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هاي با استفاده از باران هاي کوچکهدررفت خاك در کرت بینیپیشدر  MUSLEمدل  و بازنگريارزیابی 

  سازي شدهشبیه

   2مدي، مروارید اح*1رضا واعظیعلی  

  

  چکیده

در  بر اساس خصوصیات رواناب هاي برآورد هدررفت خاكاز جمله مدل (MUSLE)شده  تصحیحمعادله جهانی فرسایش خاك 

جهت ارزیابی  باشد.خشک مینیمهنواحی  هايباران براي هاي کوچکدر کرت نیازمند ارزیابیاین مدل باشد. می بارابعاد رگ

، 10تحت هفت شدت بارندگی ها کرتکرت فرسایشی طراحی شد.  21آزمایش صحرایی با استفاده از  ،MUSLEکارایی مدل 

-اي اندازهدقیقه 5هاي زمانی قرار گرفتند و رواناب و رسوب در بازهدقیقه  60مدت  بهمتر بر ساعت میلی 70و  60، 50، 40، 30، 20

) pq) و دبی اوج رواناب (Qبر اساس حجم رواناب ( MUSLEمدل  شاخص فرسایندگی . هدررفت خاك با استفاده ازگیري شدند

اي بود. مشاهده دارتر از مقبرابر بیش 87/3 به اندازه هدررفت خاك برآورد شده اي مقایسه شد.و با مقادیر مشاهده به دست آمد

موجب بهبود توان این . اصالح ))pQq(.620( اصالح شد 26/0به  56/0رواناب از  شاخص فرسایندگی براي بهبود برآورد مدل، توان

وهش نشان به طور کلی این پژ شد. 000031/0به  000137/0ریشه میانگین مربعات خطا از  کاهشو  47/0به  - 5/5کارایی مدل از 

از  .گرددبرآورد هدررفت خاك میخشک منجر به بیشهاي کوچک در منطقه نیمهدر کرت MUSLEداد که بکارگیري مدل 

مدل بازنگري شده  مورد واسنجی قرار گیرد. ايهاي مشاهدهدادهاساس شاخص فرسایندگی رواناب بر ضروري است این رو 

MUSLE قرار بگیرداستفاده مورد خشک نیمههاي کوچک در منطقهکرت براي برآورد هدررفت خاك در دتوانمی.   

  خشکحجم رواناب، دبی اوج رواناب، شدت باران، کارایی مدل، منطقه نیمهکلمات کلیدي: 

  مقدمه

اطالعات کافی  ).36 و 27(باشد می یک منطقه گیري روند و شدت تخریب زمینرسوب شاخص مهم اندازه بارهدررفت خاك و 

- اندازه).  37و 25باشد (ها مهم میرسوب براي دستیابی به کاربري پایدار زمین و حفظ کیفیت آببار فرسایش خاك و  در مورد

 19شود (استفاده می هاهاي مختلف جهت تخمین آنمدلها دشوار است به این دلیل از هرسوب حوض بار هدررفت خاك و گیري
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 Universal Soil Loss( USLE رابطه جهانی فرسایش خاكهاي تجربی مانند با استفاده از مدل تخمین هدررفت خاك). 49 و

Equation ()53 54 و ،( شده تصحیحرابطه جهانی فرسایش خاك MUSLE )Modified Universal Soil Loss Equation (

نسخه تصحیح  ) وRevised Universal Soil Loss Equation ()34( RUSLE اصالح شدهرابطه جهانی فرسایش خاك )، 50(

هر یک از  گیرد.) صورت میUSLE-M )Universal Soil Loss Equation-Modified ()24 رابطه جهانی فرسایش خاك شده

   ).11ه دهد (ئتواند در مناطقی نتایج منطقی و قابل قبولی ارامیهاي موجود با توجه به دادهها مدل

هدررفت کم غالباً و  گیرندمورد استفاده قرار نمی رخداد ابعاددر  براي برآورد هدررفت خاكاغلب  RUSLEو  USLEهاي مدل

رواناب را که یک عامل کلیدي در غلظت  ،هااین مدل چرا کهکنند خاك را بیش برآورد و هدررفت زیاد را کم برآورد می

