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 خراسان رضوی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعیآبخیزداری،  استادیار

 

 :چکیده

 RHEMدر این تحقیق مدل باشد. ترین مشکالت کشور میخاک در مناطق خشک یکی از اساسیهدررفت 

(Rangeland Hydrology and Erosion Model) در برآورد  است،  شده ارائه غرب آمریکا خشک نیمه مناطق مراتع که در

از طریق  بوده استان خراسان رضویمناطق خشک تیپ غالب مراتع که معرف  فرسایش خاک در ایستگاه تحقیقاتی سنگانه

مدل اجرا شد و مقادیر  ابتدامشاهداتی مورد ارزیابی قرار گرفت.  گیری فرسایش خاک و ثبت بارندگیهای اندازهنصب پالت

سپس اقدام به آنالیز حساسیت مدل شد و  .شبیه سازی شده و مشاهده شده رواناب و رسوب با همدیگر مقایسه شدند

شد. در مرحله واسنجی مقادیر کارایی  مدل با پارامترهای واسنجی شده اجراواسنجی روی پارامترهای حساس اتجام شد و 

(ENS)  و ضریب تعیین(r
2
و  (ENS)بود. مقادیر  00/0و  00/0و برای رواناب  29/0و  29/0مدل برای رسوب به ترتیب  (

(r
2
و  (ENS)بود. نتایج  09/0و  11/0و برای رواناب  48/0و  00/0سنجی برای رسوب به ترتیب مدل در مرحله اعتبار (

(r
2
تواند با ضریب اطمینان قابل قبول در برآورد هدر رفت خاک در حوزه ، نشان داد که نتایج مدل قابل قبول بوده و می(

 آبخیز سنگانه استفاده شود.

 

 سنجیواسنجی، اعتبار ،RHEM، رواناب، فرسایش دامنه مناطق خشک، :های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

در کشور ما فرسایش هر ساله خسارات جبران ناپذیری را به اکوسیستم های حوزه های آبخیز و اقتصاد کشور وارد می 

سازد. آبخیزهای ایران در قرن حاضر و خصوصا دهه های اخیر، دچار دگرگونی های زیادی در زمینه مدیریت و پوشش شده 

حال موجب شده است که فرسایش و تولید رسوب از سطح حوزه ها اند. برآیند نیروهای مخرب ناشی از مشکالت گذشته و 

بشدت افزایش یابد. در رابطه با مقدار فرسایش و رسوب در ایران آمارهای نسبتا متفاوتی ارائه شده است، اما بر اساس 

میلیارد  1(  به 1میلیون تن خاک در سال ) 900سال گذشته از  80مدارک موجود می توان دریافت که مقدار رسوب در 

میلیارد تن در سال گزارش شده است. متاسفانه عدم وجود  9/3( و حتی بر اساس بعضی آمارهای تا حدود 9تن در سال )

 الگو و مدل دقیق برآورد خسارت فرسایش، مانع از آن شده که زیان ناشی از فرسایش به صورت مطلوبی تعیین گردد.

سایش و جلوگیری از خسارات بیشتر و همچنین به منظور احیای منابع با توجه به مشکالت بوجود آمده در رابطه فر

گیری رسوب داریم، در چنین شرایطی می توان رسوبدهی خروجی حوزه ها را برای تخریب شده نیاز به برآورد و اندازه

دیگری که برای (. راه مناسب 3بدست آوردن چشم اندازی از وضعیت فرسایش و تلفات خاک آبخیز باالدست به کار برد. )

گیری غیر مستقیم به کمک روابط و مدل های ارائه شده است. در این رابطه برآورد فرسایش و رسوب وجود دارد، اندازه

مدل های شبیه ساز به ابزارهای با اهمیتی جهت آنالیز فرآیند های طبیعی دامنه ها و حوزه های آبخیز و همچنین توسعه 

 (. 13و  19و  91و   19یزداری تبدیل شده اند )سناریو های مختلف مدیریتی آبخ
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 خاصی از جایگاه آبخیز حوزه های در فرسایش نقطه آغازین عنوان به دامنه سطح در اهمیت فرسایش میان این در       

