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 چکیده
هاي  یکی از راه. گیري رسوب صورت نگرفته و از مقدار رسوب آنها اطالعات کافی در دسترس نیست هاي آبخیز کشور اندازه حوضهبراي بسیاري از 
 EPMمدل . اند است که در کشور مورداستفاده قرارگرفته EPMو  PSIAC ،USLEهاي تجربی مانند  ها، استفاده از مدل حوضهتخمین رسوب 

که  ازآنجایی. رسد به دلیل استفاده از پارامترهاي کمتر و سهولت تعیین عوامل آن، براي محاسبه برآورد رسوب در سطح کشور مناسب به نظر می
ناطق مختلف کشور آزمون شده و در نهایت براي شرایط دقت مدل در شرایط مختلف اقلیمی، توپوگرافی و زمین ساختی متفاوت است، باید براي م

مرزي غرب  حوضههاي رسوب سنجی   هاي رسوب در محل ایستگاه در این تحقیق ابتدا داده. آب و هوایی مختلف توصیه خاص آن ارائه گردد
هاي  ها با رسوب منحنی حل ایستگاهسپس مقایسه متوسط رسوب مدل در م. تحلیل و مقدار رسوب متوسط ساالنه براي هر ایستگاه محاسبه شد

نتایج نشان داد از بین پنج ایستگاه مورد بررسی در چهار ایستگاه بین رسوب برآوردي و رسوب . ، انجام شد)پس از اعمال درصد بارکف(سنجه
درصد و ضریب تبدیل مدل به  62هاي مذکور میانگین خطاي نسبی رسوب در  حوضه. وجود نداردمعنی دار اي از نظر خطاي نسبی تفاوت  مشاهده
  .تن درهکتار در سال بدست آمد 2و میانگین رسوب ایستگاه  7/2میانگین رسوب مدل . به دست آمد 78/0ایستگاه 

   EPM، فرسایش،  مدل مرزي غرب حوضهرسوب،  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
مسئوالنه بر منابع، عالوه بر نیازهاي امروز به منافع  هاي حفاظت خاك و آبخیزداري همسو با توسعه پایدار و با اعمال مدیریتبرنامه

هاي علمی و تلفیق آنها با علوم طبیعی، آینده نیز توجه دارد که در این راستا استفاده از دانش واطالعات فراهم آمده از طریق پژوهش
ن براي ادامه حیات خود به مواد غذایی نیاز از طرفی انسا .اي برخوردار استآموزش، فرهنگ، ارتباطات و علوم اجتماعی از اهمیت ویژه

فرسایش عاملی است که وجود آب و خاك را به خطر می اندازد و موجب از بین رفتن . دارد که در اثر وجود آب و خاك بدست می آید
انسان به حساب  زا، مهمترین تهدید براي منابع غذاییفرآیند فرسایش خاك و فزونی رسوبات، بعنوان دو محرك تنش. شودآنها می

هاي کشور اطالعات کافی از  حوضهدر حالیکه در بسیاري از .  وري خاك و کشاورزي پایدار داردآیند و  اثرات طوالنی مدتی بر بهرهمی
هاي تجربی  هاي فاقد آمار رسوب، استفاده از مدل حوضههاي محاسبه رسوب در  یکی از روش. ها در دست نیست حوضهمقدار رسوب 

ها که با برقراري ارتباط بین مقدار رسوب و عوامل مختلف، روابط تجربی به وجود آمده است، با محاسبه عوامل و  این روش در. است
   .گردد هاي بدون آمار برآورد می حوضهها، مقدار رسوب ساالنه در  پارامترهاي مدل

  
  سابقه تحقیق

گیري فرسایش و رسوب در کشور یوگسالوي در سال  سال تحقیق و اندازه 40یک مدل تجربی است که پس از حدود  EPMمدل 
خیز جنوب و جنوب شرقی یوگسالوي  هاي سیل حوضهاین مدل اساساً براي کاربرد در . توسط گاوریلوویچ ارائه گردیده است 1988
) 1373(خالدیان و همکاران. شده است و هوایی مختلف ازجمله ایران به کار گرفته یافته، اما در چندین کشور دیگر با شرایط آب توسعه

