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چكيده
فرسايش خندقي از انواع فرسايش آبي است كه رخداد و گسترش آن موجب تغييرات بارز در منظر
زمين و پسرفت اراضي و تخريب محيط زيست ميشود .اين نوع فرسايش با توجه به ابعاد نسبتا
وسيع ،توسعه سريع و توليد رسوب ،سبب تخريب گسترده اراضي ميگردد .براي كنترل اين پديده
شناخت مكانهايي كه مستعد ايجاد اين نوع فرسايش هستند ،بسيار مهم ميباشد .با توجه به اهميت
موضوع هدف از اين مطالعه تعيين مناطق مستعد فرسايش خندقي شهر مهر در جنوب استان فارس
با استفاده از توابع عضويت فازي و مدل تحليل سلسله مراتبي ميباشد .براي اين منظور ابتدا با
استفاده از توابع عضويت ،نقشههاي فازي براي هر يک از پارامترها تهيه شد .در ادامه با استفاده از
روش  AHPوزن هر يک از پارامترها به منظور تهيه نقشه نهايي مناطق مستعد فرسايش خندقي
تعيين شد .نتايج حاصل از روش فازي و  AHPنشان داد كه مناطق واقع در مركز (حدود  15درصد)
داراي حساسيت بيشتري نسبت به فرسايش خندقي ميباشند .در انتها براي اعتبار سنجي مدل از
منحني  ROCاستفاده شد .نتايج نشان داد كه در مناطقي كه مستعد فرسايش خندقي هستند خندق
هاي بزرگي در منطقه ديده شده است .و مقادير  AUCنزديک به  85بدست آمد كه نشاندهنده دقت
باالي مدل براي پيشبيني نواحي مستعد فرسايش خندقي ميباشد.
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مقدمه
از میان انواع مختلف اشکال فرسایش آبی ،فرسایش خندقی یکی از مهمترین رخدادهای موثر در نابودی خاک ،تغییر مناظر،
از بین رفتن منابع آب و پسرفت اراضی میباشد (پویسون و همکاران .)2003،1که تحت شرایط خاص محیطی به وقوع می
پیوندد .این نوع فرسایش حالت تکامل یافتهای از فرسایش شیاری میباشد که در ابتدای کناره درهها و یا روی دامنهها و
دشتها و بخشهای برش یافته (جاده ها و کانالها) شکل میگیرد(توکر .)2005،2این نوع فرسایش در مناطق خشک و
نیمه خشک به طور گسترده اتفاق میافتد(فرانکل .)2012 ،3به طورکلی فرسایش خندقی در صورت تشدید عوامل
آنتروپوژنیک و تغییر در تعادل ژئوسیستمی (چنگ 4و همکاران ،)2006 ،تخریب اراضی ،محدودیت در بهره برداری ،گسترش
بدلندها و اراضی بایر ،آسیب به سازههای انسانی و افزایش رسوبگذاری در مخازن آب سدها ایجاد میشود(بوچانک 5و
همکاران .) 2009 ،بنابراین فرسایش آبی به ویژه از نوع فرسایش خندقی یکی از مسائل مهم و اصلی بازدارنده در توسعه
مسائل اقتصادی و اجتماعی قلمداد میشود .در حقیقت یکی از مواردی که باعث کاهش توان تولید خاک و فقیر شدن آن
و در نتیجه متروک شدن مزارع میگردد ،ایجاد خندق در زمینهای زراعی و غیر زراعی میباشد .و از این راه ضمن خسارت
مستقیم به بخش تولیدات کشاورزی ،خسارات زیادی نیز از طریق رسوب مواد در آبراههها ،مخازن سدها ،بنادر و کاهش
ظرفیت آبگذری آنها میشود .از سوی دیگر چون خندقها حلقه ارتباطی بین باالدست آبخیز به کانالهای انتقال آب در
پائین دست آبخیز هستند ،لذا از طریق افزایش پیوستگی و ارتباط بخشهای مختلف ،اثرات زیست محیطی مخربی به جا
میگذارد .اگر چه در سالهای اخیر تحقیقات وسیعی بر روی تاثیرات تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر نرخ فرسایش آبی
صورت گرفته است ،اکثر این تحقیقات به فرسایش سطحی(شیاری و بین شیاری) در اراضی زراعی پرداخته و بیشتر در
سطح پالتها انجام شده است (پویسون و همکاران .)2003،در حالی که در این مدت تحقیقات بسیار کمی درباره فرسایش
خندقی در مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی صورت گرفته است .شناسایی خندقها به لحاظ فنی و معیارهای علمی و
براساس چارچوب مشخص در قالب یک شناسنامه ضمن آنکه میتواند در ایجاد یک بانک اطالعاتی قوی مورد استفاده
قرار گیرد ،در جهت طبقهبندی آنها نیز موثر واقع میگردد .در کشور ما فرسایش خندقی از این جهت حائز اهمیت است
که حدود  90درصد از کشور دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و بارندگی در این مناطق از پراکنش زمانی مناسب
برخوردار نمیباشد .در چنین شرایطی نبود یا کمبود پوشش گیاهی همراه با افزایش رواناب موجب از بین رفتن بیش از 2/5
میلیارد تن خاک ،درسال میشود( .احمدی .)1390 ،مطالعات مختلفی در زمینه فرسایش خندقی در مناطق مختلف با روش
های مختلف انجام شده است .مطالعه صمدنژاد( ،)1381بر روی خندقهای استان فارس نشان داد که مهمترین عامل در
موفولوژی خندقها شیب ،درصد امالح در افق عمقی و کاربری اراضی میباشد .نتایج حاصل از مطالعات استرونک 6و
