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 :چكیده
رسوب به فرسايش خاک برای استفاده از نسبت تحويل رسوب در حوزه های آبخیز به منظور تبديل مقادير اندازه گیری شده و يا تخمین 

حال آنکه عملکرد کلیه مدل های موجود و استناد به نتايج بدست آمده از آنها بدلیل تفاوت . متخصصان حفاظت آب و خاک ضروری است
سعی بر  از اين رو در پژوهش حاضر. آبخیز محل تهیه آنها همواره سوال برانگیز بوده است حوزه در فرآيند فرسايش خاک و تولید رسوب در

در اين تحقیق اقدام به بررسی  .آن بوده تا از طريق اندازه گیری مقدار فرسايش و تولید رسوب، مقدار دقیق نسبت تحويل رسوب تعیین گردد
تحويل رسوب مبتنی بر مساحت، فیزيو گرافی و ژئومورفولوژی، ويژگی های خاک حوزه آبخیز و هیدرولیک رسوب، مدل برآورد نسبت  11

بدين منظور در ابتدا مقدار نسبت تحويل رسوب توسط هر يک از روشهای مورد مطالعه، بدست آمد  .دگردهیدرولوژی حوزه آبخیز  مساحت و
. مورد مطالعه، مورد مقايسه و ارزيابی قرار گرفت و سپس، مقادير برآوردی آنها با مقدار نسبت تحويل رسوب مشاهده ای در زير حوزه آبخیز

و روش سرويس حفاظت خاک ( 1891)، مانر(1813)از بین روشهای مورد بررسی، روش سرويس حفاظت خاک آمريکا نتايج نشان داد که
به عنوان مناسبترين روش و با کارايی باالتر  851/8و  80/8، 831/8به ترتیب با دارا بودن کمترين خطای نسبی معادل ( 1891)آمريکا

 .معرفی شده اند

 حوزه آبخیز علی آباد  ،نسبت تحويل رسوب، فرسايش خاک: های كلیدیواژه

 

 

 :مقدمه و هدف

لیکن پديده ای که اين منابع را  .با بهره برداری از منابع آب و خاک میسر می شود، نیاز دارد دامه حیات خود، به مواد غذايی کهانسان برای ا
میلیمتر خاک در سطح جهان تولید شود، با روند تولید  1/8تا  82/8 اگر هر سال بطور متوسط .به خطر می اندازد فرسايش خاک است

شدت فرسايش   بر اساس تحقیقات اخیر(. 1318امین، )برابر خاک تولید شده دنیا از دست می رود 18تا  3فرسايش موجود ساالنه معادل 
لذا توجه بیشتر مسئوالن، . است تن در هکتار در سال محاسبه گرديده که رقمی بسیار تکان دهنده 25برخی از حوضه های ايران حدود 

همراه با بکارگیری نتايج تحقیقات  ،متخصصان و کارشناسان به مسئله فرسايش و رسوب و انجام مطالعات و تحقیقات وسیع در اين زمینه
رابطه با مسئله اولین گام در  (. 1331ممتحن،) انجام شده به منظور ايجاد مديريت قوی در جهت کنترل فرسايش امری الزم و ضروری است

فرسايش، مشخص نمودن میزان فرسايش و میزان رسوب تولید شده و نیز نحوه و میزان تاثیر عوامل مختلف بر آن، به منظور تصمیم گیری 
پیش بینی و تخمین فرسايش و رسوب، بدلیل مشکالتی که در اندازه  .و اتخاذ تدابیر مناسب در برخورد هر چه موثرتر با اين مسئله است

یری مستقیم وجود دارد غالبا توسط مدل ها صورت می گیرد و مدل های بسیاری در اين زمینه ارائه شده و مورد استفاده قرار می گ
يکی از مدلهايی که در ايران با کاربرد گسترده، جهت تخمین مقدار کمی فرسايش و رسوب (. 1811سازمان حفاظت خاک آمريکا،)گیرد

به سبب داشتن محاسبات ساده  USLEسال اخیر مدل  08در طی . می باشد (USLE)رسايشاستفاده می شود مدل جهانی ف
به دنبال آن (2888کینل)پرکاربردترين روش تخمین پتانسیل فرسايش خاک و برآورد تاثیرات عملیات مديريتی مختلف برآن بوده است