 2/4تن در هکتار برآورد نموده که  2/3را  حوضهدر حوزه قشالق کردستان، میزان رسوب در این   EPMدر تحقیقی با استفاده از مدل
 137-ب با استفاده از مدل مذکور و همچنین سزیومدر این تحقیق ضمن برآورد فرسایش و رسو. برابر رسوب مشاهداتی بوده است

- هاي محل تحقیق  اصالح نمودهرا جهت تطبیق بیشتر با شرایط و ویژگی EPMنهایتا مقادیر ضرایب  حساسیت سنگ و خاك مدل  
ه آبخیز در برآورد فرسایش و رسوب حوز EPMو  MPSIACهاي  اي با عنوان بررسی کارایی مدل طی مطالعه) 1378، بیات(. اند

بــا  EPMو  MPSIACهاي  آبخیز با استفاده از مدل حوضهتولید رسوب این . به بررسی این دو مدل پرداخت GIS)طالقان به کمک 
تن در کیلومترمربع به دست آمد که این  999و  5/1306برابر با  تن در مترمکعب براي وزن مخصوص ظاهري به ترتیب 5/1فرض 

درصد  30تن در کیلومترمربع با فرض  265(درصد با تولید رسوب برآوردي از روي آمار رسوب  96/74 و 31/98برآوردها به ترتیب 
  . همخوانی نشان داده است) بارکف

هاي سفیدرود موردبررسی قرارداد و بیان نمود که نتایج برآوردي  حوضهرا در حوزه آبخیز شاهرود از زیر  EPMروش ) 1373، نعمتی(
 سمنان استان در گرمسار رامه در دیگري مطالعه در )1380،هاشمی(. انطباق خوبی دارد) منحنی سنجه(اتی با میزان رسوب مشاهد

 و پارسایی .است تر دقیق MPSIAC مدل با رسوب برآورد به نسبت EPM مدل از استفاده با رسوب برآورد که نموده گیري نتیجه
 که اند نموده مشاهده گلستان استان در رامیان چاي قوري و گرماب دشت چشمه، پل آبخیز حوزه سه در تحقیقی در )1383( همکاران

 همخوانی هیدرومتري ایستگاه در شده گیري اندازه مقادیر با پل چشمه حوضه در تنها EPM مدل از استفاده با شده برآورد رسوب
هاي تجربی رایج  هاي برآورد فرسایش و رسوب بر اساس مدل اي تحت عنوان روش در مطالعه) 1386، محمدیان شوئیلی و سرور(. دارد

EPM ،MPSIAC  وPSIAC  در حوزه آبخیز گوهرود گیالن نشان دادند مقادیر حاصل از مدلEPM  با مقادیر رسوب واقعی حوزه
  .شد عنوان مدل مناسب شناخته آبخیز موردمطالعه بسیار نزدیک و این مدل به

)Bazzoffi،1985 (ها مساحتی از  حوضهاین . در ایتالیاي مرکزي به کار برد حوضهبینی رسوب در چهار  مدل گاوریلوویچ را براي پیش
ویژه براي  شده است، در برآورد رسوب به طور جزئی اصالح وي نتیجه گرفت که شکلی از مدل که به. کیلومترمربع داشتند 215تا  6/0

کند؛ بنابراین در مدل سازگار شده با  که مدل اصلی، میزان رسوب را بیشتر برآورد می دهد، درحالی هاي کوچک بهتر جواب می حوضه
و همکاران  Globevnic(. دهی درست تشخیص داده شد که ضریب رسوب ، ضریب مقاومت خاك نصف شد، درحالیحوضهشرایط 

با (رود دراگونجا اسلوونی  حوضهدر . اي در اسلوونی و کروآتیا به کار بردند یترانهمد حوضهمدل گاوریلوویچ را در دو زیر ) 2003،
مقایسه نتایج برآورد رسوب سال . شده بود در برآورد رسوب به کار گرفته 1971تر در  پیش EPM، مدل )کیلومترمربع 86مساحت 



  
  
  1397خرداد  30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

857 
 

تواند به دلیل نصب تجهیزات حفاظت خاك و  ین میا. یافته است درصد کاهش 40نشان داد که مقدار رسوب حدود  1971با  1991
  .درصد و متعاقب آن کاهش سطح اراضی زراعی در منطقه باشد 65درصد به  25ها از  همچنین افزایش سطح جنگل