بر مبناي تک رخداد  را MUSLEته مدل تغییریاف )50( ویلیامز .)23( دهندبه طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی ،باشدرسوب می

، انرژي USLEانرژي باران  عامله کرد به این صورت که به جاي ئاراکیلومتر مربع  65هاي کوچکتر از بارندگی و براي حوزه

  است: ضرب حجم رواناب و دبی اوج روانابگزین کرد که تابعی از حاصلرواناب را جاي

)1(  .K.L.S.C.Pb)p(Q.qa= eSY  

پذیري خاك فرسایش sec( ،K-1 (دبی اوج رواناب  m، pq)3(حجم رواناب  Q)، tonهدررفت خاك رخداد ( Yکه در آن: 

 (بدون واحد) عامل عملیات حفاظت خاك P پوشش گیاهی (بدون واحد) وعامل  Cعامل شیب (بدون واحد)،  LS(بدون واحد)، 

به عنوان شاخص جریان براي برآورد هدررفت خاك در  pQ.qعبارت  باشد.می 56/0 و 8/11 با برابر بیترت به یبیضرا bو  a و

کاربرد در  - 1: را به این صورت توصیف کردسازي هدررفت خاك در شبیه MUSLE هايبرتري) 51( ویلیامز باشد.رخداد می

 -3کند منعکس میه خوبی بحذف نیاز به نسبت تحویل رسوب زیرا رواناب انرژي الزم براي حمل رسوب را  - 2تک رخدادها 

فرسایندگی  هايمزیت اصلی استفاده از شاخص. دهدرسوب را نسبت به باران بهتر نشان می بارتر زیرا رواناب تغییرات دقت بیش

   ).18 و 14باشد (می هدررفت خاك کاهش خطاي برآورد ،رواناب عاملداراي 

دست آمده به نامطلوبی گاه و نتایج مطلوب و  ستفاده شده استبراي تخمین هدررفت خاك در مطالعات بسیاري ا MUSLEمدل 

) در استرالیا 17در تگزاس و ارسکین و همکاران ( )40اسمیت و همکاران ( ،در هاوایی )16)، کولی و ویلیامز (51ویلیامز ( است.

) در 6واعظی و همکاران ( ندمطالعاتی مان به دست آوردند. MUSLEنتایج مناسبی در برآورد هدرفت خاك با استفاده از مدل 

)  در شمال 29) و نور و همکاران (38صادقی و همکاران ( ) در باتورست استرالیا و26محمودزاده و همکاران ( شرقی،آذربایجان

ج نتای MUSLEبا به کارگیري مدل  ) در سمنان5کارگر و همکاران (ایران برآورد مناسبی با استفاده از این مدل به دست نیاوردند. 
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-هاي مشاهدهدادهمدل و نتایج برآوردي بین  دارهمبستگی معنیوجود  به دلیل مطالعات برخی ازدر  .قابل قبولی به دست آوردند

) در 1اي و همکاران (ه اقچه لتیان، خواجه) در زیر حوض2و همکاران ( دفرپیشنهاد شده است، رضاییضرایب مدل اصالح اي، 

برآورد مناسب هدررفت خاك را در  MUSLEبیان کردند که اصالح مدل ه آبخیز درکه زدر حو )3غربی و سرخوش (آذربایجان

  پی خواهد داشت.

هاي برآورد استفاده از مدلکه در سراسر جهان مؤید این نکته است  ي برآورد هدررفت خاكهابه طور کلی پیشینه استفاده از مدل

به  . اهمیت برآورد دقیقدهدتمال اشتباه در برآورد را بسیار افزایش میاح اي،بدون انجام کالیبراسیون منطقههدررفت خاك 

خاك هدررفت  الگوي نامنظم بارش منجر به ، پوشش گیاهی کم وپذیرهاي آسیبکه خاك تر استبیش خصوص در مناطقی

شرایطی هستند و از این رو خشک داراي چنین بسیاري از مناطق نیمه .گرددمی دستو نیز آسیب به مناطق پایین سطحی حاصلخیز

ه مدلی مناسب براي برآورد هدررفت خاك در این مناطق ضروري ئها باال است. در این راستا اراشدت وقوع فرسایش آبی در آن

به خصوص زمانی که مکان استفاده از مدل شرایطی بسیار  برآورد نامناسب هدررفت خاك پیامدهايبراي جلوگیري از است. 

