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اطالعات کمی  مستلزم دستیابی بهاجتماعی و برنامه ريزی و مديريت بهینه منابع  -ارزيابی اثرات اقتصادی

مقیاس بکار گرفته رسوب آبخیزهای کوچکفرسايش و در برآورد متعددی های تجربی  مدل. استفرسايش خاک 

ها از طريق رسوب سنجی مخازن بندها ضروری هست. در اين تحقیق واسنجی  شوند که واسنجی اين مدل می

بند خاکی از استان  11دهی است، از طريق رسوب سنجی  که روشی جديد در برآورد نرخ رسوب FSمدل تجربی 

دهی ويژه آبخیز باالدست هر بند  . ابتدا رسوبمرکزی با عمر حداقل ده سال که سرريز رسوب نداشتند انجام شد

منظور واسنجی ضرايب مدل، از روابط  هر حوضه تعیین شد. بهمقادير برآوردی رسوب ويژه تعیین شد. سپس 

ناچار سه حوضه حذف شد.  ها به منظور افزايش صحت و دقت همبستگی داده رگرسیونی استفاده گرديد که به

سبی، به ارزيابی مدل پرداخته شد. طبق نتايج، میانگین خطای نسبی قبل از همچنین با استفاده از خطای ن

 391بدست آمد که مقدار بااليی می باشد. اما پس از واسنجی مدل، اين خطا به مقدار  31813واسنجی برابر 

ش کاهش يافت که افزايش دقت و صحت مدل واسنجی شده نسبت به حالت اولیه مدل را نشان می دهد؛ اما براز

دهی  برای برآورد رسوب FSMرا نشان داد که از اين حیث،  238/0ای و برآوردی همبستگی  بین رسوب مشاهده

 قبول برخوردار نبود. يک حوضه منفرد از کارايی قابل

 

  FSمدل تجربی، مدل رسوبدهی، استان مرکزی، حفاظت خاک، کلیدی:  گانواژ
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 مقدمه  -1
، لذا از دهه مشکالتی را در پی داردگیری مستقیم آن  ای بوده که اندازه فرسايش خاک دارای فرآيند پیچیده

ورد فرسايش آبی در سطح پالت، مزرعه آهای بر ای به مدل ريزان توجه ويژه بسیاری از متخصصان خاک و برنامه 1930

به واسنجی  ها نیاز در غیر از شرايط تهیه آنها  استفاده از اين مدل (.2013همکاران،  و Christos) و آبخیز پیدا کردند

های تجربی هستند که ممکن است برای ساير  ها دارای ضرايب و ثابت ؛ زيرا تمام اين مدلداردها  ای ضرايب آن منطقه

فقدان  دلیل به (.1981و همکاران،  Hadleyبرداری از زمین مناسب نباشند ) دادن تغییرات ناشی از بهره مناطق و نشان 

های  های آبخیز کشور، کاربرد روش فرسايش خاک و تولید رسوب در بسیاری از حوزه ی زمینه ها در يا کمبود داده

توان به  ها می از پرکاربردترين اين مدل .نمايد تجربی مناسب برای برآورد فرسايش خاک و رسوب زايی را الزامی می

FAO ،BLM ،MPSIAC ،EPM ای خانواده ه و مدلUSLE .در اين میان، مدل نمره دهی فاکتوريل يا اشاره داشت 

FSM 1 های آبخیز  که بررسی کارايی آن در حوزه باشد می الذکر های فوق ها نسبت به مدل يکی از جديدترين مدل

و  Verstraetenاين مدل تجربی يک مدل نیمه کمی است که اولین بار توسط  کشور نیازمند تحقیقات بیشتری است.

