مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال ششم ،شماره چهاردهم ،بهار  ،931۶صفحه ۵۴ـ۴۸

برآورد و ارزیابی فرسایش بادی با بهکارگیری شبکه باور بیزی ) (BBNsدر

عبدالحسین بوعلی ،*1رضا جعفری ،2حسین بشری

تاریخ دریافت931۴/91/9۸ :

2

تاریخ پذیرش931۶/1/12 :

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

دشت سگزی اصفهان

چکیده
فرسایش خاک به وسیلۀ باد ،مشکلی گسترده در مناطق خشک ایران است .این مقاله با هدف برآورد و ارزیابی شدد

فرسدایش بدادی در

مورداستفاده در مدل ( IRIFRمؤسسۀ وحقیقا

جنگلها و مراوع ایران) انجام شد .با استفاده از مدل  ،BBNمددل  IRIFRبده یدک مددل

پیش بینیکننده و علت و معلولی وبدیل شد .شد

فرسایش بادی براساس نه شاخص مدل  IRIFRدر  11واحد ژئومورفولوژیک محاسبه

شد .با ووجه به نتایج حاصل از مدل  11 ،11 ،22 ،IRIFRو  21درصد از منطقۀ موردمطالعه بهورویب دارای کالس پتانسیل رسدو دهدی
فرسایش بادی با شد

کم ،متوسط ،باال و بسیار باال هستند .با استفاده از شاخصهای مددل  IRIFRیدک مددل  BBNبدا قابلیدت وحلیدل

سناریوهای مختلف ایجاد شد که نحوۀ اروباط بین این شاخصها و میزان فرسایش بادی در جداول احتمدال شدرطی ذخیدره شدده اسدت.
صحتسنجی مدل  BBNsایجادشده با انجام حساسیتسنجی و وحلیل سناریوهای مختلف انجام شد .وحلیل حساسیت هر دو مدل نشان
داد که سرعت و وضعیت باد ،نوع و نهشتههای فرسایش بادی و آثار فرسایش در سطح خاک بهعنوان مهمودرین شداخصهدای فرسدایش
بادی در منطقۀ موردمطالعه بودند .ضریب وبیین بین خروجی مدل  IRIFRو  BBNsنشدان داد کده نتدایج حاصدل از هدر دو مددل ،دارای

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.1.4

کانون بیابانزایی سگزی واقع در بخش شرقی شهرستان اصدفهان ،بدا اسدتفاده از شدبکۀ بداور بیدزی ( )BBNsو بدا ووجده بده معیارهدای

2

همبستگی معنیدار ) (R > 0.80, p ˂ 0.05است .این مطالعه نشان داد که ارائۀ مدل  IRIFRبه شکل  BBNمدیوواندد بررسدی نتدایج
سناریوهای مختلف را وسهیل کرده و عدم قطعیت حاصل از اروباطا

متغیرها را نمایش دهد.

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2استادیار گروه مروع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،نویسندۀ مسئولEmail: Hossien.boali@yahoo.com /

] [ DOI: 10.22052/6.14.45

واژههای کلیدی :آنالیز حساسیت ،شبکههای باور بیزی ،فرسایش بادی.IRIFR ،
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است که در کشور مورداستفاده قرار گرفته و نتایج قابلقبدولی

مقدمه
فرسایش بادی از پدیدههایی است که باعث وخریدب اراضدی

از آن بهدست آمده اسدت .بهدرهگیدری از مددل  IRIFRبدرای

در مناطق خشک و نیمهخشک شده و چالشدی جددی بدرای

ارزیابی فرسایش بادی در منطقۀ ابوزیدآباد کاشدان نشدان داد

وولید پایدار و مدیریت اراضی کشاورزی این مناطق محسو

که بیشترین امتیاز فرسایش بادی مربوط به وپدههدای فعدال و

میشود .مسئلۀ فرسایش بادی در مناطق خشک و نیمهخشک

وغییر کاربری زمین با رسو دهی ساالنه بیش از  1222ون بر

جهان و ازجمله ایران ،از جنبه های گوناگون زیستمحیطی و
اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت اسدت .حددود  22میلیدون

با میزان رسو دهی ساالنه بین 112د 122ون بر کیلومترمربدع
بود (مصباحزاده و همکاران.)2211 ،

شهرستان ها وحتوأثیر فرسدایش بدادی قدرار دارندد ،در 112

به شاخصهای مختلف به طور مشخص ،وضدعیت فرسدایش

منطقه پراکنده شدهاند (احمددی .)2222 ،فرسدایش بدادی در

بادی را در یک کالس (مناسب یا نامناسب) قدرار مدیدهندد،

محیطهای خشک و نیمهخشک بهعلت نبدود مواندع در برابدر

حالآنکه بهدلیل پیچیدگیهای مکانی و زمانی و وعدد عوامدل

زیدادوری منجدر بده

مختلف مؤثر بر شرایط اکولوژیکی منطقه ،نمیووان با اعتمداد

وخریب اراضی میشود .در ایجاد فرسدایش بدادی و وخریدب

کامل به نتایج بهدستآمده نگاه کرد .این بدین معنی است که

و سدرعت بداد ،کمبدود یدا

یک مدیر نمیوواند با اعتماد بگویدد کده وضدعیت فرسدایش

فقدان پوشش گیاهی در سطح خاک ،ویژگیهدای فیزیکدی و

مناسب یا نامناسب است و اگر مدلی بتواند اطالعاوی دربدارۀ

شیمیایی خاک ،ووپوگرافی منطقه و ...دخالت دارند کده همدۀ

میزان احتمال مناسب یا نامناسب بودن فرسدایش ارائده کندد،

آنها در اروباط با هم بوده و با هم منجر به افزایش یا کداهش

کارایی مناسب وری خواهد داشت .همچندین مددیران اراضدی

فرسایش بادی در یک منطقده مدیشدوند (اختصاصدی،

عالقهمندند که نتیجدۀ فعالیدتهایشدان را بدر میدزان و نحدوۀ

 .)2212باد یکی از مهمورین عوامل اقلیمدی اسدت کده نقدش

فرسایش موردارزیابی قرار دهند .در حال حاضر ،مددلهدایی

سطح زمدین در منداطق خشدک و بیابدانی

نظیر  IRIFRاین قابلیت را بهطور کامل ندارند و در این زمینه

باد ،شد

اثر بیشتری داشته و با قددر

حاصل از آن ،عواملی چون شد

شد

مهمی در وغییرا

دارد .بهطور کلی ،کنکاش باد در سطح زمین با عمل فرسایش
و برداشت همراه است که قسمتی از این بار پد
رسو

