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کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع در برآورد میزان
رسوب دامنههای مرتعی مناطق خشک
(مطالعة موردی :حوزة آبخیز شهید نوری کاخک)





*
علی گلکاریان  :استادیار دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
داود داودی مقدم :دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
سید امیر نقیبی :دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود عشقیزاده :دانشجوی دکتری آبخیزداری ،دانشکدة منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

چکیده
فرسایش خاک ،بیشک ،یکی از مهمترین مسائل و مشکالت موجود در عرصههای طبیعی کشور بوده و آثاارِ مخربای در اکوسیسا مهاای
مرتعی به جای میگذارد .تحقیق حاضر ،به منظور ارزیابی توانایی و قابلیت مدل RHEM 1در برآورد میزان رسوب دامنههای مرتعی مناطق

خشک ،در حوزة آبخیز زوجی شهید نوری کاخک انجام شد .مدل  RHEMیک مادل ریاضای ،تاوزیعی ،و فیزیکای اسات کاه قاادر باه
شبیهسازی فرایندهای هیدرولوژیکی و فرسایشی از طریق اطالعات اقلیم و خصوصیات دامنه است .میزان رسوب در  11پالت فرسایشای
در دو زیرحوزها شاهد و نمونها اندازهگیری شد .به منظور اجرای مدل ،پارام رهای اقلیم ،بافات خااک ،طاول شاین ،تنادی شاین ،تاا
پوشش ،و پوشش زمین اندازهگیری شد و با ورود به مدل مقادیر رسوب و رواناب ساالنه برآورد گردید .ن ایج نشاندهندة عادم اخا ال
معنیدار در سطح  5درصد بین دادههای مشاهدهای و برآوردیا چه در بررسی کلیة پالتهای فرسایشی و چه در بررسی میانگین دادههااا
در سه جهت مخ لف قرارگیری پالتها است .همچنین ،ن ایج مبیّنِ توانایی مدل در تعیین تأثیر کمّی اقدامات مخ لاف حااتات خااک در
فرایندهای هیدرولوژیکی و فرسایش خاک است .در مجموع ،بررسیها بیانگر توانایی مناسن مدل برای کاربرد در دامنههای مرتعی مشاابه
با شرایط تحقیق است.
واژگان کلیدی :پالت ،رسوب ،رواناب ،کاخک ،مناطق خشک. RHEM،
* نویسندة مسئول:

تلان 4511-1145081 :فاکس4511-1011145 :

E-mail: Golkarian@um.ac.ir

1. Rangeland Hydrology and Erosion Model
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برای پیشبینی هدررفت خاک در سطح اراضی مرتعی

مقدمه
فرسایش خاک ،بیشک ،یکی از مهامتارین مساائل و
مشکالت موجود در عرصه های طبیعی کشور است و
آثااارِ مخرباای در اکوسیس ا مهااای مرتعاای بااه جااای
میگذارد .با توجه به اینکه محاسبة مقادیر رساوب از
طریق ایس گاههای رسوبسنجی و انادازهگیاریهاای
مس قیم فرسایش بر روی دامناه فراینادی هزیناهبار و
مشکل است ،یاف ن روشهاایی بارای بارآورد دقیاق
میزان رسوبدهی حوزههای آبخیاز ضاروری اسات.
اهمیت برآورد فرسایش در سطح دامنه ،به عنوان نقطة
آغاازین فرساایش در حااوزههاای آبخیاز ،از جایگاااه
خاصاای برخااوردار اساات [ .]1ماادلسااازی فراینااد
فرسایش خاک در ساطح دامناه از دهاة  1404آغااز،
سپس ،به صورت روابطای در دهاة  1484ارائاه شاد
[ .]5پس از این تاریخ ،مدلهای زیادی در این زمیناه

1

ارائه شده اسات ،از جملاه مادل فرساایش دامناهای
( ،)HEMمدلی تاوزیعی و در مقیاا

رگباار ،کاه در

مراتع خشک و نیمهخشک امریکا تهیاه و ارائاه شاده
است [3؛ 0؛ 5؛  .]8از دیگر مدلهای ارائهشده در این
زمینه مدل  2WEPPاست؛  WEPPیک مدل فرایندیاب