همکاران( )2003نشان داد که فرسایش خندقی با افزایش چرای مفرط و لگدکوب شدن چراگاهها افزایش مییابد.
ریجسدیجک 7و همکاران ( )2006با مطالعه رواناب و رسوبات حاصل از خندقها در دو ناحیه در جاوه شرقی اندونزی ،به
این نتیجه رسیدند که به علت تغییر کاربری و شخم نادرست ،میزان این فرسایش افزایش یافته است .اسچمیت 8و
همکاران( )2006میزان فرسایش خندقی در جنوب شرقی لهستان را با استفاده از رادیوکربن بررسی کردند .نتایج نشان داد
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که بیشترین تأثیر بر اندازه خندقها ناشی از تغییر کاربری اراضی است .لسچن 1و همکاران )2007( ،با بررسی فرسایش در
مناطق نیمه خشک اسپانیا به این نتیجه رسیدند که فرسایش خندقی در اراضی کشاورزی رها شده زیاد است .صوفی(،)1389
در تحقیقی تحت عنوان"بررسی ویژگیهای مورفوکلیماتیک خندقهای استان فارس"بیان داشته است که اقلیم نیمهخشک
معتدل دربرگیرنده بخش اعظم خندقهای استان فارس است ،بافت خاک در این مناطق عمدتاً لومی شنی تا لومی گزارش
شده است .خندقها عمدتاً جانبی بوده و در اطراف زهکشیهای طبیعی منطقه تشکیل یافتهاند ،پالن عمومی خندقها
پنجهای و پالن راس خندقها پنجهای و پالن راس خندقها از نوع نوکدار و نقطهای میباشد ،خندقها در کالسهای
عمقی متوسط قرار داشته و نیمرخ پیشانی آنهاعموماً عمودی و شکل مقطع عرضی به صورت  Uشکل در دشت و V
شکل در خطالقعر تپهها دیده شده است .تخریب پوشش گیاهی ،تغییر کاربری ،طراحی و ساخت غیراصولی ،آبگذر جادهها،
آبیاری غیراصولی و تخریب کانالهای انتقال آب از عمده علل ایجاد خندقها در استان فارس در نظر گرفته شده است.
ایماسن)2011(2به این نتیجه رسیدند که خندقها توسط عوامل خاکشناختی و هیدرولوژیکی کنترل میشوند و احیاء پوشش
طبیعی و مدیریت اصولی اراضی زراعی بهترین روش کنترل خندقها میباشد .نتایج حاصل از پهنهبندی حساسیت اراضی
به فرسایش خندقی توسط دبی 3و همکاران( )2014نشان داد که نوع خاک ،فاصله از آبراهه و کاربری اراضی از عوامل
اصلی مؤثر در وقوع فرسایش خندقی میباشد .بنابراین اهمیت این فرسایش به دلیل تولید رسوب و تخریب خاک ،از سایر
فرسایشهای آبی بیشتر است .همچنین ،مکانیسم پیچیده و اثرگذاری عوامل و پارامترهای مختلف بر شکلگیری و توسعه
این فرسایش ،شناخت دقیق عوامل موثر را با چالش روبرو کرده است .به همین دلیل نیاز به مطالعه و تعیین عوامل
تاثیرگذارتر اجتنابناپذیر و ضروری میباشد .این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فرسایش خندقی با استفاده
از روش تحلیل سلسه مراتبی و تعیین مناطق مستعد در منطقه مورد مطالعه انجام شده است .روشهای متفاوتی برای تعیین
مناطق مستعد فرسایش خندقی وجود دارد که از بین آنها روش تصمیمگیری چند معیاره 4جز روشهایی است که اخیرا
بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است .به عنوان مثال ،چوبین و همکاران( )2019از روش فرایند تحلیل شبکه فازی 5برای
تعیین مناطق مستعد فرسایش خندقی در حوضه پلدختر استفاده نمودند .نتایج نشان داد که تراکم زهکشی ،بافت خاک و
سنگشناسی مهمترین فاکتورهای فرسایش آبخیز منطقه مورد مطالعه هست داوودی مقدم و همکاران( ) 1399جهت
شناسایی مناطق مستعد فرسایش خندقی و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر وقوع آن در حوضه آبخیز کشکان-پلدختر از مدل
درخت رگرسیون تقویت شده در نرم افزار  Rاستفاده نمودند .نتایج نشان داد که تراکم زهکشی ،بافت خاک ،ارتفاع و سنگ
شناسی مهمترین فاکتورهای فرسایش خندقی منطقه مورد مطالعه بوده است .بررسی روند پیشروی خندقهای دائمی در
حوضه آبخیز خرمبید استان فارس توسط سلیمانپور و همکاران(  )1399نشان داده است که میزان پیشروی طولی خندق-
های دائمی در این منطقه تابع دو متغیر درصد خاک لخت و هدایت الکتریکی عصاره اشباع میباشد .بنابراین ،الزم است،
راهکارهای مدیریتی افزایش مقاومت خاک در برابر فرسایش ،شامل :افزایش پوشش گیاهی سازگار و مقاوم با شرایط طبیعی
منطقه و قرق بهمنظور احیاء پوشش گیاهی در اولویت برنامههای مدیریتی و اجرایی قرار گیرد و توجه بیشتری به کنترل
فرسایش در پیشانی خندقها شود .عرب عامری 6و همکاران(  )2020از روش تصمیمگیری چند معیاره برای تعیین مناطق
مستعد فرسایش خندقی در حوضه آبخیز رودخانه دسجرد در غرب استان قم استفاده نمودند .نتایج نشان داد که روش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Lesschen,2007
Imasuen,2011
3.
Dube,2014
4.
)Multiple-criteria decision-making (MCDM
5.
)fuzzy analytical network process (Fuzzy ANP
6.
Arabameri, 2020
2.