کرده و مابقی بهصور

از مسدافتی

معلق در هوا باقی میماند که

به شکل گردوغبار وا مسافتهای طوالنی قابدلحمدل اسدت.

نقص دارند .استفاده از شبکههای باور بیزی ( )BBNمیوواندد
بهعنوان یک ابزار نسبتاً جدید در این زمینه کارآمدی مناسدبی
داشته باشند و وا حدی عدم اطمیندانهدای موجدود در نتدایج
ارزیابی را به کاربران مدل نشان دهندد .در سدالهدای اخیدر،

برای پی بردن به پتانسیل و نقدش عوامدل مدؤثر در فرسدایش

سیسددتمهددای پشددتیبانی وصددمیمگیددری بددرای جمددعآوری و

زیددادی انجددام شدده کدده حاصددل آن ارائددۀ

موجددود بددرای اوخدداذ

بددادی ،وحقیقددا

یکپارچددهسددازی بهتددرین اطالعددا

مدلهای مختلف در ایدن زمینده اسدت .مددلهدای ،WEPS

وصمیمگیریهای مناسب در سطح وسیعی از علدوم گسدترش

 WEQ3 ،RWEQ2و  IRIFR2ازجملدده مدددلهددای بددرآورد

یافته است؛ مدل شبکههای باور بیزی ازجمله مدلهایی است

فرسایش بادی هستند که در مناطق مختلف مورداستفاده قدرار

که بدرای ایجداد اندواع مختلدف سیسدتمهدای وصدمیمگیدری

1

1

2221 ،؛ آدریانسون و

همکاران .)2222 ،استفاده از ایدن روش ،منجدر بده سدهولت
)1. Wind Erosion Prediction System (WEPS
)2. Revised Wind Erosion Equation (RWEQ
)3. Wind Erosion Equation (WEQ
)4. Iran, Research Institute of Forest and Ranglands (IRIFR

درک روابط علت و معلولی میان متغیرها شده و میوواندد بدا
5. Varis
6. Adriaenssens

] [ DOI: 10.22052/6.14.45

گرفتهاند (خانمانی .)2211 ،مدل  IRIFRازجملده مددلهدایی

مورداستفاده قرار گرفته است (واری

1

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.1.4

معرض فرسدایش بدادی قدرار دارندد و منداطقی کده در ایدن

مدل های ارزیابی فرسایش بادی با اسدتفاده از امتیدازدهی

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

هکتار از اراضی کشور واقع در  12استان و  22شهرسدتان در

کیلومترمربع و کمترین امتیاز مربوط به اراضی مجداور روسدتا
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برآورد و ارزیابی فرسایش بادی با بهکارگیری شبکه باور بیزی...

سایر ابزارهای وحلیلی برای وصمیمهای مدیریتی ورکیب شده

 32121هکتار است که بین طول جغرافیدایی ˶ 11° 12´22ودا

و ابزارهای پشدتیبانی وصدمیمگیدری مناسدبی را ایجداد کنندد

 12° 12´22و عدرض جغرافیدایی  32° 31´ 32ودا 12´ 32

(لندو  1و همکاران2213 ،؛ مارکو  2و همکداران.)2221 ،

 32°واقع شده است .نقشدۀ واحددهای کداری بدا اسدتفاده از

شبکه های باور بیدزی روشدی سدودمند اسدت کده مدیوواندد

نقشههای ووپوگرافی ،زمینشناسی ،وفسیر عک هدای هدوایی

و دادهه دای کمددی را بددهخددوبی بددا دانددش کیفددی

و باند پانکروماویک و چندطیفی وصاویر مداهوارهای لندسدت

اطالعددا

2

3

˶

˶

همکاران2222 ،؛ بشری 1و همکاران .)2222 ،ایدن شدبکههدا

رخسددارههددای ژئومرفولددوژی هریددک از وی د هددا در منطقدده

مدددلهددای گرافیکددی احتمدداالوی هسددتند کدده اروبدداط بددین

بهعنوان واحدکاری در نظر گرفته شد.

