ موفقيت و
نرخ پيشبينی یك نمایش گرافيکی از موازنه بين
نرخ خطاي منفی و مثبت براي هر مقدار احتمالی
پرشهاست ،به عبارت دیگر این دو شاخص درصد
سلولها یا واحدهاي ناپایدار که به درستی به
وسيله مدل پيشبينی شدهاند ( )Sensitivityرا در
برابر درصد سلولهاي ناپایدار پيشبينی شده
نسبت به کل ( )1- Sensitivityرسم میکنند .این
مقادیر توانایی مدل را نسبت به تمایز درست بين
مشاهدات مثبت و منفی در نمونه اعتبارسنجی
بيان میکند .حساسيت باال بيانگر شمار باالي
پيشبينیهاي درست است ،در حالی که ویژگی
باال ( )1- Sensitivityبيانگر عدد کم و نبود
مثبتهاي غيرحقيقی است.
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( )congalton et al, 1983ضریب کاپا را به عنوان
یك معيار مناسب ارزیابی پيشنهاد دادند .ضریب
کاپا و تحليل آماري مبتنی بر آن اندازهاي عددي
بين  -1تا  +1است ،که هر چه به  +1نزدیکتر
باشد بيانگر وجود توافق متناسب و مستقيم
میباشد .اندازههاي نزدیك به  -1نشاندهنده
وجود توافق وارون و عکس و اندازههاي نزدیك به
صفر عدم توافق را نشان میدهد.
رابطه )1
𝜃1 − 𝜃2
1− 𝜃2

=𝐾

در این رابطه ،K ،ضریب کاپا 𝜃1 ،صحت کلی و 𝜃2

توافق اتفاقی میباشد.
بررسی رابطه همخطی بین متغیرهای مستقل

همخطی 12پدیدهاي است که به بيان وضعيتی
میپردازد که یك متغير توصيفی در رگرسيون
چندگانه با یك یا چند متغير دیگر داراي رابطه
خطی است بهطوري که میتوان آن را به صورت
ترکيب خطی از دیگر متغيرها در نظر گرفت .به
این ترتيب همخطی چندگانه 13نيز وضعيتی را
نشان میدهد که بين چندین متغير توصيفی
رابطه خطی وجود داشته باشد و بتوان آنها را به
صورت ترکيب خطی از یکدیگر نوشت ( Avand et
 .)al, 2019در این مطالعه به منظور شناسایی هم
خطی بين متغيرها از عامل تورم واریانس)VIF( 13
استفاده گردید و معادله آن به شرح رابطه  2می -
باشد.
رابطه )2
1
𝑒𝑐𝑛𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜𝑇

= 𝐹𝐼𝑉 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 1 − 𝑅𝑗2 ,

در این رابطه منظور از  𝑅𝑗2ضریب تعيين ( R

ضریب Kappa

 )Squareمدل رگرسيونی روي متغير توصيفی jام
به عنوان متغير پاسخ با متغيرهاي توصيفی دیگر
به عنوان متغيرهاي مستقل است.

به منظور حذف توافق اتفاقی از صحت کلی و
فراهم آوردن امکان مقایسه طبقهبنديهاي
مختلف با یکدیگر ،کنگلتون و همکاران
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( ) 0-100داراي فرسایش بيشتري است .فرسایش
آبکندي در کالس بارشی  148-159بيشتر از
مناطق دیگر است .شکل شيب نيز از عوامل موثر
بر فرسایش آبکندي است بهطوري که در مناطق
با شکل هموار فرسایش بيشتر است .به منظور
انتخاب متغيرهاي مستقل جهت مدلسازي از
آزمون همخطی استفاده میگردد .این آزمون هم
خطی و همبستگی بين متغيرهاي مستقل را نشان
میدهد .در صورتی که هم خطی بين متغيرها زیاد
باشد (بزرگتر از  )5دقت مدل کاهش پيدا میکند.
به منظور تعيين هم خطی بين متغيرهاي مستقل
از معيار عامل تورم واریانس ( )VIFدر بسته
 usdmدر برنامه  Rاستفاده گردید ( Avand et al,
 .)2019نتایج حاصل از همخطی در جدول  2نشان
داده شده است .با توجه به نتایج مشاهده میگردد
که متغيرهاي انتخاب شده داراي هم خطی پایينی
بوده بنابراین به عنوان ورودي مدل استفاده شدند.