مل توپوگرافی، وادهی از ع برای محاسبه رسوب و( برای بررسی میزان رسوب در اسپانیا معرفی شد 2003همکاران )

 ؛ 2018و همکاران، Karalisپوشش گیاهی استفاده کردند ) ای و و توده شناسی، شکل حوضه، فرسايش آبکندی زمین

یار قرار ش و رسوب در اختيرگرسیونی بوده که اطالعی از توزيع مکانی فرسا مدليک  FS  (.1392و همکاران،  پی نبی

و در عین حال برای  (2013و همکاران،  Molina-Navarro) قابل استفاده بودهدهی ويژه  نداده و برای برآورد رسوب

ها در  مدل گونه بهرحال اين(. 2013 و همکاران، de Venteحوزه آبخیز کوچک تا متوسط بسیار مناسب است )

ريزان در مديريت توسعه کشاورزی، مباحث حفاظت و تنوع زيستی و  های کوچک در مديريت آبخیزها به برنامه حوضه

تر در مقايسه سناريوهای مختلف تغییرکاربری و حتی متاثر از تغییر اقلیم، کمک می نمايند  های بزرگ در حوضه

(Hamel  ،2012و همکاران).    

مورد بررسی و در موارد متعددی در خارج و داخل کشور  ،گذرد می FSMسال از معرفی  11د که حدو با وجود آن

و همکاران  Mesheshaو  ( 2001و همکاران ) Haregeweynهای  به پژوهشتوان  میکه از جمله  ارزيابی قرار گرفته

و همکاران  پی نبی ،(2011و همکاران ) Mohamadiha در اسپانیا، ( 2013و همکاران ) de Vente، ( در اتیوپی2011)

اين مدل در برآورد  متفاوت ( اشاره نمود که بعضاً به نتايج قابل قبول و البته با دقت1393، کاويان و همکاران )(1392)

گیری میزان  با اندازهبا هدف بررسی کارايی و واسنجی اين مدل، در پژوهش  لذادارند. تاکید میزان رسوبدهی ويژه 

  انجام شد.حوزه آبخیز در استان مرکزی  11انباشته شده در پشت سدهای ايجاد شده در خروجی رسوب 

 

 ها مواد و روش -2

حوزه آبخیز در سطح استان  11منظور دستیابی به مقادير واقعی میزان آورد رسوب، در اين پژوهش در ابتدا به

صد نیز اندازی  ضريب تلهسال )تا زمان بررسی( احداث شده و  10مرکزی که در خروجی آن بند خاکی با قدمت حدود 

سپس متناسب با ابعاد  (.1)جدول  شد انتخاب ،باالدست آبراهه مسیر در مکانیکی عملیات گونه هیچبدون در صد و 

گذاری مشخص شد. سپس با ترسیم پروفیل و متر، عمق رسوب 1در  1های مخازن، با حفر پروفیل به صورت شبکه

برداری از رسوب و گذاری، حجم رسوب بندها به دست آمد. به منظور تبديل واحد حجم به وزن، با نمونهسطح رسوب

آزمايشگاه، وزن مخصوص رسوب مخازن به دست آمد. در نهايت با توجه به عامل مساحت آبخیز بندها، انتقال به 

دهی از  برای برآورد میزان رسوبدر مرحله  دهی ويژه هر حوضه بر حسب تن در هکتار در سال محاسبه شد.رسوب

                                                
1 -Factorial Scoring Model 
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بر اساس رابطه زير  SSYيژه  يا دهی و (، مقدار رسوبIFSMشاخص مدل ) آن با تهیه مقادير عوامل، FSطريق مدل 

 (:         2011و همکاران،  Mohamadiha؛ 2001، و همکاران de Venteمحاسبه شد )

77.74139*99.310  (                                                          1رابطه ) 44.0  

FSMIASSY 

ه برای تعیین جايگزين ضگیری شده هر حوبرای اصالح مدل در مرحله اول همبستگی مساحت و رسوب اندازه 

 22/2و در مرحله بعد همبستگی شاخص مدل و باقیمانده رسوب برای جايگزينی مقادير اعداد  -33/0و  3139مقادير 

رسوبدهی با استفاده از رابطه  میزانپس از برآورد مورد بررسی قرار گرفته و  (1در رابطه اولیه مدل )رابطه   99/310و 

های چولگی و  در مرحله آخر، با انجام آزمون نرمالیته بر اساس شاخص  ، خطای نسبی محاسبه شد.FSMاصالح شده 

گیری شده در بندها انجام  با مقدار رسوب اندازه FSMکشیدگی، نتايج تحلیل آماری مقايسه رسوب برآورد شده توسط 

 گیری شده در بندها تعیین شد. وبدهی برآوردی در مقايسه با مقادير رسوب اندازهشد و معنی داری مقادير رس