مجموعهای از متغیرها را در یک سیستم نشان مدیدهندد کده

براساس آمار ایسدتگاه هواشناسدی فرودگداه اصدفهان کده

1

نزدیکورین ایستگاه به منطقه اسدت ،طدی یدک دورۀ آمداری

و همکاران .)2221 ،ازجمله مطالعاوی که در زمیندۀ فرسدایش

سیساله (1222د )2213شدیدورین بادها در این دورۀ آمداری

گرفتده،

سرعتی برابر  21/21متر بر ثانیه ( 22گره) داشتهاند که در 22

میووان به آلدرز 1اشاره کرد که روش شبکههای باور بیزی را

اردیبهشت سال  1311از غر  ،در  2فروردین سال  1312از

اروباط این متغیرها نبایستی بهصور

چرخهای باشد (پولینو

خاک با اسدتفاده از شدبکههدای بداور بیدزی صدور

یک چارچوبی معرفی کرد که در آن ،سدناریوهای مختلدف از

شددمال غددر

شددرایط بیوفیزیددک ،اقتصددادی و اجتمددایی ،آ وهددوایی و

وزیدهاند .برای بادهای شدید فرساینده در  2مداه سدال ،غالبداً

مدیریت زمین را میودوان بدرای بررسدی و ارزیدابی احتمدال

غربی ،جنو

غربی و شمال غربی بدوده و در مداههدای ویدر،

خطر فرسایش در نظدر گرفدت (آلددرز و همکداران.)2211 ،

مرداد و شهریور ،شرقی و جنو

یان دگ و همکدداران نیددز جهددت کنتددرل گردوغبددار ناشددی از

.)2222

بیابانهای اطراف پکن ،از شبکههای باور بیزی استفاده کدرده
و قابلیت اجرای شبکههای باور بیزی را در این زمینه مناسب
حاضر ،ارزیابی و وعیین مدؤثرورین شداخصهدا در فرسدایش
بادی با استفاده از مدل  IRIFRو استفاده از این شاخصها در
روش مدلسازی شبکههای باور بیزی برای ایجاد یک مدل بر
مبنای احتماال

و علت و معلدولی بدرای ارزیدابی وضدعیت

فرسایش بادی است.

شرقی است (بخشدندهمهدر،

ارزیابی فرسایش بادی با استفاده از مدل IRIFR
برای ارزیابی میزان فرسایش بادی از روش  IRIFRارائهشده
ووسط متخصصان داخلی استفاده شدد (اختصاصدی.)2212 ،
این روش نیز همانند  PSIACنقش  2عامل مؤثر در فرسایش
بادی را مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار میدهدد (جددول .)2
هرچه امتیازا

داده شده به یک عامل بیشتر باشد ،نشاندهندۀ

نقش بیشتر آن در ایجاد فرسایش بادی است .این عوامل پ
از امتیددازدهددی در واحدددهددای کدداری ،بددر طبددق جدددول ()3

مواد و روشها

طبقهبندی شدده و پتانسدیل رسدو دهدی منطقده نیدز وعیدین

منطقۀ موردمطالعه

میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.1.4

گزارش نمودند (یانگ 2و همکاران .)2222 ،هدف از مطالعدۀ

و  12فددروردین سددال  1312از جنددو

غددر

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

کارشناسی ولفیق کند (جانسون و همکاران2221 ،؛ بداران و

سددنجندۀ  TMو بازدیدددهددای صددحرایی وهیدده گردیددد و

محدودۀ موردمطالعه بخشدی از دشدت سدگزی بدا مسداحت
] [ DOI: 10.22052/6.14.45

1. Landuyt
2. Marcot
3. Johnson
4. Baran
5. Bashari
6. Pollino
7. Aalders
8. Yang
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(ب)

شکل ( :)9الف .موقعیت منطقۀ موردمطالعه در دشت سگزی در استان اصفهان و ب .نقشۀ واحدهای کاری منطقۀ مطالعاتی
جدول ( :)9رخسارههای ژئومورفولوژی و واحدهای کاری منطقه مطالعات
کد و نام وی

کد و نام واحد ژئومورفولوژی

کد و نام رخسارۀ ژئومورفولوژی

1

دشت سر

1-1

دشت سراپانداژ

2

پالیا

2-1

دشت سرپوشیده

1-2

جلگه رسی

2

کد

نام

هکتار

درصد

1-1-1

اراضی باغی و زراعی

122/1

3/22

2-1-1

دشت ریگی با وراکم زیاد

2122/2

2/11

3-1-1

اراضی دستکاشت

112/2

2/22

2-1-1

اراضی دستکاشت همراه با فرسایش بادی

222

./12

1-2-1

اراضی باغی و زراعی

2221/1

13/11

2-2-1

اراضی دستکاشت همراه با رخسارههای

2212/1

1/22

فرسایش بادی
2-2-1

اراضی دستکاشت

1222/1

3/12

1-1-2

اراضی پفکرده همراه با گیاهان شورپسند

1123/2

1/31

2-1-2

رخسارۀ زرده

1232/3

3/21

3-1-2

اراضی رهاشده

2221/1

2/22

2-1-2

منطقۀ حمل ،پهنههای ماسهای

1222/2

2/11

1-1-2

منطقۀ حمل ،پوشش دستکاشت

3122/2

12/12

1-1-2

اراضی گچی

211/2

1/11

1-1-2

اراضی پفکرده

1111/2

3/22

2-1-2

اراضی دستکاشت همراه با رخسارههای

2231/2

13/31

فرسایش بادی
2-1-2

اراضی دستکاشت
مجموع

112/1

1/22

32121/2

122

] [ DOI: 10.22052/6.14.45

3-2-1

وأسیسا  ،کارگاهها و مناطق مسکونی

1232/3

1/22

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.1.4

کد

نام

کد

نام

مساحت

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07
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برآورد و ارزیابی فرسایش بادی با بهکارگیری شبکه باور بیزی...
جدول ( :)1عوامل مؤثر در فرسایش بادی در روش ( IRIFRاحمدی و اختصاصی)1292 ،
حدود امتیازا

1

سنگشناسی

 12ـ 2

2

شکل اراضی و پستی و بلندی

 12ـ 2

3

سرعت و وضعیت باد

 22ـ 2

2

عامل خاک و پوشش سطح آن

 11ـ 1

1

انبوهی پوشش گیاهی

 11ـ (  1د)

1

آثار فرسایش سطح خاک

 22ـ (  1د)

1

رطوبت خاک

 12ـ 2

2

نوع و پراکنش نهشتههای بادی

 12ـ 2

2

مدیریت و استفاده از زمین

 11ـ (  1د)

جدول ( :)3تعیین کال س فرسایش و برآورد رسوبدهی اراضی نسبتبه فرسایش بادی (احمدی)122۶ ،
کالس فرسایشی

کیفیت فرسایش

کل امتیاز محاسبه شده

رسو دهی (ون در کیلومتر در سال)