تعيين مناطق مستعد فرسايش خندقي با استفاده از تابع...

59

یادگیری ماشین 1در محیط  GISروش مناسبی برای تعیین مناطق حساس به فرسایش میباشد .همبرام و ساها)2020 ( 2
از روش فازی -تحلیل سلسله مراتبی 3و فاکتور ترکیبی 4برای تعیین مناطق مستعد فرسایش خندقی در حوضه رودخانه
جاینتی 5در هند استفاده نمودند .نتایج نشان داد که هر دو روش دارای دقت مناسب برای پیشبینی فرسایش میباشند.
یکی از مناطقی که در ایران در چند دهه اخیر دچار تغییرات کاربری ارا ضی شده ،شهر مهر در جنوب ا ستان فارس ا ست.
شهر مهر به دلیل همجواری با صنایع بزرگ پارس جنوبی ،عسلویه ،نزدیکی به دریا و نیز همجواری با استانهای بوشهر
و هرمزگان دارای موقعیت ا ستراتژیک باالیی ا ست .این منطقه بر روی خاکهای ح ساس به فر سایش قرار گرفته ا ست
که اخیرا منجر به فرسایشهای خندقی بزرگی در منطقه گردیده است .هدف اصلی از انجام این پژوهش ،شناسایی عوامل
و مکانیزمهای موثر بر شـــکل گیری پدیده فرســـایش خندقی در محدوده مورد مطالعه و ارائه راهکارهای علمی و عملی
جهت کنترل این پدیده میباشد .در پژوهش حاضر به منظور افزایش دقت نقشه نهایی پهنهبندی فرسایش خندقی ،عالوه
بر شاخص اولیۀ مؤثر در رخداد فر سایش خندقی شامل شیب ،جهت شیب ،ارتفاع ،کاربری ارا ضی ،لیتولوژی ،فا صله از
جاده ،فا صله از رودخانه ،فا صله از آبراهه ،بارندگی ،خاک شنا سی و شاخص پو شش گیاهی ) ، (NDVIاز شاخصهای
ژئومورفومتریک مؤثر در رخداد فرســایش خندقی شــامل شــاخص موقعیت توپوگرافیک ) ،(TPIانحنای ســطح ،پروفیل
طولی ،پروفیل عر ضی ،طول شیب) ، (LSشاخص خی سی توپوگرافی) ، (TWIشاخص قدرت جریان ) ، (SPIشاخص
ناهمواری زمین) ،(TRIچگالی زهکش( )Ddو شــاخص همگرایی( )CIاســتفاده شــده اســت که آن را از مطالعات قبلی
متمایز میکند .در مرحله بعد با اســتفاده از روش تحلیل ســلســله مراتبی شــاخصهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و
اهمیت هر کدام از آنها شناسایی ،براساس توابع عضویت فازی ،نقشههای فازی مربوط به هر پارامتر تشکیل و در نهایت
نق شه مناطق م ستعد فر سایش خندقی تهیه شد .در ستی نق شه پهنهبندی حا صل ،با ا ستفاده از منحنی  ROCارزیابی و
راهکارهای الزم برای جلوگیری از پیشرفت این فرسایش ارائه شده است.
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در جنوب استان فارس در  27درجه و  24دقیقه تا  27درجه  36دقیقه شمالی تا  52درجه و  42دقیقه
تا  53درجه و  1دقیقه شرقی در بخش مرکزی شهرستان مهر قرار دارد (شکل  .)1منطقه مورد مطالعه در بین دو طاقدیس
با جهت شمال غرب -جنوب شرق بر روی رسوبات دوران چهارم زمین شناسی واقع شده است .مساحت منطقه مورد مطالعه
 220کیلومتر مربع میباشد کمترین ارتفاعات منطقه در دشت دامنهای در مرکز منطقه که فرسایش زیاد است قرار گرفته
است .حداقل ارتفاع در منطقه مورد مطالعه  405و حداکثر ارتفاع  1268متر میباشد .متوسط بارندگی و دمای ساالنه منطقه
به ترتیب  200میلی متر و  25درجه سانتی گراد میباشد .از دالیل انتخاب این منطقه جهت پژوهش میتوان به وجود
شرایط خاص توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه که سبب بوجود آمدن اشکال مختلف فرسایش ،و به مقدار
نسبت زیادی فرسایش خندقی گردیده است و موقعیت استراتژیک خاص شهر اشاره نمود .کاربری اراضی منطقه مورد
مطالعه ،شامل اراضی کشاورزی ،اراضی بایر ،اراضی جنگلی ،اراضی باغی ،اراضی مرتعی ،اراضی شور و اراضی شهری
میباشد و اراضی مرتعی با مساحت  309/35کیلومتر بیشترین درصد کاربری را دارا میباشند .مناطقی که دارای فرسایش-
پذیری زیاد از جمله فرسایش خندقی هستند در اراضی فاقد پوشش گیاهی مانند اراضی بایر قرار گرفتهاند و در این مطالعه
بررسی خواهند شد(شکل .)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

)machine learning (ML
Hembram, T.K. and Saha ,2020
3.
fuzzy-AHP
4.
)compound factor (CF
5.
Jainti River basin
2.
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خاک منطقه شامل خاکهای آنتی سول (مرکز منطقه) ،اریدی سول(مرکز منطقه) ،بدلند (جنوب منطقه) و اراضی کوهستانی
(شمال و بخش کوچکی از جنوب منطقه) میباشد .خاکهای اریدی سول منطقه مورد مطالعه دارای تخلخل زیاد و ظرفیت
نگهداری آب باالیی میباشند و همچنین دارای چگالی و وزن پایینی هستند .این خاکها در سراشیبیهای کم ،به خاطر
حاصلخیزی و ظرفیت نگهداری باالی آب دارای ارزش باالیی از لحاظ کشاورزی میباشند(غالمی .)1396 ،بخشی از منطقه
شامل اراضی بدلند است که اراضی نامرغوب با بارش کم است .این نواحی برای کشاورزی یا زمینهای چراگاهی تقریباً
فاقد ارزش است .خندقهای منطقه مورد مطالعه در جهتهای شمال ،شمال غرب و شمال شرق در اراضی بایر و خاکهای
انتی سول و اریدی سول واقع شده اند که محدودیتهایی جهت گسترش شهر در منطقه مورد مطالعه دارند(.شکل )2

شكل  .1موقعيت منطقه مورد مطالعه

شكل  .2نقشه كاربري اراضي منطقه مورد مطالعه
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مواد و روشها

به منظور شناسایی عوامل موثر بر فرسایش خندقی از منابع و اسناد کتابخانهای ،مقاالت ،گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی،
پایاننامهها و مشاوره با کارشناسان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان فارس استفاده گردید و در نهایت 19پارامتر موثر بر
فرسایش خندقی شناسایی و در این پژوهش بکار گرفته شد ،به منظور تهیه نقشه مناطق مستعد فرسایش خندقی از
دادههای شیب ،جهت شیب ،فاصله از جاده ،فاصله از رودخانه ،بارندگی ،طول شیب ،1خاک ،شاخص پوشش گیاهی،2
شاخص قدرت جریان ،3شاخص خیسی ،4پروفیل عرضی ،5شاخص ناهمواری زمین ،6پروفیل طولی ،7کاربری اراضی،
زمینشناسی(لیتولوژی) ،شاخص موقعیت توپوگرافی ،8ارتفاع ،چگالی زهکش 9و شاخص همگرایی 10استفاده شده است.
مراحل این پژوهش در شکل  ،3ارائه شده است .در ادامه روش تهیه نقشه هر کدام از این پارامترها به تفضیل بیان شده
است .نقشههای پهنهبندی تهیه شده در شکل ( )4نشان داده شده است.

