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فرسایشپذیری خاک و تغییرات مکانی آن در مناطق تحت عملیات حفاظت خاک
در منطقه بهبهان
ملیحه جهاندیده ،1علیرضا امیریان چکان ،*1محمد فرجی ،3مسعود جعفری زاده
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چکیده
برای کنترل فرسایش خاک اقدامات مختلفی انجام میگیرد که اطالع از تأثیر این گونه اقدامات اهمیت زیادی در مدیریت
فرسایش دارد .بههمین دلیل این مطالعه با هدف بررسی شاخص فرسایشپذیری خاک ( )Kو تغییرات مکانی آن در یک
منطقه تحت عملیات درختکاری و کنتورفارو و یک منطقه مشابه بدون این عملیات در منطقه چاهماری بهبهان (استان
خوزستان) انجام شد .تعداد  150نمونه خاک از پنج سانتیمتر سطحی برداشته شد و مقدار  Kبه روشهای ویشمایر و اسمیت
(روش  )Aو واعظی و همکاران (روش  )Bتعیین گردید .مدلسازی  Kبا استفاده از تکنیکهای نقشهبرداری رقومی خاک
( )DSMبر اساس متغیرهای محیطی استخراج شده از تصویر لندست  8و مدل رقومی ارتفاع ( )DEMو توسط مدلهای
جنگل تصادفی ( )RFو شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNانجام شد .میانگین  Kروشهای  Aو  Bبه ترتیب برابر با 0/067
و  0/006تن بر هکتار ساعت بر هکتار مگاژول میلیمتر بود .نتایج بیانگر همبستگی باال بین  Kبهدست آمده از هر دو روش و
دادههای سنجش از دور بود .بین  Kروش  Bبا برخی متغیرهای استخراج شده از  DEMهمبستگی معنیداری وجود داشت،
ولی بین این متغیرها با  Kروش  Aهمبستگی معنیداری وجود نداشت .نتایج مقایسه میانگینها نیز نشان داد بین میانگین
 Kبهدست آمده از روش  Aدر منطقه شاهد با منطقه اجرای عملیات کنترل فرسایش تفاوت معنیداری وجود داشت؛ ولی
این تفاوت برای  Kروش  Bمعنیدار نبود .ارزیابی کارآیی مدلها نشان داد که هر دو مدل  RFو  ANNکارآیی نسبتاً باالیی
در تخمین  Kاز طریق دو روش  Aو  Bداشتند و هر دو روش منجر به تخمینهای نااریب گردیدند .بهطورکلی ،نتایج نشان
داد که هر چند کارآیی روشهای  DSMدر مدلسازی  Kباال بود ،ولی نتایج کارایی مدلها و مقایسه تیمارهای مختلف
حفاظت خاک به روش تعیین  Kهمبستگی داشت.
واژهای کلیدی :فرسایش خاک ،مدلسازی مکانی ،نقشهبرداری رقومی خاک ،یادگیری ماشین
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شااابکههای عصااابی مصااانوعی ،درخت رگرسااایونی و
بردارهای ماشااین پشااتیبان اسااتفاده میشااود .در این
تحقیق از دو مدل روش جنگل تصااادفی ( )RF2و شاابکه
عصاابی مصاانوعی ( )ANN3اسااتفاده شااد .روش جنگل
تصاااادفی یک روش ناپارامتری و وابسااا ته به خانواده
روشهای تلفیقی ا ست که از روشهای ما شین یادگیری
در اواخر قرن نوزدهم به دسااات آ مد ند ( Dietterich,
 .)2000شبکه ع صبی م صنوعی یک روش شبیه سازی
بوده که از مطالعه سیستم مغز و شبکه عصبی موجودات
زنده ن شات گرفته ا ست ( .)McBratney et al., 2000در
م طال عات مت عددی از روش های سااانتی و  DSMبرای
تخمین و مدلسااازی  Kاسااتفاده شااده اساات .کمالی و
همکاران ( )Kamali et al., 2015بین  Kبهد ست آمده از
نموگراف وی شمایر و ا سمیت و شبیه ساز باران در منطقه
جنوب غربی تهران همبساااتگی کمی بهدسااات آوردند.
یا نگ و هم کاران ( )Yang et al., 2018از روش های
 DSMو هشاات مدل تجربی برای تخمین و مدلسااازی
شاخص  Kدر استرالیا استفاده کردند و کارآیی روشهای
 DSMرا با مقایسااه نتایج با مقادیر اندازهگیری شااده K
تااأ ییاادتااأ ییااد ن مودنااد .گاال م حماادی و ه مکاااران
( )Golmohamadi et al., 2018به مطالعه پهنهبندی K
با ا ستفاده از مدلهای جنگل ت صادفی و شبکه ع صبی
مصاانوعی پرداختند و نشااان دادند که شاااخصNDVI4
مهمترین متغیر کمکی در پیشبینی فرساااایش پذیری
خاک در منطقه بود .پاناگوس و همکاران ( Panagos et
 )al., 2014با ا ستفاده از مدل رگر سیون کیوبی ست برای
ارت باط بین متغیر های کمکی بهدسااات آ مده از مدل
رقومی ارتفاع و دادههای سنجش از دور با فرسایشپذیری
خاک ،م یانگین  Kرا برای ارو پا در حدود  0/032تن
هکتار ساااعت بر هکتار مگاژول میلیمتر برآورد کردند.
کالیکوو و همکاران ( )Kulikov et al., 2020با استفاده از
دادههای ساانجش از دور و شاااخصهای زمین ،نقشااه
فر سایشپذیری خاک در قرقیز ستان را تهیه کردند و به
این نتیجه رسیدند که فرسایشپذیری خاک ارتباط قوی
با دادههای سااانجش از دور و شااااخصهای زمین دارد.
وانگ و همکاران ( )Wang et al., 2018با شاااناساااایی
عوامل مؤثر بر تغییرات زمانی فر سایشپذیری خاک بیان

مقدمه
فرساااایش خاک یکی از مهمترین مشاااکالت خاک در
مناطق خشاااک و نیمهخشاااک ایران بوده که آگاهی از
میزان آن ،نقش مهمی در مدیریت و حفاظت خاک دارد
( .)Soofi & , 2017Emamiبرای ک ن ترل و کااا هش
فر سایش خاک اقدامات مختلفی در ک شورهای مختلف و
ایران انجام شده و می شود که اطالع از میزان مؤثر بودن
این ا قدا مات ک مک ز یادی به مدیر یت بهتر اراضااای و
کنترل فر سایش خاک میکند .یکی از شاخصهای مهم
برای برر سی و مدل سازی فر سایش خاک و طرحریزی و
اولویتبندی اجرای عملیات کنترل فرسااایش ،شاااخص
فرسایشپذیری خاک ( )Kاست ( ;Shabani et al., 2014
Addis & Klik, 2015; Wang et al., 2015; Yang et
 .)al., 2018حساسیت ذاتی خاک به فرسایش و سهولت