است و قادر است توزیاع مکاانی و زماانی روانااب،
هدررفت خاک ،و رسوبگذاری را برای یک دامنه و
یا در یک حوزة آبخیز ،به صورت تاکرگبااری و یاا
پیوس ه ،پیشبینی کند [ .]1با توجاه باه اینکاه میازان
هدررفت خاک در اراضی مرتعی یکی از شاخصهای
کمّی برای تعیین سالمت مرتع و اثر اقدامات حاات ی
در نظر گرف ه میشود و مدلهاای موجاود بیشا ر در
اراضی کشاورزی گس رش یاف اهاناد ،مادلی مناسان
2. The Water Erosion Prediction Project
4. Walnut Gulck Experimental Watershed
6. Dual Monte Carlo
8. Nevada

مورد نیاز است [ .]1در این تحقیق ،برای دستیابی به
برآوردی مناسن از میزان فرسایش و رسوب در یاک
دامنة مرتعی از مدل  RHEMاس ااده شد .مدل

RHEM

الهامگرف ه و سادهشدة مدل  WEPPاسات کاه حااوی
مؤلاههای فرایندهای هیدرولوژیکی و فرسایشی است

[ .]4سازمان کشاورزی ایالت م حده )USDA( 3فرایند

توسعة مدل  RHEMرا در سال  2443آغاز کرد.

در حوزة آبخیز آزمایشی والنوت گلاک 0واقاع
5

در ایالاات آریزونااای امریکااا در تحقیقاای آنااالیز
حساسیت مدل  RHEMبه منظاور ارزیاابی و اسا اادة
بهینه از آن انجام شد .ن ایج آنالیز حساسیت نشاان داد
در این مدل اولین پارام ر مهم حجم بارندگی اسات و
پااس از آن ماادت بارناادگی [ .]11همچنااین ،در ایاان
حوزة آبخیز تخمین خطای مدل  RHEMبا اسا ااده از

روش موناات کااارلو زوجاای )DMC( 8ارزیااابی شااد.
مقایسة مقاادیر پایشبینایشاده و انادازهگیاریشادة
هدررفت خااک ثابات کارد کاه روش مونات کاارلو
زوجی تخمین مناسبی از خطای مدل ارائه داده اسات
[.]12

0

در چراگاههای ایالتهاای آریزوناا ،آیاداهو و

1

نوادای امریکا ،تکنیکهای حااتت خاک باا اسا ااده
از ماادل  RHEMارزیااابی شااد .باار اسااا

ن ااایج

بهدستآمده ،با اس ااده از ایان روش مایتاوان تاأثیر
کمّاای عملیااات حااتاات خاااک را در فرایناادهای
هیدرولوژیکی و فرسایش خاک برآورد کرد [ .]14در
تحقیقی ،با اس ااده از مدل  RHEMتمرکز جریاان بار
دامنهزارهای سوخ ه و غیرسوخ ه مطالعه شاد .ن اایج
1. Hillslope Erosion Model
3. United States Department Of Agriculture
5. Arizona
7. Idaho
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نشان داد ،پس از آتشسوزی ،میزان رواناب بین  2تاا
 5برابر افزایش مییابد و ،به تبع آن ،میزان فرساایش،
به صورت م غیار ،در ساایتهاای آزمایشای افازایش
مییاباد [ .]0در مطالعاهای ،مادل  RHEMروی 240
پالت آزمایشی در  04سایت مرتعای در امریکاا بارای
برآورد رسوب و رواناب اجرا شد .ضراین تبیین ()r2
برای مقادیر پیشبینیشدة رواناب و فرسایش بهترتین
 4/10و  4/54بود؛ ایان ضاراین تواناایی مادل را در
فراهمنمودن تخمینی قابل قبول از رواناب و هدررفت
خاک نشان میدهد [ .]1در حوزة آبخیز سنگانه ،واقع
در اس ان خراسان رضوی ،مدل  RHEMدر پالتهایی
با مشخصات م ااوت و رگبارهای مخ لف اجرا شاد.
ن ایج نشاان داد کاه مادل از مقادار هادررفت خااک
برآورد مناسبی در اخ یار ما قرار میدهد و ،با افزایش
طول پالتها ،اخ ال ِ بین برآوردهای مدل با مقاادیر
مشاهدهای افزایش مییابد [.]2
با توجه به تعدادِ کمِ پاارام رهاای ورودی و در
دس ر

بودنِ آنهاا و قابلیات کااربردِ ایان مادل در

اراضی مرتعی ،تحقیق حاضر در حاوزة آبخیاز شاهید
نوری شهرس ان کاخک صورت گرفت.