رناد و )و فرسايش خاک انجام می دهدR، K، C، Pير نسخه های جديد اين مدل توسعه يافته، که در آن برآورد دقیق تری از مقاد
که روش اثر بخش تری در منطقه می باشد،  MUSLE-T مدل از حاضرکه در تحقیق (2880ورنر مورتل و همکاران ،؛ 1881همکاران،

که در طی تحقیق خود در حوزه ( 1310)و هاشمی و عرب خدری (1381)کارگر اين کار نیز با استفاده از مطالعات ساير محققین از جمله
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آبخیز جاشلوبار سمنان و ساير حوضه های مشابه، نسخ مختلف معادله جهانی فرسايش خاک را مورد بررسی قرار دادند و بیان نمودند که 

  .مناسبترين روش برآورد فرسايش در نقاط مشابه می باشد، استفاده شدMUSLT روش
بررسی های گسترده ای در زمینه عوامل موثر برآورد نسبت تحويل رسوب در حوزه های آبخیز صورت گرفته است که نهايتا تحقیقات و 

که اغلب اين مدل ها مبتنی بر داده های محدود قابل اندازه . منجر به ارائه مدل های جديدی برای برآورد نسبت تحويل رسوب شده است
که با استفاده از چنین مدل هايی نیز اغلب برآورد دقیق و قابل اطمینان از نسبت تحويل رسوب با استفاده گیری پايه گذاری شده اند، بطوري

بنابراين (.1311همیشگی و همکاران،)از يک مدل به تنهايی و يا مدل های مبتنی بر يک عامل در مقیاس حوزه آبخیز میسر نمی باشد
آورد فرسايش و رسوب از يک طرف و روش های برآورد نسبت رسوبدهی از طرف ديگر، ضرورت دارد با استفاده از روشها و مدل های بر

در اين ارتباط مدل های متعددی ابداع و ارائه شده که در اين . اقدام به آگاهی از مقادير فرسايش، رسوب و نسبت تحويل رسوب نمود 
 .ها را با حوزه هايی با خصوصیات مشابه استفاده نمود تحقیق از چند مدل معتبر استفاده شده است تا در صورت امکان بتوان آن

درباره مقايسه نتايج حاصل از استفاده از چند مدل برآورد نسبت تحويل رسوب در  شده ، بر اساس تحقیقات انجام (1881)مسینوتی و سان 
وژی بهترين نتايج را برای برآورد نسبت که مدل های مبتنی بر مساحت و خصوصیات هیدرول ندايالت جورجیای آمريکا به اين نتیجه رسید

نتايج بدست آمده از . در صد بود 30و  28تحويل رسوب داشته اند، بطوريکه خطای آن ها در برآورد نسبت تحويل رسوب به ترتیب کمتر از 
فرسايش با بکار گیری  ، در موسسه تحقیقات آب دانشگاه میشیگان آمريکا، نشانگر اين است که محاسبه مقدار(2885)پژوهش بارتولیک 

و محاسبه نسبت تحويل رسوب با استفاده از مطالعات تجربی بسیار مناسب تر از استفاده ( USLE)روش يا فرمول جهانی فرسايش خاک
تحقیقات در زمینه مدل های . های پارامتريک می باشد، مشروط بر اينکه مناسب ترين روش محاسبه نسبت تحويل رسوب شناسايی گردد

انجام شده ، ( 1381)،  کارگر و همکاران (1313)فرسايش و رسوب در حوزه های آبخیز  استان سمنان که توسط هاشمی و عرب خدری 
. از دقت و کارائی باالتری نسبت به ساير مدلها برخوردارند  MUSLE-Tو   EPMنشان دهنده آن است که مدل هايی همچون 

حفاظت خاک  سرويس حويل رسوب در زير حوزه آبخیز لوارک لتیان گزارش داده است کهروش نسبت ت 8، با بررسی (1311)همیشگی
بودن تمام مدلهای ابداع شده در  ه که بدلیل تجربیاز دقت بیشتری برخوردار بوده است وی همچنین به اين نکته تاکید داشت( 1811)آمريکا 

 .و ارزيابی آنها در حوزه های معرف، مشخص و معرفی شود مقیاس حوزه آبخیز، ضرورت دارد مناسب ترين روش از طريق آزمون