جدا شدن ذرات خاک بر اثر انرژی جنب شی قطرات باران
و جابهجایی آن به وسیله نیروی رواناب را توسط شاخص
 Kنشان میدهند (.)Veihe, 2002
بنابراین ،برای مدیریت بهتر فر سایش خاک و کنترل آن،
نیاز به دادههای مکانی و دقیق از معیارها و شاااخصهای
مرتبط با فر سایش قبل و بعد از اجرای عمیالت حفاظتی
اساات .به دلیل زمانبر و پرهزینه بودن روشهای ساانتی
برای تعیین  ،Kمیتوان از روشهای نق شهبرداری رقومی
خاک ( )DSM1ا ستفاده نمود .پایه و ا ساس  DSMمعادله
اساااکورپن ( )Scorpanاسااات که در آن ویژگی ها یا
کالسهای خاک با یک سااری متغیرهای محیطی ارتباط
داده می شود ( .)McBratney et al., 2003به این صورت
که در هر موقعیت مشاااهده خاک ،یک سااری متغیرهای
محیطی وجود دارد که همبستگی باالیی با خصوصیات یا
کالس های خاک دارند که یافتن این ارتباط و پیشبینی
ویژگی های خاک در نقاط دیگر ،منجر به تهیه نقشاااه
رقومی خاک می شود ( .)Zhou et al., 2010نقشهبرداری
رقومی خاک در واقع گ سترش یک مدل عددی یا آماری
از راب طه بین متغیر های محیطی و ویژگی های خاک
می باشاااد که از آن برای تخمین ویژگی ها و کالس های
خاک استفاده میشود (.)Minasny et al., 2010
برای برقراری ارتباط بین متغیرهای کمکی و خصوصیات
خاک از مدلهای مختلفی از جمله مدلهای رگر سیونی،

3. Artificial neural network
4. Normalized difference vegetation index

1. Digital soil mapping
2. Random forest
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کردند که فرسایش خاک به شدت تحت تأثیر ویژگیهای
ساااط خاک قرار دارد .با وجود مفید و مناساااب بودن
روشهای نقشااهبرداری رقومی در تخمین و مدلسااازی
خواص خاک از جم له  ،Kتعیین  Kبا اسااات فاده از این
روشها و تأثیر عملیات حفاظتی روی  Kبهطور همزمان
در ایران و اسااتان خوزسااتان کمتر مورد اسااتفاده قرار
گرفته ا ست .همچنین ح سا سیت خاکهای منطقه مورد
م طال عه به فرساااایش بهدل یل شااارایط اقلیمی و نوع
سازندهای زمین شنا سی ،تأییدکننده نیاز به برر سیها و
مطالعات بیشتر در زمینه فرسایشپذیری خاک و عوامل
مؤثر بر آن می باشاااد .ب نابراین ،در این تحقیق کارآیی
روشهااای  DSMدر تخمین و ماادلسااااازی مکااانی
فرساااایشپذیری خاک در مناطق تحت عملیات حفاظت
خاک در منطقه چاه ماری بهبهان اساااتان خوزساااتان
بررسااای گرد ید .همچنین تأثیر تأثیر عمل یات مختلف
حفاظت خاک روی  Kمورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز چاهماری با مساحت  1350هکتار در استان
خوزستان در فاصله  15کیلومتری غرب شهر بهبهان قرار
گرفته است (شکل  .)1حدود جغرافیایی این حوضه بین
طول شرقی  50درجه و  10دقیقه تا  50درجه و پنج
دقیقه و عرض شمالی  30درجه و  37دقیقه تا  30درجه
و  34دقیقه قرار دارد .ارتفاع متوسط و میانه حوضه
بهترتیب برابر با  398/66و  376متر از سط آبهای آزاد
و شیب متوسط حوضه  5/5درصد میباشد .منطقه مورد
مطالعه دارای آب و هوای گرم و خشک میباشد .متوسط
دمای ساالنه در طی دوره آماری  24/3درجه سلسیوس
و متوسط بارندگی ساالنه برابر  355/4میلیمتر میباشد
پوشش گیاهی منطقه بهصورت درختان و درختچهها،
بوتهایها ،گندمیان ،بقوالت و علفیها میباشد .از نظر
زمینشناسی منطقه در محدوده زاگرس چینخورده قرار
گرفته است و سازند منطقه بختیاری میباشد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه ،نقاط نمونهبرداری و نوع تیمارها
Figure 1. Location of the study area, sampling points and treatments

سال پیش انجام گرفته بود .با استفاده از طرح نمونهبرداری
تصادفی طبقهبندی شده تعداد  150نمونه خاک از کل
منطقه از عمق صفر تا پنج سانتیمتری برداشته شد
(شکل  .)1برای تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک منطقه ،نمونههای خاک هوا خشک ،از الک دو
میلیمتری عبور داده شد و به آزمایشگاه منتقل شدند .از

نمونهبرداری و تجزیه و تحلیلهای آزمایشگاهی

بهمنظور انجام تحقیق حاضر یک منطقه تحت عملیات
درختکاری و کنتورفارو و یک منطقه مشابه در کنار آن
و بدون عملیات حفاظتی به عنوان شاهد انتخاب گردید
(شکل  .)1عملیات کنترل فرسایش در منطقه مورد نظر
توسط اداره منابع طبیعی شهرستان بهبهان حدود 15
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روش هیدرومتری برای تعیین بافت خاک استفاده شد.
جرم ویژه ظاهری ( (Bdبا روش کلوخه اندازهگیری گردید.
از ویژگیهای شیمیایی خاک ،ماده آلی ،آهک pH ،و EC
اندازهگیری شد .از روش والکلی-بالک برای اندازهگیری
میزان ماده آلی استفاده شد (.)Walkley & Black, 1934
مقدار آهک خاک بر اساس مقدار مواد خنثی شونده
( (TNVاز واکنش خنثیسازی با اسید کلریدریک و سپس
تیتراسیون با سود ( (NaOHاندازهگیری گردید ( & Goh
 .)Mermut, 2007در این تحقیق  ECنمونههای خاک در
عصاره یک به پنج و با استفاده از دستگاه  ECمتر
اندازهگیری شد pH .خاکهای مورد مطالعه نیز در گل
اشباع و با استفاده از دستگاه pHمتر اندازهگیری شد.