روششناسی
ویژگیهای منطقة مورد مطالعه
تحقیق حاضر در حوزة آبخیز شاهید ناوری کاخاک،
واقع در  35کیلوم ری جنوب شهرس ان گناباد ،بخشی
از حوزة آبخیز کویر نمک صورت گرف ه اسات .ایان
حوزه باین طاولهاای " 51˚35' 30الای "51˚38' 01
شاارقی و عاار

هااای " 30˚40' 41الاای "30˚45' 40

شمالی قرار دارد .در سرشاخههای بخش شرقی حوزة
مذکور یک حوزة زوجی ،با مشخصاات فیزیاوگرافی،
زمینشناسی ،و ادافیکی همگن ،برای اماور تحقیقااتی
تجهیز شاده اسات .از آغاازِ تأسایس زیرحاوزههاای
مذکور در یکی از آنها برخی اقدامات حااتت خاک،
از جمله اقدامات مکانیکی ،بیومکانیکی ،بیولوژیک ،و
قار (حااوزة نمونااه) ،صاورت گرف ااه و در دیگااری
(حوزة شاهد) هیچ نوع عملیاتی انجام نگرف اه اسات.
م وسط بارش ساالنة منطقه  203میلایم ار و م وساط
دمای ساالنه  10.20درجة سان یگراد اسات .م وساط
تا پوشش گیاهی حوزة نمونه  01/3درصد و حاوزة
شاهد  18/1درصد است .اقلیم منطقه بر اساا
دومارتن از نوع خشک و نیمهخشک است.

شکل  .1منطقة مورد مطالعه

روش
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معرفی مدل

از مدل  WEPPگرف ه شده است .در این مادل میازان

مدل  RHEMیک مدل ریاضای ،تاوزیعی ،و فیزیکای

ناوذ با کاربردِ روش  Green- Amptمحاسبه میشود.
معادلة ( )1برای محاسبة مقدار میانگین ناوذ به

است که به منظاور توصایف فراینادهای فرساایش و
تولید رسوب در دامنههای مرتعی مناطق نیماهخشاک

کار برده شد:

غرب ا مریکا ارائاه شاده اسات .ایان مادل قاادر باه

( )1

–

شبیهسازی فرایندهای هیدرولوژیکی و فرسایشای ،از

مقدار میانگین ناوذ ( )m/sبرای فاصلة زمانی .ti - ti-1

طریق اطالعات اقلیم و خصوصیات دامنه ،است .ایان

معادلة ( )2برای محاسبة مقدار ناوذ به کار برده

مدل بر اسا

اطالعات مربوط به مراتع و ،همچناین،

ارتباط بین پارام رهای هیدرولوژیکی و فرسایشای باا
جوامع گیاهی مراتع و بر اسا

مطالعة  240پالت در

 04سایت مرتعیِ  15ایالات غربای امریکاا گسا رش

میشود که از مدل  Green- Amptگرف ه شده است.

()2

(

)

 Keمقدار نااوذ ) (m.s-1اسات t ،مادت زماان بعاد از

تجمع آب (مانادابیشادن) ( Ψ ،)sمیاانگین پ انسایل

یاف ه اسات [ .]1زیرمادلهاای فرساایش پاشامانی و

موئینگی ( ،)mو  θdکمباود رطوبات خااک (،)m.m-1

فرسااایش سااطحی ماادل  RHEMفرایناادهای غالاان

بدین صورت که اخ ال

بین ضرین تخلخل و مقدار

اراضی مرتعی در نظر گرف ه مایشاود .در ایان مادل،

آب اولیه محاسبه میشود.

