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تعيين مناسبترين ابعاد سلولی مدل رقومی ارتفاع برای محاسبة عامل توپوگرافی در مدل RUSLE
فرخ اسدزاده ،*1سلمان ميرزايی ،2محبوبه طيبی

3

 .1استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
 2و  .3دانشجویان دکتری گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد
(تاریخ دریافت 1392/10/7 :ـ تاریخ تصویب)1393/3/11 :

چکيده
تعیین عامل توپوگرافی ( )LSبه دلیل پیچیدگی اثر آن بر پیشبینی تلفات خاک بـا مـد  RUSLEبسـیار دشـوار اسـت.
هدف این تحقیق تعیین مناسبترین ابعاد سلولی نقشـة  DEMبـرای محاسـ ة عامـل  LSبـه رو Moore and Wilson
( )1992در منطقهای به مساحت  5326هکتار در شما غرب استان تهران بود .بدین منظور ،با استفاده از  DEMبـا ابعـاد
سلولی  10متر نقشههای  DEMبا ابعاد سلولی  30و  50و  100و  200و  400متـر در محـی  ArcGIS 9.3ایجـاد شـد.
سپس ،مناسبترین ابعاد سلولی با استفاده از معیار وابستگی مکانی و ضریب ت یین ( )R2انتخاب شد .نتایج نشـان داد ،در
تهیة نقشة جریان تجمعی ،گودا های مصنوعی ایجادشده در نقشههای  DEMباید رفع شود .همچنین ،بررسی تغییرنماها
نشان داد عامل  LSبهدستآمده از نقشة  DEMبا ابعاد سلولی  50متر دارای بیشترین وابستگی مکانی ( )0/613و ضـریب
ت یین ( )0/983است .بنابراین DEM ،با ابعاد سلولی  50متر منجر به تولید نقشة عامل  LSدقیقتر شد.
کليدواژگان :زمین آمار ،عامل  ،LSفرسایش خاک ،مد رقومی ارتفاع
*

رفت ( Vrieling et al., 2002; Wang et al., 2003; Tian et al.,

مقدمه

امروزه اثر منفی فرسـایش خـاک بـر تخریـب اراضـی ،تولیـدات
کشاورزی ،کیفیت آبهـای سـطحی و زیرزمینـی ،سـامانههـای
هیدرولوژیکی ،و محی زیسـت مشـکل بسـیار مهمـی بـهشـمار
میرود ( .)Lal and Elliot, 1994به منظور تدوین استراتژیهای
حفاظت خاک در مقیاس منطقـهای ،بـرآورد خطـر فرسـایش در
مناطق مختلف و ایجاد نقشههای خطر فرسایش برای شناسـایی
نواحی مستعد به تلفات خاک و تولیـد رسـوب گـام اولیـه اسـت
(.)Vrieling et al., 2002
محققان بـرای ارزیـابی خطـر تلفـات خـاک از مـد هـای
مختلف فرسـایش خـاک اسـتفاده مـیکننـد کـه در ایـن میـان
مد های خانوادة  USLEپرکاربردترین ابـاار در ایـن زمینـهانـد
( .)Kinnell, 2010از محـدودیتهـای مهـ مـد اولیـة USLE
( )Wischmeier and Smith, 1978عـدم توانـایی آن در بـرآورد
دقیق فرسایش خاک برای اراضی غیر کشاورزی است که با توجه
به این ضعف  )1997( Renard et al.نسخة تجدیدنظرشدة مـد
جهانی هدررفت خاک را بـا نـام  1RUSLEتوسـعه دادنـد .از آن
پس این مد در بسیاری از تحقیقات برآورد تلفات خاک بـهکـار
* پست الکترونیک نویسندة مسئو farrokhasadzadeh@gmail.com :
1. Revised Universal Soil Loss Equation

.)2009
به هـر حـا  ،دقـت بـرآورد تلفـات خـاک در هـر مـدلی،
صرفنظر از عدم قطعیـت سـاختاری آن مـد  ،تـابعی از میـاان
دقت بهکاررفته در تعیین تکتک عوامـل مـؤثر در آن اسـت .در
زمینـة مـد هـای خـانوادة  USLEنیـا Blanco and Nadaoka
( )2006اعالم کردند عامل ( LSعامل توپوگرافی) مد RUSLE
یکی از عوامل مشکل و م ه در برآورد هدررفت خاک است کـه
به طور مستقی اثر زیادی بر شـروع روانـاب و میـاان هـدررفت
خاک دارد .نتایج تحلیل حساسیت مد های خانواده  USLEنیـا
نشان میدهد از بین همة عوامل مؤثر در این مد ها عامل شیب
و بهویژه درجة آن بیشترین تـأثیر را در مقـدار خروجـیهـا دارد
( .)Truman et al., 2001در مد  RUSLEعامل  Lنشاندهندة
اثر طو شیب و  Sنشاندهندة اثر درجة شیب زمـین اسـت کـه
در عمل به شکل عامل  LSمطرح میشـود و اثـر توپـوگرافی در
تلفات خاک را بیان میکنـد)1978( Wischmeier and Smith .
اولین معادله را برای محاسـ ة عامـل  LSارائـه کردنـد .یکـی از
محدودیتهای مه رابطة آنها هاینهبر و زمـانبـر بـودن آن در
مساحتهای بارگ است ( .)Wang et al., 2003به منظور غل ـه
بر این مشـکل ،از سـامانة اطالعـات جغرافیـایی ( )GISاسـتفاده
میشود که در ارزیابی منـاطق حسـاس بـه فرسـایش خـاک در
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مساحتهای بارگتر ،به دلیل هاینة ک و دقت بـا  ،معقـو تـر
است ( .)Millward and Mersey, 1999; Wang et al., 2003بـا
کاربرد سامانة اطالعات جغرافیایی ،محققان توانسـتند عامـل LS
را برای هر یک از سلو های نقشة شیب محاس ه کنند ( Moore
and Wilson, 1992; Kinnell, 1997; Desmet and Govers,

 .)1996از بین رو های مختلف مورد استفاده برای تعیین عامل
 ،LSرابطـة  ،)1992( Moore and Wilsonکـه بـر اسـاس مـد
رقومی ارتفاع منطقه است ،کاربرد وسیعی دارد.
بررسی منابع نشان میدهد نقش ابعاد سلولی مد رقومی
ارتفاع در دقت برآورد رواناب در برخی مد هـای هیـدرولوژیکی
مطالعـه شـده اسـت؛ مـلالا  )2012( Eguen et al.بـا در دسـت
داشتن مقادیر مشـاهدهای روانـاب در یـک حوضـه بـا مسـاحت
تقری ی  131کیلومتر مربع اظهار کردنـد اسـتفاده از مـد هـای
رقومی ارتفاع با قدرت تفکیـک  30و  100متـر مـیتوانـد بـرای
تخمین دبی رواناب مناسب باشد ،در حالی که نتایج این محققان
حاکی از بیشبرآورد مقادیر رواناب در صـورت اسـتفاده از مـد
رقومی ارتفاع با ابعاد سلولی  500متر است .در مطالعـهای دیگـر
نیا  )2011( Sharma et al.اظهار کردند مد رقـومی ارتفـاع بـا
قدرت تفکیک  90متر ویژگیهای توپوگرافی را بـهخـوبی نشـان
میدهد و میتواند در مد های هیدرولوژیکی اسـتفاده شـود .بـا
وجود مطالعات صورتگرفته در زمینة نقش مد رقـومی ارتفـاع
در مد های هیدرولوژیکی ،در مد های برآورد تلفات خـاک بـه
نقش ایـن عامـل کمتـر توجـه شـده و در اغلـب مـوارد کـاربرد
مد های رقومی ارتفاع با قدرتهای تفکیک مختلف بـه دلخـواه
صورت گرفته اسـت )2000( Knijff et al. .بـرای ارزیـابی خطـر
فرسایش در اروپا اندازة سلو  50متر را برای رابطة Moore and
 )1992( Wilsonبــهکــار بردنــد)2007( Wachal and Banks .
نقشة شیب م تنی بر مـد رقـومی ارتفـاع را بـر اسـاس قـدرت
تفکیک  30متر برای محاس ة عامل  LSانتخاب کردندGitas et .
 )2009( al.رابطــة  )1992( Moore and Wilsonرا بــا انــدازة
سلو  100متر در ارزیـابی چندزمانـة خطـر فرسـایش در یـک
حوضة آبخیا در کشور یونـان بـهکـار بردنـدMitasova et al. .
( ،)1996با ایجاد مد های رقومی ارتفاعی با ابعاد مختلف ،ابعـاد
بهینة سلولی  30متر را بـه منظـور محاسـ ة عامـل  LSمعرفـی
کردند ،)2008( Ayoubi et al. .با استفاده از تکنیک زمینآمـار،
مناسبتـرین ابعـاد سـلو را بـرای رابطـة Moore and Wilson
( )1992برای منطقة تالش علیای استان گلسـتان عـدد  50متـر
دانستند )2011( Asadi et al. .عامل  LSرا بـا اسـتفاده از مـد
رقــومی ارتفــاع بــا قــدرت تفکیــک  90متــر اســتخرا کردنــد.