مدلسازی ضریب فرسایشپذیری خاک

مدلسازی مکانی  Kبر اساس مدل  Scorpanارائه شده
توسط مک براتنی و همکاران ()McBratney et al., 2003
انجام گرفت .بر این اساس ،برای تخمین  Kاز متغیرهای
محیطی استفاده میشود که به تعداد زیاد قابل دسترس
هستند و با  Kهمبستگی باالیی دارند .متغیرهای محیطی
که نماینده فاکتورهای خاکسازی هستند از منابع
مختلفی از جمله تصاویر ماهوارهای و مدل رقومی ارتفاع
( )DEM1استخراج میشوند .متغیرهای محیطی استخراج
شده از  DEMبیشتر بیانگر پارامترهای توپوگرافی یک
منطقه هستند که تأثیرتأثیر زیادی روی خواص خاک و
توزیع مکانی آنها دارند .این متغیرها تأثیر زیادی روی
فرسایش ،رسوبگذاری ،رواناب و تجمع مواد و رطوبت در
خاک دارند .با توجه به اینکه ویژگیهای خاکها در مکان-
های مختلف معموالً متفاوت است ،جذب و انعکاس طیفی
آنها نیز متفاوت است ( & Andronikov
 .)Dorbrolv'skiy, 1991از اینرو ،تنوع ویژگیهای خاک
و نوع سط زمین را میتوان با استفاده از سنجش از دور
شناسایی کرد ( .)Metternicht & Zinck,1997بنابراین،
بازتاب طیفی خاکها و شاخصهای بهدست آمده از
باندهای تصاویر ماهوارهای میتوانند بیانگر برخی عوامل
خاکسازی از جمله موجود زنده (پوشش گیاهی و کاربری
اراضی) و مواد مادری باشند.
در این تحقیق ویژگیهای مانند درصد شیب ،ارتفاع،
شاخص خیسی توپوگرافی ،جهت شیب ،فاکتور LS
(حاصلضرب دو فاکتور درصد شیب و طول شیب به
عنوان فاکتور  LSشناخته میشود) ،عمق دره ،انحنای
سط  ،شاخص همواری دره با درجه تفکیک باال
( )MrVBF2و شاخص توپوگرافی برای شناسایی مناطق
مسط ) (MrRTF3از  DEMبا قدرت تفکیک  30متر
استخراج گردیدند .برای استخراج این متغیرها از نرمافزار
ساگا ( )SAGAاستفاده شد .روش استخراج تمام
متغیرهای یادشده توسط هنگل و رویتر ( & Hengl
 )Reuter, 2009شرح داده شده است .همچنین از تصویر
سنجنده  OLI4لندست  8با قدرت تفکیک  30متر
باندهای طیفی مختلف ( )B1, B2, B3, B4, B5, B7و
شاخصهایی از جمله شاخص کربنات ( )B3/B2و شاخص

تعیین شاخص فرسایشپذیری خاک

روش رایج تعیین  Kروش ویشمایر و اسمیت
( )Wischmeier & Smith, 1978میباشد که رابطه آن در
زیر ارائه شده است (رابطه  .)1با توجه به اینکه آهک خاک
میتواند از عوامل تأثیرتأثیرگذار روی  Kباشد و این عامل
در رابطه ویشمایر و اسمیت در نظر گرفته نشده است،
واعظی و همکاران ( )Vaezi et al., 2008برای خاکهای
آهکی ایران رابطه  3را پیشنهاد دادند .در این تحقیق K
بهدست آمده از هر دو روش مدلسازی گردید و نتایج با
هم مقایسه شد .در ادامه برای سهولت ،روش ویشمایر و
اسمیت بهعنوان روش  Aو روش واعظی و همکاران به
عنوان روش  Bنامگذاری میشوند.
)( 1
)100K = [2.1M1.14 ×10-4 (12 - %OM)] + [3.25 (S – 2)]+(P-3

)( 2
)M = (100 – C)(VFS + SI
)( 3
– K= 0.0123 – 5.7 ×10-5 C – 5.2 × 10-5 TNV
0.001129 PE
در این روابط :S ،کالس ساختمان خاک :P ،کالس

نفوذپذیری خاک :VFS ،شن خیلی ریز :SI ،درصد سیلت،
 :OMدرصد ماده آلی :C ،درصد رس :TNV ،درصد آهک،
 :PEنفوذپذیری و  :SAدرصد شن است .میزان نفوذپذیری
با وارد کردن مقادیر بافت خاک و جرم ویژه ظاهری در
نرمافزار  RETCمحاسبه گردید.

3. Multi-resolution ridge top flatness index
4. Operational land imager

1. Digital elevation model
2. Multi-resolution valley bottom flatness index
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 NDVIبهدست آمد .بر اساس مدل  ،Scorpanباید از
تابعی (مدلی) برای برقراری ارتباط بین متغیرهای کمکی
و دادههای اندازهگیری شده استفاده نمود تا از این تابع
بتوان برای تخمین ویژگیهای خاک در نقاط بدون
مشاهده استفاده نمود .در این تحقیق از دو مدل رایج RF
و  ANNاستفاده گردید .ورودیهای این دو مدل
متغیرهای کمکی بهدست آمده از  DEMو تصویر ماهواره-
ای و خروجی آنها ضریب  Kبود .در این تحقیق از
پرسپترون چندالیه ( )MLPکه از رایجترین الگوریتمها در
 ANNsاست استفاده گردید .کارآیی  MLPبه خاطر
توانایی آن در پردازش غیرخطی دادهها در الیه مخفی
است که برای محیطهای پیچیدهای مثل خاک مناسب
است .یک شبکه  MLPمعموال دارای سه الیه است؛ دادهها
از الیه وردوی به شبکه وارد میشوند ،در الیه مخفی
پردازش میشوند و خروجی شبکه الیه سوم را تشکیل
میدهد .روش  RFیک مدل یادگیری ترکیبی برای
رگرسیون و طبقهبندی است که توسط بریمن
( )Breiman, 2001ارائه گردید .یک جنگل که ترکیبی از
درختان تصمیمگیری تصادفی است بر اساس یک رویکرد
خود راهانداز ساخته شده و آموزش میبیند .هر درخت
آموزش دیده یک تخمین از متغیر هدف مورد نظر (در
این تحقیق  )Kبا استفاده از متغیرهای وابسته (متغیرهای
محیطی) بهدست میدهد .در نهایت میانگین تخمین همه
درختان بهعنوان تخمین نهایی در نظر گرفته میشود .در
این تحقیق از نرم افزارهای  R-Studioو  JMPبرای انجام
مدلسازیها استفاده گردید.

)CV (%
26
)(%
25
24
3
56
1
119

تجزیه و تحلیلهای آماری و اعتبارسنجی مدلها

بهمنظور ارزیابی تأثیر عملیات اصالحی و حفاظتی انجام
شده در منطقه (درختکاری و کنتور فارو) روی  Kاز آنالیز
واریانس یک طرفه ،آزمون دانکن و آزمون  tاستفاده
گردید .همچنین از معیارهای ضریب تبیین ( ،)R2ریشه
میانگین مربعات خطا ( )RMSEو میانگین خطا ()ME
برای بررسی کارآیی مدلها استفاده گردید.
نتایج و بحث
خالصه آماری ویژگیهای خاک

خالصه آماری ویژگیهای خاک منطقه در جدول ()1
ارائه شده است .تغییرات اجزاء بافت خاک از دامنه نسبتاً
وسیعی برخوردار است ،بهطوری که رس از هفت تا 35
درصد ،سیلت از  2/32تا  52/42درصد و شن از  17تا
 65/50درصد متغیر است .میزان تغییرات این سه جزء بر
اساس ضریب تغییرات شبیه هم و در حد متوسط است.
کمترین تغییرات خواص خاک در منطقه مربوط به  pHو
آهک (ضریب تغییرات به ترتیب یک و سه درصد) بوده
که بیانگر تغییرات کم عوامل اصلی کنترل کننده این
ویژگیها در منطقه از جمله مواد مادری است .میانگین
 pHخاکهای منطقه ( )7/46بیانگر این است که این
خاکها کمی قلیایی هستند .مقادیر  ECاز  0/14تا 2/82
دسیزیمنس بر متر متغیر است که بیانگر غلظت کم امالح
محلول در خاکهای منطقه است.