معااادالت هیاادرولیکی و فرسااایشپااذیری باارای
گروههای مخ لف گیاهان ،بر اسا

پوشش گیااهی و

پارام رهای خاک ،محاسبه شده است .همچناین ،ایان
مدل بر اساا

رابطاة ریاضای باین مقادار رساوب،

رواناب ،خصوصیات دامنه ،و عامل فرساایشپاذیری
خاک عمل میکند .مدل  RHEMروانااب ،فرساایش،
میزان و حجم رسوب تحاویلی را در مقیاا
دامنه و مقیا

مکاانی

زماانی باارش تاکرخادادی بارآورد

میکند .همچنین ،این مدل قادر اسات آثاارِ تغییارات
تیپ جامعة گیاهی ،اقلیم ،و اقادامات حااات ی را بار
میزان فرسایش محاسبه کند [ .]1اقلیم ،بافات خااک،
طول شین ،تندی شین ،تا پوشش ،و پوشش زمین
از ورودیهای مورد نیاز مدل برای هار دامناه اسات.
روش کار در این مدل بر اسا

حل معاادالت ماو

سینماتیک و پیوسا گی رساوب در باازههاای زماانی
مخ لف به ازای رگبارهای منارد است.
معادالت ناوذ در مدل  ،RHEMبه طور مس قیم،

معادلة ( )3معادلة مو سینماتیک و بارش مازاد
روی سطح دامنه را مشخص میکند.

( )3
 Vمیزان بارش مازاد ( )mاست H ،عمق جریاان (،)m
 qدبی در واحد عر

سطح ( x ،)m3.m-1.s-1فاصله از

باالی سطح ( .)mدبی رواناب هم  ،)m( qبا اس ااده از
رابطة عمق -دبی ( )0محاسبه شد:
()0

q = α.h1.5

 αضرین عمق -دبی اسات کاه باا فاک ورهاای تاابع
هیدرولیکی دارسی و یسابا مارتبط اسات .در مادل
 RHEMمحاسبات مربوط به باار رساوب روانااب در
طااول شااین ،جداسااازی و تااهنشساات حاصاال از
پاشمانی ،جریان سطحی ،و جریان م مرکز با اسا ااده
از معادلة پیوس گی رسوب انجام میشود:

()5
که  (kg.m-1.s-1) Gبار رسوب در جریان است و  Dssو
 Dcفرسایش پاشمانی و سطحی و جریان اشباعشده.
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راهحلهای کمّی معادلة ( ،)5که در مدل

WEPP

شرقی ،غربی ،و شمالی بهترتین با شاینهاای ،04 ،55

نیز اس ااده شده است ،و پارام رهای  Dssو  Dcبراساا

و 04درصااد بااه احاادا  3پااالت فرسایشاای بااا ابعاااد

پارام رهای اس خرا شده از مراتع تعیین شدهاند.

 22/1×1/1م ر اقدام گردید .در ان هاای هار پاالت لولاة

مدل  RHEMیک معادلة جدید برای فرساایش

خروجی رواناب تعبیاه مایشاود و روانااب و رساوب

پاشاامانی و ورقااهای بااه کااار باارده کااه از دادههااای

تولیدشده در هر رگبار به مخاازن جماعآوریکنناده باه

فرسایشی مراتع توسعه یاف ه است

ابعاد  1×1×4/5م ر هدایت مایشاود .میازان رساوب و

[.]13

هدررفت خاک از سال  1304تا کنون در هر  11پاالت

()8
) (kg.m-2.s-1مقدار فرسایش پاشمانی و ورقهای

فرسایشی در حوزة نموناه و شااهد انادازهگیاری شاده

برای منطقه است Kss ،ضرین فرسایشپذیری سطحی

است .میزان رسوب با برداشت حجم یاک لی ار از کال

و پاشاامانی I ،شاادت بارناادگی ( ،)m.s-1و  qساارعت

مخزن جمعآوریکننده باه صاورت میلایگارم در لی ار

رواناب (.)m.s-1

مشخص شد .آمار بارشهایی که به تولید رواناب منجر

که

Dss

میشود از ایس گاه کلیماتولوژی واقع در خروجی حوزة

پالتهای فرسایشی
به منظور سنجش میزان فرسایش و هدررفت خااک ،در
هر یک از حوضههاای نموناه و شااهد ،در ساه دامناة

آبخیز شهید نوری کاخک ،که بهطور م وسط در فاصالة
یک کیلوم ری پالتها قرار دارد ،اس خرا گردید.