با توجه به اهمیت ). 33( باشدمی، ارزیابی دقت مدل براي منطقه مورد استفاده ضروري ه مدل داشته باشدئارا متفاوت از مکان

 MUSLEمدل  ارزیابی کارایی نیزمطالعه  هدف اینخشک، برآورد هدررفت خاك در هر یک از رخدادهاي باران در منطقه نیمه

 باشد.میخشک در منطقه نیمه بینی هدررفت خاكبهبود پیش به منظور لدر مد انجام اصالحاتی نیازو در صورت در ابعاد کرت 

  هامواد و روش

  دامنه مطالعاتی

 2m 900مساحت و  m 30 و عرض m 30طول  ي دانشگاه زنجان بهاي با خاك دست نخورده در محدودهاین پژوهش در دامنه

درصد و  9با شیب  36° 40  56 و عرض جغرافیایی  48° 24  25 ه در طول جغرافیایی دامنانجام شد. این  1392در سال 

) 1352- 1385ساله ( 33در دوره آماري  ساالنهبارندگی  متوسطو  c° 4/10میانگین دماي ساالنه خاك لوم شنی واقع شده است. 

ش در هفت شدت سازي شده انجام گرفت. آزمایهاي فرسایشی و تحت باران شبیهاین پژوهش در کرت متر است.میلی 309حدود 

واحد آزمایشی  21در سه تکرار با مجموع دقیقه  60متر بر ساعت) با مدت ثابت میلی 70و  60، 50، 40، 30، 20، 10بارندگی (

- طی سال ایستگاه قلتوق غرب زنجانرخداد باران ثبت شده در  1961هاي انجام گرفت. براي انتخاب شدت و مدت مناسب، داده

دقیقه باال بود به این دلیل این  60تر از و مدت کم mm/h70 تر از هایی با شدت کمد. فراوانی بارانبررسی ش 1390- 1380هاي 

 4/1ي بارش باران قابل حمل به ابعاد صفحهساز دامنه شدت و مدت مورد استفاده قرار گرفتند. براي ایجاد باران، یک دستگاه شبیه
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. ارتفاع دستگاه براي رساندن سرعت سقوط قطرات باران به بیش )1(شکل  و استفاده شدطراحی متر  25/2و ارتفاع متر  4/1متر در 

مسیر حرکت آب  فشارسنج نصب شده دروسیله هاي بارندگی مورد استفاده در آزمایش به. شدت)7( سرعت حد تعیین شد %70از 

   .)8تنظیم و اعمال شدند (

  

  ن مستقر بر روي آنساز باراو شبیه یکرت فرسایشنمایی از  - 1شکل 

  هاي خاك دامنهتعیین ویژگی

آوري گردید و جمعدامنه  از سطح متري خاكسانتی 20از عمق صفر تا  تعداد سه نمونههاي خاك، براي آگاهی از ویژگی

ومتري به روش هیدر توزیع اندازه ذراتهاي خاك، در نمونهجهت انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد. 

 6تا  4 گرم خاکدانه با قطر 100در  هاي پایدار در آب)، میانگین وزنی قطر خاکدانه21)، درصد سنگریزه به روش وزنی (13(

در عصاره اشباع با استفاده از  EC)، 43سنج ( pHبا استفاده از  pH، )46( الک تر با استفاده ازطی مدت یک دقیقه   )22( مترمیلی

EC ) 31سازي با اسید کلریدریک نرمال (کلسیم معادل به روش خنثی) و کربنات 48آلی به روش اکسیداسیون تر ()، ماده35سنج (

متر و نفوذپذیري خاك به روش سانتی 5و ارتفاع  5/4جرم مخصوص ظاهري به روش استوانه فلزي  با قطر  گیري شدند.اندازه

  گیري شدند.استوانه مضاعف در صحرا اندازه

  هاي فرسایشیي کرتسازپیاده

تحت شخم و سپس تسطیح قرار  دامنه مورد آزمایشي سطحی، پراکنده گیاهی سازي زمین و از بین بردن پوششجهت آماده

 10متر استفاده شد که به عمق  5متر و طول سانتی 25به ارتفاع  از ورق گالوانیزهها کرت مسدود کردن پیرامونجهت  گرفت.