 قالب در عهده دارند، بر را دامنه سطح در و رسوبگذاری حمل مواد، شدن کنده که فرآیندهایی .میباشد برخوردار

منابع  مدیریت در فرسایش برآورد یک مدل که در این حالت و بوده پیچیده بسیار که بیان میشود فرسایشی فرآیندهای

که یک مدل با کارایی باال  WEPPمدل  های زیادی در این زمینه ارئه شده از جمله (. مدل4)الزم و ضروری است  طبیعی

نیاز به داده های ورودی زیاد، در برآورد فرسایش است ولی عواملی همچون پیچیدگی استفاده از این مدل، و همچنین 

 WEPPو همچنین مدل کاربرد این مدل را به خصوص در بسیاری از حوزه های آبخیز فاقد آمار ما محدود کرده است 

کاربرد آن در مراتع است، زیرا بسیاری از مفاهیم مدل و معادالت فرسایش آن از آزمایشات روی هایی در دارای محدودیت

   (.14) مزارع توسعه یافته اند
 منظور به که است فیزیکی و توزیعی یک مدل ریاضی، RHEM (Rangeland Hydrology and Erosion Model) مدل

است، این مدل  شده ارائه غرب آمریکا خشک نیمه مناطق مراتع هایدر دامنه رسوب تولید و فرسایش توصیف فرآیندهای

این مدل قادر به شیبه سازی هیدرولوژی و فرسایش از  .قابل دسترسی است http://dss.tucson.ars.ag.gov/rhemدر پایگاه 

طراحی شده که  WEPPبر اساس فناوری پیشرفته مدل  RHEMطریق اطالعات اقلیم و خصوصیات دامنه است. مدل 

همچنین این مدل بر اساس داده های مراتع و ارتباط (. 93حاوی مولفه های فرآیندهای هیدرولوژیکی و فرسایشی است )

ی هیدرولوژیکی و فرسایشی با جامعه گیاهی و داده های اندازه گیری شده بارندگی، توسط فراهم کردن یک پارامترها

ایالت جنوب غرب آمریکا توسعه یافته شده است  19سایت در  82پالت در  908سیستم جدید برآورد معادالت بر اساس 

 فرآیندهای غالب سایت های مراتع است.به عنوان  RHEM(. مدلهای فرسایش پاشمانی و فرسایش سطحی مدل 14)

معادالت هیدرولیکی و فرسایش پذیری برای گروهای مختلف گیاهان بر اساس پوشش گیاهی و پارامترهای خاک محاسبه 

 عمل خاک عامل فرسایش پذیری و دامنه خصوصیات رسوب، روانآب، مقدار بین ریاضی رابطه مدل براساس شده است. این

مدل، رواناب، فرسایش و مقدار رسوبات انتقالی و حجم آنها در مقیاس مکانی دامنه و مقیاس زمانی  کند. برآورد های می

باران تک رخدادی است و همچنین مدل قادر است اثرات تغییرات تیپ جامعه گیاهی، تغییر اقلیم، تغییر تکیکهای 

 تندی شیب، شیب، طول قلیم، بافت خاک،مدل مذکور ا های ورودی(. 14مدیریتی را بر روی فرسایش را محاسبه کند )

موج  معادالت حل بر مدل این در روش کار .دامنه میباشد هر برای نیاز مورد از ورودیهای زمین پوشش و پوشش تاج

می  صورت و با استفاده از روابط زیر منفرد رگبارهای ازای به مختلف زمانی های بازه در رسوب پیوستگی و سینماتیک

 پذیرد:

 Green-Amptگرفته شده اند. مقدار نفوذ با استفاده از مدل  WEPPمستقیما از مدل  RHEMمعادالت نفوذ در مدل 

Main-lerson   برای بارشهای متناوب متغییر محاسبه شد. مقدار بارش مازاد زمانی در نظر گرفته می شود که مقدار بارش

 بیشتر از مقدار نفوذ باشد. 