تلفیق معیارها و پهنهبندی مناطق مستعد
فرسایش خندقی

وزندهی به هر معیاربراساس روش AHP

1

نقشههای توپوگرافی رقومی1:25000

1

دادههای هواشناسی

منابع داده

تهیه نقشههای رستری فازی شده هر معیار
بر اساس توابع عضویت فازی

نقشههای زمینشناسی1:100000

مناطق مستعد فرسایش خندقی

تهیه نقشههای پارامترهای موثر درفرسایش
خندقی

تصاویر ماهواره ای لندست 8

بازدیدهای میدانی

شكل  .3فلوچارت مراحل تعيين مناطق مستعد فرسايش خندقي

ارتفاع منطقه مورد مطالعه بین  1/530-1/005متر است که به جز نواحی کوچکی در جنوب و بخشهای شرقی منطقه
مورد مطالعه ،مابقی منطقه دارای ارتفاعات کمتر از  1/005متر میباشند .شایان ذکر است که برای تهیه نقشه ارتفاع منطقه
مورد مطالعه از مدل رقومی ارتفاع ( ) DEM11با قدرت تفکیک  30متر استفاده شده است .نقشههای شیب و جهت
شیب با استفاده از مدل رقومی ارتفاع تهیه شده است .نواحی دارای شیب کمتر از  5درجه مستعد فرسایش خندقی می
باشند(شکل.)4
برای تهیه نقشه شاخص همگرایی ( )CIاز رابطه( )1استفاده شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

)Length and Slope(LS
)Normalized Difference Vegetation Index(NDVI
3.
)Stream power index (SPI
4.
)Topographic wetness index (TWI
5.
profile curvature
6.
)Terrain Ruggedness Index(TRI
7.
plan curvature
8.
)Position Index (TPI
9.
)Drainage density(Dd
10.
)Convergence index(CI
11.
)Digital elevation model(DEM
2.
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1

𝐶𝐼 = (8 ∑8𝑖=1 𝜃𝑖 ) − 90°

رابطه() 1
 θزاویه بین سلولهای مجاور و سلولهای مرکزی میباشد.

نقشــه شــاخص همگرایی ( )CIمنطقه مورد مطالعه در  5کالس <38> ،38-9/01 ،9/01-11/3 ،11/3- 39/6 ،39/6
طبقه بندی شده است ،که مناطق مرکزی منطقه مورد مطالعه دارای مقادیر  CIکمتر از  100 /m 39/6میباشد.
به منظور محاسبه چگالی زهکش( )Ddبا داشتن طول آبراهههای منطقه مورد مطالعه و مساحت حوضه آبخیز از رابطه()2
ا ستفاده شده ا ست .الیه آبراهههای محدوده مورد مطالعه از نق شههای توپوگرافی رقومی  1:25000سازمان نق شهبرداری
استخراج شده است.
)𝑚( 𝑠𝑙𝑒𝑛𝑛𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑐ℎ

رابطه() 2

) 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2

= 𝑦𝑡𝑖𝑠𝑛𝑒𝐷 𝑒𝑔𝑎𝑛𝑖𝑎𝑟𝐷

نقشه پهنه بندی ( )Ddمنطقه مورد مطالعه در شکل ( )4نشان داده شده است .مقادیر  Ddمنطقه مورد مطالعه بین -1/25
 2/26میباشد که مناطق مرکزی دارای  Ddبین  km/km22/26-1/79میباشند.
جهت تهیه نقشه شاخص موقعیت توپوگرافی ( )TPIمنطقه مورد مطالعه از رابطه( )3استفاده شده است.
رابطه() 3

𝑛𝑇𝑃𝐼𝑖=𝑀0−∑𝑛−1𝑀𝑛⁄

که  Moارتفاع نقاط مدل تحت بررسی Mn ،ارتفاع  n ،Gridتعداد کل نقاط همسایه برای بررسی ارتفاع است .نقشه TPI

منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که نواحی مرکزی دارای  TPIبین  2/28-2/85میباشد که در (شکل  )4نشان داده شده
است.
نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه با استفاده از نقشههای زمین شناسی  1:100،000سازمان زمین شناسی تهیه گردید
که شامل مخروط افکنههای دشتهای پایینی و نهشتههای تراسهای درهای سازند کواترنری ،1سازند گچساران ،2سازند
آسماری  -جهرم،3سازند میشان 4سازند آغاجاری 5و سازند بختیاری 6میباشد .در منطقه مورد مطالعه ،سازندهای آسماری
– جهرم دارای حساسیت کمتری به فرسایش و سازندهای کواترنری ،آغاجاری و میشان دارای حساسیت باالیی به فرسایش
میباشند (شکل .)4
کاربری اراضی منطقه شامل باغ ،جنگل ،اراضی لخت ،کشاورزی ،شهری ،اراضی شور و اراضی مرتعی میباشد که بیشترین
بخش منطقه مورد مطالعه در طبقه مرتعی و بخشهایی از مرکز منطقه در کالس اراضی لخت واقع شدهاند و مستعد
فرسایش خندقی می باشند .به منظور تهیه این نقشه از الیه رقومی کاربری اراضی که در اداره کل منابع طبیعی استان
فارس طی مطالعات قبلی با استفاده از قابلیتهای پردازش تصاویر ماهوارهای و طبقهبندی نظارت شده تصاویر لندست 8
تهیه شده ،استفاده گردید (شکل .)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Qft2
Mgs
3.
Eoas-ja
4.
Mmn
5.
Muplaj
6.
lbk
2.
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به منظور تهیه نقشه طول شیب ( )LSاز رابطه( )4استفاده شده است(موری و همکاران.)1988،1
𝑛 )𝜃(sin