سازي هاي شبیهمتر در نظر گرفته شد. انتخاب این ابعاد براي آزمایش 4/1متر در  1ها ابعاد کرترده شد. متر در خاك فرو بسانتی
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آوري رواناب و براي تسهیل جمع .)20( دهدتري به دست میمتر نتایج دقیق 1در  1تر از سطح کرت بزرگآنجا بود که  زباران ا

ساخته شد و مرکز آن نیز به شکل نیم دایره، جهت  مثلثیالوانیزه به شکل ها با استفاده از ورق گرسوب، ضلع پایینی کرت

آوري اي به منظور قرارگیري مخزن جمعدر پایین دست هر کرت نیز چاله .ي خروج آب و رسوب برش داده شدقرارگیري لوله

در مجراي انتهایی  به داخل مخزن، وبمتر براي هدایت رواناب و رسسانتی 50ي پلیکا به طول رواناب و رسوب ایجاد شد و لوله

  ).46قرار گرفت ( کرت

    هدررفت خاكگیري رواناب و اندازه

آوري جمع )pq( از آغاز بارندگی براي تعیین دبی اوج رواناب دقیقه 5رواناب و رسوب تولید شده در هر بارش در فواصل زمانی 

ي هاي موجود براي تهیهگیري شد. نمونهي مدرج اندازهوانهحجم مخلوط رواناب و رسوب حاصل از هر کرت با استگردید. 

تهیه  لیترمیلی 500 به حجم ي همگن، یک نمونهحاوي رواناب و رسوبي همگن کامالً مخلوط گردید و سپس از هر ظرف نمونه

ي همگن نمونه .)44( باشد تکر لیتر نمونه همگن تهیه شد تا نماینده کل رواناب و رسوبمیلی 50شد. به ازاي یک لیتر رواناب، 

ي همگن در آزمایشگاه با کاغذ صافی واتمن رسوب موجود در نمونهبراي جدا کردن رواناب و رسوب به آزمایشگاه منتقل شد. 

جرم  توزین شد وساعت  24گراد به مدت ي سانتیدرجه 105) و پس از خشک شدن در آون در دماي 47از رواناب جدا شد ( 42

  به دست آمد.کرت آزمایشی  21براي رخداد  ه تعیین و از آن مقدار کل رواناب و هدررفت خاك کرتنمون کل رسوب

 مدلو ارزیابی  MUSLEمدل  برآورد هدررفت خاك با

ه دست ب )1(مطابق با رابطه  )Q( ) و حجم کل روانابpqر مبناي دبی اوج (ب MUSLE مدل فرسایندگی با شاخص هدررفت خاك

باشد و حجم کل رواناب نیز از اي میدقیقه 5هاي زمانی ها در بازهناب، حداکثر حجم رواناب خروجی از کرتدبی اوج روا آمد.

بودن  هاي حاصل از آزمایش از نظر نرمالدادهاي به دست آمد. دقیقه 5هاي آوري شده در بازههاي جمعمجموع حجم رواناب

رابطه بین هدررفت خاك و شاخص  یدگی مورد بررسی قرار گرفتند.چولگی و کش هايآمارهبا استفاده از  آماريتوزیع 

در برآورد هدررفت خاك در  MUSLEبا استفاده از توابع مختلف بررسی شد. براي ارزیابی مدل  MUSLEفرسایندگی مدل 

گین مربعات اي و برآوردي با استفاده از رسم خط یک به یک، شاخص ریشه میانهاي کوچک، مقایسه بین نتایج مشاهدهکرت