 گرفته شده ست  Green- Amp Mein-Lersonاز مدل  است که ( برای محاسبه مقدار نفوذ 1معادله )       
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کمبود  dو  (m)میانگین پتانسیل موئینگی  ، (s)زمان بعد از ماندابی شدن )تجمع آب(  tمقدار نفوذ،  (

mm)رطوبت خاک 
-1

 ، به طوریکه اختالف بین ضریب تخلخل و مقدار آب اولیه محاسبه می شود.(

 (، معادله موج سینماتیک استفاده شده برای جریان بارش روی سطح شیب است:9معادله )
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h  عمق جریان(m) ،q  دبی در واحد عرض سطح(m
3
.m

-1
.s

-1
باا  ، q (m)دبی روانااب   .(m)فاصله از باالی سطح  xو ، (

 دبی که محاسبه شد: -استفاده از یک رابطه عمق

[9] 1.5q h 

 دبی که بافاکتور های تابع هیدرولیکی  -ضریب عمقDarcy – Weicbach        مارتبط اسات. محاسابات باار رساوب مادل

RHEM       در رواناب در طول شیب، همانند کل شبکه جداسازی و ته نشست حاصال از پاشامان، جریاان ساطحی، و اشاباع

 شده، با استفاده از معادله پیوستگی رسوب محاسبه شده است:

[3] 
ss c

dG
D D

dX
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 s
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فرسایش پاشمانی و سطحی و جریان اشباع شده، که به ترتیب در  Dcو  Dssبار رسوب در جریان و   (

بار   Dssو  Dcاستفاده شده است، و پارامترهای  WEPPکه در مدل  3زیر توضیح داده شده اند. راه حل های عددی معادله 

 اند.اساس پارامترهای استخراج شده از مراتع تعیین شده

ای را اتخاذ کرده که این معادلاه از داده هاای فرساایش مراتاع     مانی و سطحییک معادله جدید فرسایش پاش RHEMمدل 

 (.  90توسعه یافته است )

]8[  

 

Dss (kg mکه  
-2

 s
-1

ضریب فرسایش سطحی و پاشمانی برای انواع  Kssمقدار فرسایش و سطحی برای منطقه،  (

I (mgهای گیاهی، پوشش
-1

q (msشدت بارندگی، و  (
-1

 باشد.سرعت رواناب می (

پرداختند و باه ایان    RHEMبه آنالیز حساسیت مدل به منظور ارزیابی و استفاده بهتر از مدل  (98) 9000و همکاران  وی

 (91) 9004 و همکااران  وی نتیجه رسیدند که در این مدل بارندگی باالترین حساسیت را نسبت به سایر پارامتر هاا دارد. 
پرداختند و به ایان نتیجاه رسایدند     RHEMبررسی روش مونت کارلو برای تخمین خطای مدل و کاربرد آن برای مدل  به

( به آزمایش تمرکاز جریاان بار روی درمناه     10) موفتا و پیرسون که خطا مدل با افزایش بزرگی بارندگی افزایش می یابد.

مطالعات نشان داد که رواناب بعد از آتش ساوزی باین   ، پرداختند RHEMزارهای سوخته و غیر سوخته با استفاده از مدل 

ابر افزایش پیدا می کند. و در پی آن فرسایش به طور متفاوت در سایت هاای آزمایشای مختلاف افازایش یافات.      بر 9تا  9

همچنین آتش سوزی روی فرسایندگی جریان متمرکز شده، تنش برشی بحرانی، عرض جریان، ضریب زبری دارسی تااثیر  

  RHEMگااه هاا باا اساتفاده از مادل      چاراه  به ارزیابی تکنیاک هاای حفا ات خااک در     (90)و همکاران  ولتز می گذارد.