𝑚

𝐴

)
( ) 𝑆 ( = 𝑆𝐿
رابطه()4
22.13
0.0896
که در این رابطه  Asمساحت توزیع شده (متر)  θ،شیب بر حسب رادیان و  )0/0-56/4( mو  )1/1-3/2( nمیباشد.
نقشه  LSمنطقه مورد مطالعه نشان داده است که بیشتر منطقه مورد مطالعه دارای مقادیر کمتر از  )m/100( 12/8می
باشد(شکل .)4
به منظور تهیه نقشه پروفیل طولی منطقه مورد مطالعه از مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد مطالعه با قدرت تفکیک  30متر
استفاده شد .نقشه پروفیل طولی منطقه مورد مطالعه نشان داد که منطقه شامل سه بخش محدب ،مقعر و تخت میباشد
که نواحی مرکزی در طبقه تخت قرار گرفته اند (شکل.)4
مقادیر شاخص ناهمواری زمین()TRIمنطقه مورد مطالعه بین  20/76-1/97میباشد و نواحی مرکزی دارای مقادیر نزدیک
به  1/97میباشد(شکل.)4
نقشه پروفیل عرضی با استفاده از  Demمنطقه مورد مطالعه در محیط  GISتهیه گردید .بیشتر مناطق در محدوده -0/043
 0/28قرار دارند(شکل.)4
مقادیر بارندگی در منطقه مورد مطالعه بین  759-750میلی متر میباشد و نواحی پایین دست منطقه مورد مطالعه دارای
مقادیر بارندگی بیشتری میباشد .دادههای بارندگی منطقه مورد مطالعه از سازمان هواشناسی استان فارس در یک بازه
زمانی  10ساله تهیه شده است(شکل.)4
منطقه مورد مطالعه شامل یک آبراهه بزرگ در مرکز منطقه میباشد .آبراههها نقش مهمی در فرسایش خندقی دارند .به
طوریکه در منطقه مورد مطالعه به علت احداث مناطق مسکونی ،اختالل در شبکههای زهکشی ایجاد شده که این
دستکاری باعث پایداری و رشد خندقها در منطقه مورد مطالعه گردیده است .به همین منظور نقشه فاصله از رودخانه در
محیط  GISتهیه گردید(شکل.)4
با بررسی میدانی انجام گرفته ،مشخص گردید که راههای ارتباطی از دو جهت بر روی گسترش خندقها نقش دارند .یکی
پلهایی که جهت عبور رواناب در مسیر راههای اصلی که در نیمه جنوبی شهر واقع شده موجب تمرکز رواناب در پایین
دست جاده و در نتیجه گسترش خندقها شده ،و دیگری راههای فرعی که در حد فاصل خندقها و محدوده شهر قرار دارند
غالبا خاکی بوده ،تردد وسایل نقلیه در این مسیرها منجر به کاهش چسبندگی خاک و شسته شدن خاکها طی بارندگی
شده است که این امر منجر به فرسایش خندقی در منطقه شده است(غالمی و همکاران .)1396،با استفاده از نقشههای
توپوگرافی  1:25000سازمان نقشهبرداری ،جادههای ارتباطی موجود استخراج و نقشه فاصله از جاده تهیه گردید(شکل.)4
به منظور تهیه نقشه شاخص خیسی( )TWIاز رابطه( )5استفاده شده است(موری و همکاران)1988 ،2
رابطه()5

)𝛽(𝑇𝑊𝐼 = ln(𝐴𝑠/tan

که  Asمساحت و  βشیب است.
نقشه تهیه شده دارای مقادیر بین  11/69-5/84میباشد(شکل.)3
خاکهای منطقه مورد مطالعه در  3کالس آنتی سول ،بدلند و انسپتی سول طبقهبندی میشوند ،نیمه شرقی شامل خاک-
های انسپتی سول ،نیمه غربی شامل خاکهای بدلند و بخش مرکزی شامل خاکهای آنتی سول میباشد که حساسیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Moore and Wilson, 1992
Moore et al., 1998

1.
2.
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بیشتری نسبت به فرسایش دارند به منظور تهیه نقشه خاکشناسی محدوده مورد مطالعه از الیه رقومی نوع خاک استفاده
شده است ،این الیه از اداره منابع طبیعی استان فارس اخذ شده است( .شکل .)4
به منظور تهیه نقشه شاخص قدرت جریان (  ) SPIمنطقه از رابطه( )6در محیط  GISاستفاده شده است(موری و
همکاران.) 1988،
)𝛽(𝑆𝑃𝐼 = 𝐴𝑠 × tan
رابطه() 6
نواحی مرکزی منطقه مورد مطالعه دارای مقادیر کمتری نسبت به سایر بخشها میباشد (شکل .)3
به منظور تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی ( )NDVIاز تصاویر ماهواره لندست  8و رابطه( )7استفاده شده است.
𝑑𝑒𝑅𝑁𝐼𝑅−

= 𝐼𝑉𝐷𝑁
.
رابطه() 7
𝑑𝑒𝑅𝑁𝐼𝑅+
نقشه  NDVIمنطقه مورد مطالعه نشان میدهد که بخشهایی از نواحی مرکزی منطقه مورد مطالعه که شامل اراضی بایر
میباشد دارای مقادیر کمتر از  0/2و بخشهای کوچکی از مرکز منطقه ،شامل اراضی کشاورزی و مقادیر بیشتر از  0/8می
باشد .اکثر منطقه شامل اراضی مرتعی و  NDVIبین  0/2تا  0/4میباشد (شکل.)4

شكل  .4داده هاي ورودي منطقه مورد مطالعه
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ادامه شكل  .4داده هاي ورودي منطقه مورد مطالعه

منطق فازي

در منطق فازی ،هر منطقه با توجه به مقداری که معیار مورد نظر را رعایت میکند ،مقدار عضویتی میگیرد که بیانگر میزان
مطلوبیت آن ناحیه است .بدین معنی که هر ناحیه ،با مقدار عضویت باالتر از مطلوبیت باالتری برخوردار است .در منطق
فازی مسئله قطعیت موجود در منطق بولین وجود ندارد و هر الیه در مقیاسی بین صفر و یک درجهبندی میشود(لین 1و
همکاران ،)2006،یکی دیگر از عوامل موثر در استاندارد سازی نقشههای فازی تعیین حد آستانه میباشد که به آنها نقاط
کنترل گفته میشود .نکتهای که بایستی در انتخاب تابع به آن توجه داشت نوع کاهشی یا افزایشی بودن معیار مورد نظر
است (ولی زاده 2و همکاران .)2019 ،در این مطالعه از توابع عضویت خطی استفاده شد (رابطه  8و .)9
در این مطالعه برای تهیه نقشههای فازی شیب ،،شاخص ناهمواری زمین ،خاک ،ارتفاع ،شاخص خیسی ،کاربری اراضی،
شاخص قدرت جریان ،طول شیب ،جهت شیب از تابع ع ضویت خطی افزای شی (رابطه  )8و برای سایر پارامترها ،از تابع
عضویت خطی کاهشی استفاده شد (رابطه ( ) 9عرب عامری و همکاران .)2020 ،
xb


b p x p a
x  a 

0

f ( x)   x  b / a  b
1


رابطه(:)8


c



xb
bp xp
xc

1

f ( x )  c  x / c  b
0


رابطه() 9
به منظور تعیین نقاط  aو  bرابطههای  8و (9مقادیر حداکثر و حداقل) از اطالعات جدول ( )1برای هر یک از پارامتر ها
استفاده شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Lin et. Al, 2006
Valizadehet.al,2019
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جدول  .1محدوده بحراني براي تهيه نقشه فازي براي هر پارامتر
محدوده
-0.43-0.28
>7
>2000
-11.3-9
<100 , >400
S,W
>0
11-12
<12.8