شکل  .2نمونهای از پالتهای فرسایشی

اجرای مدل RHEM

مااایشاااود ،در پایگااااه این رن ااای مااادل باااه آدر

پس از تهیه و تعیین کلیة ورودیهای مورد نیاز مدلا

 http://dss.tucson.ars.ag.gov/rhemاجااارا و مقاااادیر

شامل اقلیم ،بافت خاک ،طول شین ،تندی شین ،فرم
دامنه ،فرم رویشی غالن گیاهان ،درصد تا پوشاش،
درصد پوشاش سانگی ،درصاد پوشاش الشابر  ،و
درصد پوشش خازه و گالسان ا مادل بارای هماة
پالتهاا ،کاه در ایان تحقیاق دامناه در نظار گرف اه

رسوب و رواناب برآوردی محاسبه

شد.

آنالیزهای آماری
پس از اطمینان از نرمالبودن دادهها ،میانگین رساوب
مشااهدهای و بارآوردی مادل

RHEM

باا آزماون

t-

 studentجا ی در سطح معنیداری کم ار از  5درصاد
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در نرمافزار

Minitab-16

میانگین خطای مطلق ،)MBE( 1ریشة میانگین مربعات

مقایسه شد .همچنین ،بارای

2

خطا ( ،)RMSEو ضرین همبس گی  Rاس ااده شد.

تعیین سطح اع ماد مدل از شاخصهای (آماارههاای)

جدول  .1خصوصیات توپوگرافی ،پوشش سطح خاک ،و خاک پالتهای فرسایشی مورد بررسی در حوزة نمونه
حوضة
نمونه
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

خصوصیات پوشش (درصد)

خصوصیات شیب
تندی
(درصد)

شکل

طول
(متر)

فرم غالب رویشی

04
04
04
05
05
05
55
55
55

یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت

22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1

علفهای یکساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله
گندمیان چندساله
گندمیان چندساله
گندمیان چندساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله

کریپتوکام

الشبرگ

سنگ

سطح
یقه

تاج
پوشش

4
4
4
4
4
4
4
4
4

24
24
2
15
20
24
14
5
2

25
34
22
15
5
0
10
23
10

5
3
2
0
5
0
3
3
2

20
24
15
04
05
04
04
35
34

دامنه

شن (درصد)

رس (درصد)

سیلت (درصد)

بافت خاک

A

01
81
82

11
10
13.5

11
22
20.5

شنی لومی

B
C

شنی لومی
شنی لومی

جدول  .2خصوصیات توپوگرافی ،پوشش سطح خاک ،و خاک پالتهای فرسایشی مورد بررسی در حوزة شاهد
حوضة
شاهد
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

خصوصیات پوشش (درصد)

خصوصیات شیب
تندی
(درصد)

شکل

طول (متر)

فرم غالب رویشی

کریپتوکام

الشبرگ

سنگ

سطح
یقه

تاج
پوشش

04
04
04
05
05
05
55
55
55

یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت
یکنواخت

22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
22.1

علفهای یکساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله
علفهای یکساله

4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
2
1.3
0
0
2.2
1
1

24
34
15
35
35
25
34
24
34

1.3
1.3
1.3
8.5
8.5
8
2
1.3
2

13
14
13
24
25
32
23
13
24

دامنه

شن (درصد)

رس (درصد)

سیلت (درصد)

بافت خاک

A

00
82
54

14
12.2
10.2

18
25.1
23.1

شنی لومی

B
C

2. Root Mean Square Error

شنی لومی
شنی لومی

1. Mean Bias Error
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نتایج

و اجاارای آن باارای کلیااة پااالتهااای فرسایشاای و

ن ایج حاصل از اندازهگیری فاک ورهاای ورودی مادل

همچنین اندازهگیری میزان رسوب هر رگبار در کلیاة

در حااوزة نمونااه و شاااهد منطق اة مااورد مطالعااه در

پالت ها ،ن ایج به دست آمده به صورت رساوب ویا ه

جداول  1و  2ارائه شده است.

در سااالهااای مااورد بررساای اس حصااال و در قالاان

پس از تهیه و ورود اطالعات مورد نیاز به مدل

نمودار در شکلهای  3تا  8ارائه شده است.