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با  استفاده از این روش می توان تاثیر کمی عملیاتهای حفا ات خااک را در فرآیناد    

را  جهات بارآورد رساوب و     RHEMمادل   (14)و همکااران  نیرینا   . های هیدرولوژیکی و فرسایش خاک را برآورد کارد 

r)کاار بردناد و ضارایب    سایت مرتع در مرانع آمریکا به 82پالت آزمایشی در  908رواناب روی 
2
بارای روانااب و رساوب     (

همچناین طای    بود که نشان دهنده توانایی باالی مدل در برآورد رواناب و رسوب در مراتع باود.  90/0و  40/0برآورد شده 

های آبخیز موثر و برآورد نسبت تحویل رسوب در حوزه ای در زمینه عواملهای گستردهها و بررسیهای اخیر پژوهشسال

( مدل توزیعی تحویال رساوب باه    11( )9009و همکارن ) 9(، گوبین10( )9003و همکاران ) 1صورت گرفته است. فرناندز

 کار بردند.همراه معادله جهامی هدررفت خاک تجدید نظر شده را برای برآورد میران رسوب ساالنه به
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( دیدگاه جدیدی را رد حوضه آبخیز بزرگ مازینگاه در کنیا برای تخمین نسایت تحویال   10( )9008لیک )و ک 3موتوا     

( باا بررسای نسابت تحویال نسابت تحویال       0( )9000) 8رسوب با استفاده از مدل توزیع رسوب دامنه ارایه دادند.  چان 

 یز متغیر است.رسوب در طی رگبار به این نتیجه رسید که این نسبت در طول هر رگبار ن

 و همچناین  جهان دیگر نقاط برخی در مدل و موفق محدود کاربرد مدل، نیاز مورد ورودیهای به دستیابی سهولت به علت 

 تولیادی در ساطح   رسوب برآورد مقادیر مدل در قابلیت و توانایی ارزیابی منظور به تحقیق حاضر کشور، در آن کاربرد عدم

 .صورت پذیرفت حوزه سنگانه مشهد دردامنه 

 

 مواد و روشها

 خصوصیات عرصه پایگاه تحقیقاتی سنگانه 

پایگاه های آزمایشی،  های طبیعی و از طریق پالت در تولید رسوب در عرصه مؤثری ارامترهاپ بررسیبرای  1309در سال 

خشک استان  مناطقمعرف تیپ غالب مراتع  که تقریباًهکتار  90به مساحت بیش از حفا ت خاک سنگانه  تحقیقات

گیاهی، عمق خاک، توپوگرافی و سایر عوامل  شناسی، پوشش بوده و در بر گیرنده شرایط مختلف زمین خراسان رضوی

 یجاد گردید. ا شرق مشهد کیلومتری شمال 100در باشند  احتمالی مؤثر در فرسایش خاک می

 

 ها احداث پالت

مناطق مناسب  ،پوشش گیاهی و شیب و انطباق آنها با یکدیگر پس از مطالعه و تهیه نقشه های زمین شناسی، خاکشناسی،

) تعداد یک تا پنج پالت با شرایط یکسان و پالت آزمایشی  29و تعداد احداث پالتهای آزمایشی رواناب و رسوب تعیین 

ب در گیری رواناب و رسو های آزمایشی اندازه. پالتمتر ( نصب گردید 99 - 90-19 -10-9و طولهای  9عرض ثابت 

آوری رواناب تعبیه گردیده گیاهی، شیب و عمق خاک احداث و در انتهای هر پالت مخزن فلزی جمعشرایط مختلف پوشش

شده است. برای اطّالعات شدّت، مدّت و مقدار مربوط  1320تا  1309است و اقدام به جمع آوری رواناب و رسوب از سال 

(  موقعیّت پایگاه تحقیقاتی سنگانه را در 1( . شکل )9نیز در پایگاه نصب است )به هر واقعه بارندگی، دو دستگاه باران نگار 

 دهد. کشور نشان می

 

 
 موقعیّت پایگاه تحقیقاتی سنگانه در کشور - 1شکل 

                                                           
Mutua  4  
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عمق  عمق تا کم ها دارای خاک خیلی کم باشد. این تپه های مدور کم ارتفاع با پوشش خاکی می تپه پایگاهواحد فیزیوگرافی 

تا بیش  9بین های مختلف پایگاه در قسمت عمق خاک. باشد عمیق تکامل یافته می بدون تکامل پروفیلی تا عمیق و خیلی

خاک بین صفر تا  موجود در سطح ریزهرسی شنی است. سن  تا لوم لوم شنیها در محدوده و بافت آنمتر  سانتی 190از 