روش

پارامتر
profile
lithology
Road
CL
Stream
aspect
pc
SPI
LS

محدوده
0.85-1.49
<5
250-350
<3.22
Entisols/inceptisols
<1990
<7.27
-3.3-2.9
Agriculture-forestrangeland

پارامتر
Dd
slope
Rainfall
TRI
Soil
elevation
TWI
TPI
LU

AHP

روش  AHPتوسط ساعتی ،در دهه  70میالدی پیشنهاد گردید که امروزه یکی از پرکاربردترین روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره ا ست .این روش برای حل م سائل بدون ساختار در زمینههای مختلفی به کار رفته ا ست .روش تجزیه و تحلیل
سلسله مراتبی برای یافتن وزن(اهمیت نسبی) و رتبهبندی هر یک از پارامترها به کار میرود.
(اولین گام در ) AHPترسیم یک نمایش گرافیکی از مسئله است کــــه در آن هدف ،معیارهای مناسب برای دستیابی به
هدف و گزینههای موردنظر نـشان داده میشود .در واقع در این مرحله سطوح مختلف تحلیل به صورت سلـسلهمراتبـی و
گرافیکی به ت صویر ک شیده می شوند .در سطح اول هدف قرار دارد کــــه در پــــژوهش حا ضر تعیین مکانهای م ستعد
فرسایش خندقی است .در سطح دوم معیارها یا سنجههایی که میتوان با آنها ب ـه ه ـدف م ـورد نظر دست یافت .در این
نوشتار برای رسیدن بـه هـدف مـوردنظر از  19معیـار طبیعـی استفاده شده است.
(گام دوم در ) AHPعناصر هر سطح نسبت به یکدیگر به صورت زوجی (دو به دویی) مقایسه شده و وزندهی می شوند.
مقایسه و وزندهی به عناص ـر در ی ـک م ـاتریس K×Kثبت میشود (در ای ـن بررس ـی ی ـک م ـاتریس .) 12×12
مقایسه زوجی به صورت ارزشگ ـذاری عن ـصر س ـطر نسبت به عنصر ستون صورت میگیرد و ب ـرای ارزشگ ـذاری نی ـز
معمـــوالً از یـــک مقیاس فاصلهای از  1تا  9استفاده میشود .هر چه مقدار ارزش داده شـــده بیـــشتر باشد نشاندهندة
اهمیت و ارجحیت بیشتر عنصر سطری نسبت به عنصر س ـتونی است .به طوری که ارزش  9بیانگر کامالً مهمتر و ارزش
یک بیانگر بـا ارجحیـت و اهمیت یکسان است (جدول .) 2
جدول  .2مقايسه  9كميتي ساعتي براي مقايسه دو دويي معيارها (برتوليني)2006 ،1
امتياز

تعريف

توضيح

(شدت اهميت)

در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند.

1
3

اهمیت مساوی
اهمیت اندکی بیشتر

5

اهمیت بیشتر

تحقق هدف اهمیت  iخیلی بیشتر از  jاست.

7

اهمیت خیلی بیشتر

تحقق هدف اهمیت  iخیلی بیشتر از  jاست

9

اهمیت مطلق

2و4و8

................

تحقق هدف اهمیت  iبیشتر از  jاست.

ا تحقق هدف اهمیت خیلی بیشتر  iنسبت به  jاست.
هنگامی که حالت های میانه وجود دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bertolini,2006
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به منظور بررسی دقت وزنها از نرخ سازگاری استفاده شد .نرخ سازگاری در روش ( )AHPشاخصی است ک ـه س ـازگاری
مقای ـسهه ـا را نشان میدهد .این نرخ گویای درجۀ صحت و دقت ارزشگ ـذاریه ـا در مقای ـسات زوجی است ،چنانچه
نرخ مذکور برابر وکمتر از  0/1باشد میتوان ارزشگذاریها و مقایسات را خوب و صحیح دانست ،در غیر این صــــورت
ارزش گ ـذاری و مقای ـسات زوجی باید دوباره انجام گرفته یا اصالح ش ـود .ن ـرخ س ـازگاری از طری ـق رابطه( )10محاسبه
میشود:
𝐶𝐼 = ∑λmax − n/n − 1
رابطه()10
در رابطه باال  λmaxعنصر بردار ویژه و  nتعداد معیارهاست.
بحث و يافتهها
روش فازي و AHP

به منظور تهیه نقشه مناطق مستعد فرسایش خندقی از توابع عضویت فازی برای تهیه نقشه فازی هر یک از پارامترهای
موثر استفاده شد .با استفاده از روابط  8و  9تابع عضویت با در نظر گرفتن حدود بحرانی برای هر یک از پارامترها طبق
جدول ( )1تعریف شد و نقشههای فازی برای هر یک از پارامترها تهیه گردید.