I

خیلی کم

> 21

کمتر از 212

II

کم

21د12

212د122

III

متوسط

12د11

122د1122

IV

زیاد

11د122

1122د1222

V

خیلی زیاد

<122

بیشتر از 1222

استفاده از شبکههای باور بیزی برای برآورد میزان
فرسایش بادی
برای شروع فرایند مدلسازی ،ابتدا باید متغیرهای مؤثر در مدل را
بیزی میبایست خروجی مدل را با خروجی مدل  IRIFRمقایسه
کرد ،متغیرهای موجدود در مددل بیدزی ،همدان متغیرهدای مددل
 IRIFRدر نظر گرفته شد .پ

از شناسدایی متغیرهدای مددل ،در

مرحلۀ بعد میباید با استفاده از نمودار اثر ،روابط بین این متغیرها
برقرار شود .طراحی نمودار اثر ،طدی چنددین مرحلده طراحدی و
اصالح ،با استفاده از نظریا متخصصان صور گرفت.
این نمودارها شامل جعبههایی است که با پیکانهایی بده هدم
مروبط شدهاند و جهت پیکانها نشاندهندۀ روابدط و ودأثیر میدان

 Neticaبه یک  BBNاولیه وبدیل شد .با انجام جلسا متعددد بدا
کارشناسان و استفاده از نرمافزار محاسدبهگدر احتمداال شدرطی
( )CPT Calculatorجداول احتماال شرطی مدل وکمیل شدد
(حددامبی 1و همکدداران .)1222 ،در ایددن مطالعدده ،ارزیددابی و
اعتبارسنجی مدل شبکۀ باور بیزی با انجدام وحلیدل حساسدیت و
بررسی نتایج ووسدط متخصصدان و همچندین مقایسدۀ نتدایج بدا
برآوردهددای مدددل  IRIFRصددور پددتیرفت .در ایددن مطالعدده،
حساسیتسنجی مدل شبکۀ باور بیزی با استفاده از روش کاهش
آنتروپددی ( )Antropy reductionانجددام گرفددت (مددارکو و
همکاران.)2221 ،
()1

]

[

)

(

∑ ∑

هر متغیدر ،بدا اسدتفاده از مندابع موجدود و نظریدا کارشناسدی

وأثیرپتیری از متغیر  Fاست .براین اساس H(Q) ،بینظمی متغیدر

متخصصان در این زمینه ،وبیین و وعریف شدد .ایدن کدار کمدک

 ،Qمستقل از سدایر متغیرهدا و ) ،H(Q|Fبدینظمدی متغیدر  Qدر

شایانی به کارشناسان بدرای وعیدین اثدرا متغیرهدا بدر یکددیگر

شرایطی است که وحتوأثیر متغیر  Fقرار دارد .همچندین در ایدن

متغیرهاست .سپ

میکند .درنهایت ،برای ایجاد مدل و وشکیل جدداول احتمداال
1. Hamby

] [ DOI: 10.22052/6.14.45

وعریف هر متغیر و حاال مختلف مربوط به

در این رابطه I ،کاهش قابلانتظار اطالعا متغیدر  Qدر اثدر،

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.1.4

شناسایی کرد .ازآنجاکه برای ارزیابی صحت مدل شبکههای باور

شرطی برای متغیرهای مدل ،نمودار وأثیر با اسدتفاده از ندرمافدزار
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رابطه q ،حالت متغیر  Qبوده و  fحالت متغیر  Fاسدت .در ایدن مدل برآورد فرسایش بادی با استفاده از شـبکههـای

مطالعه ،همبستگی نتایج روش  IRIFRبا نتایج مددل شدبکۀ بداور
بیددزی بددرای هددر واحدددکاری بددا اسددتفاده از همددۀ دادههددا
( )Resubstitutionمقایسه شد.

باور بیزی 
در مدل نهایی شبکۀ بداور بیدزی ،روابدط علدی و معلدولی میدان
متغیرهای مؤثر بر میزان فرسایش بادی (متغیرهای مددل )IRIFR

نتایج

نشان داده شده است (شکل  .)3میدزان فرسدایش بدادی در ایدن

بهمنظور ارزیابی میزان فرسایش بدادی در مددل  2 ،IRIFRعامدل

رطوبت خاک ،انبدوهی پوشدش گیداهی ،مددیریت و اسدتفاده از

سنگشناسی ،شکل اراضی و پستی و بلندی ،سرعت و وضدعیت

زمین ،شکل اراضی و پستی و بلندی ،پوشدش غیدر زنددۀ سدطح

باد ،خداک و پوشدش سدطح آن ،انبدوهی پوشدش گیداهی ،آثدار

زمین ،سنگشناسی و پوشش حفاظتی خاک بهعندوان متغیرهدای

فرسایشی سطح خاک ،رطوبت خاک ،نوع و پراکنش نهشتههدای

کلیدی فرسدایش بدادی شناسدایی شددند .حساسدیت خداک بده

از آنکده 2

فرسایش و سرعت و وضعیت باد ،متغیرهای اصلی در فرسدایش

عامددل مدددل  IRIFRدر هریددک از واحدددهای کدداری در منطقدده

بادی شناخته شدند که باعدث بدهوجودآمددن شدواهد فرسدایش

امتیازدهی شد ،کالس فرسایش بادی وعیین گردیدد (جددول .)2

بادی در منطقه شدهاند .متغیرهای آثار فرسدایش سدطح خداک و

نقشۀ وضعیت کیفی فرسایش بادی حاصل از این مدل در شدکل

نوع و پدراکنش نهشدتههدای فرسدایش بدادی بدهعندوان شدواهد

( )2آورده شده است که براساس آن ،فرسایش بادی در منطقه به

فرسایش بادی وعیدین شددند کده براسداس آن ،وضدعیت میدزان

 2کالس کم ( ،)22%متوسط ( ،)11%زیداد ( )11%و خیلدی زیداد

فرسایش بادی (متغیر هدف) وعیین میشود.