 ) انجام گرفت:28و کارایی مدل ( )42( خطا

)2(                 RMSE=   

)3(    -ME= 1  
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هدررفت برآورد   PXتعداد رخدادها،  nهدررفت برآورد شده رخداد،  Z(x(هدررفت مشاهده شده رخداد،   x)*Z(ها: که در آن

  باشد.میانگین هدررفت خاك مشاهده شده تمام رخدادها می شده یک رخداد و  هدررفت مشاهده OXشده یک رخداد، 

 نتایج و بحث

  هاي خاك دامنهویژگی

با توجه به میزان شنی بود و ، خاك دامنه داراي بافت لوم)17(% و رس )27(% ، سیلت)56(% نسبی ذرات شن فراوانی با توجه به

- قرار داشت. خاك مورد بررسی از نوع سنگریزه آهکیهاي گروه خاكدرصد) خاك دامنه در  14کربنات کلسیم معادل (حدود 

ها پایداري نسبتاً ) نشان داد که خاکدانهmm 93/2ها در حالت تر (میانگین وزنی قطر خاکدانهبود. درصد)  19به طور میانگین اي (

حدود خاك ) pHواکنش ( ).9( بود )11/1( میزان ماده آلی خاكپایینی در برابر آب داشتند که این موضوع به دلیل پایین بودن 

   .)1(جدول  زیمنس بر متر استدسی 13/3 آنشوري  و 45/7

  دامنه مطالعاتیهاي فیزیکی و شیمیایی خاك ویژگی - 1جدول 

کربنات 

 کلسیم معادل

  (%) 

ماده 

  آلی

 (%)  

  شوري

(dS/m) 

واکنش 

 خاك

نفوذپذیري 

)cm/h(  

میانگین وزنی 

-خاکدانهقطر 

هاي پایدار 

(mm) 

جرم 

مخصوص 

ظاهري 

)3g/cm(  

سنگریزه      

(%) 

رس  

(%) 

سیلت 

(%) 

شن   

(%) 

8/13 11/1 13/3 45/7 8/6  93/2 52/1  19 17  27 56 

  

  رواناب و هدررفت خاك  تأثیر شدت باران بر

داري بر میزان شدت بارندگی اثر معنیهاي مختلف باران نشان داد که نتایج بررسی متغیرهاي رواناب و هدررفت خاك در شدت

با  .)2(شکل داشت  )p<0.012R ,0.91 =) و هدررفت خاك (p<0.02R ,0.99 =10، دبی اوج ()p<0.012R ,0.98 =رواناب (

قوي بین شدت باران و رواناب  رابطهو  )0.01p=0.98, 2R>( واناب به صورت توانی افزایش یافتر حجمافزایش شدت باران، 

) بین شدت 2R> 0.41بستگی ضعیفی (عوامل مؤثر بر تولید رواناب نشان داد که هم با بررسی) 54واعظی ( در پژوهشی .دبرقرار بو

 mm h 70،( 28-1(ترین شدت و در بیشبود صفر  ، میزان رواناب)mm h 10-1( در شدت کم .بارندگی و رواناب وجود دارد 

 ها بود.متر بر ساعت آستانه وقوع رواناب و هدررفت خاك در کرتمیلی 20ت شد ها تبدیل به رواناب شدند.درصد از کل بارش

آب خاك، نفوذپذیري خاك به شدت کاهش  ذخیره افزایش تر ساختمان خاك وتخریب بیش در اثر افزایش شدت بارندگی با

که مطابق با افزایش یافت  ت باراندبی اوج رواناب به عنوان تابعی از شدبه این ترتیب  ).12(شد  تري جاريرواناب بیشیافت و 
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انرژي قطرات شود. رابطه افزایشی بین شدت بارندگی و هدررفت خاك نیز مشاهده میباشد. ) می41ستینبرگ و ویلمز (نتایج ا

) نیز با 55ژانگ و همکاران ( ).10( شدباران باعث تشکیل سله، کاهش نفوذ و افزایش رواناب و در نتیجه افزایش ظرفیت حمل 

 فزایش شدت باران و افزایش قدرت فرسایندگی، افزایش میزان رسوب تولید شده را مشاهده کردند.ا