 - 9/0بین  به ترتیب الکتریکی، میزان آهک، مواد آلی و گچ این اراضی تغییرات اسیدیته، هدایت ه ودبور درصد متغیّ 80

های  با توجه به بررسی. باشددرصد می 12 - 0درصد و  3/3 - 4/0درصد،  8/10 - 3/0تر، م بردسی زیمنس  4 - 1،  3/4

بدین صورت است که ،  Soil Taxonomyصحرایی و نتایج آزمایشگاهی و نیز رژیم رطوبتی و حرارتی، خاک عرصه به روش 

 سول در محل شناسایی و تفکیک گردیدند. سول و اریدی های انتی از یازده رده خاک تعریف شده در این روش، دو رده خاک

-باشد. تیپ پوشش متر می میلی 140نگارهای پایگاه کمتر از  ساله باران 10متوسط بارندگی ساالنه پایگاه بر اساس آمار 

های پوآ، درمنه، کارکس و پوآ، درمنه، سالسوال و در بعضی از بوده و عالوه بر آن تیپ ،، پواگیاهی غالب سایت درمنه

های مختلف سایت بین گیاهی در قسمتدهند. درصد پوششساله از قبیل تیپ اصلی را تشکیل می های یکها گونهقسمت

مایشی نسب شده در پایگاه تحقیقاتی را نشان های آزای از پالتنمونه 3و  9های .شکلباشددرصد متغیر می 40صفر تا 

( )شکل 0آوری روب و رواناب تعبیه گردیده )های جمعها حوضچههد. همچمین جهت جمع آوری رسوب در زیرحوضهدمی

8.) 

 

 
 عمیق های فلزی در خاك ای از پالت نمونه -3شکل      های احداثی سیمانی در خاك کم عمق ای از پالت نمونه  -2شکل

 

 (mg/L)لیتر از کل حجم مخزن جمع کننده رواناب به صورت میلی گرم  1ای با برداشت حجم مقدار رسوب مشاهده

بارش در  4و تعداد  (m)متر  90و  10، 9پالت با طولهای  90گیری شد. سپس به منظور اجرا کردن مدل تعداد اندازه

ل شیب، تندی شیب، درصد پوشش تاجی، پوشش زمینی، سالهای مختلف انتخاب شد و کلیه مقادیر ورودی مدل شامل طو

نتایج بدست  1ای و برآوردی مقایسه گردید. جدول به مدل وارد شد و اجرا گردید و در مرحله بعد مقدار رسوب مشاهده

 دهد.ها را نشان میآمده از کاربرد مدل برای رگبارهای مختلف روی یکی از دامنه

تا   -90ها در میزان رسوب خروجی، مدل با تغییرات و بررسی تاثیر تغییر ورودی RHEMبه منظور آنالیز حساسیت مدل 

های حساس به منظور واسنجی و اعتبار سنجی مدل % اجرا و درصد تغییرات رسوب آنها برآورد گردید. سپس ورودی90

رسوب برای مرحله اعتبار سنجی  مدل با پارامترهای واسنجی شده اجرا شد و مقادیر رواناب وشناسایی و معرفی گردیدند و 

 . پیش بینی شد

و ضریب کارایی  (Re)انحراف از میانگین  ،(RMSE)ای، پارامترهای خطا ای و محاسبهبه منظور ارزیابی مقدارهای مشاهده

(ENS) .محاسبه شد 
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ترین عنوان حساسدرصد، تاج پوشش به  00نتایج حاصل آنالیز حساسیت برای رسوب نشان داد که در شیب های زیر 

 00های بیش از عامل شناخته شد و بارندگی عامل دوم و تندی شیب عامل سوم از نظر حساسیت شناخته شد. اما در شیب

ترین عامل و تندی شیب عامل دوم از نظر حساسیت شناخته درصد نتایج متفاوت بود و عامل طول شیب به عنوان حساس

ترین عامل و تندی شیب عامل دوم از ی رواناب نشان داد که پوشش گیاهی حساسشد. و نتایج حاصل آنالیز حساسیت برا