)Emmanouloudis مدل گاوریلویچ را براي تشخیص فرسایش کل بدون در نظر گرفتن نسبت تحویل رسوب در ) 2003 ،و همکاران
وي نشان داد . زیاد بود حوضهمیزان تخریب سالیانه برآورد شده براي . به کار بردند) مربع کیلومتر 7000(رگ در یونان بز حوضهیک 

 .به کار رود GISتواند در محیط  است، می) ژئولوژي، خاك و کاربري(هاي مکانی  که مدل چون داراي داده
هاي  حوضهبراي برآورد رسوب در  EPMد که دیدگاه واحدي در مورد مدل نده هاي مختلف نشان می آمده از پژوهش دست نتایج به

تواند به  نظرها می اند که منشأ این اختالف بعضی این مدل را داراي دقت خوب و بعضی داراي دقت پایین دانسته. آبخیز وجود ندارد
رو نیاز به  ازاین. دست باشد بارکف و عواملی ازایناي، میزان تخمین  عواملی نظیر مساحت حوزه آبخیز موردمطالعه، آمار رسوب مشاهده

هاي  در این تحقیق تأکید بر استفاده از روش. تر برآورد رسوب با استفاده از این روش است تحقیقات بیشتر براي رسیدن به مقادیر واقعی
  .بوده است EPMاي در راستاي کاهش خطاي حاصل از رسوب برآوردي از مدل  مناسب براي برآورد رسوب مشاهده

  
  محل تحقیق معرفی

منطقه موردمطالعه شامل پنج واحد هیدرولوژیکی از حوزه آبخیز مرزي غرب در زاگرس شمالی است و بصورت نوار باریکی با عرض 
منطقه سوم  حوضههاي طرح جامع آب بعنوان بخشی از در تقسیم بندي. کیلومتر گسترش دارد 320کیلومتر و طول  50متوسط 

ْ   54تا  َ 31ْ   54طول شرقی و َ  47ْ    57تا َ  47ْ   44بین مختصات جغرافیائی َ  حوضهاین . مشخص می گردد 3-1ا کد مطالعاتی ب
کیلومتر مربع آن را مناطق کوهستانی و  30917کیلومتر مربع است که  38731 حوضهمساحت این . عرض شمالی واقع شده است 36

کیلومترمربع در حاشیه رودخانه زاب  660زاب به مساحت  حوضههاي دشت. دهدتشکیل می کیلومتر مربع را دشت و کوهپایه 7814
از نظر ارتفاع نیز طیف . گاوه رود قرار گرفته است حوضهکیلومتر مربع اکثراً در  1677سیروان به مساحت  حوضههاي واقع شده و دشت

میلیمتر در مناطق  250مطالعاتی از حدود  حوضهساالنه بارندگی در میانگین . گرددمتر را شامل می 2800متر تا  450گسترده اي از 
  .] 1377شرکت مهندسین مشاور جاماب،  [میلیمتر در مناطق شمالی متغیر است 1000جنوبی تا بالغ بر 

 

  
  هاي انتخابیحوضهموقعیت  - 1شکل

  هاانتخاب ایستگاه
ایستگاه داراي طول دوره آماري و تعداد داده نسبتاً مناسب بوده که براي  5هاي رسوب سنجی واقع در  منطقه، تعداد  از بین ایستگاه

هاي انتخابی عبارتند از ایستگاه گرژال رودخانه زاب کوچک، ایستگاه. وتحلیل در منطقه موردمطالعه مورداستفاده قرار گرفت تجزیه
. گزي و ایستگاه شیالن رودخانه شیالناه تونل رودخانه چهلایستگاه بیارکامیاران رودخانه رازآور، ایستگاه تونل رودخانه رمشت، ایستگ

  . شده است  ارائه) 1(ها در جدول اطالعات این ایستگاه
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  هاي هیدرومتري منتخب هاي فیزیوگرافی ایستگاهویژگی - 1جدول 