 

 (ب)  (الف)  

 

   (ج)  

  رواناب (الف)، دبی اوج رواناب (ب) و هدررفت خاك (ج) حجم و شدت بارندگی رابطه بین - 2شکل 

   MUSLEمدل ارزیابی 

نشان داد که  T-testبا استفاده از آزمون  MUSLEو مقادیر برآوردي با مدل  اي هدررفت خاكمقادیر مشاهده بین مقایسه میانگین

 ).2وجود دارد (جدول داري بین دو مقدار اختالف معنی
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رو
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 )1-

se
c
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m (
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  MUSLE اي و برآوردي هدررفت خاك با مدلمقایسه میانگین مقادیر مشاهده - 2جدول 

داريمعنی  t 
اختالف انحراف 

ندارداستا  
هامیانگین اختالف  درجه آزادي 

000/0  43/4 -  000328/0  00146/0 -  40 

  

سازي هاي شبیههاي بارانها نشد، دادهمتر بر ساعت منجر به رواناب و هدررفت خاك در کرتمیلی 10آنجا که باران با شدت از 

 MUSLEداده) براي ارزیابی مدل  18(شدند ها در کرتمنجر به هدررفت خاك که  متر بر ساعتمیلی 70تا  20با شدت شده 

با وجود . دهدرا نشان می MUSLEرابطه بین هدررفت خاك مشاهده شده و برآورد شده با مدل  3شکل مورد توجه قرار گرفتند. 

مدل  برآورد شده بر اساسهدررفت خاك  )،P, 670.=2R.0>010بین هدررفت خاك مشاهده شده و برآورد شده ( همبستگی باال

MUSLE  هاي مشاهدهدلیل تفاوت در داده چنین بیان کردند که )52ویلیامز و برندت ( .اي بودمشاهدهر امقدبرابر  87/3به اندازه-

تواند به دلیل تفاوت در اندازه کرت و حوضه مورد استفاده و یا تفاوت در اقلیم منطقه مورد اي و برآوردي در مناطق مختلف می

براي برآورد هدررفت خاك در  MUSLEمدل نتایج این پژوهش هم مؤید این نکته است که  دل باشد.ه مئمطالعه با منطقه ارا

بر اساس نتایج، کارایی مدل ). 39دهد (ه نمیئطراحی شده است و به این دلیل در مقیاس کرت نتایج قابل قبولی ارا مقیاس حوضه

)ME (5/5 - ) و ریشه میانگین مربعات خطاRMSE (000137/0  که کارایی بسیار کم مدل را در برآورد هدررفت خاك نشان بود

با رسوب  MUSLE بستگی باالي مدلنشان دادند که با وجود هم نیز ) در حوزه خسبیحان اراك4صادقی و همکاران (دهند. می

بر لزوم انجام  شده با رسوب مشاهده شده وجود داشت. این اختالفات برآوردداري بین مقادیر تولید شده، اختالفات معنی

تر از هدررفت خاك با توجه به نتایج پژوهش حاضر، براي رسیدن به برآورد دقیق کند.تأکید می این مدلاي هاي منطقهواسنجی

  باشد.در ابعاد کرت، بازنگري مدل ضروري می
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  کرت 18هاي از دادهبا استفاده  MUSLEمدل  بر اساس مقایسه هدررفت خاك مشاهده شده و برآورد شده - 3شکل 

   MUSLEبازنگري مدل 

مدل دستیابی به  برايراي بکرت  18کرت از  12در ) pq) و دبی اوج (Qرواناب (گیري شده حجم هاي اندازهدو سوم از داده

تالش زیادي براي ، MUSLEشده براي ارائه مدل بازنگري  .قرار گرفتاستفاده مورد ) MUSLE شدهبازنگري تر (مدل دقیق

با توجه به  انجام گرفت.کرت)  12هدررفت خاك (در  ايهاي مشاهدهو مقایسه نتایج حاصل از آن با داده b و aضرایب  الحاص

در  ییراتیتغ ابتداکرد، هدررفت خاك را بیش از مقدار واقعی برآورد می ،p11.8(Qq(0.56بر مبناي شاخص MUSLE این که مدل