جدول  -1خالصه آماری ویژگیهای خاک منطقه مورد مطالعه
Table 1. Summary statistics of soil properties
Min
Max
Mean
Skew
7
35
14.91
0.921
2.32
52.42
29.85
0.263
17
65.50
38.75
0.605
41.02
50
47.65
-1.675
0.38
3.40
1.52
2.295
7.14
7.75
7.46
-0.109
0.14
2.82
0.57
2.29

Property
)Clay (%
)Silt (%
)Sand (%
)CaCO3 (%
)OM (%
pH
)EC (dS m-1

Min: minimum; Max: maximum; Skew: skewness; CV: coefficient of variation; OM: organic matter

همبستگی  Kبا ویژگیهای خاک و متغیرهای کمکی

به روش تخمین  Kهم بستگی دارد که دلیل آن میتواند

نتایج ارائه شده در جدول ( )2نشان میدهد که وجود

یکسان نبودن ویژگیهای مورد استفاده برای تخمین

همبستگی بین  Kو خصوصیات خاک عالوه بر نوع ویژگی

در روشهای مختلف باشد .همبستگی معنیدار شاخص
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 Kروش  Aبا  ECمیتواند مربوط به تأثیر غلظت امالح در

سنگین بودن این ذرات و مقاومت بیشتر به انتقال توسط

همآوری ذرات و بهبود ساختمان و در نتیجه کاهش

آب است .همچنین ذرات شن به دلیل درشت بودن و تأثیر

فرسایشپذیری خاک باشد و عدم همبستگی معنیدار با

روی آبگذری خاک ،روی فرسایشپذیری خاک هم مؤثر

شاخص  Kروش  Bمیتواند به دلیل عدم در نظر گرفتن

هستند .شن خیلی ریز+سیلت با

فرسایشپذیری روش A

ساختمان در رابطه پیشنهای توسط واعظی و همکاران

همبستگی معنیدار و مثبت دارد .دلیل این موضوع این

( )2008باشد .در خصوص تفاوت همبستگی ماده آلی با

است که ذرات سیلت و شن خیلی ریز نه چسبندگی ذرات

شاخص  Kبهدست آمده از دو روش هم میتوان تحلیلی

رس را دارند و نه به سنگینی ذرات شن هست و معموالً

مشابه  ECارائه داد .با وجود اینکه در روش  Bآهک به

حساسترین ذرات به فرسایش آبی هستند.

عنوان فاکتور مهمی در تخمین شاخص  Kدر نظر گرفته

نتایج نشاااان داد که بهطورکلی برخی خواص خاک روی
فرسااااایش پذیری خاک اثر معنیداری دار ند و برخی
ویژگی ها تأثیر ز یادی ندار ند ( جدول  .)2ب نابراین ،با
اطالع از این همبساااتگی ها میتوان روی عوامل مؤثر بر
فرساااایش خاک کنترل و مدیر یت بهتری ان جام داد.
بهعنوان مثال ،فرساااایش پذیری خاک با ماده آلی رابطه
منفی دارد که میتوان نتیجه گرفت هر اقدامی که باعث
افزایش ماده آلی خاک شود میتواند به کنترل فر سایش
ک مک ک ند .همچنین این ن تایج نشاااان داد که میزان
همبساااتگی خواص خاک با  Kتا حدودی به روش
اندازهگیری  Kهم بسااتگی دارد که این موضااوع اهمیت
روش به کار رفته را نشاااان میدهد .تحقیقات زیادی در
مورد تأثیر ویژگی های خاک بر فرساااایش پذیری انجام
گرفته ا ست .شواب و همکاران ()Schwab et al., 1981
بیان داشااتند که فرسااایشپذیری خاک با افزایش مقدار
ماده آلی کاهش مییابد که با نتایج این تحقیق همخوانی
دارد .ژانگ و همکاران ) )Zhang et al., 2008نشان دادند
کااه همبساااتگی منفی معنیدار بین مقاادار رس و
فرساااایشپذیری خاک وجود دارد که این نتایج با نتایج
تحقیق حاضاار همخوانی دارد .در پژوهشاای قاساامی و
مح مدی ( )Ghasemi & Mohammadi, 2003نشاااان
دادند که با افزایش درصد ماده آلی و رس ،فرسایشپذیری
کاهش می یابد که نتایج آن ها با نتایج پژوهش حاضااار
مطابقت دارد .ماده آلی موجود در خاک مانع از فروپا شی
خاکدانهها ) ،(Emadi et al., 2009کاهش فرسایشپذیری
خاک ،افزایش نگ هداری آب) ،)Rumpel, 2009افزایش
نفوذپااذیری خاااک ( )Arnau-Rosalen et al., 2008و
بهبود سااااخت مان خاک میگردد که نتی جه ن هایی آن
کاهش فر سایش میبا شد (.)Yousefifard et al., 2007
در پژوهشااای قاااسااامی و محماادی ( & Ghasemi

شده است ولی رابطه آن با شاخص  Kمعنیدار نشده است.
این موضوع میتواند مربوط به تغییرات کم آهک در
منطقه باشد (جدول  )1و بهدلیل تغییرات کم ،آهک نمی-
تواند عامل اصلی تغییرات ضریب  Kدر منطقه باشد .در
خاکهای منطقه مورد مطالعه واعظی و همکاران ()2008
ضریب تغییرات آهک برابر با  41درصد ،در حالی که در
تحقیق حاضر بعد از  pHآهک کمترین ضریب تغییرات با
مقدار سه درصد را داشت (جدول  .)1مشابه نتایج تحقیق
حاضر ،در مطالعه انجام شده توسط واعظی و همکاران
( )Vaezi et al., 2016در منطقه زنجان ،همبستگی
معنیداری بین آهک و فرسایشپذیری خاک بهدست
نیامد .تغییرات کم متغیرها و دامنه کم تغییرات آنها یکی
از دالیل شناخته شده در پایین بودن ضریب همبستگی
آنها است ( .)Goodwin & Leech, 2006آبگذری خاک
با فرسایشپذیری بهدست آمده از هر دو روش همبستگی
معنیدار و منفی دارد که دلیل آن استفاده از این پارامتر
در تخمین شاخص  Kدر هر دو روش و همچنین کاهش
فرسایش و رواناب بهدلیل آبگذری بیشتر خاک است.
شاخص فرسایشپذیری بهدست آمده به روشهای  Aو B