بادی و استفاده از زمین ،موردبررسی قرار گرفت .پ

( )21%طبقهبندی شد (جدول .)2
جدول ( :)۵امتیازات مربوط به هریک از  1عامل مدل  IRIFRدر واحدهایکاری منطقۀ سگزی
کد رخساره سنگشناسی

شکل اراضی و

سرعت و خاک و پوشش انبوهی پوشش آثار فرسایشی

پستی و بلندی وضعیت باد

سطح آن

گیاهی

سطح خاک

رطوبت نوع و پراکنش

استفاده

خاک نهشتههای بادی از زمین

جمع
امتیازا
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برآورد فرسایش بادی با استفاده از مدل  IRIFR

مدل ،متغیر هدف است .براساس نتایج ،متغیرهدای بافدت خداک،

کالس
فرسایشی

3-1-1

1

1

12

12

1

1

2

2

1

12

III

2-1-1

2

1

13

1

1

2

2

2

2

111

V

1-2-1

2

1

12

12

-2

3

-2

2

2

32

II

2-2-1

1

1

12

12

12

12

2

1

1

21

IV

3-2-1

3

1

12

1

12

2

1

2

1

22

II

2-2-1

1

1

11

12

1

1

1

1

1

12

III

1-1-2

2

2

11

13

12

1

2

2

12

13

III

2-1-2

2

2

11

13

11

12

12

2

11

22

IV

3-1-2

1

12

12

11

12

12

1

2

11

21

IV

2-1-2

12

2

11

12

2

12

1

1

12

21

IV

1-1-2

2

2

11

13

1

12

2

2

13

122

V

1-1-2

1

12

11

12

11

12

12

1

11

121

V

1-1-2

12

12

11

12

12

2

2

2

11

123

V

2-1-2

2

12

12

12

1

12

2

2

11

121

V

2-1-2

2

2

12

11

1

2

2

1

12

13

III
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2-1-1

2

1

11

2

11

2

2

1

13

12

III

] [ DOI: 10.22052/6.14.45

1-1-1

1

1

12

12

2

2

-2

2

2

32

II

19
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شکل ( :)1کال س فرسایش بادی در مدل IRIFR

متغیرهای کلیدی فرسایش
بادی

متغیرهای اصلی فرسایش
بادی

شواهد فرسایش
بادی

شکل ( :)3مدل شبکههای باور بیزی ارائهشده برای برآورد میزان فرسایش بادی در واحدکاری شمارۀ یک

اطالعا

در مدل شبکه بیزی وارد و اجرا شده است (شدکل  .)3طبدق

مناسب در سطح زمین مدیشدوند .متغیرهدای پوشدش سدطح

این مدل ،درصورویکه متغیر مدیریت و اسدتفاده از زمدین در

زمین و پستی و بلندی ،سرعت و وضعیت باد در ایدن واحدد

شرایط مناسب باشد ،امتیازی بین  2وا  -1به آن وعلق میگیرد

را وحتوأثیر قرار داده و با ووجه به امتیدازا

ایدن دو متغیدر،

و پوشش زنده و غیرزنده در سطح خاک را وحتودأثیر قدرار

بیشترین احتمال در متغیر سرعت و وضدعیت بداد بده کدالس

میدهد .پوشش زندۀ سطح زمین وحتوأثیر رطوبدت موجدود

2د 1وعلق میگیرد (جدول .)1

قرار گرفته که دارای امتیاز 2د 1است .پوشش زنده و غیرزندۀ

] [ DOI: 10.22052/6.14.45

محیطی واحدکاری شمارۀ یک به عندوان نمونده

سطح زمدین امتیداز مناسدبی داشدته و باعدث ایجداد پوششدی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.1.4

متغیر هدف

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره چهاردهم ،بهار 931۶

52

جدول ( :)۴احتماالت شرطی مربوط به گره سرعت و وضعیت باد در مدل میزان فرسایش بادی ،سطر پررنگشده مربوط به سناریوی وضعیت
واحدکاری شمارۀ یک (بهکاررفته در شکل  )3است.
2