نام   نام رودخانه کد ایستگاه
  ایستگاه

  حوضهمساحت 
 )کبلومتر مربع(

  حوضهمحیط 
 )کیلومتر(

شیب متوسط 
 )درصد(حوضه

شیب رودخانه 
  )درصد(اصلی

طول رودخانه 
  )کیلومتر(اصلی

ارتفاع از سطح 
  )متر(دریا

 1087 123 03/1 49 307  2180 گرژال زاب کوچک 21- 005
 1430 20 92/0 17 61 58  بیار رازآور 21- 137
 1390 35 1 23 96 311 تونل رمشت  21- 337
 1550 5/29 48/1 31 79 280 تونل چهل گزي 21- 339
 1330 155 67/0 25 327 200 شیالن شیالن 21- 019

  
  برآورد رسوب معلق بر مبناي منحنی سنجه رسوب

ها  شوند که معادله کلی آن بندي می صورت زیر طبقه هاي برآورد رسوب ازنظر نوع منحنی سنجه رسوب و استفاده از دبی جریان به روش
  :است) 1(به شرح رابطه 

 )                                                                                                                            1(رابطه 
b

ws )Q(aQ   
 )Qs   ،رسوب معلق به تن در روزQw   ،دبی جریان به مترمکعب بر ثانیهa  وb ضرایب معادله( 

شود براي دبی  شده است، دبی جریان با یک نمو معین به تعدادي دسته تقسیم می ها استفاده که از روش متوسط دستهدر این تحقیق 
ها ترسیم  آید و منحنی سنجه رسوب براي جفت داده متوسط جریان هر دسته، متوسط دبی رسوب همان دسته نیز به دست می

دهند و  شود که بخش کوچکی از کل دوره زمانی موردنظر را تشکیل می میوسیله چند سیل بزرگ حمل  بخش اعظم رسوب به .شود می
ها  ها معموالً معرف شرایط سیالبی و پرآبی رودخانه گیرد و این نمونه طور محدود صورت می برداري رسوب به دالیل مختلف به نمونه

هاي پرآبی  کند و منحنی مذکور معرف دوره ا دیکته میهاي پایه روند منحنی سنجه رسوب ر هاي دبی نیستند؛ بنابراین تعداد زیاد نمونه
  . نخواهد بود

با اعمال معادالت منحنی . ها تشکیل داده شد ها تهیه و سري زمانی آن پس از استخراج منحنی سنجه رسوب، دبی روزانه ایستگاه
کردن بار معلق  با جمع. آماري به دست آمدهاي متوسط روزانه، بار معلق براي هر یک از روزهاي دوره  سنجه رسوب در سري زمانی دبی

ها تقسیم و متوسط  هاي دوره آماري به تعداد سال مجموع تولید رسوب معلق سال. روزهاي سال، بار معلق همان سال محاسبه شد تمام
  .دیدمحاسبه گر حوضه، رسوب ویژه هر حوضهاز تقسیم رسوب ساالنه بر مساحت . تولید رسوب معلق ساالنه برآورد گردید

  
  مدل استفاده از محاسبه رسوب با 

  :باشند گیرند که به شرح زیر می در این مدل چهار عامل جهت تعیین ضریب فرسایش مورداستفاده قرار می
ضریب مقاومت خاك و سنگ به  ،)I( حوضه، شیب متوسط )Xa(، ضریب استفاده از زمین )Ψ(اي حوزه آبخیز  ضریب فرسایش مشاهده

 ).Y(فرسایش 
شناسی به فرسایش در کشور موردتوجه و بررسی  براي تعیین ضریب مقاومت خاك و سنگ در این طرح، حساسیت واحدهاي سنگ

العاده مقاوم  هاي سخت نشده در ده رده مختلف شامل رده فوق براي این منظور، کلیه سازندها، واحدهاي سنگی و نهشته. قرار گرفت
(I)،  بسیار مقاوم(II)اوم ، متوسط تا مق(IV) متوسط ،(V) متوسط تا ضعیف ،(VI) ضعیف ،(VII)،  بسیار ضعیف(VIII)العاده  ، فوق