با رس و شن همبستگی معنیدار منفی دارد و این شاخص
به روش  Aبا سیلت همبستگی مثبت دارد .سیلت بهدلیل
اینکه نه چسبندگی ذرات رس را دارد و نه سنگینی ذرات
شن را ،فرسایشپذیرتر هست

( & e.g., Bonilla

 )Johnson, 2012; Ostovari et al., 2018و ذرات رس
بهدلیل چسبندگی باالتر و همچنین کمک به تشکیل
ساختمان خاک ،فرسایشپذیری کمتری دارند .دلیل
همبستگی منفی ذرات شن با فرسایشپذیری خاک
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شااامال غربی ایران به این نتیجه رسااایدند که از بین
ویژگیهای خاک تنها همبستگی شن درشت ،مقدار ماده
آلی و آهک با فرسایشپذیری معنیدار بود.

 )Mohammadi, 2003نشاان دادند که با افزایش درصاد
ماده آلی و رس ،فر سایشپذیری کاهش مییابد که نتایج
آن ها با ن تایج پژوهش حاضااار م طاب قت دارد .واعظی و
همکاااران ( )Vaezi et al., 2008در خاااکهااای آهکی

جدول  -2ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص فرسایشپذیری ( )Kو خصوصیات خاک
Table 2. Pearson correlation coefficient between soil erodibility index (K) and soil properties
Organic
Very fine
Fine
Method
EC pH
Lime Infiltration
Clay
Silt
Sand
matter
sand + Silt
sand
-0.188* 0.058
*-0.753
**0.00 -0.364
**0.368
**0.069 -0.758** 0.306** -0.263
Method A
**0.224** -0.390** -0.314** -0.348

-0.136

**-0.987

-0.120

0.130

-0.102 0.054

Method B

*  ** ،به ترتیب معنیدار بودن در سط احتمال  5و  1درصد را نشان میدهد .روش  Aروش ویشمایر و اسمیت و روش  Bروش واعظی و همکاران است.
*, ** indicate significant difference at the 5% and 1% levels, respectively. Method A is Wischmeier and Smith and method B is Vaezi, et al.

استخراج شده از  ،DEMفقط تعداد کمی از آنها با
همبستگی داشتند .همچنین نتایج بیانگر این است که
هیچ کدام از این متغیرهای کمکی با  Kبهدست آمده از
روش  Bهمبستگی نداشتند.

نتایج همبستگی بین برخی پارامترهای بهدست آمده از
مدل رقومی ارتفاع که حداقل با  Kبهدست آمده از یکی
از روشها همبستگی معنیداری داشتند ،در جدول ()3
نشان داده شده است .با وجود تعداد زیاد متغیرهای

K

جدول  -3ضریب همبستگی بین پارامترهای بهدست آمده از مدل رقومی ارتفاع و فرسایشپذیری
Table 3. Correlation coefficient between parameters obtained from digital elevation model and
erodibility
)K (method B

Terrain attributes

)K (method A

*0.172

0.085

Channel Network Base Level

**0.241

-0.084

Vertical Distance to Channel Network

*-0.197

-0.077

Depth of the valley

**0.232

-0.036

Relative Slope Position

* ** ،به ترتیب معنیدار بودن در سط احتمال  5و  1درصد را نشان میدهد.
*, ** indicate significant difference at the 5% and 1% probability levels, respectively.

)2018همخوانی دارد .نبی اللهی و همکاران ( Nabiollahi

بر خالف متغیرهای استخراج شده از  ،DEMتقریباً همه
متغیرهای استخراج شده از تصویر ماهوارهای با  Kبهدست
آمده از هر دو روش  Aو  Bهمبستگی معنیداری داشتند
(جدول  .)4نتایج نشان میدهد همه متغیرهای کمکی
بهدست آمده از تصویر ماهوارهای با  Kبهدست آمده به
روش  Aهمبستگی معنیداری در سط یک درصد دارند.
بهطورکلی این همبستگی با  Kروش  Bکمتر و برای برخی
متغیرها مثل شاخص شوری ،شاخص پوشش گیاهی،
شاخص پوشش گیاهی تعدیل شده نسبت به خاک و باند
 ،7این همبستگی معنیدار نیست.
نتایج تحقیق حاضر بیانگر همبستگی معنی¬دار بین  Kبا
موقعیت نسبی شیب ،عمق دره ،فاصله عمودی تا شبکه
کانال و سط پایه شبکه کانال بود (جدول  )3که با نتایج
تحقیق گل¬محمدی و همکاران ( Golmohamadi et al.,

)et al., 2014از تصاویر ماهواره¬ای و پارامترهای سرزمین
برای نقشه¬برداری رقومی خاک استفاده کردند و نشان
دادند که شاخص خیسی ،شاخص همواری دره ،ارتفاع،
طول شیب و باند  3از مؤثرترین متغیرهای مورد استفاده
در نقشه¬برداری رقومی بوده¬اند .نتایج همبستگی بین
 Kو متغیرهای کمکی بیانگر اهمیت خیلی بیشتر
داده¬های بهدست آمده از تصویر ماهواره¬ای در توزیع
مکانی شاخص  Kبود (جداول  3و  .)4این می¬تواند به
کوچک بودن منطقه و اندازه پیکسل¬های  DEMمنطقه
ارتباط داشته باشد .تغییرات پارامترهای توپوگرافی معموالً
از متغیرهای استخراج شده از  DEMقابل بررسی و
توصیف هستند.
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جدول -4ضریب همبستگی بین شاخصهای به دست آمده از تصاویر ماهوارهای و فرسایشپذیری
Table 4. Correlation coefficient between indices derived from satellite images and erodibility
Spectral indices
)K(method B
)K (method A
Clay index
**0.278
**-0.480
Carbonate index
*-0.192
**0.408
Salinity index
-0.150
**0.427
Brightness index
*-0.178
**0.361
Vegetation index
0.150
**-0.427
Intensity index
*-0.179
**0.408
Modified soil vegetation index
0.150
**-0.427
index vegetation index
Relative
0.144
**-0.406
Normalized salinity index
**0.279
**-0.483
Gypsum index
0.038
**0.239
Band 2
*-0.188
**0.405
Band 7
-0.150
**0.416
Band 8
*-0.202
**0.413
* **،به ترتیب معنیدار بودن در سط احتمال  5و  1درصد را نشان میدهد.
*, ** indicate significant difference at the 5% and 1% probability levels, respectively.