1

1

22

مناسب

2-2

1

1

1

21

نامناسب

2-2

1

12

12

11

مناسب

2-2

22

12

11

11

نامناسب

2-2

11

22

22

21

مناسب

2–1

21

11

11

21

نامناسب

2–1

11

12

12

11

مناسب

1 - 12

22

1

1

2

نامناسب

1 - 12

فرسایش بادی ،وحتوأثیر سنگشناسدی و بافدت خداک قدرار

براساس نتایج ،پوشش حفاظتی سطح زمین بیشتر وحتودأثیر

گرفته و به احتمال  21درصد ،فرسایش بادی این واحددکاری

پوشش زنده قرار میگیرد وا پوشش غیرزنده؛ زیرا میزان الش

در کالس زیاد قرار گرفته است .متغیرهای آثار فرسایش بادی

و الشبرگ منطقه بسیار ناچیز است .متغیرهای بافت خداک و

و پراکنش نهشتههای بادی ،بهطور مستقیم بر میزان فرسدایش

سنگشناسی بدر روی متغیدر حساسدیت خداک بده فرسدایش

بادی وأثیر میگتارند .عوامل مدؤثر بدر آثدار فرسدایش بدادی

وأثیرگتارنددد کدده وددأثیر بافددت خدداک بدده مراوددب بیشددتر از

شددامل پوشددش سددطح زمددین ،سددرعت و وضددعیت بدداد و

سنگشناسی است .در این مطالعده ،نتدایج مددل شدبکه بداور

آسیبپتیری خاک به فرسایش هستند که با ووجه به امتیازا

بیددزی بددا مدددل  IRIFRمقایسدده شددد وددا میددزان همگنددی

این عوامل آثار فرسایش بادی به احتمال بدیش از  12درصدد

پدیشبیندیهدای دو مددل بررسدی شدده و بدهندوعی صددحت

در کالس 2د 1قرار میگیرد .پراکنش نهشدتههدای بدادی ونهدا

پیشبینی مدل  BBNوعیین شود .نتدایج نشداندهنددۀ ضدریب

وحتوأثیر سرعت و وضعیت باد قرار گرفته و امتیاز آن متدأثر

وببین مناسب و معنیداری در سطح خطای پدنج درصدد بدین

از شرایط این عامل است .مقدار فرسایش بادی در این واحدد

احتماال

طبقه «زیاد» خروجی مدل شبکۀ باور بیزی و امتیاز

با ووجه به شرایط متغیرهای پراکنش نهشتههای بدادی و آثدار

مدل  IRIFRبود (شکل .)2

فرسایش بادی ،به احتمال  11/2درصد در کدالس کدم12/1 ،
درصد متوسط و  31/2درصد در کالس زیاد قرار میگیرد.
نتایج حساسیتسدنجی مددل فرسدایش بدادی در منطقدۀ
موردمطالعه انجام شدد (جددول  .)1بدراسداس نتدایج ،مقددار
فرسایش بادی در منطقده ،بیشدتروحتودأثیر ندوع و پدراکنش
نهشتههای بادی و متعاقب آن عالئدم فرسدایش بدادی اسدت.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.1.4

مطابق نتدایج جددول ( )1آسدیبپدتیری خداک ناشدی از

وأثیر متغیدر شدکل اراضدی و پسدتی و بلنددی بیشدتر اسدت.
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11 - 22

12 - 11

1 - 12

2-1

امتیاز پوشش سطح زمین

امتیاز شکل اراضی و پستی و بلندی

متغیرهایی کده بیشدترین ودأثیر را بدر عالئدم فرسدایش بدادی
حفاظتی زمین و درنهایت ،سرعت و وضعیت باد مدیباشدند.
متغیرهای شکل اراضی و پستی و بلندی و پوشدش حفداظتی
زمین بر روی متغیر سرعت و وضعیت باد وأثیرگتار بوده کده

شکل ( :)۵همبستگی بین امتیازات مدل  IRIFRو احتماالت زیاد
پیشبینیشده برای مدل شبکههای باور بیزی برای ارزیابی فرسایش
بادی

] [ DOI: 10.22052/6.14.45

داشتند ،به ورویب شامل حساسیت خاک به فرسایش ،پوشدش

13

برآورد و ارزیابی فرسایش بادی با بهکارگیری شبکه باور بیزی...
جدول ( :)۶نتایج حساسیتسنجی مدل فرسایش بادی به متغیرهای مختلف در مدل BBN

سرعت و وضعیت باد

2/2111

2/1113

نوع و پراکنش نهشتههای بادی

2/3213

2/2222

آثار فرسایش سطح خاک

2/2122

2/2132

شکل اراضی و پستی و بلندی

2/1111

2/2222

پوشش حفاظتی زمین

2/2123

2/2222

پوشش زندۀ سطح زمین

2/2222

2/2231

رطوبت خاک

2/2222

2/2231

بافت خاک

2/2222

2/2232

حساسیت خاک به فرسایش

2/2222

2/2221

مدیریت و استفاده از زمین

2/2212

2/2222

پوشش غیرزندۀ سطح زمین

2/2211

2/2212

سنگشناسی

2/2212

2/2211

فصول خشک ،ذرا

بحث و نتیجهگیری

چسبندگی الزم برای مقاومت در برابدر

در این وحقیق ،بهمنظدور ارزیدابی فرسدایش بدادی در کدانون

جابهجابی را نداشته و بدهآسدانی جابدهجدا مدیشدوند .ومدام

فرسددایش بددادی دشددت سددگزی از مدددل  IRIFRو روش

بارندگی ساالنه در منطقه ،در فصول سرد سال اوفاق میافتدد

روش شبکههای باور بیزی نشان داد که مهمودرین عوامدل در
وشدددید فرسددایش بددادی در منطقددۀ موردمطالعدده ،سددرعت و

و بادهای شدید و فرساینده نیز در فصول گرم سال که زمدین
خشک و بدون پوشش بوده ،شروع به وزیدن میکندد و ایدن
یکی از مهمورین عوامل در وولید فرسدایش بدادی در منطقده

وضعیت باد ،نوع و پراکنش نهشتههای فرسایش بادی و آثدار

است .سرعت باد و وضعیت رژیم بادنداکی در سدطح منطقده

فرسددایش سددطح خدداک هسددتند؛ ایددن پارامترهددا در دشددت

میوواند در بررسی فرسایش بادی نقش بسزایی داشته باشد و

سراپانداژ در رخسارۀ ژئومورفولدوژی اراضدی دسدتکاشدت

با استفاده از آن ،میووان میزان پتانسیل حمل ماسده و جهدت

همددراه بددا فرسددایش بددادی ،در اراضددی گچددی و اراضددی

حمل ماسه را برآورد کرد (مصباحزاده و همکاران.)2211 ،
ذرا

دستکاشت همراه با رخسارههای فرسدایش بدادی در واحدد

رس (کوچکور از  )2/222بهدلیل کوچک بدودن و

وشدید فرسایش بادی شدهاند .سرعت بداد مهدمودرین عامدل

رژیم باد قرار نمیگیرند ،اما هرچه خاک دانههای موجدود در

مؤثر در فرسدایش شناسدایی شدد کده بدا افدزایش آن میدزان

سطح خاک اندازهای در حد سیلت ( 2/222ودا  )2/21داشدته

نمدایی افدزایش مدییابدد

باشند ،از یک سو بهدلیل کاهش مقاومت در برابر جددا شددن

(طهماسددبی و همکدداران .)2221 ،میددزان فرسددایندگی بدداد در

بهدلیل نیروی وزن ذرا  ،فرسایش پتیری افزایش مییابد؛ از

زمان هایی که خاک سدطحی خشدک اسدت ،بسدیار بیشدتر از

سوی دیگر ،سرعت باد در سدطح ومداس بدا خداک افدزایش

زمانی است که سدطح خداک و خاکداندههدا مرطدو اندد .در

محسوسی یافته و باعث افزایش فرسایندگی باد نیز مدیشدود.