شکل  .3نمودار دادههای مشاهدهای و برآوردی مدل برای حوزة نمونه

شکل  .4نمودار دادههای مشاهدهای و برآوردی مدل برای حوزة شاهد

شکل  .5نمودار میانگین دادههای مشاهدهای و برآوردی دامنهها در حوزة نمونه

080

کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع در برآورد میزان رسوب ...

شکل  .6نمودار میانگین دادههای مشاهدهای و برآوردی دامنهها در حوزة شاهد

همانگونه که در بخش قبلی نیز ذکر شد ،برای

سااهگانااه اساات ،در سااطح معناایداری  5درصااد

تعیین توانایی مدل در برآورد صاحیح میازان رساوب

نشاندهندة عدم تااوت میاان دادههاای مشااهداتی و

t- student

برآوردی توسط مدل  RHEMاست .همچنین ،میانگینِ

جا ی و برای مقایسة دادههای برآوردی و مشااهدهای

داده های دو گروه با اس ااده از آزمون مقایساة تاوکی

از آزمون مقایساة تاوکی اسا ااده شاد .باا توجاه باه

بررسی شد که در ساطح  5درصاد نیاز بیاانگر عادم

جاادولهااای  3و  ،0کااه حاصالِ تجزیاة واریااانس و

اخ ال

معنیدار باین مقاادیر رساوب مشااهده ای و

مقایسة میانگینهاای دادههاای رساوب مشااهداتی و

مقادیر رسوب برآوردی توسط مدل است .شکلهاای

برآوردیِ کلیة پاالتهاا و میاانگین آنهاا در جهاات

 0و  1بیانگر این موضوع است.

ناشی از دامنههای مرتعای از روش آزماون

جدول  .3نتایج آزمون  t- studentجفتی (برای همة  11پالت)

مقادیر برآوردی
مقادیر مشاهدهای
اخ ال

تعداد داده
11
11
11

انحرا معیار
4.1024
4.2305
4.2384
-4.18
4.043

میانگین
4.3318
4.3045
4.4004

T-Value
P-Value

خطای اس اندارد میانگین
4.4045
4.4553
4.4551

جدول  .4نتایج آزمون  t- studentجفتی (برای میانگین دادهها در سه جهت)

تعداد داده

میانگین

انحرا

معیار

خطای اس اندارد میانگین

مقادیر برآوردی

8

4.383

4.154

4.481

مقادیر مشاهدهای

8

4.518

4.200

4.113

8

4.153

4.201

4.111

اخ ال
T-Value

1.31

P-Value

4.228
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شکل  .7نتیجة مقایسة آزمون توکی (برای همة  11پالت)

شکل  .1نتیجة مقایسة آزمون توکی (برای میانگین دادهها در سه جهت)

برای تعیین سطح اع ماد مدل از شااخصهاای
(آمارههاای) میاانگین خطاای مطلاق ( ،)MBEریشاة

 Rاس ااده شد .مقادیر آمارههای فاو را در جادول 5
میتوان دید.

میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEو ضرین همبس گی
جدول  .5مقادیر مربوط به آمارههای مورد استفاده در تعیین سطح اعتماد مدل
شاخص

مقدار

میانگین خطای مطلق ()MBE

4.401

ریشة میانگین مربعات خطا ()RMSE

4.22

ضرین همبس گی )(R

4.35
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تحقیق انجامگرف اه در حاوزة سانگانه ،کاه در آناالیز

بحث و نتیجهگیری
با توجه به ن ایج بهدستآمده از تجزیه و تحلیالهاای
آماری ،مقایسة میانگینهای مقادیر رسوب مشااهداتی
و برآوردی نشاندهندة عدم اخ ال