نتایج
رابطه فضایی بين رخدادهاي فرسایش آبکندي و
کالسهاي ارتفاعی نشان داد که تمرکز فرسایش
آبکندي در کالس ارتفاعی  2000-1800متر
نسبت به کالسهاي دیگر بيشتر میباشد .در
متغير شيب ،کالس شيب  0-5درصد بيشترین
تمرکز نقاط فرسایش آبکندي را دارا میباشد.
همچنين نقشه مربوط به زمينشناسی منطقه
مورد مطالعه بيانگر تمرکز باالي نقاط فرسایش بر
روي سازندهاي دوران سوم (کواترنري  )Qftمی -
باشد .در خصوص فاصله از رودخانه نيز مناطق
نزدیك به شبکه رودخانه ( )0-500داراي پتانسيل
فرسایش آبکندي بيشتري نسبت به مناطق با
فاصله بيشتر میباشد .نقشه کاربري اراضی منطقه
مورد مطالعه نشان دهنده افزایش فرسایش
آبکندي در مناطق بایر و عاري از پوشش گياهی
میباشد .جاده نيز از دیگر عوامل موثر بر فرسایش
آبکندي است بهطوري که مناطق نزدیك به جاده

جدول  :2نتایج هم خطی چندگانه بين متغيرهاي مستقل
شماره

فاکتورها

VIF

1

ارتفاع

1 /22

2

شيب

1 /05

3

جهت

1 /01

4

سنگشناسی

1 /15

5

NDVI

1 /02

6

کاربري اراضی

2 /52

7

شکل شيب

1 /53

8

شاخص همگرایی

1 /53

9

فاصله از جاده

2 /18

10

بارندگی

1 /05

11

تراکم زهکشی

2 /40

12

فاصله از رودخانه

2 /88

در محيط برنامه  Rاستفاده گردید .نتایج حاصل از
پهنه بندي فرسایش آبکندي در حوزه آبخيز رباط ترک

براي تعيين مناطق حساس به فرسایش آبکندي از دو
مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل خطی تعميم یافته
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در شکلهاي  4و  5نشان داده شده است .نقشه پهنه -
بندي فرسایش آبکندي به  4کالس حساسيت کم،
متوسط ،زیاد و خيلی زیاد طبقهبندي شد .همچنين

45

بررسی کارایی مدلهاي مورد استفاده از نظر معيارهاي
آماري  ROC ،TSSو  Kappaدر جدول  3نشان داده
شده است (شکل  5و .)6

شکل  : 5نقشه حساسيت فرسایش آبکندي براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی ( )ANN

شکل  :6نقشه حساسيت فرسایش آبکندي براساس مدل خطی تعميم یافته ( )GLM
جدول  :3ارزیابی و اعتبارسنجی مدلهاي  GLMو

ANN

Specificity

حساسيت

آزمون

معيار ارزیابی

74 /41

95 /34

0 /7

TSS

72 /09

97 /67

0 /89

ROC

74 /41

95 /34

0 /7

KAPPA

97 /07

90 /69

0 /7

TSS

76/74

93 /02

0 /88

ROC

79 /07

69 /90

0 /7

KAPPA
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.)Beullens et al, 2014; Moradi et al, 2019
تراکم آبراهه بر فرسایش آبکندي داراي رابطه
مستقيم میباشد که با افزایش تراکم آبراهه
احتمال فرسایش آبکندي افزایش مییابد که با
نتایج رحمتی ( )Rahmati et al, 2017مطابقت
دارد .همچنين مناطق مخروط افکنهاي و پادگانه -
هاي آبرفتی بيشترین ارتباط را فرسایش خندقی
دارند که از مهمترین دالیل آن میتوان به وجود
امالح گچی و نمکی در آن ،وجود رسوبات ریزدانه
کواترنر متشکل از ذرات ریزدانه ماسه ،سيلت و
رس ،پایداري کم خاک ،ساختمان ضعيف خاکدانه
و همچنين کمبود موادآلی در آن اشاره کرد .نتایج
اعتبار سنجی (جدول  )2نشان داد که مدل خطی
تعميم یافته و شبکه عصبی مصنوعی به ترتيب با
 0/89 ROCو  0/88کارایی خيلی خوبی در پهنه -
بندي حساسيت فرسایش آبکندي در منطقه مورد
مطالعه دارند .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج
رضایی مقدم و همکاران ( )1396همخوانی دارد
آنها نيز در بررسی کارایی مدل شبکه عصبی
مصنوعی در پهنهبندي خطر زمين لغزش به این
نتيجه رسيدند که مدل شبکه عصبی مصنوعی
کارایی خيلی خوبی در پهنهبندي خطر زمين
لغزش دارد .فرسایش آبکندي یکی از فرآیندهاي
فرسایشی است که بهطور گستردهاي بر شکل
ظاهري زمين اثر میگذارد .توسعه آبکند سبب
هدر رفت مقدار زیادي خاک میشود و به دليل
ویژگیهاي مخاطره آميزي که دارد ،محققين و
مدیران منابع طبيعی بر روي ارزیابی خطرات
فرسایش آبکندي و تهيه نقشه حساسيت آن
تمرکز کردهاند .در این پژوهش به منظور ارزیابی
تاثير متغيرهاي محيطی موثر در فرسایش آبکندي
و همچنين شناسایی مناطق مستعد فرسایش
آبکندي از مدلهاي خطی تعميم یافته و شبکه
عصبی مصنوعی استفاده گردید .بدین منظور 12