، (1895)در برآورد فرسايش و رسوب در حوضه باالدست سد ايالم از سه روش ونانی RSو  GISدر بررسی کاربرد (1318)آرخی
ده از روش خدمات حفاظت از آنجا که مقدار بار رسوب برآوردی با استفا. استفاده کرد( 1892)و خدمات حفاظت خاک آمريکا( 1895)بويس

تقريبا نزديک به مقدار بار رسوب ثبت شده در ايستگاه رسوب سنجی حوضه سد ايالم بود از اين رو، اين روش به ( 1892)خاک آمريکا 

در  SDRبا بررسی چند روش تجربی برآورد ( 1381)طائی سمیرمی .عنوان بهترين روش برای محاسبه نسبت تحويل رسوب انتخاب گرديد
زه آبخیز قلعه قدم سمیرم با آب و هوای نیمه خشک به اين نتیجه رسید که گراف مبتنی بر مساحت و بافت خاک و واحد حفاظت خاک حو

همانطور که بررسی سوابق نشان می دهد، . بترتیب بیشترين و کمترين مقدار برآورد را در منطقه مورد مطالعه نشان می دهند( 1891)امريکا
که نیاز به داده های  (1880؛ میناکاپیلی و فرو،1880؛روئل،1832هان،)تخمین نسبت تحويل رسوب معرفی گرديده است روابط متعددی برای

ولی تاکنون مقايسه ی مدون و جامع از توانمندی آنها در تخمین . آنها بسیار متغیر استدقت درورودی متفاوت داشته و به همین دلیل دامنه 

SDR رو در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا قابلیت برخی روشهای مورد استفاده در برآورد نسبت  از اين. صورت نگرفته است
 .تحويل رسوب متوسط در حوزه های آبخیز علی آباد استان سمنان مورد سنجش قرار گرفته و روش يا روش های مناسب معرفی گردد

 

 :ها موادوروش

ه بدين ضمعیار انتخاب اين حواين تحقیق در حوزه آبخیز علی آباد در استان سمنان انجام گرفته است،  :موقعیت منطقه مورد مطالعه

رآورد رسوب خروجی از علت بوده که اوال در انتها و خروجی آن يک مخزن تجمع رسوب وجود داشته و ثانیا به منظور هر گونه انحراف در ب
به عبارت ديگر سعی شد که حوزه ی آبخیزی انتخاب شوند که ضريب تله . ننموده باشدکنون سیالبی از اين مخازن سرريز باالدست، تا

 .ورددر حوزه ی آبخیزمورد نظر بدست آ( رسوب مشاهداتی)درصد باشد تا بتوان برآوردی دقیقی از رسوب خروجی188اندازی رسوب در آنها 
هکتار ،  2/80با مساحتی معادل و  نیمه خشک سرد قرار گرفته است بر اساس روش دمارتن اصالح شده در رده علی آباد حوزه آبخیزاقلیم 
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حوزه اين در  .ثانیه عرض جغرافیايی واقع است 93/11دقیقه و 00درجه،  35ثانیه طول جغرافیايی و  30/2دقیقه و  38درجه،  53در موقعیت  
شیب متوسط وزنی متر،  1111آنها ( متر)متوسط وزنی و ارتفاع19528نتی گراد و میزان بارندگی درجه سا 1225آبخیز متوسط دمای هوا 

کنگلومرای بیشترين پراکنش واحد سنگی در حوزه آبخیز علی آباد . کیلومتر می باشد 8/2طول آبراهه اصلی  می باشد و 1322(درصد)آنها
 نوع فرسايش سطحی بوده  و رخساره های فرسايشی مشاهده شده در حوضه مذکور ازو بیشترين می باشد  قرمز رنگ و ماسه سنگ آهکی

از نظر زمین شناسی،  .از نظر میزان پوشش گیاهی نیز در سطح متوسط قرار دارد. شد فرسايش بیشتر در اين حوضه در بستر رودخانه مشاهده
بااليی با سنگ کنگلومرای ، سازند قرمز اين حوضه بطوريکه در . حوزه های آبخیز مورد مطالعه دارای رسوبات دوران سنوزوئیک و مزوزوئیک می باشد