میلیمتر میباشد .همچنین نتایج آزمون  tدر سط
احتمال پنج درصد بیانگر اختالف معنیدار بین میانگین
شاخص فرسایشپذیری بهدست آمده از دو روش است
(جدول  .)5این نتیجه نشان میدهد بسته به روش تخمین
 ،Kممکن است نتایج کامالً متفاوتی بهدست آید .در نتیجه
در مطالعات فرسایش خاک باید این موضوع مورد توجه
قرار گیرد.
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق میانگینهای
شاخصهای فرسایشپذیری روش  Aو روش  Bبه ترتیب
برابر با  0/067و  0/006تن بر هکتار ساعت بر هکتار
مگاژول میلیمتر برآورد گردیدند (جدول  . )5گاپتا و
کومار ( )Gupta & Kumar, 2017در یکی از حوزههای
آبخیر کشور هند فرسایشپذیری خاک را بین  0/039تا
 ،0/064جعفری و همکاران ()Jafari Honar et al., 2014
میزان فرسایشپذیری را برای خاکهای لسی استان
گلستان حدود  0/04تا  ،0/08گلمحمدی و همکاران
( )Golmohamadi et al., 2018برای خاکهای دهگالن
در استان کردستان بین  0/01تا  0/04و واعظی و
همکاران ( )Vaezi et al., 2008در خاکهای آهکی غرب
کشور مقدار آن را بین 0/0254تا  0/0492تن بر هکتار
ساعت بر هکتار مگاژول میلیمتر تخمین زدند .حسینی و
همکاران ( )Hussein et al., 2007مقدار  Kرا در شمال
عراق  0/027تا  0/069و کالی و همکاران ( Kouli et al.,
 )2009در چین مقدار آن را بین  0/02تا  0/04تن بر
هکتار ساعت بر هکتار مگاژول میلیمتر برآورد نمودند.

چون این تغییرات در منطقه بیشتر بهصورت موضعی و
در فواصل کوچک بود ،برخی از آنها توسط DEM
بهخوبی قابل توصیف نبودند .باال بودن همبستگی بین K
با متغیرهای بهدست آمده از تصویر سنجده لندست
(جدول  )4بیانگر مناسب بودن این دادهها برای مدلسازی
و تخمین  Kدر منطقه بود .بهعنوان مثال  NDVIیکی از
رایجترین شاخصهای ماهوارهای میباشد که بیانگر میزان
پوشش گیاهی میباشد .این شاخص ارتباط زیادی با
پوشش گیاهی و در نتیجه مقدار ماده آلی خاک یک
منطقه دارد .مشاهده بیشترین مقدار این شاخص در
منطقه عملیات اصالحی و کمترین آن در منطقه شاهد
دلیلی بر ارتباط آن با پوشش گیاهی و ماده آلی میباشد.
از این شاخص بهطور گستردهای در نقشهبرداری رقومی
خاک استفاده شده است ( Hengl et al., 2007: Nield et
.)al., 2007
شاخص فرسایشپذیری خاک

نتایج پارامترهای آماری مربوط به شاخص فرسایشپذیری
خاک در جدول ( )5آورده شده است .نتایج نشان میدهد
که میانگین شاخص فرسایشپذیری روش  Aبرابر با
 0/067تن بر هکتار ساعت بر هکتار مگاژول میلیمتر و
دامنه تغییرات آن بین  0/025تا  0/087تن بر هکتار
ساعت بر هکتار مگاژول میلیمتر است .میانگین شاخص
فرسایشپذیری روش  Bبرابر با  0/006تن بر هکتار
ساعت بر هکتار مگاژول میلیمتر و دامنه تغییرات آن بین
 0/002تا  0/008تن بر هکتار ساعت بر هکتار مگاژول
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جدول  -5آمارههای توصیفی شاخص فرسایشپذیری
Table 5. Descriptive statistics of erodibility index
Minimum
Maximum
Mean
SD

Erodibility

0.13

0.009

0.067a

0.087

0.025

Method A

0.16

0.001

0.006b

0.008

0.002

Method B

 SDو  CVبه ترتیب انحراف معیار و ضریب تغییرات هستنند .حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار بین میانگین شاخص فرسایشپذیری
بهدست آمده از دو روش در سط احتمال  5درصد است.

SD and CV are standard deviation and coefficient of variation. Different letters indicate significant difference of
means of soil erodibility at the 0.05 probability level.

مقدار  Kروش دیگر استفاده کرد .همچنین عدم وجود
همبستگی بین مقادیر  Kنشان میدهد روش تخمین K
تأثیر زیادی در مقادیر بهدست آمده دارد و بهتر است تا
حد امکان برای هر منطقه مقدار  Kبه روش مستقیم و در
صحرا بهدست آید.

در شکل ( )2همبستگی بین شاخص  Kبهدست آمده از
دو روش  Aو  Bنشان داده شده است .روند همبستگی
نشان دادهشده بیانگر عدم وجود ارتباط خاصی بین K
بهدست آمده از دو روش میباشد .این نتیجه در تأیید
اختالف معنیدار بین میانگین  Kدو روش (جدول ،)5
بیانگر این است که نمیتوان از یک روش برای تخمین
R² = 0/0674

0/08
0/06
0/04
0/02
0/009

0/005

0/007

0/003

0
0/001

)K (Wischmeier and Smith

0/1

)K (Vaezi et al.
شکل  -2همبستگی بین شاخص فرسایشپذیری به دست آمده از دو روش واعظی و همکاران و روش ویشمایر و اسمیت.
Figure 2. Correlation between soil erodibility indices estimated by Vaezi et al. and Wischmeier and Smith
methods.

مشخص کرد که شاخص فرسایشپذیری به روش
درگروههای مورد بررسی تفاوت معنیداری ندارد (شکل
 .)3نتایج آزمون  tنشان داد که بین شاخص فرسایش-
پذیری بهدست آمده از روش  Bدر منطقه شاهد با منطقه
عملیات اصالحی تفاوت معنیداری وجود ندارد (شکل .)3
نتایج نشان داد که عملیات حفاظت خاک (درختکاری و
کنتور فارو) روی شاخص  Kبهدست آمده از روش  Aتأثیر
معنیداری داشت در حالی که این تأثیر روی شاخص
بهدست آمده از روش  Bمعنیدار نبود (شکل  .)3این یافته
نشان میدهد که روش تعیین شاخص  Kمیتواند در نتایج
بهدست آمده تأثیر زیادی داشته باشد که این تفاوت باید
در تجزیه و تحلیل نتایج در نظر گرفته شود .درختکاری
باعث افزایش ورودی ماده آلی به خاک و در نتیجه بهبود
ساختمان خاک ،افزایش نفوپذیری خاک ،کاهش سرعت