جابهجایی ذرا

] [ DOI: 10.22052/6.14.45

پالیا واقع در قسمتهدای جندوبی و مرکدزی منطقده ،باعدث

ذرا

خاک بده صدور

شنی خاک نیز بهدلیدل وزن زیداد ،معمدوالً وحدتودأثیر
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شبکههای باور بیزی استفاده شد .نتایج حساسدیتسدنجی در
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فرسایش بدادی بده هدر دو عامدل

مدلها نمیووانند همۀ این موارد را بهدقت ارزیابی کنند .ایدن

با ووجه به وابستگی شد

فرسایندگی و فرسایشپتیری ،وجود خاکداندههدای در حدد

مطالعه نشان داد که مدلسازی به روش شبکههای باور بیزی،

فرسایش بدادی در یدک

رویکردی مناسب بدرای مطالعده و ارزیدابی فرسدایش بدادی

منطقه شود (محمودآبادی و همکاران .)2212،به طور کلی ،بدا

مشابه نیدز بده آن

سیلت میوواند باعث افزایش شد
افزایش اندازۀ ذرا

موجود در سطح خاک ،شد

کاهش مییابد .بهعباروی ،بین اندازۀ ذرا

فرسدایش

خاکدانه و شدد

است؛ این همان نتیجهای است که مطالعا

دسددت یافتدده بودنددد (آلدددرز و همکدداران2211 ،؛ یانددگ و
همکدداران .)2222 ،همددانطددور کدده نشددان داده شددد ،مدددل

نمود فرسایش بادی در هر منطقه ظواهری است که بر جدای

شددد هددای مختلددف فرسددایش بددادی را بددرای هریددک از

گتاشدددته مدددیشدددود (مصدددباحزاده و همکددداران.)2211 ،

واحدهای کاری در منطقدۀ موردمطالعده ارائده کردندد .نتدایج

درصورویکه آثار ناشی از فرسایش در سطح زمین قابلدیددن

مقایسۀ دو مدل نیز نشان داد که مدل شدبکۀ بداور بیدزی نیدز

باشد (مانند پهنهها و وپههای ماسهای ،بادبردگی اراضی و، )...

بهخوبی میوواند برای ارزیابی شد

فرسایش بادی در منطقۀ

نشان از وخیم بودن اوضاع از نظر فرسایش بدادی دارد .ایدن

موردمطالعه استفاده شود .اگرچه بدا اسدتفاده از هدر دو مددل

مطلب عالوهبر حساسیت اراضدی و خداک ،ودا انددازۀ بسدیار

میووان فرسایش بادی را ارزیابی کرد ،شبکههای باور بیزی با

زیادی وابسته به سرعت و ودداوم بداد اسدت .رخسدارههدای

داشتن مزیتهایی چون انعطافپتیری ،بدهروزرسدانی سداده،

فرسایش بادی در یک منطقه ،نقش زیادی در وولید فرسدایش

نمایش گرافیکی و قابلیت استفاده برای مقاصدد پدیشبیندی و

دارند که علت آن را میووان عدم پایدداری و حسداس بدودن

وشخیصی ،میوواند بده مددیران کمدک کندد ودا راحدتودر و

وشکیلدهندۀ آنها نسبتبه رژیم باد دانسدت (فزوندی،

و

ذرا

سددریعوددر سددناریوهای مختلددف را بررسددی کننددد (لندددو

 .)2221در منطقۀ موردمطالعه ،رخسارههای فرسایش بادی را

همکاران .)2213 ،در مددل شدبکۀ بداور بیدزی ،میدزان عددم

پهندههدای ماسدهای و

بیان میشود و این

میووان در برخی منداطق ،بده صدور
نبکاهای متعدد مشاهده کرد .ذرا

اطمینان از نتایج ارزیابی با زبان احتماال

فرسایش بادی در یک منطقده ،اغلدب ووسدط بداد و از نقداط

کنند یا خیر و بتوانند وصمیما

مددیریتی بهنگدام و مناسدبی

دیگر انتقال پیدا کردهاند و درصدورویکده شدرایط الزم بدرای

برای کم کردن خطر فرسایش بادی در منطقه انتخا

استقرار و پایداری آنها فراهم نشود و وحتودأثیر وزش بداد

کنند.

قرار گیرند ،میووانند بهعنوان یک منبع برداشت عمل کرده و
باعث وشدید فرسایش بادی شوند.

و اجدرا

البتدده مدددل شددبکۀ بدداور بیددزی نظیددر سددایر مدددلهددا
محدودیتهایی دارد .اگدر بدرای وکمیدل جدداول احتمداال

یکی از نقاط ضعف اکثر مدلهای ارزیابی فرسدایش اعدم

شرطی از نظریا

وجربی افراد مختلدف اسدتفاده شدود ،ایدن

از آبی و بادی نظیر مدل  IRIFRایدن اسدت کده نتدایج را بده

نتایج مدل به وجربه و صحت وخمینهای افراد بسدتگی دارد.