 دهد.نتایج حاصل از آنالیز حساسیت مدل را نشان می 0تا  8های ها شناخته شد. شکلنظر حساسیت برای کلیه شیب

 

 گیرینتیجه

تندی شیب، پوشش تاجی و پوشش های آزمایشی به کار رفته در تحقیق دارای مشخصات مختلفی از جهت طول، پالت

 باشند.زمینی، و خاک می

نتیجه اجرای مدل با پالتهای با مشخصات مختلف و با رگبارهای مختلف، نشان داد که مدل برآورد باالتری نسبت به مقادیر 

می باشد، به ای متری بزرگتر از مقادیر مشاهده 9ای دارد به طوری که کلیه برآوردهای مدل به جز در پالتهای مشاهده

متری به ترتیب  90و   10،  9ای در پالتهای بینی شده رسوب مدل به مقدار مشاهدهطوریکه میانگین نسبت مقدار پیش

تواند ناشی از ارتباط رسوب با طول پالت باشد که به صورت کاهنده و به دلیل برابر بوده که این می 10و  2/8، 99/0

( 12( و پارکر و اوسترکمپ )2های دندی و بولتون )غالبا غیر خطی است که با ایده پذیری زیاد رسوب از طول شیبکنترل

برابر بوده است. و این نشان دهنده این بود که با افزایش  9/19و  3/9، 0/8سو است و برای رواناب ( هم8به نقل از صادقی )

منظور اقدام به آنالیز حساسیت مدل در دو  دامنه با ای بوده است. بدین طول پالتها برآوردهای مدل باالتر از مقدار مشاهده

 متر شد 90و  19،  10، 9مشخصات کامال مختلف در پالتهایی با طولهای 

ترین عامل شناخته درصد، تاج پوشش به عنوان حساس 00نتایج حاصل آنالیز حساسیت نشان داد که در شیب های زیر 

درصد نتایج  00های بیش از از نظر حساسیت شناخته شد. اما در شیبشد و بارندگی عامل دوم و تندی شیب عامل سوم 

ترین عامل و تندی شیب عامل دوم ار نظر حساسیت شناخته شد. و نتایج متفاوت بود و عامل طول شیب به عنوان حساس

نظر ترین عامل و تندی شیب عامل دوم از حاصل آنالیز حساسیت برای رواناب نشان داد که پوشش گیاهی حساس

 دهد.نتایج حاصل از آنالیز حساسیت مدل را نشان می 0تا  8های ها شناخته شد. شکلحساسیت برای کلیه شیب

 

 
 درصد  06نمودار آنالیز حساسیت رواناب برای شیب زیر  -5درصد.  شکل  06نمودار آنالیز حساسیت رسوب برای شیب زیر  -4شکل 
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 % 06نمودار آنالیز حساسیت رواناب برای شیب باالی  -7درصد  شکل  06برای شیب باالی نمودار آنالیز حساسیت رسوب  -0شکل 

 واسنجی و اعتبار سنجی مدل

 "بینی شده و مقادیر مشاهده شده است. فرآیند واسنجی استثناهدف از واسنجی، حداقل کردن اختالف بین خروجی پیش

مدل با پارامترهای واسنجی شده اجرا  ل می نمایند، متمرکز شد.روی پارامترهایی که رسوب و رواناب را در خروجی کنتر

(Run شد و مقادیر رواناب و رسوب برای مرحله اعتبار سنجی پیش بینی شد. نتایج واسنجی و اعتبار سنجی داده های )

 .نشان داده شده است 11تا   4های مشاهده شده و شبیه سازی شده در تولید رسوب و رواناب در شکل

 

 
 ایای و محاسبههای رسوب و رواناب مشاهدهنمودار واسنجی مدل، برازش داده - 9و   8های شکل
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y = 0.7879x + 0.0054 
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 ایای و محاسبههای رسوب و رواناب مشاهدهبار سنجی مدل، برازش دادهتنمودار اع -11و  16های شکل

  

r)ضرایب باال تبیین 
2
دهنده ارتباط مثبت بین رسوب شبیه سازی % نشان48% و 29سنجی در مرحله واسنجی و اعتبار (