 12براي ، خطاي برآورد مدل aدر هر مرحله از تصحیح ضریب . انجام گرفت 8/11تر از مبه کمقدار آن با کاهش  a یبضر یرمقاد

 b یبضر رامقد در ییراتیتغ . از این روبهبود برآوردهاي مدل نشد ، موجبaمقدار ضریب  اهشکبا این وجود، . تعیین شدداده 

تر از بزرگ bمقدار بود،  از واحد ترکوچک ،ابعاد کرت در )pQ qجریان ( شاخص تغییرات دامنهانجام گرفت. از آنجا که ) 56/0(

از اي وردي به هدررفت خاك مشاهدهآنسبت هدررفت خاك بر ،62/0به  56/0از  bضریب افزایش با . در نظر گرفته شد 56/0

مقابل را در  MUSLEمقدار هدررفت خاك برآوردي با مدل بازنگري شده  4شکل . کاهش پیدا کرد تن 011/0به تن  87/3

ریشه میانگین  ارزیابی مدل بازنگري شده نشانگر کاهش دهد.کرت نشان می 12هاي اي هدررفت خاك در دادهمقادیر مشاهده

  به صورت زیر ارایه گردید: MUSLEمدل بازنگري شده  .بود 47/0به ) MEو کارایی مدل ( 000031/0به  )RMSEمربعات خطا (

)4 (  260.)p= 11.8 (Q qeSY  

به طور کلی  باشد.می )sec-1 (دبی اوج رواناب  pq و m)3(حجم رواناب  Q)، tonهدررفت خاك رخداد ( eYSن: که در آ

  بود.دهنده کاهش اثر حجم و دبی اوج رواناب در هدررفت خاك در کرت کوچک نشان 62/0به  جریاناصالح توان شاخص 
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  کرت 12هاي با استفاده از داده MUSLEمدل  بر اساس شده و برآورد شده مقایسه هدررفت خاك مشاهده - 4شکل 

  بازنگري شده MUSLEمدل اعتبارسنجی 

نتایج نشان داد کرت استفاده گردید.  6هدررفت خاك در اي هاي مشاهدهاز داده MUSLEبازنگري شده براي اعتبارسنجی مدل 

ر ب هدررفت خاك برآورديادیر مق 5شکل  باشد.تن می 043/0ه طور میانگین اي بکه تفاوت مقادیري برآوردي با مقادیر مشاهده

 داد که نتایج نشان دهد.کرت نشان می 6 براياي هدررفت خاك را در مقابل مقادیر مشاهده MUSLEمدل بازنگري شده  اساس

یج بیانگر دقت قابل اطمینان مدل این نتا .باشدمی ME (82/0و کارایی مدل RMSE( 000038/0 )ریشه میانگین مربعات خطا (

براي  MUSLEدر برخی مطالعات، مدل باشد. هاي کوچک میبراي برآورد هدررفت خاك در کرت MUSLEبازنگري شده 

) در 38صادقی و همکاران (). 32و  15بهبود برآورد هدررفت خاك با توجه به شرایط منطقه مورد واسنجی قرار گرفته است (

را براي برآورد بهتر هدررفت  MUSLEبینی هدررفت خاك، مدل ) در تایلند براي بهبود پیش32ژاپن، پونگساي و همکاران (

) را با b)pa(Qq( MUSLEدر مدل  bو  a) دو ضریب 30ادونگو و همکاران ( خاك بر اساس منطقه مورد مطالعه اصالح کردند.

اساس واریانس به عنوان عوامل حساس مدل معرفی کردند. بر اساس این نتیجه واسنجی با تغییر این دو ضریب  آنالیز حساسیت بر

  نتایج مناسبی خواهد داشت.