خاکهای حوزه ی آبخیز مورد نظر از نوع لیتوسل است که در مناطق پرشیب و  .قرمز رنگ و ماسه سنگ آهکی بیشترين درصد مساحت را دارا می باشد
شود اما با نزديک شدن به  بطوريکه در برخی از نقاط، عمق خاک بسیار کم بوده و رخنمون سنگی ظاهر می. کوهستانی و تپه ماهوری واقع می باشد

ه علی آباد مرتع است که  بعنوان چراگاه مورد استفاده دامهای ضبطور کلی نوع کاربری اراضی در حو. خروجی حوضه ها بر عمق خاک افزوده می گردد

انجام گرفته  ARC GISزار  در اين تحقیق اجرای عملیات میدانی و تجزيه تحلیل داده ها  با استفاده از نرم اف.بومی منطقه قرار می گیرد
 .است

 :استفاده شد که روش محاسبه مدل بر اساس روابط زير می باشد MUSLTدر تحقیق حاضر برای برآورد فرسايش از روش  :روش ها
R=2/5(Q*qp) 5(          2)رابطه                            

 A = R.K.LS.C.P     (       1)رابطه                                   /0

    
فاکتور فرسايش :K، فاکتور فرسايندگی باران:R، (بر حسب تن در هکتار در سال)میزان خاک فرسايش يافته محاسبه شده : A  :که در آن

 ،(متر مکعب)حجم رواناب= Q، فاکتور شیوه کنترل فرسايش: P، فاکتور مديريت کشت:C، فاکتور طول و درجه شیب:LS ،پذيری خاک
QP=  (متر مکعب بر ثانیه)دبی اوج رواناب 

با  که انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی سمنان عملیات از طريقنسبت تحويل رسوب بصورت مستقیم مقدار محاسبه و همچنین 
مانند مدلهايی مبتنی بر  SDR و با تخمین های حاصل از روش های غیر مستقیم. استفاده گرديد ،بدست آمده بود( 1310)اجرای هاشمی

و در حوزه آبخیز مقايسه  مساحت، فیزيو گرافی و ژئومورفولوژی، ويژگی های خاک حوزه آبخیز و هیدرولیک رسوب، مساحت و هیدرولوژی
 .آوردن خطای نسبی تعیین گرديد از طريق بدستنهايت بهترين روش از بین روش های مورد استفاده 

 ولاجدكه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند به شرح  علی آبادوب حوزه ي آبخيزروش هاي برآورد نسبت تحويل رس
 :مي باشند (4)تا(1)شماره

 بر اساس مساحت در حوزه ی آبخیز مورد مطالعه SDRروش های تجربی مورد استفاده برای تعین (2)جدول

  LogSDR=1/8768-0/14191Log (10A) مساحت حوزه آبخیزبراساس مايل مربع=Aکه در آن (  1898)مانر

 ( Log (SDR) =1/8768-0/14191Log (25/9A) مساحت حوزه آبخیزبراساس مايل مربع=Aکه در آن   (1892)مانر

 Log (SDR) =1/7935-0/14191Log (A) مساحت حوزه آبخیزبراساس مايل مربع=Aکه در آن (1895)رنفرو

SDR=0/42A آبخیزبراساس مايل مربعمساحت حوزه =Aکه در آن  (1895)ونانی 
-0/125 

 LogSDR=1/8768-0/1419LogA مساحت حوزه آبخیزبراساس مايل مربع=Aکه در آن  (1895)ونانی 

SDR=0/332A مساحت حوزه آبخیزبراساس مايل مربع=Aکه در آن  (1891)حفاظت خاک آمريکا
-0/2236 

SDR=0/375A آبخیزبراساس مايل مربعمساحت حوزه =Aکه در آن  (1892)حفاظت خاک آمريکا
-0/2383 

 SDR=0/5656A-0/11 مساحت حوزه آبخیزبراساس مايل مربع=Aکه در آن  (1895)حفاظت خاک آمريکا

SDR=0/51A مساحت حوزه آبخیزبراساس مايل مربع=Aکه در آن  (1898)حفاظت خاک آمريکا
-0/11 

SDR=0/417762A آبخیزبراساس مايل مربعمساحت حوزه =Aکه در آن  (1813)حفاظت خاک آمريکا
-0/134958

-0/127097 

SDR=A کیلومتر مربعمساحت حوزه آبخیزبراساس =Aکه در آن  (1883)الرنس
-0/2 
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 بر اساس فیزیوگرافی و ژئومرفولوژی حوزه آبخیز SDRبرآورد (1)جدول