شکل قطعی نشان میدهند و نوع کالس فرسایش یا وخمیندی

افراد اشتباه باشد ،نتایج مدل نیز با خطدا روبدهرو

از میددزان رسددو

اگر نظریا

را ارائدده مددیدهنددد؛ حددالآنکدده بددهدلیددل

خواهد بود .از معایب دیگر این نوع مدلها میودوان بده ایدن

وغییر پتیری عوامدل محیطدی و نداهمگونی سداختاری بسدیار

عیب اشاره کرد که شدبکههدای پیچیدده بدا وعدداد متغیرهدا و

کرد (چمن پیدرا

شرطی بسیار بزرگ شده و پر کردن این جداول شرطی عاری

شد

فرسایش بادی در این مناطق قضاو

و همکاران .)2221 ،بسیاری از موارد بومشناختی و مددیریتی

از اشتباه نخواهد بود .مدل طراحیشده در این مطالعه ،قابلیت

وجود دراند که بر میزان فرسایش مناطق ودأثیر مدیگتارندد و

اجرا در ومامی مناطق را داشته که البته با ووجه به شرایط هدر

] [ DOI: 10.22052/6.14.45

باالی مناطق خشک و نیمهخشک ،نمیووان با اطمینان دربدارۀ

حاال

متعددد و روابدط مختلدف دارای جدداول احتمداال
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وشکیلدهندۀ رخسارههای

مدیران هستند که وصمیم میگیرند آیا به نتایج این مدل ووجه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

فرسایش ،رابطۀ معکوس وجود دارد .مهمودرین و مدؤثرورین

شددبکههددای بدداور بیددزی بددا زبددان احتمدداال  ،احتمددال بددروز

11

برآورد و ارزیابی فرسایش بادی با بهکارگیری شبکه باور بیزی...

منطقه ،میووان بر وعداد متغیرهای مدل اضافه کرد یا از وعداد

در مدل شبکههای باور بیزی ارائدهشدده در ایدن مطالعده،

آنها کاست .هدف از وهیۀ چنین مدلهایی ،ایجاد یدک مددل

نشان داده شده است کده مددیریت اراضدی و ودراکم پوشدش

عمومی با قابلیت استفاده در ومامی مناطق است .بدیهی است

گیاهی عواملی هستند که بر میزان فرسایش بادی وأثیر دارندد

که مهمورین کاربرد این مدلها در بخش مدیریت و کمک بده

و با درنظرگرفتن محدودیت های محیطدی منطقده ،ودا حددی

وصیمیمگیری مدیران در بخشهای مختلف است.

قابل اصالحاند ،ولی سایر عوامل نظیر شکل اراضی و شدرایط

شبکههای باور بیزی ،یک مدل علی و معلدولی بدا اسدتفاده از

منطقه و بهصرفه نبودن اقتصادی وغییرپتیر نیسدتند .مددیریت

معیارهای مدل  IRIFRساخته شود و همبستگی نتدایج آن هدا

اراضی مهمورین عامدل جلدوگیری از وخریدب هرچده بیشدتر

بررسی شود .بدیهی است که برای ارزیدابی و صدحتسدنجی

است؛ برای مثال ،جلوگیری از بههدمخدوردن سدطح خداک و

فرسدایش بدادی بده روشدی نظیدر

ممانعدت از برداشدت معدادن گدم در منطقده ،از

مدل ،الزم است که شد

بهخصدو

استفاده از وونل بدادی برررسدی شدده و آنگداه بدا اسدتفاده از

اولویت خاصی برخوردار است .با برداشدت معدادن سدطحی

بخشددددی از دادههددددا ( )Test Dataیددددا کددددل دادههددددا

نظیر معدادن گدم و رس بدا از بدین رفدتن پوشدش گیداهی و

( )Resubstitutionشاخصهای مربوط به ارزیابی مددل نظیدر

سنگریزههای سطح خاک ،پوشش حفاظت خاکی از بین رفتده

Area Under Curve

و سطح خاک را مسدتعد فرسدایش مدیکندد .ایجداد پوشدش

کارایی مدل بررسی گردد .مدل  IRIFRخدود نیدز یدک مددل

گیاهی سازگار با شرایط محیطی منطقه نظیر واغ

( Haloxylon

وجربی است که کارایی آن منطقه به منطقده و بندا بده بدرآورد

 )persicumو قددرهداغ ( )Nitraris schoberiبددا اسددتفاده از

معیارهای مربوط ،عاری از خطا نیست و نمی وواند بدهعندوان

پسا  ،ازجمله راهکارهایی است که می وواند موردووجه قرار

روشی برای صحتسنجی مدل شبکه های باور بیزی اسدتفاده

گیرد.

 ،MEE ،MEFو  RMSEو همچنددین
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در این مطالعه ،هددف ایدن بدود کده بدا اسدتفاده از مددل

پستی و بلندی بافت خاک و سنگشناسی با ووجه به وسدعت

شود.
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Abstract
Soil erosion by wind is a widespread problem in the arid lands of Iran. This research estimated and
assessed the severity of wind erosion in Segzi desertification hotspot located in the eastern part of
Isfahan township, focusing on criteria used in the IRIRF (Iranian Research Institute of Forest and
Rangelands) model. Bayesian belief networks (BBNs) were also used to convert the IRIFR model to a
predictive cause-and-effect model. The severity of wind erosion was calculated using the nine
indicators of the IRIFR model on 17 geomorphological faces. The results indicated that three
geomorphological faces located in the southern and central parts of the region had high potential for
wind erosion. According to the results of the IRIFR model, 24%, 16%, 15% and 45% of the study area
were classified as low, moderate, high and very high severity of wind erosion, respectively. Using the
IRIFR indicators and conditional probability tables of these indicators, a BBN model was developed
and its accuracy was assessed by sensitivity analysis and scenario analysis. Sensitivity analysis for
both models showed that wind speed and condition, spatial extent and type of aeolian deposits and
erosion features of the soil surface were the most important indicators responsible for wind erosion in
the study area. The determination coefficient between the outputs of the IRIFR and BBN models (R 2 >
0.80) indicated that the results of both models were significantly correlated (α = 5%). These results
indicate that the application of the BBN model for wind erosion assessment can appropriately
accommodate the uncertainty of the IRIFR model and help managers to make better decisions for
upcoming land management projects.

Keywords: Wind erosion, IRIFR, BBNs, Water, Sensitivity analysis.

1. M.Sc in Combating Desertification, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology .Email:
Hossien.boali@yahoo.com
2. Assistant Professor, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology

