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( 45633هکتار) دارای حساسیت زیاد و خیلی زیاد به فرسایش
آبکندی است.

ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و
حداکثر آنتروپی در پهنهبندی حساسیت فرسایش
آبکندی حوزه آبخیز سد گلستان

کلیدواژهها :توزیع مکانی ،حساسیت ،شبکه عصبی مصنوعی،
فرسایش آبکندی ،یادگیری ماشینی

علی شهبازی ،1فرزانه وکیلی تجره ،2احسان الوندی ،3اصغر بیات،4

مقدمه
فرسایش خاک صرفنظر از انواع شکل آن پدیدهای است که
دیرینهای به قدمت پیدایش خشکیها در کره زمین دارد .فرسایش
آبکندی از جمله انواع فرسایش آبی است که رخداد و گسترش آن
موجب تغییرات بارز در سیمای سرزمین و تخریب خاک میشـود [7
و  .]32با توجه به تنوع و میزان تأثیر عوامل مختلف در شـکلگیری
و گسترش فرسایش آبکندی ،بهمنظور مهار توسعه آن ،شناسایی و
پهنهبندی خطر مناطق حساس و عوامل مؤثر بر آن بسیار ضروری
است [ .]2این نوع فرسایش یک مشکل اساسی برای مدیریت منابع
طبیعی است که منجر به تخریب شدید اراضی و خسارات اقتصادی
در سراسر جهان میشود [ .]5این پدیده باعث ایجاد انواع خسارتها
در جادهها ،منابع طبیعی ،مناطق مسکونی ،کشاورزی و زیرساختها
میشود [ 34و  ]40و به عنوان یکی از عوامل اصلی تخریب محیط
زیست در شمال شرق کشور محسوب میشود [ .]32فرآیند
فرسایش آبکندی و تخریب زمین در شمال شرق کشور ناشی از
افزایش جمعیت ،تغییر کاربری اراضی ،حضور دام مازاد در جنگلها
و جنگلزدایی است [ .]32عواملی که باعث وقوع و توسعه این
نوع فرسایش میشوند در درجه اول شامل توپوگرافی ،لیتولوژی،
بارندگی ،خاک و کاربری اراضی است [ 4و  .]28در سالهای
اخیر تکنیکهای سیستم اطالعات جغرافیایی و یادگیری ماشینی
در مقایسه با روشهای سنتی (در زمینه تعیین مناطق حساس به
فرسایش آبکندی) که زمانبر هستند ،با کارایی باالتری باعث افزایش
دقت و سرعت در زمینه ارزیابی و پتانسیل فرسایش آبکندی شدهاند
[ .]31فاکتورهای مختلفی از طیف وسیعی از پارامترهای محیطی از
قبیل هیدرولوژیکی (شاخص قدرت جریان ،تراکم آبراهه ،فاصله از
آبراهه ،شاخص رطوبت توپوگرافی) ،اقلیمی (بارندگی) ،توپوگرافی
(ارتفاع ،شیب ،طول شیب ،جهت شیب و عمق دره) ،اکولوژیک
(کاربری اراضی ،بافت خاک و نوع خاک) ،فاکتورهای زمینشناسی و
انسانی شامل فاصله از جاده و تراکم جاده بر میزان پتانسیل فرسایش
آبکندی تأثیرگذار هستند [ 4 ،2و  .]18در چند دهه گذشته چندین
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چکيده
پهنهبندی حساسیت فرسایش آبکندی و تعیین فاکتورهای
کنترلکننده آن بسیار مهم و حیاتی است .این مطالعه با هدف
بررسی توزیع مکانی فرسایش آبکندی با استفاده از دو مدل شبکه
عصبی مصنوعی و حداکثر آنتروپی و تعیین عوامل اثرگذار بر
این نوع فرسایش در حوزه آبخیز سد گلستان انجام شد .لذا
 14عامل ،شامل عوامل توپوگرافی ،سایر عوامل و تلفیق عوامل
( 14عامل) به عنوان فاکتورهای پیشبینیکننده حساسیت در
نظر گرفته شدند .از مجموع  1042موقعیت فرسایش آبکندی ،به
صورت تصادفی و به نسبت  30و  70درصد به ترتیب به عنوان
دادههای اعتبارسنجی و آزمون در نظر گرفته شدند .نتایج حاصل
از آزمون  Jackknifeنشان داد که پارامترهای ارتفاع ،بارندگی
و عمق دره مهمترین متغیرهای اثرگذار بر پیشبینی فرسایش
آبکندی میباشند .نتایجمدلسازی نشان داد که بهترین دقت مدل
بر اساس منحنی  ROCدر حالت آموزش ( )0/923و در مرحله
اعتبارسنجی ( ،)0/902مدل شبکه عصبی مصنوعی بوده است و
این شرایط زمانی حاصل میشود که همه عوامل در مدلسازی
دخالت داده شوند .بر اساس این مدل بیش از  20درصد حوزه
 -1دانش آموختهی دکتری علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه تهران.
 -2دانش آموختهی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکده
منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 -3دانش آموختهی دکتری علوم و مهندسی آبخیز ،دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان.
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران.
 -5نویسنده مسئول و دانش آموختهی دکتری علوم و مهندسی آبخیز،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،پست الکترونیک:
omid.asadi@alumni.ut.ac.ir
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رودخانه ،ژئومورفولوژی ،کاربری اراضی ،گروههای هیدرولوژیکی
خاک ،لیتولوژی و درصد شیب از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
فرسایش آبکندی تشخیص داده شدند [ .]36جمعبندی مرور منابع
نشاندهنده اهمیت تعیین مناطق دارای حساسیت فرسایش آبکندی
جهت مدیریت این فرسایش با توجه به خسارات گسترده آن و
همچنین توانایی باالی روشهای یادگیری ماشینی در این امر مهم
و حیاتی میباشد.
حوزه آبخیز سد گلستان با افزایش تغییر کاربری اراضی،
افزایش زمینهای دیم و رها شده ،حضور دام مازاد در جنگلها
و جنگلزدایی و همچنین افزایش جمعیت روبرو است .بنحویکه
برونداد این نحوهی برخورد با طبیعت در قالب ظهور اشکال مختلف
فرسایش آبکندی هویدا شده است .لذا با توجه به اصل عالج واقعه
قبل از وقوع ،بایستی جهت جلوگیری از خسارات ویرانگر این
نوع فرسایش به زیر ساختهای عمرانی ،منابع طبیعی ،توسعه و
کشاورزی نسبت به تعیین مناطق حساس اقدام تا تدابیر الزم جهت
مهار و مدیریت آن سنجیده و اقدام شود.
هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل سهم عوامل محیطی و
توپوگرافیکی در وقوع و توسعه فرسایش آبکندی و تهیه نقشه
حساسیت به فرسایش آبکندی با استفاده از روش شبکه عصبی
مصنوعی و حداکثر آنتروپی به عنوان روشهای یادگیری ماشینی و
سیستم اطالعات جغرافیایی است.

مدل برای ارزیابی میزان این نوع فرسایش توسعه پیدا کردهاند .از
جمله این مدلها که فیزیکی محور هستند میتوان مدلهای WEPP
[ ]12و  ]20[ CREAMSرا نام برد .با این حال ،مدلهای فوق توزیع
مکانی آبکندها را به عنوان ابزاری اساسی برای ارزیابی تاثیر آبکند بر
تغییرات محیطی و برنامهریزی روشهای کنترل فرسایش ،پیشبینی
نمیکنند [ 7و  .]30عالوه بر این ،توزیع مکانی فرسایش خاک،
بهویژه فرسایش آبکندی ،عامل بسیار مهمی در مدیریت حوزههای
آبخیز و منابع طبیعی است [ .]22از طرفی مدلهایی وجود دارد که
به محققان اجازه میدهد نقشه حساسیت به فرسایش آبکندی را تهیه
کنند و با تعیین روابط آماری بین عوامل محیطی و توزیع مکانی
آبکندها ،احتمال مکانی وقوع آبکند را ارزیابی و پیشبینی کنند [ 4و
 .]31از جمله این مدلها میتوان مدلهای جنگل تصادفی ،1حداکثر
آنتروپی ،2رگرسیون خطی و لجستیک ،3شبکه عصبی مصنوعی 4و
ماشین بردار پشتیبان 5را نام برد که به روشهای یادگیری ماشینی
معروف هستند .بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و گسترش فرسایش
آبکندی ،مدلسازی و تغییرات ابعاد هندسی آبکندها مورد توجه
محققان ،در مناطق مختلف قرار گرفته است ،که از این جمله میتوان
به برخی از تحقیقات اخیر اشاره کرد :کریمی و همکاران [ ]17در
تحقیقی به بررسی روشهای آماری رگرسیون گام به گام و لجستیک
در حوزه ناغان (شهرکرد) جهت ارزیابی خطر فرسایش آبکندی
پرداختند .در این مطالعه با توجه به منحنی  ROCروش رگرسیون گام
به گام را برتر دانستند و بیان داشتند که مناطق با خطر باالی فرسایش
آبکندی در کاربری دیم واقع شدهاند .قربانینژاد و همکاران []14
در تحقیقی مدلسازی پتانسیل فرسایش آبکندی در منطقه سیمره
(لرستان) بر اساس روشهای آماری و آنتروپی شانون را بررسی
نمودند .در این تحقیق جهت مدلسازی از  9عامل استفاده و بیان
شد که مدلهای مذکور توانایی باالیی در شناسایی مناطق حساس به
فرسایش آبکندی دارند .همچنین عوامل لیتولوژی ،ارتفاع و کاربری
اراضی را به عنوان اصلیترین عوامل مؤثر شناسایی کردند .ذبیحی و
همکاران [ ]39در مطالعهای بهمدلسازی پتانسیل فرسایش آبکندی
با استفاده از مدلهای آماری دومتغیره ،نسبت فراوانی ،وزندهی
شواهد و شاخص آنتروپی بر اساس  11عامل مهم و تأثیرگذار بر
فرسایش آبکندی در استان مازندران پرداختند .نتایج نشان داد که
مدل نسبت فراوانی عملکرد بهتری نسبت به دو مدل دیگر دارد .در
پژوهشی دیگر با استفاده از  19شاخص مهم و تأثیرگذار پهنهبندی
حساسیت فرسایش آبکندی با استفاده از شش مدل هیبریدی ترکیبی
جدید یادگیری ماشینی در استان کردستان انجام شد .با توجه به نتایج
بیان داشتند که مدل ترکیبی  RF-ADTreeنسبت به سایر مدلها بر
اساس شاخص  AUCبرتری دارد .همچنین شاخصهای فاصله از