 
 نتایج  -3

در  دهاد.  ای و برآوردی حاصل از رابطه اولیه )قبل از واسنجی( را نشاان مای   مقادير رسوب ويژه مشاهده 1جدول 

هاا   آباد، گوشه و معین آبااد، عاالوه بار اينکاه داده     در صورت حذف حوضه های سعادت طبق نتايجو مرحله اصالح مدل 

يابد لذا در ادامه کار، رابطه باقیمانده رساوب باا شااخص     رابطه رگرسیونی نیز افزايش می R2نرمال خواهند شد، ضريب 

FSM (2)رابطه  حوضه انجام شد هشت های برای واسنجی مدل بر اساس داده  .  

 
 ای و برآوردی مشاهده و رسوب ویژه های مطالعاتی در استان مرکزیمشخصات حوضه -1جدول 

 نام حوضه
 مساحت

 )هکتار(

ارتفاع 

 متوسط

 )متر(

سال 

ساخت 

 سد

ویژه  رسوب

 ای مشاهده

)تن در هکتار 

 در سال(

 رسوبدهی ویژه برآوردی

 )تن در کیلومتر مربع در سال(

 خطای نسبی

با رابطه اولیه 

 مدل

رابطه واسنجی 

 شده

قبل از 

 واسنجی

بعد از 

 واسنجی

-30 1802 34 3918 44 1321 2002 34/101 دربند  

 - - - 3288 193 1383 2318 32/110 سعادت آباد

 213 121 121 2121 30 1382 2233 49/23 1قالیباف 

 300 81 81 4022 12 1382 2131 22/30 2قالیباف
-31 33 33 3892 43 1382 2231 92/109 3قالیباف  

 2400 22 22 1913 1 1321 2321 20/328 قشالق

-14 43 43 3989 132 1329 2333 32/42 1کاظم آباد  

 4 119 119 8389 110 1329 2311 31/18 2کاظم آباد
 29 31 31 2124 23 1322 2283 94/210 کال

 - - - 1220 20 1321 2303 92/133 گوشه

 - - - 1132 330 1382 2024 21/18 معین آباد
 

047.089.25*792.19(                                                         2رابطه ) 991.0  

FSMIASSY 
در حوضه قشالق و کمینه خطا با  200900، قبل از واسنجی، بیشینه خطا با مقدار (1)جدول  با توجه به نتايج

در حوضه قشالق و کمینه  2400است. بعد از واسنجی مدل، بیشینه خطا با مقدار  1در حوضه کاظم آباد  3340مقدار 

ه میزان زيادی از خطای ، بFSMشده  است. با توجه به نتايج فوق، مدل اصالح 2در حوضه کاظم آباد 4خطا با مقدار 

برآورد کاسته است و عملکرد بهتری نسبت به رابطه اولیه داشته است؛ اما اعتماد به مدل واسنجی شده منوط به عدم 
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که طبق نتايج  ستگیری شده از مخازن بندها شده با مقادير اندازه دار بین مقادير برآوردی مدل اصالح اختالف معنی

ها وجود دارد. لذا فرض صفر رد شده و  های چولگی و کشیدگی برای داده ( شاخص-2و + 2نرمال )، محدوده 2 جدول

ها بیانگر  ای داده مشاهده -دار وجود ندارد؛ اما برازش برآوردی ای و برآوردی اختالف معنی بین مقادير رسوب مشاهده

 (.1شکل همبستگی ضعیف است )

 ی و برآوردیا های رسوب مشاهده (: آزمون نرمالیته داده2جدول )

 معیار چولگی کشیدگی

 گیری شده رسوب اندازه -830/0 -232/0

 رسوب برآوردی بعد از واسنجی مدل 03/1 -012/0

 

 
 حوضه مطالعاتیدر هشت ای  (: برازش رسوب برآوردی و مشاهده1شکل )

 

 گیری نتیجه -4
بند مطالعاتی در استان مرکزی، اقدام به  11گیری شده از  های رسوب اندازه در اين تحقیق با استفاده از داده

دهی با اين مدل در  مقادير رسوب FSMمنظور واسنجی  های باالدست شد. سپس به دهی ويژه حوضه محاسبه رسوب