شكل.4نقشههاي فازي هر يک از پارامترها

68

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال دهم ،شماره  ،4بهار 1401

ادامه شكل.4نقشههاي فازي هر يک از پارامترها

در ادامه به منظور تهیه نقشه نهایی مناطق مستعد فرسایش خندقی ،با استفاده از روش  AHPمقایسه دو به دو هر یک از
پارامترها بر اساس درجه اهمیتی که هر یک از آنها دارند انجام شد .شایان ذکر است که از نظریات  20کار شناس منابع
طب یعی برای تعیین اهمیت هر یک از پارامترها به صورت کیفی ا ستفاده شد و در ادامه با ا ستفاده از نرم افزار Expert
 choicesنتایج کیفی به کمی تبدیل شدند و در نهایت وزن هر یک از پارامترها تعیین شد که نتایج آن در جدول ( )3آمده
است 9 .معیار اصلی(زمین شناسی ،شاخص پوشش گیاهی ،بارندگی ،شیب ،کاربری اراضی ،فاصله از جاده ،ارتفاع ،خاک و
جریان( 1دو به دو مقای سه شدهاند و نتایج در ستون آخر جدول آمده ا ست .پارامترهایی مانند ارتفاع ،شاخص خی سی،
شاخص ناهمواری زمین ،شاخص موقعیت توپوگرافی ،طول شیب ،جهت شیب ،شاخص قدرت جریان ،شاخص همگرایی،
پروفیل عرضــی و پروفیل طولی جز زیر معیارهای ارتفاع و فاصــله از رودخانه و چگالی زهکش در زیر شــاخه جریان قرار
گرفتند .طبق جدول ( ،)3م شخص می شود که زمین شنا سی دارای بی شترین تاثیر (وزن  )0/33و فا صله از جاده دارای
کمترین تاثیر (وزن  )0/001در تهیه نقشه مناطق مستعد فرسایش خندقی میباشد .شایان ذکر است که نرخ سازگاری در
این مقایسه زوجی برابر  0/08بدست آمد که چون کمتر از  0/1میباشد ،سازگاری مقایسهها قابل قبول میباشد .با توجه
به وزن های تعیین شده برای هر یک از پارامترها در نهایت نق شه مناطق م ستعد فر سایش خندقی تهیه شد که در شکل
( )5ن شان داده شده ا ست .نتایج وزندهی به این پارامترها م شابه مطالعات (عرب عامری و همکاران )2018 ،میبا شد .به
طوری که جنس سازند به عنوان مهمترین پارامتر در بررسی فرسایش خندقی در یک منطقه محسوب میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stream
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جدول .3وزن هر يک از پارامترهاي موثر در فرسايش خندقي با استفاده از روش AHP
شاخص
پارامتر

ليتولوژي

لیتولوژی

1

پوشش

بارندگي

شيب

گياهي

كاربري

ارتفاع

خاک

جريان

اراضي

وزن

فاصله
از
جاده

2
1

شاخص
پوشش
گیاهی
بارندگی

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

9
8

0/33
0/23

1

2
1

3
2
1

4
3
2

5
4
3

6
5
4

7
6
5

0/16
0/11
0/069

1

2
1

3
2
1

4
3
2

0/05
0/03
0/02
0/001

شیب
کاربری
اراضی
ارتفاع
جریان
خاک
فاصله از جاده

در حدود 50درصد از منطقه مورد مطالعه در کالسهای زیاد و خیلی زیاد قرار دارد که مستعد فرسایش خندقی می-
باشند(شکل  .)6با مطالعات میدانی منطقه مورد مطالعه مشخص شد که خندقهای حوضه مورد مطالعه در مناطق با
حساسیت بسیار زیاد و زیاد رخ داده است و بر روی اراضی کشاورزی و بایر به وقوع پیوسته است.
53°0'0"E

52°57'30"E

52°55'0"E

52°52'30"E

52°50'0"E

52°47'30"E

27°37'30"N

27°37'30"N

27°35'0"N

27°35'0"N

27°32'30"N

27°32'30"N

Fuzzy-AHP
27°30'0"N

27°30'0"N

·

High : 1
Low : 0

27°27'30"N

53°0'0"E

52°57'30"E

52°55'0"E

52°52'30"E

52°50'0"E

52°47'30"E

27°27'30"N

0 1 2 3 4
km

شكل  .5نقشه مناطق مستعد گسترش خندق با استفاده از روش AHPوFuzzy

همانطور که در شکل  5مشاهده میشود .بیشترین مناطق مستعد فرسایش خندقی در بخشهای شمال ،شمال غرب و
شمال شرق واقع شدهاند .با بازدیدهای میدانی مشخص شده است که عمده خندقهای منطقه مورد پژوهش نیز در همین
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بخشها قرار دارند .وندرکروکو 1و همکاران( ،)2003ساها 2و همکاران،2019،همبرام و ساها 2020، ،3با مطالعه خندقهای
منطقه به این نتیجه رسیدند که مدل تحلیل سلسله مراتبی( )AHPو توابع عضویت فازی قادر خواهند بود مناطق متأثر از
فرسایش خندقی را شناسایی کند که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
25
20

10

مساحت ()%

15

5
0
خیلی کم

کم

متوسط

خیلی زیاد

زیاد

شكل  .6مساحت هر يک از كالس هاي فرسايش خندقي

به منظور بررسی دقت دو نقشه فرسایش تهیه شده توسط تمامی پارامترها و پارامترهای انتخاب شده توسط الگوریتم انتخاب
ویژگی از جدول 4 ROCاستفاده شد که نتایج آن در شکل ( )7آمده است .با توجه به شکل مشخص میشود که AUC5
نزدیک به  88درصد دارای دقت باال در پیشبینی مناطق مستعد فرسایش خندقی هستند .کانوسنتی و همکاران )2018( 6
و آزاره و همکاران )2019( 7از نمودار  ROCبری تعیین دقت نقشههای فرسایش خندقی استفاده نمود .نتایج نشان داد که
استفاده از این روش برای بررسی دقت نتایج مفید میباشد.
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شكل .7نتايج منحني  ROCجهت تعيين صحت مدل