نتیجهگیری
نتایج حاصل از پهنهبندي فرسایش آبکندي نشان
داد که مناطق مرکزي حوزه داراي حساسيت
خيلی زیاد و زیاد نسبت به فرسایش آبکندي می -
باشند .با توجه به اینکه قسمت عمده اراضی
موجود در بخش مرکزي حوزه داراي کاربري بایر و
کشاورزي میباشد ،بررسی نقشه حسایت منطقه
به فرسایش آبکندي نشان داد که بيشترین
محدوده حساسيت به فرسایش آبکندي با
حساسيت زیاد و خيلی زیاد در کاربري بایر
تشکيل شده است .بهطور کلی اراضی بدون
پوشش و لخت نسبت به اراضی داراي پوشش
نقش بيشتري در ایجاد فرسایش دارند ( Dai et
 .)al, 2001در ارتباط با اثرگذاري طبقات مختلف
ارتفاعی و شيب در منطقه مورد مطالعه در
حساسيت به فرسایش آبکندي بایستی بيان نمود
که طبقه ارتفاعی  2000- 1800متر و شيب -0
 12درصد بيشترین سهم را در حساسيت
فرسایش آبکندي در منطقه مورد مطالعه داشتهاند
علت این امر را میتوان به دليل وجود تراکم خاک
باالتر در این طبقات نسبت به طبقات دیگر که
احتمال نفوذ آب در خاک بيشتر و احتمال
انحالل مواد و ایجاد پایپينگ را افزایش میدهد.
همچنين در طبقات شيب  12-0درصد به علت
برخورداري از شيب کافی و متعاقب با آن توليد
رواناب بيشتر و نيز وجود خاک و رسوبات با
ضخامت مناسب و در اختيار بودن زمان کافی
براي جریانهاي سطحی جهت نفوذ به داخل
خاک و ایجاد مراحل اوليه تشکيل فرسایش آبکند،
حساسيت به فرسایش آبکندي در این مناطق
باالتر از مناطق دیگر است .اثرات ارتفاع ،شيب و
جنبه آن بر روي پوشش گياهی ،خاک و گسترش
فرسایش ،در مطالعات مختلفی گزارش شده است
( ;Wang et al, 2011; Pelletier et al, 2013
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متغير و  242نقطه فرسایش آبکندي مورد ارزیابی
قرار گرفت .به منظور ارزیابی مدلهاي از آمارههاي
 TSS ،ROCو  KAPPAاستفاده گردید .نتایج
ارزیابی و اعتبار سنجی مدلهاي مورد استفاده
نشان داد که هر دو مدل کارایی خيلی خوبی در
پهنهبندي حساسيت منطقه به فرسایش آبکندي
دارند .شناسایی و پيشبينی مناطق مستعد
فرسایش آبکند میتواند در کاهش اثرات تخریبی
این نوع فرسایش و جلوگيري از پيشرفت آن در
آینده باشد و کمك قابل توجی به مردم منطقه
مورد مطالعه باشد .با توجه به اینکه اکثر آبکندها
در قسمت مرکزي منطقه مطالعاتی و در نزدیکی
روستاي رباط ترک ایجاد شده است ،باید اقدامات
حفاظتی در این قسمتها افزایش یافته و از

47

گسترش کشاورزي و مناطق مسکونی به سمت
مناطق فرسایشی جلوگيري گردد .استفاده از
روشهاي دادهکاوي در مناطق مطالعاتی دیگر با
شناسایی شرایط زمين شناختی و عوامل محيطی
موثر در فرسایش آبکندي میتواند به دليل صرفه -
جویی در وقت و هزینه به منظور تهيه نقشه
حساسيت فرسایش آبکندي مورد استفاده قرار
گيرد .نقشه حساسيت تهيه شده ابزار مناسبی
براي برنامهریزي پایدار به منظور اقدامات
پيشگيرانه و حفاظت از زمين در مقابل فرآیندهاي
فرسایش آبکندي میباشد ،بنابرین مدلهاي مورد
استفاده میتواند به منظور ارزیابی فرسایش
آبکندي در بقيه مناطق مشابه مورد استفاده قرار
گيرد.
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