هاي سخت شده و غیر متراکم  در ادامه کلیه سازندها و نهشته. بندي شدند طبقه (X)و کامالً ضعیف، سست و منفصل  (IX)ضعیف 
ها  بندي خاك در این طبقه. هاي مربوطه تهیه گردید فته و نقشهشناسی در یکی از این ده گروه جاي گر هاي زمین کشور به تفکیک زون

بندي فوق بر اساس  سپس ضرایب طبقه. گیرند هاي متوسط، ضعیف تا کامالً سست و منفصل قرار می هاي منفصل نیز در گروه و نهشته
  .شناسی مدل تنظیم گردید جدول زمین

  :محاسبه است قابل حوضهها و نهایتاً کل  حوضهبراي هریک از زیر ) 2(از رابطه ) Z(ضریب شدت فرسایش
  Z = Y. Xa (Ψ + I 0.5))                                                                                                            2(رابطه 
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  :شود فاده میاست) 3(براي تخمین فرسایش ویژه در حوزه آبخیز از رابطه  مدل مورد استفاده در 
                                                                                                         Wsp = T. H. Л. Z 1.5)   3(رابطه
Wsp :،فرسایش ویژه برحسب مترمکعب در کیلومترمربع  

 T : آید، به دست می) 4(ضریب درجه حرارت که از رابطه  
                                                                                                    T = ((t / 10) + 0.1) 0.5 ) 4(رابطه 

t: گراد،  میانگین درجه حرارت ساالنه در حوزه آبخیز برحسب درجه سانتیH:  ارتفاع متوسط بارندگی ساالنه حوزه آبخیز برحسب
  .است 14/3ابت عدد ث :Лمتر،  میلی

  . شوددسته خیلی شدید تا خیلی کم طبقه بندي می 6کالس فرسایش در ) 2(گرفتن از جدولپس از محاسبه فرسایش ویژه با بهره
  

  بندي شدت فرسایش طبقه - 2جدول 
 Zمقدار متوسط  Zمحدوده   شدت فرسایش  کالس فرسایش

V 25/1  < 1  خیلی شدید  
IV  71/0  شدید > Z > 1  85/0  
III  41/0  متوسط> Z > 7/0  55/0  
II  2/0  کم > Z > 4/0  3/0  
I  19/0  خیلی کم <Z 1/0  

  
به ) 5(این ضریب از رابطه . ضرب کرد) Ru(، باید فرسایش ویژه را در ضریب نگهداشت رسوب حوضهدهی  براي تعیین میزان رسوب

  .آید دست می
  /Ru = 4 * (O * D) 0.5 (L + 10)                         )                                                               5(رابطه 

) km( حوضه، طول Lو  (km) حوضهو ارتفاع نقطه خروجی  حوضهتفاوت ارتفاع میانگین  km)، D حوضهمحیط  Oدر این رابطه، 
  .است

  .شود محاسبه می) 6(مطابق رابطه  Wspبا  Ruضرب  از حاصل دهی ویژه رسوب
                                                                                                          Gsp = Wsp * Ru)  6(رابطه 

Gspدهی ویژه ساالنه برحسب  ، رسوبm3/km2/yr است.  
گردد اما  از آنجائی که مقادیر رسوب محاسبه شده با  استفاده می) 5(از رابطه  EPMویژه طبق مدل  دهی براي تعیین مقادیر رسوب

هاي آبخیز  اختالفی حدود صددرصد بدست آمد، لذا هاي مورد بررسی در طرح سیماي حوزهحوضهمدل در بسیاري از   Ruضریب
را براي برآورد رسوب ) 1975(مورد ارزیابی قرارداده و رابطه رنفرورابطه تحویل رسوب مختلف را   7تعداد )1394(مرادي و همکاران 

  .براي ضریب تبدیل فرسایش به رسوب استفاده شده است) 7(در این گزارش از رابطه. گرگان رود از طریق مدل مناسب دانستند حوضه
  Log SDR= 1.8768 – 0.14191* log(10A)   )                                                                      7(رابطه 

  .برحسب مایل مربع است حوضهمساحت  Aدر این رابطه 
هاي جریان و رسوب متناظر  ایستگاه داراي داده 5هاي رسوب سنجی واقع در منطقه اجراي طرح،  تعداد  پس از بررسی ایستگاه