 Log SDR= 4/5-0/23Log (A) - 0/5125 Log(R/L)-2/788 Log(BR) (1832)روش روئل 

 SDR=0/627(SLP) (1892)ويلیامز برنت روش 
0/403 

 Log SDR=0/294259+0/82362 Log(R/L) (1895) رنفروروش 

 SDR=1/29+1/37 Ln RC -0/025 LnA (1818)مو و منگ مدل يا روش 

 

= BR، بر حسب مايل به مايلنسبت پستی و بلندی به طول آبخیز = R/L، مساحت حوزه آبخیز بر اساس مايل مربع= A :ها که در آن
تراکم شبکه آبراهه به ويژه = R/L، شیب آبراهه اصلی= SLP، نسبت دوشاخه شدن يا ضريب دوشاخه شدن شبکه آبراهه های حوزه آبخیز

 (کیلومتر بر کیلومتر مربع) در مدل مو و منگ تراکم شیارها و خندق ها در حوزه آبخیز
 

 بر اساس مساحت و هیدرولوژی حوزه آبخیز SDRبرآورد (3)جدول

SDR=1/366*10 (1899) ويلیامزمدل يا روش 
-12

(A)
-0/0998

(R/L) 
0/362

(CN)
 5/44 

 SDR=0/488-0/006 A+0/01 RO (1895)ماتخلر و بوئی روش 

= CN، مايل به مايلنسبت پستی و بلندی به طول آبخیز بر حسب = R/L، مساحت حوزه آبخیز بر اساس مايل مربع= A :که در آن
 متوسط ارتفاع رواناب سالیانه بر حسب اينچ= RO، شماره منحنی

   

 روش مبتنی بر رس موجود در خاک و رسوبات تولیدی حوزه  (1)جدول 

 SDR= (Csoil/Csed)*100 (1813)والینگ روش 

 رسوب تولید به درصد نسبت رس موجود در=  Csed، نسبت رس موجود در خاک آبخیز به درصد=  Csoil :که در آن
 نتایج و بحث

 نتایج حاصل از محاسبه رسوب مشاهداتی در مخزن بند حوزه آبخیز علی آباد  -الف 
 

 تعیین حجم و وزن رسوبات نهشته شده در مخازن بند مورد بررسی (5)جدول

 

 نام حوضه

حجم 

 رسوبات
(m3) 

وزن مخصوص 

 ظاهری
(gr/cm3) 

وزن 

 رسوبات
Ton)) 

مساحت 

 حوزه آبخیز
(ha) 

زمان بهره 

 برداری از مخزن
(year) 

رسوبدهی ویژه 

طی دوره بهره 

  برداری

((m3/ha/yr 

رسوبدهی ویژه طی 

 دوره بهره برداری
Ton/ha/yr)) 

 58/7 8/5 25 2/42 1/2552 50/7 2/7051 علي آباد

 
 نتایج حاصل از محاسبه مقدار فرسایش در حوزه ی آبخیز مورد مطالعه -ب

 

 و محاسبه میزان فرسایش در حوزه های آبخیز مورد مطالعه MULSTمقادیر پارامترهای مدل  (6)جدول 

 پارامتر
 حوضه

R K LS C P A 

 2/9 1 11/0 29/2 92/0 6/16 علي آباد
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 نتایج حاصل از محاسبه نسبت تحویل رسوب مشاهداتی در حوزه های آبخیز مورد مطالعه  -ج
ق فو با توجه به آنکه در فرمول. رسوب مشاهداتی و از طريق فرمول زير، اقدام به محاسبه نسبت تحويل رسوب گرديدبا مشخص شدن مقدار فرسايش و 

که نتیجه مقدار .مقدار فرسايش ويژه بدست می آيد با تبديل رسوب مشاهداتی به رسوب ويژه در حوزه آبخیز، نسبت تحويل رسوب بدست خواهد آمد
 .شد 39/8رد مطالعه برابر با نسبت تحويل رسوب در حوضه مو

نسبت تحويل سوب (                                       3)رابطه  
مقداررسوب  ويژه 

مقدارفرسايش  ويژه 
 

 علی آباد حوزه آبخیز رسوب روشهای تجربینتایج حاصل از محاسبه نسبت تحویل  -د
در روش تحقیق گذشت، اقدام به محاسبه نسبت تحويل رسوب در در اين بخش از مطالعه، با توجه به روشهای مورد بررسی که شرح آن 