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه
حوزه آبخیز سد گلستان با مساحت  223هزار هکتار و میانگین
ارتفاعی  564متر در جنوب شرقی دریای خزر در چین خوردگیهای
شمالی البرز قرار دارد .این حوضه در مختصات  55درجه و  16دقیقه
و  56درجه و  4دقیقه طول شرقی و  37درجه و  19دقیقه و 49
درجه و  37دقیقه عرض شمالی قرار دارد .کاربری عمده محدوده
مورد مطالعه کشاورزی آبی ،دیم ،جنگل و مرتع است .خروجی
حوضه در محل سد گلستان به عنوان پستترین نقطه محدوده در
ارتفاع  58متر از سطح دریا قرار دارد .شکل  1موقعیت محدوده مورد
مطالعه را نشان میدهد.
دادهها
در تحقیق حاضر بر اساس مرور منابع گسترده تعداد  14عامل
شامل شیب ،طول شیب ،ارتفاع ،جهت شیب ،فاصله از آبراهه ،تراکم
آبراهه ،فاصله از جاده ،تراکم جاده ،کاربری اراضی ،لیتولوژی ،عمق
دره ،میزان بارندگی ،شاخص قدرت جریان و شاخص رطوبت
توپوگرافی [ 14 ،13 ،4و  ]29جهت تعیین مناطق دارای حساسیت
فرسایش آبکندی انتخاب گردید (جدول  .)1همچنین از مجموع
 1042موقعیت فرسایش آبکندی ،به صورت تصادفی  313آبکند
( 30درصد) به عنوان دادههای اعتبارسنجی و  729آبکند ( 70درصد)
به عنوان دادههای آزمون (آموزش) طبقهبندی شدند.

1. Random Forest
2. Maximum Entropy
3. Linear and Logistic Regression
4. Artificial Neural Network
5. Support Vector Machine
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شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز سد گلستان در ایران و استان و آبکندهای آموزشی و اعتبارسنجی
Fig 1. Location of Golestan Dam basin in Iran and the province and educational and validation Gullies

افزایش قدرت جریان دارد [ .]8الیه لیتولوژی از نقشه زمینشناسی
منطقه (مقیاس  )1:100000استخراج شده است .نوع سنگشناسي
و سازندهاي موجود عامل بسيار مهمي در وقوع فرسایش آبکندی
محسوب ميشوند و واحدهای سنگی مختلف دارای درجات
حساسیت گوناگونی در وقوع فرساش آبکندی هستند [ .]6کاربري
اراضي بر روي رواناب سطحي و میزان نفوذ آب اثرگذار است و
از طریق مقدار نفوذ بر وقوع فرسایش آبکندی تأثیرگذار است و
پوشش گیاهی نقش مهمی در پایداری دامنه دارد [ .]9نقشه بارندگی
با استفاده از اطالعات  35ایستگاه بارانسنجی تهیه شده است .ابتدا
میانگین بارندگی  26ساله (دوره آماری مشترک) برای هر ایستگاه
محاسبه شد و سپس با استفاده از روش کریجینگ جهانی (به دلیل
کمترین میزان  )RMSEدر نرمافزار  ArcGISپهنهبندی بارندگی
الیه شاخص رطوبت توپوگرافی با استفاده از مدل
انجام گرفت .
رقومی ارتفاعی و با استفاده از نرمافزار  SAGA GISتهیه گردید.
شاخص رطوبت توپوگرافی ( TWIرابطه  )1گرایش آب را به جمع
شدن در هر نقطه از حوزه آبخیز و تمایل نیروهای گرانشی را به
انتقال آب به پایین دست توصیف میکند .این شاخص تعیینکننده
تاثیر توپوگرافی بر روی میزان سطوح اشباع جهت تولید رواناب
است [ .]3شاخص  SPIیا همان شاخص قدرت جریان نیز بر روی
فرسایش آبکندی تاثیرگذار است که از رابطه  2و در نرمافزار SAGA
 GISتهیه شده است .این شاخص یکی از مهمترین شاخصهای
کنترلکننده فرآیندهای فرسایش میباشد .مناطق دارای قدرت جریان

ابتدا مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat-8

در ابعاد  27در  27متر تهیه شد .تغییرات ارتفاع موجب تغییرات
بارندگی میشود و در نتیجه بر میزان هوازدگی و میزان نفوذ آب
تاثیرگذار خواهد بود و از این طریق فرسایش آبکندی را کنترل
میکند [ .]31الیههای شیب و جهت شیب با استفاده از مدل رقومی
ارتفاعی و به ترتیب از توابع  Slopeو  Aspectتهیه شدهاند .الیه
شیب یکی از پارامترهای توپوگرافی خیلی مهم در کنترل وقوع
فرسایش آبکندی است و شیبهای مالیم برای تجمع جریانهای
سطحی و در نتیجه فرسایش آبکندی مساعد میباشند [ .]16جهت
شیب بر میزان دریافت بارندگی ،تبخیر و تعرق و میزان رطوبت
اثرگذار است و بر همین اساس نوع پوشش گیاهی و توزیع آن را
تحت تأثیر قرار میدهد [ .]38شاخص طول شیب نیز به نوعی بر
فرسایش آبکندی تاثیرگذار است و طول شیبهای بیشتر باعث
گسترش بیشتر فرسایش آبکندی میشوند [ .]1الیههای فاصله از
آبراهه بر اساس نقشه آبراههها و فاصله از جاده بر اساس جادههای
موجود و با استفاده از تابع  Euclidean distanceدر نرمافزار ArcGIS
تهیه شدند .فاصله از آبراهه و فاصله از جاده نقش بسیار مهمی در
حساسیت وقوع فرسایش آبکندی ایفا میکنند [ .]10الیههای تراکم
آبراهه و تراکم جاده بر اساس نقشه آبراههها و جادههای موجود
در منطقه و با استفاده از تابع  Line Densityدر نرمافزار ArcGIS
بدست آمدند .تراکم آبراهه بیشتر باعث کاهش نفوذپذیری ،رواناب
بیشتر و به تبع آن اثر بر حساسیت فرسایش آبکندی از طریق
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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این توزیعها بر اساس رابطه ( )3قابل محاسبه است [:]27
()3
مقدار آنتروپی توزیع احتماالتی متغیر موردنظر،
که در آن
 lnلگاریتم طبیعی x ،مقدار ارزش هر سلول و  Xمجموعهای از
دادههای یک الیه رستری است .بهمنظور تعیین رابطه وقایع فرسایش
آبکندی ،برای هریک از عوامل مؤثر بر تولید آبکند ،باید بسط "اصل
آنتروپی" و استخراج منحنیهای پاسخ یادگیری ماشینی صورت
گیرد [ .]27در این تحقیق همبستگی پارامترهای مؤثر بر فرسایش
آبکندی با نقاط مستعد فرسایش آبکندی محاسبه و با همبستگی
متغیرها با  50000نقطه تصادفی از منطقه به عنوان نقاط زمینه یا
شبه عدم حضور مقایسه گردید و از این طریق بینظمی نسبی میان
نقاط مستعد فرسایش آبکندی و نقاط تصادفی کاهش مییابد .از
سویدیگر از آنجا که یافتن نقاط عدم مستعد فرسایش آبکندی و
اطمینان از این عدم استعداد مشکالت زیادی در مطالعات در پی
خواهد داشت [ ،]27استفاده از مدل  MaxEntبه عنوان یک روشی
که فقط وابسته به نقاطی هست که مستعد فرسایش آبکندی هستند،
میتواند منجر به حذف بسیاری از ناکارآمدیها و عدم قطعیت ناشی
از نقاط عدم حضور گردد [ .]27همچنین یکی از مهمترین مزایای
بهکارگیری الگوریتم حداکثر آنتروپی به کمک نرمافزار ،MaxEnt
قابلیت این مدل در شناسایی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار و تعیین
اهمیت نسبی هریک از عوامل مؤثر بر شناسایی مناطق فرسایش

باال دارای پتانسیل فرسایش باالیی میباشند.
()1
که در آن  :Asمساحت منطقه مشارکتکننده باالدست (متر):β ،
گرادیان توپوگرافی (شیب بر حسب درجه) .شاخص ( SPIرابطه )2
نشاندهنده میزان قدرت فرسایندگی جریان آب است و افزایش آن
باعث کاهش نفوذ و افزایش گلآلودگی میشود.
SPI = As * Tan β
()2
 :Asمساحت حوزه آبخیز (متر) و  :βگرادیان شیب بر حسب
درجه است.
روش پژوهش
چنانچه قبال نیز بحث شد ،پس از تعیین متغیرهای اصلی ،با
استفاده از مدلهای زیر پژوهش انجام گردید:
الف  -مدل حداکثر آنتروپی ()MaxEnt
مدل حداکثر آنتروپی یکی از روشهای یادگیری ماشینی است که
قابلیت پیشبینی مکانی باالیی در زمینههای مختلف علوم محیطی
دارد [ 26و  .]27این مدل فقط بر اساس موقعیت فرسایش آبکندی
مدلسازی را انجام میدهد ،درحالیکه مدلهای آماری و سایر
روشها عالوه بر موقعیتهای وقوع فرسایش آبکندی ،نیازمند
موقعیتهای عدم وقوع فرسایش آبکندی نیز هستند .مدل قادر
است توزیع احتماالتی دادههای هریک از الیههای رستری مربوط
به عوامل مؤثر بر وقوع فرسایش آبکندی را استخراج نماید .آنتروپی

جدول  -1عوامل مورد استفاده جهت تعیین مناطق دارای حساسیت فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز سد گلستان
Table 1. Factors used to determine areas with susceptibility to gully erosion in the watershed of Golestan Dam
عوامل

  Factors
مدل رقومی ارتفاعی (ارتفاع)

)Digital elevation model (height

شیب و جهت شیب

Slope and slope aspect

فاصله از آبراهه و فاصله از جاده

Distance from stream and distance
from road

تراکم جاده و تراکم آبراهه

روش تهیه و ابعاد

Preparation method and dimensions

بر اساس تصاویر ماهواره  Landsat-8در ابعاد  27×27متر

Based on Landsat-8 satellite images in dimensions of 27 × 27 meters
بر اساس مدل رقومی ارتفاعی در نرمافزار ArcGIS
Based on DEM in ArcGIS software
تابع  Euclidean distanceدر نرمافزار ArcGIS
Euclidean distance function in ArcGIS software

Road density and drainage density

تابع  Line Densityدر نرمافزار ArcGIS
Line Density function in ArcGIS software

لیتولوژی

بر اساس نقشه زمینشناسی (مقیاس )1/100000

Lithology

کاربری اراضی
Land use

 ،TWI, SPIطول شیب ،عمق دره
TWI, SPI, slope length, valley
depth
بارندگی

Rainfall

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

)Based on the geological map (scale 1/100000

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان (مقیاس )1/100000

General Department of Natural Resources and Watershed Management
)of Golestan Province (Scale 1:100000
بر اساس مدل رقومی ارتفاعی در نرمافزار SAGA GIS
Based on digital elevation model in SAGA GIS software

بر اساس ایستگاههای بارانسنجی و پهنهبندی با روش زمینآمار

Based on rainfall and zoning stations by geostatistical method
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است که الیه ورودی ،نسبت به پذیرش دادهها اقدام نموده و الیه
(الیههای) میانی عمل فرآوری دادهها را انجام میدهند .در نهایت،
الیه خروجی نیز به نمایش خروجیهای حاصل از کاربرد مدل اقدام
مینماید .در طی مرحلهمدلسازی ،ضرایب مربوط به خطای موجود
در گرهها بهصورت سعی و خطا تصحیح میشود که در اغلب موارد
از شاخص خطای متوسط دادهها بهره برده میشود .این امر از طریق
مقایسه خروجیهای مدل با دادههای ورودی مشاهداتی انجام
میپذیرد .کلیه محاسبات شبکههای عصبی مصنوعی نیز با استفاده از
نرمافزار کامپیوتری  Modecoانجام شده است.
جهت ارزیابی مدلها از منحنی  ROCبهره گرفته شده است .این
منحنی به صورت نموداری ارائه میشود که در آن احتمال تشخیص
صحیح نقاط حضور مدل با احتمال تشخیص صحیح نقاط عدم
حضور مورد مقایسه قرار میگیرد [ 11و  .]27سطح زیر نمودار
( )AUCبه دست آمده به عنوان معیاری از قدرت تفکیک مدل در
تشخیص نقاط حضور از عدم حضور مورد توجه قرار میگیرد .این
سطح مدلی با قدرت پیشگویی بسیارکم 0/5 ،و مدلی کامل با قدرت
پیشگویی بسیار زیاد دارای  AUCبه میزان یک خواهد بود .منحنی
 ROCبه صورت پیکسلی نقشه حساسیت را با واقعیت زمینی مورد
مقایسه قرار میدهد و این نشاندهنده آن است که این منحنی خیلی
جزئی حساسیت آبکند را بررسی میکند .از طرف دیگر منحنی
 ROCقبل از طبقهبندی نقشههای حساسیت اعمال میشود ،لذا
خطای طبقهبندی در آن اثر ندارد.
در این تحقیق ابتدا عوامل موثر بر وقوع فرسایش آبکندی به سه
بخش عوامل توپوگرافی ،سایر عوامل نظیر زمینشناسی ،کاربری
اراضی و اقلیمی و تلفیق کلیه عوامل تقسیمبندی شدند و نقشه
پتانسیل وقوع فرسایش آبکندی بر اساس آنها تهیه گردید .سپس
بهترین مدل بر اساس منحنی  ROCانتخاب گردید.

آبکندی و تحلیل حساسیت مدل بهروش  Jackknifeمیباشد [.]27
در این روش پس از ایجاد مدل کامل با دخالت تمامی متغیرها،
مدلسازی به تعداد متغیرها تکرار شده و هر بار یکی از متغیرها از
روندمدلسازی حذف میگردد .بدین ترتیب میزان تأثیر هر یک از
متغیرها در پیشبینی نواحی مطلوب مورد ارزیابی قرار میگیرد [.]27
ب  -مدل شبکههای عصبی مصنوعی ()ANN
در یک شبکه عصبی ،نرونها بهعنوان اصلیترین عنصر
پردازش شناخته شدهاند که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ
عمل میکنند .شبکههای عصبی مصنوعی از تعدادی نرون تشکیل
شدهاند که بهصورت الیهای در کنار یکدیگر قرار میگیرند .هر
شبکه حداقل از دو الیـه تشکیــل میشود ،یک الیه ورودی و یک
الیه خروجی .درعینحال میتواند چندین الیه مخفی بین الیههای
ورودی و خروجی قرار گیرد .در این تحقیق از شبکههای عصبی
پرسپترون چند الیه استفاده شده است .عناصر اصلی یک شبکه
عصبی ،عصبها یا نرونهای مصنوعی هستند .الگوی ورودی به
یک گره شبیه دندریت یک سلول بیولوژیک است که میتوان آن را
با برداری با  nمتغیر یا نرون بهصورت ) X=(X1,X2,…,Xnنشان داد.
مجموع حاصلضرب ورودیها در وزنهای نظیرشان را نیز میتوان
با کمیت اسکالر  sنمایش داد .در این شبکهها وزنهای داده شده
به نرون به نحوی تنظیم میشود که نزدیکترین مقدار خروجی را
نسبت به مقدار مشاهدهای تولید کند .این کار آموزش شبکه نام دارد.
الگوریتمهای آموزش ،روندهایی هستند که توسط آنها وزنهای
شبکه تنظیم میگردد .هدف از آموزش شبکه این است که شبکه
قانون کار را یاد بگیرد و پس از آموزش به ازای هر ورودی ،خروجی
مناسب را ارائه دهد .یکی از معروفترین الگوریتمهای آموزشی،
الگوریتم پس انتشار خطا 1میباشد.
()4
که در آن ) W=(w1,w2,…wnبردار وزن نرونها است .کمیت s
سپس وارد یک تابع غیرخطی  fمیشود تا خروجی را نتیجه دهد:
)y= f(s
()5
تابع غیرخطی انتقال معموالً به فرم یک تابع حلقوی بهصورت زیر
تعریف میشود:
-1
))f (s)= (1+exp(-S
()6
خروجی  yمیتواند نتیجه مدل و یا ورودی الیه بعدی در
شبکههای چند الیه باشد .الگوریتمهای مختلفی جهت محاسبه
وزنهای بهینه ارائه شد ه است که در این میان الگوریتم پس انتشار
خطا پرکاربردترین آنهاست .شبکههایی که در این تحقیق استفاده
شدهاند ،از نوع شبکههای پرسپترون چندالیه هستند .این شبکهها
بهصورت پیشرو عمل نموده و در ساختار تمامی آنها سعی شده تا
حتیاالمکان طراحی بهینه با یک الیه میانی صورت پذیرد .آموزش
شبکههای پرسپترون چندالیه با استفاده از الگوریتم آموزش پس
انتشار خطا انجام میشود .فرآیند عملکرد این شبکهها بدین نحو

نتایج
شکل  2الیههای مورد استفاده جهت تعیین مناطق دارای
حساسیت فرسایش آبکندی را نشان میدهد .بر اساس این شکل
فاصله از جادهها در حوزه مذکور تا حداکثر  20کیلومتر و همچنین
فاصله از آبراهههای حوزه نیز تا حداکثر  8کیلومتر میرسد .تراکم
جادهها بسیار پایین و حداکثر تا  0/6کیلومتر بر کیلومترمربع و تراکم
آبراههها تا  1/4کیلومتر بر کیلومترمربع میرسد .جادههای حوزه در
راستای محور شمالشرقی به جنوب غربی بیشترین پراکندگی را
دارند .حوزه آبخیز سد گلستان  8نوع کاربری مختلف شامل مرتع
(فقیر ،متوسط و خوب) ،جنگل (کمتراکم ،متوسط و متراکم) ،مناطق
مسکونی ،باغ ،باغ و دیمزار ،مسیل ،کشاورزی و دیمزار دارد .الزم به
ذکر است که به ترتیب بیشترین و کمترین مساحت حوزه را مراتع
متوسط و مناطق مسکونی اشغال کردهاند .همچنین این حوزه دارای
جنس سنگهای مختلف شامل ماسهسنگ ،شیل سبز رنگ (کمترین
مساحت) ،آهک نازک و ضخیم ،سیلت ،دولومیت ،لس و باتالق

1. Back Propagation algorithm

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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(بیشترین مساحت) میباشد.
دامنه ارتفاعی بین  58الی  2168متر متغیر و از غرب به سمت
شرق حوزه ارتفاع کاهش داشته و جنوب شرقی دارای بیشترین
ارتفاع از سطح دریا است .عمق دره در این حوزه آبخیز تا 537
متر میرسد که این مورد نشاندهنده فعالیت فرسایش در این حوزه
میباشد و بیشترین میزان آن در مرکز و جنوب حوزه است .شاخص
رطوبت توپوگرافی نیز بین  0/41الی  14/59متغیر است .شاخص
قدرت جریان دامنه بسیار متغیر بین  -46476الی  49919را دارد که
این مورد خود نشاندهنده اثرات و فعالیت آبراههها در این حوزه
میباشد و توجیهکننده عمق زیاد دره در این حوزه میباشد .همچنین
شیب حوزه آبخیز تا  161درصد نیز میرسد که نشاندهنده شیب
بسیار باال میباشد .طول شیب تا  1441متر نیز میرسد که این مورد
به گسترش فرسایش آبکندی کمک میکند .میانگین بارندگی در
حوزه آبخیز سد گلستان بین  224میلیمتر الی  736میلیمتر متغیر
است و این بارندگی شرایط ایجاد و گسترش آبکند را فراهم میکند
و میزان بارندگی از شمالغربی به سمت جنوب شرقی در حال
افزایش است.
نتایج حاصل از آزمون  Jackknifeدر بخش تلفیق عوامل جهت
تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار نشان داد که پارامترهای ارتفاع،
بارندگی ،عمق دره ،فاصله از آبراهه و تراکم آبراهه ،فاصله از جاده،
لیتولوژی و کاربری اراضی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر حساسیت
فرسایش آبکندی میباشند و مدل نسبت به این عوامل بیشترین
حساسیت را نشان داده است (شکل .)3

شکل  -3نتایج حاصل از آزمون جکنایف جهت تعیین مهمترین
عوامل موثر بر فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز سد گلستان
Fig 3. Results of Jackknife test to determine the most

important factors affecting gutter erosion in the watershed
of Golestan Dam

شکل  -2عوامل مورد استفاده در حساسیت فرسایش آبکندی در حوزه
آبخیز سد گلستان
Fig 2. Factors used in the sensitivity of gutter erosion
in the watershed of Golestan Dam
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

جدول  ،2درصد سهم نسبی مشارکت هر یک از عوامل را در
مدلسازی فرسایش آبکندی نشان میدهد .نکته قابل توجه این است
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شکل  4و  5نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدلها را بر اساس
 AUCبدست آمده از منحنی  ROCبه تفکیک عوامل توپوگرافی،
سایر عوامل و تلفیق عوامل در دو مرحله آموزش و اعتبارسنجی
مدلسازی نشان میدهند .همانطور که مشاهده میشود مدل شبکه
عصبی مصنوعی در بخش تلفیق عوامل در هر دو مرحله آموزش و
اعتبارسنجی بهترین نتیجه را ارائه کرده است.

که عامل تراکم آبراهه با اینکه درصد سهم مشارکت نسبتا پایینی
داشته است ،ولی همین مقدار کم ،بسیار تاثیرگذار بوده است و یکی
از عوامل مهم و مؤثر برمدلسازی حساسیت فرسایش آبکندی بوده
است.
جدول  -2درصد سهم مشارکت هر یک از عوامل درمدلسازی
فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز سد گلستان
Table 2. Percentage of participation of each factor in
modeling gully erosion in Golestan dam watershed
درصد سهم مشارکت
متغیر
Variable

Percentage of participation

فاصله از آبراهه

Distance from stream

23.1

Distance from road

19.7

فاصله از جاده
عمق دره

depth valley

15.3

Rainfall

10.9

بارندگی

کاربری اراضی

9.5

لیتولوژی

Lithology

7.1

Height

6.4

Land use

ارتفاع
شیب

Slope

2.7

Aspect

1.6

جهت

تراکم جاده

Road density

1.3

Drainage density

1

تراکم آبراهه

شاخص رطوبت توپوگرافی

Topographic Wetness index

0.8

Slope length

0.5

شاخص قدرت جریان

0.1

طول شیب

شکل  -4منحنی  ROCدر مرحله آموزش (یادگیری) مدلها
Fig 4. ROC curve in the training (learning) stage of
the models

شکل  -5منحنی  ROCدر مرحله آزمون (اعتبارسنجی) مدلها
Fig 5. ROC curve in the test (validation) stage of the
models

شکل  6نقشه پهنهبندی حساسیت فرسایش آبکندی را بر اساس
عوامل توپوگرافی ،سایر عوامل و تلفیق عوامل بر اساس دو مدل
شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر آنتروپی نشان میدهد .بر اساس این
شکل نحوهمدلسازی بر اساس عوامل مختلف بسیار متغیر است و
این نشاندهنده اهمیت عوامل میباشد.

Stream power index

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

18

سال پانزدهم -شماره  -52بهار 1400

شکل  -6نقشه پهنهبندی حساسیت فرسایش آبکندی بر اساس دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر آنتروپی
تلفیق مدل :a :حداکثر آنتروپی؛  :bشبکه عصبی مصنوعی؛ سایر عوامل :c :حداکثر آنتروپی؛  :dشبکه عصبی مصنوعی؛ عوامل توپوگرافیک:e :
حداکثر آنتروپی؛  :fشبکه عصبی مصنوعی

Fig 6. Zoning map of gully erosion sensitivity based on two models of artificial neural network and maximum entropy

Model integration: A: Maximum entropy; B: artificial neural network; Other factors: C: Maximum entropy; D: artificial neural
network; Topographic factors: e: maximum entropy; And: artificial neural network

جدول  -3توزیع میزان حساسیت فرسایش آبکندی در سطح حوزه آبخیز سد گلستان (مدل شبکه عصبی مصنوعی)

)Table 3. Distribution of gully erosion sensitivity in Golestan dam watershed (artificial neural network model

طبقات حساسیت
Sensitivity
classes

خیلی کم

very low

مساحت (هکتار)

)Area (hectares

Area

)(percentage

113311.8

50.7

36518.3

16.4

27846.4

12.5

19226.1

8.6

26407.8

11.8

کم

Low

متوسط

Moderate

زیاد

High

خیلی زیاد

very high

توزیع میزان حساسیت فرسایش آبکندی در سطح حوزه را بر اساس
مدل فوقالذکر نشان میدهد .بر اساس این جدول بیش از  50درصد
مساحت حوزه دارای حساسیت کم و حدود  12درصد حساسیت
خیلی زیاد به فرسایش آبکندی دارد.

شکل  7نقشه پهنهبندی حساسیت فرسایش آبکندی بر اساس مدل
شبکه عصبی مصنوعی و تلفیق عوامل به عنوان مدل برتر را نشان
میدهد .بر اساس این شکل مرکز حوزه به سمت شمال شرقی دارای
بیشترین میزان حساسیت به فرسایش آبکندی است .جدول  3نیز
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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مورد تاکید قرار گرفته است [ 35 ،34 ،31 ،23 ،15 ،4و  .]37نتایج
نشاندهنده افزایش حساسیت فرسایش آبکندی با افزایش شاخص
رطوبت توپوگرافی است .در واقع این نتیجه بیانگر این است که در
مناطقی که افزایش رطوبت و میزان سطوح اشباع در سطح حوزه
آبخیز افزایش مییابد ،احتمال رخداد و حساسیت فرسایش آبکندی
افزایش پیدا میکند که با نتایج [ 17و  ]35مبنی بر اهمیت و تأثیر
این شاخص بر احتمال رخداد فرسایش آبکندی مطابقت دارد .نتایج
نشان داد که در میان انواع کاربریها ،مسیلها ،مراتع فقیر و کاربری
کشاورزی دارای بیشترین احتمال رخداد فرسایش آبکندی هستند.
عدم وجود پوشش گیاهی در کاربریهای مذکور احتمال رخداد
فرسایش آبکندی را افزایش داده است که با نتایج [ ]41مطابقت دارد.
این در حالی است که مناطق جنگلی دارای کمترین میزان حساسیت
به این فرسایش بودهاند .همچنین در تحقیقات [،30 ،23 ،17 ،15 ،4
 34و  ]37بر اهیمت نقش متغیر کاربری بر احتمال رخداد فرسایش
آبکندی تأکید شده است .نتایج نشان داد که شاخص بارندگی شرایط
متغیری داشته و از میزان  220الی  420میلیمتر احتمال رخداد
فرسایش آبکندی افزایش پیدا کرده است و از  420الی  500میلیمتر
ثابت بوده و باالترین میزان حساسیت را نشان داده است و با افزایش
بارندگی از  500میلیمتر به باال با کاهش حساسیت فرسایش آبکندی
مواجه شده است .از دالیل کاهش احتمال رخداد فرسایش آبکندی
در بارندگیهای باالی  500میلیمتر میتوان به افزایش پوشش
گیاهی و ایجاد شرایط مناسب برای زمینلغزشها اشاره کرد .اهمیت
شاخص بارندگی و تأثیر آن بر ایجاد و توسعه فرسایش آبکندی
در تحقیقات [ 1و  ]15نیز مورد تأکید قرار گرفته است .نتایج نشان
داد که عمق دره تا  270متر باعث افزایش احتمال رخداد فرسایش
آبکندی شده است و از  270متر به باال باعث کاهش احتمال رخداد
فرسایش شده است .در واقع تا عمق مذکور فعالیت آبراههها وجود
دارد و در مناطق نزدیک به آبراههها و تقاطع آنها فرسایش آبکندی
از نوع جبههای اتفاق میافتد و از عمق  270متری به بعد فرسایش
بستر آبراههها و فرسایش به صورت عمقی گسترش پیدا میکند.
نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از جاده میزان حساسیت فرسایش
آبکندی کاهش پیدا میکند و این مورد اثرات جادهسازی و تغییرات
چشمانداز سرزمین و تشدید شرایط برای فرسایش آبکندی را نشان
میدهد.
با توجه به اینکه شناسایی مناطق دارای حساسیت فرسایش
آبکندی مبتنی بر روشهای سنتی و نظرات کارشناسی از دقت قابل
قبولی برخوردار نیست ،استفاده از روشهای نوین یادگیری ماشینی
امری ضروری است .در این مطالعه با در نظر گرفتن  14عامل مهم
و تأثیرگذار و با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر
آنتروپی نقشه حساسیت وقوع فرسایش آبکندی تهیه گردید .نتایج
نشان داد که عوامل ارتفاع ،بارندگی ،عمق دره ،فاصله از آبراهه و
تراکم آبراهه ،فاصله از جاده ،لیتولوژی و کاربری اراضی از مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر حساسیت فرسایش آبکندی هستند که مدیریت

شکل  -7نقشه پهنهبندی حساسیت فرسایش آبکندی بر اساس مدل
شبکه عصبی مصنوعی و کلیه عوامل به عنوان مدل برتر
Fig 7. Zoning map of gully erosion sensitivity based
on artificial neural network model and all factors as
the superior model

بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر تاثیر عوامل مختلف بر حساسیت فرسایش
آبکندی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نقشه حساسیت
فرسایش آبکندی برای سطح حوزه آبخیز تهیه شد .رابطه بین
فرسایش آبکندی و ارتفاع (طبقات ارتفاعی) نشان داد که کالس
ارتفاعی پایینتر حساسیت بیشتری نسبت به ارتفاعات باالتر دارد.
این موضوع بیانگر این است که احتمال ایجاد فرسایش آبکندی در
کالسهای پایینتر در این حوزه بیشتر است که این موضوع در
تحقیقات دیگر [ ]2مورد تاکید قرار گرفته است .نتایج نشان داد که
ارتفاع یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر فرسایش آبکندی بوده
است که در تحقیقات [ 23و  ]31نیز به اهمیت تاثیر آن بر فرسایش
آبکندی تاکید شده است .نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از
آبراهه حساسیت به رخداد فرسایش آبکندی کاهش پیدا میکند که با
تحقیقات [ 34 ،23 ،17 ،10 ،9 ،4 ،2و  ]30که بیان داشتند فاصله کم
از آبراهه رابطه مثبت با فرسایش آبکندی دارد ،مطابقت دارد .نتایج
نشان داد که رابطه بین تراکم آبراهه با حساسیت فرسایش آبکندی به
صورت مستقیم بوده است و با افزایش تراکم آبراهه احتمال رخداد
فرسایش آبکندی بیشتر شده است .در تحقیقات مشابه نیز به این
مورد تاکید شده است و افزایش تراکم آبراهه را یکی از متغیرهای
اساسی در فرسایش آبکندی تلقی کردهاند [ 31 ،30 ،17 ،1و .]37
طبق نتایج حاصل از متغیر لیتولوژی ،پادگانههای قدیمی ،شیل و
لسها بیشترین ارتباط را با ایجاد فرسایش آبکندی دارند که از
مهمترین علل آن میتوان به وجود امالح گچ و نمک در آن ،وجود
رسوبات ریزدانه رس و سیلت ،پایداری کم لسها و عدم وجود
ساختمان قوی خاکدانهها و همچنین کمبود مواد آلی اشاره کرد.
اهمیت متغیر لیتولوژی در احتمال رخداد فرسایش در واحدهای
مختلف با درجه حساسیت باال و پایین قبال در تحقیقات دیگران
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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ROC  منحنی.کاربری اراضی به عنوان فعالیتهای انسانی را میطلبد

رسم شده در بخش تلفیق عوامل نشان داد که دقت مدلها در برآورد
مناطق دارای حساسیت فرسایش آبکندی هم در مرحله آزمون و هم
]27[ در مرحله اعتبارسنجی عالی بوده است که بر اساس نظر فیلیپس
 با توجه به نتایج به دست آمده.به معنای عملکرد عالی مدل میباشد
 توانایی باالیی در تعیین مناطق دارایANN میتوان گفت که مدل
حساسیت فرسایش آبکندی دارد و با توجه به سرعت و دقت باالی
.مدل پیشنهاد میشود که در تحقیقات مشابه مورد استفاده قرار بگیرد
] توانایی25  و21 ،19[ الزم به ذکر است که محققان دیگر از جمله
 نتایج این تحقیق در تصمیمگیری و. را تأیید کردهاندMaxEnt مدل
آمایش سرزمین استانی و همچنین برنامهریزی کاربری اراضی قابل
استفاده خواهد بود و نقش بسزایی در پیشگیری و کاهش خسارات
 پیشنهاد میشود.ناشی از وقوع فرسایش آبکندی خواهد داشت
که با استفاده از عوامل دیگر و روشهای مختلف نقشه پهنهبندی
حساسیت آبکند در این حوزه آبخیز تهیه گردد و نتایج آن با نتایج
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Abstract
Zoning of gully erosion susceptibility and determining the factors controlling gully erosion is very
important and vital. The aim of this study was to investigate the spatial distribution of gully erosion using
two models of ANN and MaxEnt and to determine the factors affecting this type of erosion in Golestan
Dam basin. Therefore, 14 factors in the form of three divisions, including topographic factors, other factors
and combination of factors (14 factors) were considered as predictors of sensitivity. Out of 1042 gully
erosion points, 30 and 70 percent were randomly classified as validation and test data, respectively. The
results of Jackknife test showed that the parameters of height, rainfall and depth of valley are the most
important variables affecting the prediction of gully erosion. The results of the modeling showed that the
best accuracy of the model based on the ROC curve in the training model (0.923) and in the validation,
stage (0.902) was the artificial neural network model, and this condition is achieved when all the factors in
the modeling be involved. According to this model, about more than 20 percent of the domain (45633 ha)
has a high sensitivity and is very susceptible to gully erosion.
Keywords: Spatial distribution, Artificial neural network, Susceptibility, Gully erosion
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