معنیدار ،چاه در

بررسی کلیة پالتهاای فرسایشای و چاه در بررسای
میاانگین دادههااا ،در سااه جهاات مخ لااف قرارگیااری
پالت هاست .این موضوع با یاف ه های تحقیق دیگری،
مبنی بر توانایی مدل در فاراهمنماودن تخمینای قابال
قبول از روانااب و هادررفت خااک ،همخاوانی دارد
[]1؛ ولی با ن ایج تحقیق انجامگرف ه در منطقة سنگانه
واقع در شمال خراسان رضوی ،که بر روی پالتهای
فرسایشاای در شااینهااای مخ لااف صااورت گرفاات،
همخوانی ندارد [ .]2بهرغم عدم تااوت معنیدار باین
دادههااای مشاااهدهای و باارآوردی ،بااا نگاااهی بااه
شکلهای  1و  ،2این نک ه قابل اس نباط است که ایان
مدل برآوردِ کم ری نسبت به مشاهدات واقعی داشا ه
و این موضوع با یاف اه هاای تحقیاق انجاامگرف اه در
حوزة سنگانه در شامال خراساان رضاوی همخاوانی
ناادارد [ .]2ن ااایج تااااوت معناایداری را بااین میاازان
هدررفت خاک در منطقة شاهد و نموناه ،کاه از نظار
نوع مدیریت و درصد پوشش گیاهی با هام اخا ال
چشمگیری دارند ،نشان میدهاد؛ و ایان موضاوع باا
ن ایج تحقیقِ انجامگرف ه در چراگااههاای ایالاتهاای

آریزونا ،آیاداهو ،1و ناوادای 2امریکاا ،بارای ارزیاابی
تکنیک های مخ لف حااتت خاک با اس ااده از مادل
 ،RHEMهمخوانی دارد [ .]14تحقیق مذکور نشان داد
این مدل میتواند تأثیر کمّی اقدامات مخ لف حااتت
خاااک را در فرایناادهااای هیاادرولوژیکی و فرسااایش
خاک برآورد کند .این موضوع ،همچنین ،با یاف ههاای
1. Idaho
2. Nevada

حساسیت این مدل عامل تا پوشش را در رتباة اول
حساسیت قرار دادند ،همخوانی دارد [.]2
در بررسی آمارههای مورد اس ااده برای ارزیابیِ
میزان کارایی مدل ،فقاط ضارین همبسا گی مناسان
نبود و دلیل آن هم اخ ال ِ بسایار زیااد باین مقاادیر
رسوب در پالتهای منطقة نمونه و شاهد اسات .اماا
در آمارههایِ  MBEو  ،RMSEبه دلیل آنکاه دادههاای
برآوردی و مشاهده ای دو به دو باا یکادیگر مقایساه
میشوند ،این مشاکل وجاود نادارد و ایان آماارههاا
کارایی مدل را تأیید میکنند.
در مجموع ،مزیت های مدل شامل انادکباودن
تعداد داده های ورودی مورد نیاز ،قابلیت اندازهگیری،
و در دس ر بودن این دادهها و قابلیت دس رسی ساده
و سریع به مدل از طریق سایت مربوطه و ،در نهایت،
تخصصاایبااودن ماادل  RHEMباارای باارآورد میاازان
فرسایش و رسوب در دامنههای مرتعی است.
از جمله محدودیتهای مادل مایتاوان اشااره
کرد به عدم دس رسی کامل به ساخ ار نرمافزاری مدل
برای تغییرات مورد نیاز .همچنین ،از آنجایی کاه ایان
مدل برای ایاالت م حده امریکا طراحای شاده اسات،
اجاارای آن در سااایر مناااطق ،بااه دلیاال عاادم امکااان
جایگزینی کامل اطالعاات اقلیمای ،خاالی از اشاکال
نیست .ن ایج در دامنههای مخ لف منطقة مورد مطالعه
نشاااندهناادة باایشباارآوردی در برخاای پااالتهااا و
کمبرآوردی در برخی پالت هاسات .هماانگوناه کاه
پیش از این اشاره شد ،بدیهی است کاربردِ ایان مادل
در حوزه های آبخیز کشور واسنجی مدل میتواناد در
کیایت ن ایج بسیار مؤثر باشد ،اما فقدانِ روندِ مناسن
باایشباارآوردی یااا کاامباارآوردی در تحقیااق حاضاار
واسنجی مدل را مشکل می کند .در پایان ،با توجه باه
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تولید رسوب دامنههای مرتعی بارآورد نساب ام مناسابی

ن ایج میانگینِ کلیة پالت های مورد بررسی در منطقاة

.ارائه کند

 قاادر اسات از، در مجماوع، ایان مادل،مورد مطالعه
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