 .روش های مختلف گرديد که نتايج آن به شرح جدول زير می باشد
 مقادیر نسبت تحویل رسوب محاسباتی از روش های تجربی حوزه آبخیز علی آباد (7)جدول

 علی آباد حوزه آبخیزروش

 (1898)مانر
 (1892)مانر

02/8 
33/8 

 33/8 (1895)رنفرو
 (1895)ونانی
 (1895)ونانی

01/8 
15/8 

 (1891)سرويس حفاظت خاک آمريکا
 (1892)سرويس حفاظت خاک آمريکا
 (1895)سرويس حفاظت خاک آمريکا

01/8 
01/8 
53/8 

 59/8 (1898)سرويس حفاظت خاک آمريکا
 35/8 (1813)سرويس حفاظت خاک آمريکا

 (1811)الرنس 
 (1832)روئل
 (1892)برنتويلیامز 

 (1895)رنفرو
 (1818)مو ومنگ

 (1895)ماتخلر و بوئی
 (1899)ويلیامز
 (1813)والینگ

1 
58/12 
32/8 
821/8 
83/8 
08/8 
5/2 
33/8 

 ارزیابی روشها و تحلیل آماری (ذ
  .استفاده شدRRMSE ساتکلیف و روش آماری  -ی مورد استفاده از روش ناشها مدلبه منظوردقّت و کارايی 

 :معادله اين روش به صورت زير می باشد:  RRMSEروش آماری  -
 

 

دامنه .باشد یمتعداد داده  :Nی و ا مشاهدهمقدار : Qiمقدار برآوردی، : Piمیانگین نسبی مجذور مربعات خطا، : RRMSE :که در آن
 (.1381کارگر،)باشد یمکارايی بیشتر مدل  دهنده نشانبه صفر،  تر کينزدبوده و مقادير  تينهایباری بین صفر و مقدRRMSE تغییرات 

 مشاهده شده با برآورد شده در حوضه علی آباد SDRنتایج مقایسه تطبیقی و اختالف نسبی مقادیر (: 8)جدول 

SDR SDR اختالف  برآوردی 
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 مدل یا روش
 ناش و ساتکلیف (درصد)نسبی

 77/1 7/00 24/1 (0791)مانر 

 -193/1 4/20 36/1 (0794) مانر

 -193/1 4/20 36/1 (1975) رنفرو

 76/1 7/44 24/1 (0791) ونانی

 -44/1 2/13 41/1 (0791) ونانی

 77/1 9/7 20/1 (0790) آمریکا خاک حفاظت سازمان

 76/1 7/44 24/1 (0794) آمریکا خاک حفاظت سازمان

 4/1 7/66 13/1 (0791)سازمان حفاظت خاک آمریکا 

 94/1 61 19/1 (0797) آمریکا خاک حفاظت سازمان

 774/1 9/1 61/1 (0746) آمریکا خاک حفاظت سازمان

 77/1 6/36 0 (0773) الرنس

 -3/444 79 17/04 (0734) روئل

 31/1 6/21 34/1 (0794)ویلیامزبرنت

 61/1 0402 144/1 (0791) رنفرو

 -4/42 41 1/4 (0741)مو و منگ 

 74/1 2/42 27/1 (0791) ماتخلروبوئی

 29/1 9/46 13/1 (0799)ویلیامز

 16/1 7/26 33/1 (0746) والینگ

 

 :گیری نتیجهو بحث

مدل حفاظت خاک آمريکا  اين نتیجه حاصل شد که آبخیز علی آباد درحوزههای تحويل رسوب  ازمقايسه اختالف نسبی ضرايب يا نسبت 
. های استفاده شده داراست مشاهده شده، کمترين میزان خطا را در بین مدلدرصد نسبت به میزان رسوب کل  9/5 با اختالف نسبی(1813)

نتیجه بدست آمده  ،بر اين اساس. استهای آبخیز خشک و نیمه خشک بیشترين کارايی را دار اين مدل بر مبنای مساحت بوده و برای حوزه
 .باشد می( 1881)، مسینوتی و سان (1318)، آرخی (1311)های همیشگی  در تطبیق با يافته
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