 

   

  

  

  

  

  

  کرت 6هاي با استفاده از داده MUSLEشده  بازنگريبر اساس مدل مقایسه هدررفت خاك مشاهده شده و برآورد شده  - 5شکل 

  گیرينتیجه

هاي از بارانبا استفاده  درصد 9تحت شیب  متر 4/1متر در  1هایی به ابعاد کرت در خاك آهکییک در دررفت خاك هبررسی 

متر بر ساعت به عنوان آستانه شدت میلی 20باران با شدت که داد  نشان متر بر ساعتمیلی 70تا  10هاي با شدت سازي شدهشبیه

 (ton) هدررفت خاك برآورد شده
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)، دبی 0.982R=رواناب (حجم با  داريشدت باران همبستگی باال و معنی باشد.یها مباران براي وقوع هدررفت خاك در کرت

- دادهبین  ییهمبستگی باال چهاگرنشان داد  MUSLEارزیابی مدل داشت. ) 0.912R=هدررفت خاك ( ) و0.992R=اوج رواناب (

 MUSLE مدل رآوردي بر اساس ب هدررفت خاك لیکن ،)0.2R=76( هدررفت خاك و برآورد مدل وجود دارد ايهاي مشاهده

 ابعادمدل در  بکارگیري، علت بیش برآورد هدررفت خاك. باشداي) می(مشاهدهگیري شده  مقدار اندازه برابر 87/3به اندازه 

ز ادو سوم هایی براي اصالح ضرایب بر اساس تالشاز این رو  ه مدل بود.ئاي با شرایط متفاوت نسبت به منطقه ارامنطقهکرت و در 

هدررفت نسبت تا موجب گردید  26/0به  56/0از  )pqQ( شاخص جریانتوان  اصالحانجام گرفت. داده)  12(اي هاي مشاهدهداده

بهبود  46/0به  - 5/5و کارایی مدل از  کاهش یافته 011/1به  ايمشاهدهو هدررفت خاك شده  بازنگريدل خاك برآوردي با م

ریشه میانگین مربعات خطا  کرت) نشان داد که 6هاي باقیمانده (ده با استفاده از دادهاعتبارسنجی مدل بازنگري ش .پیدا کند

)RMSE( ،000038/0 ) و کارایی مدلME (82/0 مدل به طور کلی این پژوهش نشان داد که باشد. میMUSLE  کارایی الزم

را ندارد و واسنجی مدل براي  خشکنیمه منطقه درهاي کوچک در رخدادهاي منفرد باران براي برآورد هدررفت خاك در کرت

 بر اساس MUSLEبازنگري شده مدل از این رو خشک ضروري است.هاي مناطق نیمهبکارگیري آن در ابعاد کرت براي باران

62/0)pQqی ک مشابه با شرایط منطقه مطالعاتخشهدررفت خاك در ابعاد کرت در منطقه نیمهقابل اطمینان براي برآورد  دتوان) می

  سودمند واقع گردد.
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Evaluation and modification of the MUSLE in predicting soil loss in micro plots using simulated rainfalls 

 

Ali Reza Vaezi3*, Morvarid Ahmadi4,  

 

Abstract 

Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) is one of soil loss estimation models which has been 

developed based on the runoff characteristics in the event scale. However, it needs to be evaluated in the plot 

scale for the semi-arid rainfall events. Toward this, a field study was designed using twenty one plots. Runoff 

and soil loss were measured using 5-min samples under seven rainfall intensities consisted of 10, 20, 30, 40, 50 

60, and 70 mm h-1 for 60 min. Soil loss was estimated using the MUSLE based on the runoff volume (Q) and 

runoff peak discharge (qp) and the values were compared with the observed values. The estimated soil loss was 

about 3.89 times bigger than the observed value on average. In order to improve model estimations, the power 

of rainfall erosivity index was modified from 0.56 to 0.62, (Q qp)0.62. The modification of the MUSLE model 

improved model efficiency (ME) from -5.5 to 0.47 and decreased the root mean square error from 0.000137 to 

0.000031. This study revealed that the MUSLE overestimates soil loss from the small plots in the semi-arid 

regions. Therefore it is essential to calibrate runoff erosivity index using the observed data in the area. The 

modified MUSLE can be reliably used to predict soil loss in small plot scale in semi-arid regions.  

Keywords: Runoff volume, Runoff peak discharge, Rainfall intensity, Model efficiency, Semi-arid region 
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