براي ارزیابی نتایج به دست آمده از مدل و مقایسه آن با .  پردازش با تعداد نمونه نسبتاً کافی  انتخاب و  موردبررسی قرار گرفتند قابل
براساس این روش مقادیررسوب برآورد شده توسط مدل در هریک از . ی استفاده شدرسوب مشاهده اي از روش درصد اختالف نسب

ایستگاه هاي رسوبسنجی از مقادیر رسوب مشاهده اي آن ایستگاه کم شده وبر رسوب مشاهده اي تقسیم و نتیجه به صورت درصد بیان 
  . می شود

بندي براساس مقدار متوسط طبقه طبق این. استفاده گردید) 2002، و همکاران Toy(براي ارزیابی کارایی مدل از جدول ارائه شده توسط 
  ). 3جدول(درصد قابل تغییر می باشد 100درصد تا 25ها درصد اختالف قابل قبول از  حوضهفرسایش ورسوب 
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  )2002و همکاران،  Toy(هاي متوسط فرسایش و رسوب  راهنماي اختالف مجاز براي نرخ -3جدول 
  دهی ش و رسوبنرخ متوسط فرسای  ردیف

)t.h-1.y-1(  
  خطاي قابل قبول

(%)  
1  60 -100  25±  
2  60 -6  50±  
3  6<  100±  

  نتایج
ها متفاوت بوده،  هاي منتخب منحنی سنجه، ترسیم  و دقت منحنی سنجه ها براي هر یک از ایستگاه بر اساس روش متوسط دسته

در  R2بیشترین . ها است به دست آمد که بیانگر دقت مناسب روابط در ایستگاه 92/0تا بیش از  67/0معادالت بین  R2بطوریکه 
ها نیز بسیار متفاوت بود که  ضرایب معادله رسوب در ایستگاه. در ایستگاه  بیار به دست آمد R2گزي و کمترین ایستگاه تونل چهل

ها براي منحنی سنجه حد وسط دسته) 2(شکل. ها است حوضهدهی  ظت رسوب و درنتیجه رسوببیانگر دامنه تغییرات بسیار باالي غل
ها تهیه و سري  پس از استخراج منحنی سنجه رسوب، دبی روزانه ایستگاه. هاي هیدرومتري منتخب نشان داده شده استایستگاهبرخی 

هاي متوسط روزانه، بار معلق براي هر یک از  سري زمانی دبی با اعمال معادالت منحنی سنجه رسوب در. ها تشکیل داده شد زمانی آن
مجموع تولید رسوب . کردن بار معلق تمام روزهاي سال، بار معلق همان سال محاسبه شد با جمع. روزهاي دوره آماري به دست آمد

از تقسیم رسوب ساالنه بر . دیدها تقسیم و متوسط تولید رسوب معلق ساالنه برآورد گر هاي دوره آماري به تعداد سال معلق سال
  .آمده است) 4(ضرایب معاالت منحنی سنجه در جدول . محاسبه گردید حوضه، رسوب ویژه هر حوضهمساحت 

ایستگاه خلیفه (و رودخانه قشالق ) ایستگاه سروآباد(براي احتساب بارکف با توجه به شش اندازه گیري مستقیم در رودخانه هاي آزاد 
هاي مختلف با  بارکل رسوبی ایستگاه .)1388، شرکت مدیریت منابع آب ایران(رصد بار معلق درنظر گرفته شدد 15متوسط ) ترخان

  . لحاظ کردن سهم بارکف تعیین شد
  

  
  )21-005کد (رودخانه زاب کوچک -ایستگاه گرژال
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  )21-339کد (گزيایستگاه تونل چهل

  
  )21- 019کد (ایستگاه شیالن رودخانه شیالن

  هاي هیدرومتري منتخبایستگاهبرخی راي بها منحنی سنجه حد وسط دسته -2شکل
  

  ها ضرایب معادالت منحنی سنجه رسوب با روش منحنی سنجه متوسط دسته -4جدول 
 کد ایستگاه نام ایستگاه نام رودخانه ضرایب معادله منحنی سنجه رسوب

a b 
 21- 005 گرژال زاب کوچک 1875/1 4516/4
 21- 137  بیار رازآور 3502/1 992/15

  337-21 تونل رمشت 8292/1 7601/8
 21- 339 تونل گزيچهل 5789/1 1716/4

 21- 019 شیالن شیالن 8475/1 69/17

  
  مدل استفاده از محاسبه رسوب با 

هاي هیدرومتري، محاسبه و  میزان فرسایش  با  هاي باالدست ایستگاه حوضهها، ضرایب  مدل در پس از محاسبه رسوب ایستگاه
-137باالدست ایستگاه بیار با کد  حوضهحداقل فرسایش در . آمده است) 5(استفاده از مدل مذکور محاسبه شد که نتایج آن در جدول