باال برای رسوب در مراحل واسنجی و اعتبار  ENS(، عالوه بر این مقادیر 10و  4های شده و اندازه گیری شده است )شکل

 (.1)جدول  دهنده کارآیی باالی مدل در برآورد رسوب است.که این نشان% بوده که 00% و 29 سنجی به ترتیب

 

 ای رسوبای و محاسبههای مشاهدهآنالیزهای آماری داده -1جدول 

 میانگین رسوب )تن( 

 ایمحاسبه ایمشاهده 

RMSE r
2 

ENS 

 00/0 29/0 0019/0 000/0 000/0 واسنجی

 29/0 43/0 0011/0 032/0 090/0 اعتبار سنجی

 

در مرحله سازی رواناب نشان داد که اغلب برآورد مدل باالتر از مقادیر مشاهده ای است اما ضرایب تبیین نتایج شبیه

 باشد.دهنده این است که مدل تا حدودی در برآورد رواناب مناسب می% نشان09% و 00سنجی واسنجی و اعتبار

 

 

 روانابای ای و محاسبههای مشاهدهآنالیزهای آماری داده -2جدول 

 متر()میلی رواناب میانگین 

 ایمحاسبه ایمشاهده 

RMSE r
2 

ENS 

 00/0 00/0 083/0 99/0 34/0 واسنجی

 11/0 09/0 003/0 90/0 30/0 اعتبار سنجی

 

مدلی است که برای مدیران مراتع و حافظان منابع طبیعی و کسانی که  RHEM( 14طبق ا هارات نیرین  و همکاران )

های خفا ت بینی . مدل کردن فرآیندهای فرسایش روی مراتع و ارزیابی اثرات تکنیکای جهت پشتکنولوژینیازمند 

باشد که برای می WEPPخاک هستند، طراحی شده است. همچنین این مدل یک ورژن اصالح یافت و توسعه یافته مدل 

ی، هیدرولیک و مکانیسم فرسایش طراحی شده های مراتع و بر اساس فرآیندهای نفوذ، هیدرولوژی، علوم گیاهکاربری

r)است. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و مقایسه ضرایب همبستگی و 
2
با مطالعات  (ENS)و ضرایب کارایی  (

y = 0.5308x + 0.0122 
R² = 0.8442 
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توان به این نتیجه رسید که مدل دارای ضرایب قابل قبولی جهت برآورد ( می14انجام شده توسط نیرین  و همکاران )

 باشد. و رواناب می رسوب

توان به این نتیجه رسید که در مناطق مرتعی حوضه آبخیز سنگانه می RHEMبر اساس نتایج بدست آمده از کاربرد مدل 

های آبخیز با شرایط این مدل در این منطقه کاربرد داشته و برای تعیین توانایی آن برای سایر نقاط کشور و سایر حوضه

 گردد.اقلیمی متفاوت توصیه می
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Application Rangeland Hydrology and Erosion Model (RHEM) in Dry regions (case 

study: sangane watershed- khorasan razavy) 
 

Abstract 
Soil erosion is one of the basic problems in dry regions. In this research the Rangeland Hydrology 

and Erosion Model (RHEM) that has presented in semi-arid rangelands west of USA, was 

evaluated by using soil erosion measured plots and rain recorded in Sangane research station that 

representing dominant type of khorasan razavy province arid rangeland, Iran. The model was run 

and the predicted runoff and sediment yield values were compared with measured runoff and 

sediment yield values. Then, the sensitivity Analysis and the calibration on sensitive parameters 

were done and model was run with calibrated parameters. In the calibration period, the model 

efficiency (ENS) values and the determination coefficient (r
2
) were 0.92 and 0.95 for sediment, and 

0.60 and 0.70 for runoff, respectively. In validation period, the (ENS) values and (r
2
) values were 

0.70 and 0.84 for sediment and 0.11 and 0.65 for runoff, respectively. The results of (ENS) and (r
2
) 

were indicate that the results of the model were acceptable and could be used with reasonable 

confidence for soil loss quantification in the sangane watershed. 
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