اثر عملیات حفاظتی روی شاخص فرسایشپذیری

B

نتایج تجزیه واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت
معنیداری بین تیمارهای مختلف از نظر مقدار  Kوجود
دارد .برای مشخص کردن این که این تفاوت بین چه
تیمارهایی است از آزمون دانکن استفاده شد .مقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون دانکن مشخص کرد که
شاخص فرسایشپذیری در منطقه شاهد نسبت به دو
منطقه دیگر (درختکاری و کنتورفارو) ،بهصورت معنی-
داری بیشتر است در صورتی که این شاخص بین دو
منطقه درختکاری و کنتورفارو تفاوت معنیداری ندارد
(شکل  .)3نتایج آزمون  tنشان داد که بین شاخص
فرسایشپذیری بهدست آمده از روش  Aدر منطقه شاهد
با منطقه عملیات اصالحی تفاوت معنیداری وجود دارد
(شکل  .)3مقایسه میانگینها بر اساس آزمون دانکن
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رواناب و در نهایت کاهش فرسایش خاک میشود.
همچنین عملیات کنتور فارو با افزایش نفوذ آب به درون
خاک و کاهش سرعت رواناب باعث افزایش رطوبت خاک
و بهبود پوشش گیاهی و در نهایت افزایش ماده آلی خاک
میگردد .با توجه به اهمیت ماده آلی در تغییرات
فرسایشپذیری خاک ،در شکل ( )4میانگین ماده آلی در
منطقه شاهد با منطقه تحت عمیلت حفاظتی مقایسه شده
)(B

0/006
0/004
0/002
0
contour furrowing afforestation

afforestation

0/004
0/002
0
Control

contour furrowing

b

)K (t.ha.h/ha.Mj.mm

0/006

afforestation and
contour furrowing

0/02

)(C

a

0

Control

0/1
0/08
0/06
0/04
0/02

Control

afforestation and
contour furrowing

)K (t.ha.h/ha.Mj.mm

0/008

a

0/04

0/01

a

b

0/08
0/06

Control

()D

a

)K (t.ha.h/ha.Mj.mm

0/008

a

0/1

)K (t.ha.h/ha.Mj.mm

a

)(A

0/01

a

a

است .نتایج بیانگر تأثیر معنیدار عملیات انجام شده در
منطقه روی مقدار ماده آلی خاک است؛ بهطوریکه ماده
آلی در مناطق درختکاری شده و تحت عملیات کنتور
فارو با مقدار متوسط  1/61درصد به طور معنیداری
بیشتر از منطقه شاهد با میانگین ماده آلی  1/29درصد
است.

0

شکل -3تأثیر درختکاری و کنتور فارو روی فرسایشپذیری روش ویشمایر و اسمیت ( )Aو روش واعظی و همکاران ( )Bدر مقایسه
با شاهد با استفاده از آزمون دانکن .مقایسه مناطق تحت عملیات حفاظتی (کنتور فارو و درختکاری) با مناطق بدون عملیات
حفاظتی (شاهد) با استفاده از آزمون  tاز نظر شاخص فرسایشپذیری روش ویشمایر و اسمیت ( )Cو روش واعظی و همکاران (.)D
Figure 3. Influence of afforestation and contour furrowing on erodibility by Wischmeier and Smith (A) and
Vaezi et al. (B) methods compared to control using Duncan test. Comparison of protected areas (afforestation
and contour furrowing) with control using t-test in terms of the erodibility indices obtained by Wischmeier
and Smith (C) method Vaezi et al. (D) methods.

a

1/5
1
0/5

)OM (%

b

2

0
Control

Afforestation and contour
furrowing

Treatment
شکل  -4مقایسه میانگین مقدار ماده آلی در منطقه درخت کاری شده و کنتور فارو با منطقه شاهد بر اساس آزمون  .tحروف متفاوت
روی ستونها بیانگر اختالف معنی دار در سطح  1درصد است.
Figure 4. Comparison of means of soil organic matter (OM) using t-test in areas under afforestation and
contour furrowing with control area. Different letters on the bars indicate significant difference at the 0.01
probability level.
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در نتیجه کاهش ورود ماده آلی به خاک باشد .مقدار خیلی
کم فرسایشپذیری در شرق منطقه به دلیل احداث بند
در این منطقه و تجمع آب و در نتیجه افزایش رشد
گیاهان و افزایش ماده آلی خاک در این محدوده است .لی
و همکاران ( )Li et al., 2008در پژوهشی در منطقه نیمه-
خشک چین نتیجه گرفتند که کنتورفارو ،باعث کاهش
رواناب و افزایش پوشش گیاهی در آن منطقه شده است
که با مطالعه حاضر همخوانی دارد .پانام تارانیکول و
همکاران ) )Panomtaranichagul et al., 2005به این
نتیجه رسیدند که کنتورفارو به همراه مالچ تأثیر عمدهای
را در حفاظت آب و خاک و کنترل فرسایش خاک دارد.
همچنین نتیجه این تحقیق با مطالعهای که جفری (2005
 ) Jeffrey,انجام داد و نتیجه گرفت که مقدار حفاظت
خاک در منطقه عملیات حفاظتی اختالف معنیداری
نسبت به منطقه شاهد داشت ،هماهنگی دارد.

توزیع مکانی فرسایشپذیری خاک

بهعنوان نمونه نقشه توزیع مکانی  Kبهدست آمده از روش
ویشمایر و اسمیت که توسط مدل  RFتخمین زده شده
است در شکل ( )5ارائه شده است .این نقشه نشان میدهد
بیشترین مقادیر فرسایشپذیری در مناطق شمال غربی
و شمال شرقی منطقه و کمترین مقادیر در بخشهای
شرقی ،جنوبی و مرکزی وجود دارد .بر اساس این نقشه،
کمترین مقدار فرسایشپذیری مربوط به محدوده با انجام
عملیات اصالحی به دلیل برخورداری از پوشش گیاهی و
ماده آلی بیشتر و بیشترین میزان فرسایشپذیری مربوط
به منطقه بدون عملیات اصالحی بهدلیل پوشش گیاهی
خیلی ضعیف بود .باال بودن فرسایشپذیری در بخشهای
شمال شرقی منطقه با وجود انجام عملیات حفاظتی ،می-
تواند بهدلیل نزدیکی این قسمتها به جاده منطقه
تفریحی چاه ماری و در نتیجه تردد زیاد و استفاده از
شاخههای درختان و بوتههای کاشته شده برای سوخت و

شکل -5نقشه توزیع مکانی فرسایشپذیری خاک به دست آمده از متغیرهای محیطی با استفاده از مدل جنگل تصادفی
Figure 5. Spatial distribution of soil erodibility obtained from environmental variables using random forest
model

خطا نشان میدهد که تخمینهای هر دو مدل بر اساس
هر دو روش دارای مقداری بیش برازش (مقادیر مثبت
میانگین خطا) میباشند (بهغیر از تخمینهای جنگل
تصادفی برای مقادیر  Kبه روش  Aکه بهطور متوسط کم
برازش شدهاند).
نتایج ارزیابی کارآیی مدلها نشان داد هر چند که بسته
به روش تخمین  Kکارایی دو مدل  RFو  ANNتا
حدودی متفاوت بود ،ولی این تفاوت زیاد نبود (جدول )6