با مقدار   21-339گزي با کد تونل چهل باالدست ایستگاه  حوضهتن در هکتار در سال و حداکثر فرسایش در  67/7با مقدار   21
نیز محاسبه شد که کمترین  حوضه، متوسط رسوب خروجی در انتهاي هر SDRبا اعمال . تن در هکتار در سال به دست آمد 66/12

تونل  تن در هکتار در سال و بیشترین رسوب ویژه براي ایستگاه 97/1و به مقدار  21- 005رسوب ویژه براي ایستگاه گرژال با کد 
   .تن در هکتار در سال به دست آمد 54/3و به مقدار  21- 339گزي با کد چهل
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 مقادیر فرسایش و رسوب حاصل از مدل - 5جدول 

  مساحت  کد ایستگاه
(ha) 

 مقدار فرسایش
(ton/ha. yr)  SDR (%) 

  EPMرسوب ویژه به روش 
(ton/ha. yr) 

005 -21 218000  43/9 88/20 97/1 

137 -21 5800 67/7 94/34 68/2 

21-337  31100 98/7 53/27 2/2 

339 -21 28000 66/12 94/27 54/3 

019 -21 20000 42/10  31/29 05/3 

  
  مقایسه نتایج مدل با منحنی سنجه رسوب

هاي  هاي مورد بررسی با استفاده از منحنی سنجه رسوب و با مدل برآورد شده و اختالف دو روش در ایستگاه رسوب ویژه در ایستگاه
هاي آبخیز مقدار برآورد شده  حوضهآنچه حائز اهمیت است آن است که در کلیه . درصد متفاوت است 97/204تا  22/14مختلف بین 

درصد اختالف بین رسوب برآورد شده با مدل و روش  .هاي مربوطه است منحنی سنجه رسوب ایستگاهاز طریق مدل  بیشتر از روش 
هاي مربوطه  درصد است که تا حدي بیانگر مناسب بودن نسبی مدل در ایستگاه 80/71و  15/28منحنی سنجه در  چهار ایستگاه بین 

دهنده  نشان حوضههاي هیدرومتري این چهار  استیودنت در ایستگاهاي به روش تی  مقایسه آماري رسوب برآوردي مدل و مشاهده. است
شود، در یک ایستگاه مالحظه می) 6(باشد و همانطور که در جدولدار بین برآورد مدل و آمار ایستگاه رسوب سنجی می تفاوت معنی

تجزیه آماري مقادیر رسوب  هرحال به. درصد است 200اي بیش از دیگر اختالف رسوب محاسبه شده با مدل و رسوب مشاهده
نشان داد که بین رسوب برآوردي و رسوب ) تی تست(ها اي ورسوب برآورد شده از طریق مدل با روش مقایسه میانگین مشاهده
نمودار مقایسه رسوب ویژه برآوردي از مدل و رسوب  .درصد وجود دارد 5دار در سطح  آبخیز تفاوت معنی حوضهاي در چهار  مشاهده

شود، رسوب برآوردي از مدل  گونه که در این شکل مشاهده می همان. نشان داده شده است)  3(در شکل) ايمشاهده(یري شده گ اندازه
  .اي است ها بیشتر از رسوب مشاهده در همه ایستگاه

  مقایسه روش منجی سنجه با روش مدل تجربی -6جدول 

کد 
 ایستگاه

 (ha) مساحت
رسوب ویژه به روش 

EPM  
(Ton/ha. Yr) 

رسوب کل به 
روش منحنی 

  سنجه
 (ton/ha. Yr)  

اختالف رسوب ویژه 
گیري شده  کل اندازه

  EPMو روش 
(Ton/ha. Yr) 