با توجه به اینکه به علت پیشروی روستا و زمینهای کشاورزی در منطقه که دارای خاکهای مستعد فرسایش با سازندهای
حساس به فرسایش است ،فرسایش خندقی ایجاد شده و خطر جدی برای اراضی روستایی و کشاورزی این منطقه محسوب
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میشود .در حقیقت با دخالتهایی که انسان در مناطق حساس به فرسایش میکند منجر به پیشروی این فرسایش و از
دست رفتن اراضی میگردد .که این نتایج با مطالعات ،عرب عامری و همکاران ( )2019مطابقت دارد ،ریجیدیک و همکاران(
 )2006کاربری اراضی را به عنوان یک متغیر در گسترش فرسایش خندقی بسیار تاثیر گذار دانستهاند و در بررسی خندقهای
جاوه در کشور اندونزی به این نتیجه رسیدند که تغییر در کاربری اراضی و شخم ناصحیح علت افزایش خندق در این منطقه
بوده است .اسچمیت و همکاران(  )2006به این نتیجه رسیدند که میزان فرسایش خندقی در ارتباط با تغییر کاربری در
جنوب شرقی لهستان است .مطالعات وندرکروکو و همکاران ( )2003در اسپانیا نشان داد که اقدامات ناموفق مدیریت زمین،
منجر به افزایش حجم فرسایش خندقی شده است .که این مطالعات با نتایج این تحقیق مطابقت دارد ،در منطقه مورد
مطالعه نیز مشخص شد که تغییرات کاربری اراضی منجر به تشدید فرسایش خندقی شده است .به طوری که با افزایش
اراضی کشاورزی و مسکونی میزان فرسایش خندقی افزایش یافته است و بیشترین تمرکز خندقها در اراضی بایر در مرکز
و اراضی مرتعی در شمال و جنوب منطقه مورد مطالعه میباشد .بررسی نتایج حاصل از واحدهای لیتولوژیکی نشان داد که
بیشترین خندقها در واحد سنگ شناسی آبرفتی کواترنری و آغاجاری رخ داده است که این امر نقش رسوبات سست و
منفصل در رشد خندق را نشان میدهد که با نتایج پژوهش زوکا و همکاران( ،)2006پویسن و همکاران( )2003مطابقت
دارد.
نتيجه گيري

در مطالعات فرسایش خندقی شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش فرسایش خندقی یکی از مهمترین عوامل برای
کنترل فرسایش خندقی به حساب میآید .در این مطالعه مناطق مستعد فرسایش خندقی شهر مهر در جنوب استان فارس
با استفاده از الگوریتم تصمیمگیری چند معیاره تعیین شد .نتایج نشان داد که مناطق واقع در مرکز منطقه مورد مطالعه
نسبت به سایر بخشها مستعد فرسایش خندقی میباشند .اثرات عوامل طبیعی در بیشتر موارد خارج از دسترس میباشد و
به سرشت سازندهای زمینشناسی ،خصوصیات فیزیکی منطقه(شیب ،توپوگرافی)  ،خصوصیات خاک و عوامل دیگر مربوط
میشود ولی تاثیر عوامل غیرطبیعی را نیز نمیتوان نادیده گرفت .تخریب شدید پوشش گیاهی بر اثر چرای مفرط دام مازاد
بر ظرفیت مراتع ،جاده سازیهای مکرر با توجه به حساسیت زیاد تشکیالت زمینشناسی منطقه خصوصا تشکیالت آغاجاری
و کواترنر به فرسایش و عدم رعایت اصول صحیح کشت و تناوب زراعی در اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی منطقه
که موجبات بر هم خوردن بافت و ساختمان خاک میشود .عوامل موثر در ایجاد و گسترش خندق در منطقه مورد مطالعه
را میتوان به دو گروه انسانی(استفاده نادرست از زمین ،چرای بیش از حد ،جادهسازی) و عوامل فیزیکی شامل (توزیع بارش،
توپوگرافی ،خصوصیات خاک و پوشش گیاهی) تقسیم نمود .در صورتی که نوع سازند زمینشناسی و رسوبات موجود
تعیینکننده اندازه و تراکم خندق در منطقه مورد مطالعه میباشد .در این مطالعه مشخص شد که تغییرات کاربر ی اراضی
منجر به تشدید فرسایش در منطقه شده است .به طوری که با افزایش اراضی کشاورزی و مسکونی در منطقه مورد مطالعه
میزان فرسایش خندقی افزایش یافته است .بنابراین با توجه به اینکه خاک منطقه مناسب جهت انجام عملیات بیولوژیک و
جلوگیری از پیشروی فرسایش خندقی در منطقه نیست ،بنابراین از روشهای مکانیکی برای کنترل آبراههها به منظور مهار
فرسایش باید استفاده نمود .همچنین با بهرهگیری از طرحهای مدیریتی اصالح خاک ،در طوالنی مدت با کشت گیاهان از
بروز سیالب در منطقه جلوگیری نمود .نتایج این تحقیق داللت بر تاثیر مثبت ویژگیهای نظیر توپوگرافی و سازندهای
زمینشناسی بر گسترش خندقها در تولید رسوب برای مناطق پاییندست دارد .این نتیجه به مدیران و مهندسین حفاظت
خاک توصیه میکند که در کاهش گسترش خندقها و کم کردن تولید رسوب بایستی به کنترل فرسایش در پیشانی آنها
توجه بیشتری داشت .همچنین بیان این نکته ضروری به نظر میرسد که بایستی تحقیقات بیشتری بر روی جریانهای
هیدرولوژی دامنههای دارای خندق و مکانیسم ایجاد و گسترش آنها از نظر ایجاد ،پدیده انحالل و راهکارهای کنترل در

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال دهم ،شماره  ،4بهار 1401

72

آینده صورت گیرد .بخش عمده اراضی منطقه ،شامل اراضی بایر در مرکز و اراضی مرتعی در شمال و جنوب منطقه مورد
مطالعه میباشد .بیشترین تمرکز خندقها در اراضی بایر ،جادههای ارتباطی آسفالته و غیرآسفالته و اراضی دیمزارهای حاصل
از تغییر مراتع و فاقد پوشش گیاهی مشاهده میشود .لذا بایستی در طراحی و ساخت جادهها اصول ایمنی الزم برای
پیشگیری از ایجاد خندق ها را به صورت رعایت اصول فنی در زهکشی رواناب تولیدی توسط جاده و حفاظت اراضی پائین
دست آبگذرهای جادهای توسط پوشش سنگریزه به منظور استهالک انرژی رواناب تولیدی و تبدیل دیمزارهای کم بازده
به مرتع مدنظر مدیران اراضی قرار گیرد .به منظور کاهش گسترش خندقها میتوان با استقرار پوشش گیاهی به کاهش
سطوح لخت و فاقد پوشش و افزایش ضریب زبری پرداخت تا میزان رواناب سطحی را کاهش داد .در مناطقی که جریان
سطحی در گسترش خندق نقش دارد ،ایجاد تاخیر در جریان و کم کردن دبی آن میتواند در تثبیت خندقها کمک نماید.
احیای پوشش گیاهی با افزایش زبری سطح و افزایش ماده آلی خاک ،در کنترل و کاهش خطر فرسایش خندقی ،موثر
میباشد .اصالح خاکهای شور و سدیمی به کمک اصالح کنندهها ،کمک موثری در کنترل خندق و کاهش خطر فرسایش
خندقی مینماید.
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