کارآیی مدلهای مورد استفاده

نتایج مقایسه کارایی مدلها در جدول ( )6آمده است .هر
چه آمارههای ریشه میانگین مربعات خطا کمتر و ضریب
تبیین بیشتر باشد کارایی مدل بیشتر است .نتایج این
بررسیها نشان میدهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی
عملکرد خوبی را در برآورد فرسایشپذیری خاک به روش
 Bو مدل جنگل تصادفی عملکرد بهتری برای پیشبینی
فرسایشپذیری به روش  Bداشته است .مقادیر میانگین
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فرسایشپذیری خاک داشت .محمودآبادی و همکاران
( )Mahmoudabadi et al., 2018به ارزیابی عملکرد
رگرسیون چند متغیره ،شبکه عصبی مصنوعی و برنامه-
ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک پرداختند و نشان دادند که مدل شبکه
عصبی دارای دقت باالتری بوده است .امیریان چکان و
همکاران ()Amirian-Chakan et al., 2017, 2019
کارایی خوب  ANNsدر مدلسازی سه بعدی ماده آلی
خاک و کارایی باالی  RFدر مدلسازی بافت خاک با
استفاده از تکنیکهای نقشهبرداری رقومی را تأیید
نمودند .این دو پارامتر از عوامل مهم تأثیرگذار روی K
هستند.

و هر دو مدل از کارایی نسبتاً باالیی برخوردار بودند.
کارایی باالی مدلهای  ANNsبه دلیل توانایی آنها در
پیدا کردن روابط غیر خطی بین متغیرهای مستقل و
وابسته در محیطهای پیچیده است .کارایی باالی  RFبه
دلیل توانایی باالی آن در پیدا کردن ارتباطات در داده-
های پیچیده و نامنظم و همچنین پایین بودن واریانس
تخمینها و نااریب بودن تخمینهاست .کارایی این دو
مدل در نقشهبرداری رقومی خاک در مطالعات متعددی
تأیید شده است .گل محمدی و همکاران
( )Golmohamadi et al., 2018از شبکههای عصبی
مصنوعی برای پیشبینی فرسایشپذیری خاکهای
منطقه دهگالن استفاده کردند و نتایج آنها نشان داد که
شبکههای عصبی مصنوعی دقت الزم را در برآورد

جدول  .6آمارههای اعتبارسنجی مدلهای استفاده شده برای تخمین فرسایشپذیری خاک
Table 6. Validation statistics of the used models for predicting soil erodibility
Model
ME
RMSE
R2
)Artificial neural network (Method A
0.0002
0.004
0.60
)Random forest (Method A
-0.00043
0.000009
0.76
)Artificial neural network (Method B
-0.00001
0.0005
0.70
)Random forest (Method B
0.00009
0.000002
0.66
ME and RMSE are mean error and root mean square error respectively

داد که عملیات کنترل فرسایش خاک روی  Kبهدست
آمده از روش ویشمایر و اسمیت تأثیر معنیداری داشت و
باعث کاهش این شاخص در منطقه حفاظتشده گردیده
بود .عالوهبر این ،بین دو نوع عملیات اصالحی
(درختکاری و کنتور فارو) از نظر شاخص  Kتفاوت
معنیداری وجود نداشت که بیانگر تأثیر مشابه آنها بود.
این در حالی است که تأثیر این عملیات روی شاخص K
به دست آمده از روش واعظی و همکاران معنیدار نبود.
بهطورکلی ،نتایج این تحقیق بیانگر کارایی خوب روش-
های نقشهبرداری رقومی خاک در تخمین و مدلسازی
شاخص  Kبود .همچنین این نتایج نشان داد که روش
تعیین  Kممکن است روی تجزیه و تحلیل نتایج تأثیر
عملیات حفاظتی و کارایی مدلها تأثیرگذار باشد.
بنابراین ،بهتر است تجزیه و تحلیل نتایج با احتیاط انجام
شود و برای مدلسازی ،دادههای بهدست آمده از روش-
های تجربی (روشهای ویشمایر و اسمیت و واعظی و
همکاران) با دادههای واقعی اعتبارسنجی شود.

نتیجهگیری کلی
در تحقیق حاضر از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و
جنگل تصادفی بهمنظور تخمین و مدلسازی فرسایش-
پذیری خاک بهدست آمده از دو روش ویشمایر و اسمیت
( )Wischmeier & Smith, 1987و واعظی و همکاران
( )Vaezi et al., 2008در منطقه چاهماری بهبهان استفاده
شد .همچنین تأثیر عملیات حفاظت خاک انجام شده در
منطقه روی  Kمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که دو مدل  RFو  ANNدارای کارایی نسبتاً باال و دقت
نزدیک بههم برای پیشبینی و مدلسازی  Kبودند.
همچنین نتایج بیانگر کارایی باالی متغیرهای کمکی
بهویژه متغیرهای بهدست آمده از تصویر ماهوارهای ،در
تخمین  Kبودند .این تحقیق نشان داد که کارایی مدل-
های مورد استفاده و متغیرهای کمکی بسته به اینکه از
چه روشی برای تخمین  Kاستفاده شود ،متفاوت است.
میزان تأثیر عملیات کنترل فرسایش خاک روی شاخص
 Kنیز بسته به روش تعیین  Kمتفاوت بود .نتایج نشان
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Abstract
To control soil erosion, several measures can be conducted which information on their effects is very
important in managing soil erosion. Therefore, this study was conducted to assess and model soil
erodibility in two adjacent sites in Behbahan region (Khuzestan province). At one site afforestation
and contour furrowing were conducted to control soil erosion and the other site without any
controlling measures was considered as control. Totally 150 soil samples were collected from the
surface layer (0-5 cm) and K was estimated using the methods introduced by Wischmeier and Smith
(method A) and Vaezi et al. (method B). For spatial modelling of K, based on digital soil mapping
(DSM) techniques, several environmental covariates were derived from a Landsat 8 image and a
digital elevation model (DEM) and two models including random forests (RF) and artificial neural
networks (ANN) were employed. The values of K for methods A and B varied from 0.025 to 0.087
and 0.002 to 0.008 t.ha.h/ha.Mj.mm with means of 0.067 and 0.006 t.ha.h/ha.Mj.mm, respectively.
Results revealed good correlation between K and remotely sensed covariates. Although K (method
B) had significant correlation with some of the covariates derived from DEM, but there was no
significant correlation between K (method A) with all covariates derived from DEM. Results
indicated a significant difference between two sites it terms of K estimated by method A, while there
was no significant difference in case of K estimated by method B. Model validation showed that both
RF and ANN models resulted in good and unbiased estimates of K (methods A and B). In general,
the findings indicated, although the performance of DSM techniques in modeling K were high,
performances of the models and the results of means compassion may significantly differ in terms of
the method through which K is estimated.
Keywords: Digital soil mapping, Machine learning, Soil erosion, Spatial modeling
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