درصد خطاي 
نسبی بین مدل و 

  ایستگاه

نسبت رسوب 
ایستگاه به برآورد 

  مدل

کارایی مدل 
براساس خطاي 

  قابل قبول

 مجاز 33/0 - 23/17 41/0 2/38 97/1  218000 21- 005
 مجاز 61/0 43/64 -04/1 63/1 68/2 5800 21- 137
 مجاز 58/0 64/71 -92/0 28/1 2/2 31100  21-337

 غیرمجاز 33/0 97/204 -37/2 16/1 54/3 28000 21- 339
 مجاز 17/1 - 22/14 51/0 56/3 05/3 20000 21- 019

  
اي به رسوب برآوردي،  نسبت رسوب مشاهدهبا توجه به اختالف برآورد بین مدل و ایستگاه رسوب سنجی در حوضه  محل تحقیق، 

دیگر براي  عبارت به. ایستگاه بیشتر برآورد کرده است 3اي و در  ایستگاه کمتر از مقدار مشاهده 2دهد که مدل رسوب را در  نشان می
جاز براي فرسایش و با توجه به راهنماي خطاي م. توان از ضریب هر ایستگاه استفاده کرد تحقیق برآورد رسوب مدل در هر حوضه می

 100اي کمتر از ایستگاه مورد بررسی، خطاي نسبی بین مدل و مشاهده 4ارایه شده،در ) 2002و همکاران،  Toy(رسوب که توسط 
  .هاي مورد بررسی قابل قبول استدرصد بوده و کارایی مدل در حوضه

این نتایج با نتایج . هاي مربوطه است سنجه رسوب ایستگاه آبخیز مقدار برآورد شده از طریق مدل بیشتر از روش منحنی  در سه حوزه
اي مقدار رسوب بیشتري را نسبت به مشاهده EPMهمخوانی دارد و نشان داده که مدل ) 1378، بیات(و ) 1374، خالدیان(تحقیقات 
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ررسی نشان داد که در ایستگاه هاي هیدرومتري مورد ب اي در ایستگاه مقایسه آماري رسوب برآوردي مدل و مشاهده. نشان داده است
اي  بیشتر از حد مجاز است، اما بین رسوب برآوردي و رسوب گزي اختالف رسوب محاسبه شده با مدل و رسوب مشاهدهتونل چهل

سی نتایج نشان داد از بین پنج ایستگاه مورد برر .درصد وجود ندارد 5دار در سطح  اي در چهار حوضه آبخیز دیگر تفاوت معنی مشاهده
میانگین خطاي نسبی رسوب در  .  اي از نظر خطاي نسبی تفاوت وجود ندارد در چهار ایستگاه بین رسوب برآوردي و رسوب مشاهده

و میانگین رسوب ایستگاه  7/2میانگین رسوب مدل . به دست آمد 78/0درصد و ضریب تبدیل مدل به ایستگاه  62هاي مذکور حوضه
  .تن درهکتار در سال بدست آمد 2
  

  
  )منحنی سنجه رسوب(مقایسه رسوب برآوردي از مدل با مقدار رسوب مشاهداتی  - 3شکل 

  
 قدردانی و تشکر
 تحقیقات و آموزش مرکز و آبخیزداري و خاك حفاظت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، پژوهشکده از وسیلهبدین

  .شودمی قدردانی هاي معنوي علمی و حمایت هايمشاوره الزم، امکانات و مالی منابع تامین کردستان بخاطر منابع طبیعی و کشاورزي
  

  منابع
نامه  پایان. GISآبخیز طالقان به کمک  حوضهدر برآورد فرسایش و رسوب  EPMو  MPSIACهاي  بررسی کارایی مدل، 1378رضا،  بیات

 کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران،
هیدرومتري  ایستگاه در شده گیري اندازه مقادیر با EPMمقایسه رسوب برآوردي مدل  ،1383نیا،  پارسایی، قدوسی، عیسایی، اعتراف، خواجه، فیض

 .گلستان استان در رامیان چاي قوري و گرمابدشت چشمه، پل آبخیز هاي حوزه  رامیان چاي قوري و گرمابدشت چشمه، پل
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