ز عدم کارايی مدل داشت. بدين منظور با استفاده از حالت اولیه ضرايب برآورد شد که نتايج معیارهای ارزيابی حاکی ا

های  منظور افزايش صحت و دقت روابط رگرسیونی، حوضه روابط رگرسیونی، ضرايب چهارگانه مدل اصالح شد که به

مطالعاتی واسنجی شد و مشکل قبلی  هشت بند های آباد، معین آباد و گوشه حذف شدند. لذا مدل بر اساس داده سعادت

دهی برآوردی نیز با اينکه نشان داد مدل واسنجی شده عملکرد خیلی بهتری نسبت به قبل از  د. نتايج رسوببرطرف ش

ها ديده شد؛ بنابراين مدل  تک حوضه ای تک واسنجی دارد، ولی همبستگی ضعیف بین مقادير برآوردی و مشاهده

ت ولی در مورد يک حوضه منفرد بیش طور میانگین برای چند حوضه کارايی خوبی داشته اس به FSMشده  اصالح

تخمینی و کم تخمینی وجود دارد. همچنین با استفاده از خطای نسبی، به ارزيابی مدل پرداخته شد. طبق نتايج، 

بدست آمد که مقدار بااليی می باشد. اما پس از واسنجی مدل، اين  31813میانگین خطای نسبی قبل از واسنجی برابر 

ش يافت که افزايش دقت و صحت مدل واسنجی شده نسبت به حالت اولیه مدل را نشان می کاه 391خطا به مقدار 

برای برآورد  FSرا نشان داد که از اين حیث، مدل  238/0ای و برآوردی همبستگی  دهد؛ اما برازش بین رسوب مشاهده

 قبول برخوردار نبود. دهی يک حوضه منفرد از کارايی قابل رسوب

تائید شد که با تحقیقات  FSMشده  ررسی ها از خطای نسبی، کارايی مدل اصالحبا توجه به نتايج ب

Verstraeten ( 2003و همکاران ،)de Vente ( 2001و همکاران ،)Mohamadiha  ( و نبی پی 2011)و همکاران

در يک حوضه با  FSM( مطابقت دارد؛ اما بر اساس با مقايسه های دودويی، عملکرد مدل 1392لشکريان و همکاران )
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نسبت به مدل  FSMتری مدل  ( به تطابق نامناسب2001و همکاران ) Haregeweynضعف روبروست. نتايج تحقیقات 

MPSIAC ( و 1380خدری ) اند. هرچند عرب اشاره داشتهde Vente ( استفاده از آمار مشاهده2013و همکاران ،)  ای

اند،  دهی عنوان کرده ها در بررسی رسوب تر از ساير روش ازن را دقیقاز رسوبات نهشته شده در بندها، سدها و ساير مخ

تواند در افزايش همبستگی  کارگیری پارامترهای بیشتر ازجمله بارش می ( به2011و همکاران ) Mesheshaاما طبق نظر 
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Investigation and calibration of factorial scoring Model for 

Estimating Soil Erosion and sediment yield in Small 

Watersheds 
Abstract  

To assess the socioeconomic and environmental implications of soil erosion and to 

develop management plans to deal with them, quantitative data on soil erosion rates at 

regional and global scales are needed.  Experimental models in sedimentation in low 

scale are used frequently that calibration of these models is essential by measured 

sediment of dam reservoir. In this study a calibration of FSM model that is a new model 

to prediction specific sediment rate, was carried for 11 watersheds that have been 

constructed at least ten years ago in the Markazi province. The first, sedimentation of 

each dam reservoir was measured. Then FSM model parameters were determined for 

each watershed. For calibration in model coefficients was used the regression that for 

increase in correlation accuracy, tree watersheds were removed and calibrated according 

to 8 watersheds was performed. Finally, using relative error the model was evaluated. 

As a result, relative error average in base model is high an equal to 35814; but in 

calibrated model is low as 391. Therefore the accuracy of calibrated model is high then 

initial state of the model. But based on fitting between observed and estimated 

sediment, R
2
 was 0.248 that showed FSM model to estimate sediment yield in a single 

watershed is not acceptable. 

 

Keywords: Emprical Model, FSM, Markazi Province, Sediment Yield, Soil 

Conservation 
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