 )2011( Najafinejad et al.در منطقة سد کمـا صـال اسـتان
مرکای با م نا قراردادن رابطة )1978( Wischmeier and Smith
گاار کردند مد رقومی ارتفاع با اندازة سلو  30متر کمترین
خطـا را در محاسـ ة عامـل  LSبـه رو Moore and Wilson
( )1992دارد.
همانطور که مرور منابع نشان میدهد مد رقومی ارتفاع
با ابعاد سلولی مختلف برای محاس ة عامل  LSدر مطالعات بهکار
رفته است ( Knijff, 2000; Wachal and Banks, 2007; Gitas
;et al., 2009; Ayoubi et al., 2008; Asadi et al., 2011

 .)Najafinejad et al., 2011از آنجـا کـه در بـرآورد فرسـایش
خاک به وسیلة مد  RUSLEبا استفاده از مد های مکانی قابل
اجــرا در محــی  GISوابســتگی مکــانی متغیرهــایی نظیــر LS
اهمیتــی ویــژه دارد ،وابســتگی مکــانی توجیــهشــده بــا مــد
زمینآماری میتواند معیاری تعیینکننده در انتخاب مد رقومی
مناسب برای تعیین  LSباشد .همچنین یکـی از د یـل اخـتالف
در انتخاب مناسبترین ابعاد سلو میتوانـد عـدم بـهکـارگیری
صحی مراحل تهیة نقشة عامل  LSدر محی  GISباشد .بر این
اساس ،تحقیق حاضر با هدف تعیین مناسبتـرین ابعـاد سـلولی
مد رقومی ارتفاع برای محاسـ ة عامـل  LSمـد  RUSLEبـه
رو  )1992( Moore and Wilsonدر منطقة نمونة انتخابشده
در استان تهران انجام شد.

مواد و روشها
در ایــن پــژوهش ،منطقــهای در شــما غــرب اســتان تهــران بــا
مختصات جغرافیائی ʺ 36˚ 1ʹ 40تا ʺ 36˚ 6ʹ 30عرض شـمالی
و ʺ 50˚ 51ʹ 10تــا ʺ 51˚ 0ʹ 20طــو شــرقی انتخــاب شــد.
مساحت منطقة انتخابشده  5326هکتار بود .بیشـترین ارتفـاع
( 3568متر) آن در بخشهای شمالی و ک تـرین ارتفـاع (1816
متر) آن نیا در بخـش جنـوب غربـی قـرار داشـت .در شـکل 1
موقعیت جغرافیایی منطقة مطالعهشده همراه نقشة رقومی ارتفاع
آن میآید .کاربری عمـدة منطقـه مرتـع و در منـاطق شـیبدار
کوهستانی واقع است.
به منظور تهیة مد های رقـومی بـا قـدرت تفکیـکهـای
متفاوت ،ابتدا مد رقومی ارتفاع بـا قـدرت تفکیـک  10متـر از
منطقة مورد نظر از سازمان نقشهبرداری کشور ،که از نقشههـای
توپوگرافی با مقیاس  1/25000تهیه شده ،اخذ شـد .ایـن نقشـه
نقشة پایه برای تهیة سایر مد های رقومی ارتفاع با قـدرتهـای
تفکیک  ،200 ،100 ،50 ،30و  400متر بود .مد هـای رقـومی
ارتفاع با قدرت تفکیکهای مختلف ،به کمک تکنیک درونیابی،
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به رو نادیکترین همسایه ،با استفاده از مد رقومی با قدرت
تفکیک  10متر ،تهیه شدند .سپس ،با بهکارگیری مد Moore
 )1992( and Wilsonمقــدار عامــل  LSبــرای هــر ســلو در
مد های رقومی با قدرت تفکیک مختلف ،با استفاده از رابطـة 1
محاس ه شد.
1.3

)رابطة )1

 sin  


 0.0896 

0.4

 As 


 22.13 

LS 

 θدرجة شیب زمـین و  Asمعـاد مسـاحت سـلو هـایی
است که آب آنها به داخل سلو مورد نظر جاری میشود.
مقادیر ( Asسط ویـژة حوضـه) از حاصـلضـرب جریـان
تجمعی در اندازة ابعاد سلو با استفاده از رابطة  2قابل محاسـ ه
است (.)Moore and Wilson, 1992
(رابطة )2

As  Flow Accumulation  Cell Size

شکل  .1موقيعت منطقة مطالعهشده روی نقشة استان تهران

بنــابراین ،بــرای تهیـة نقشـة  LSبــه رو
 Wilsonبه تهیة نقشة جریان تجمعی نیاز بود که از حاصلضرب
آن در انــدازة ســلو مــد رقــومی ارتفــاع مقــادیر  Asمحاسـ ه
میشود .مراحل تهیة نقشة جریان تجمعی با استفاده از نرمافـاار
 ArcGIS 9.3به طور شماتیک در شکل  2میآید .گفتنـی اسـت
برای بهکـارگیری صـحی مراحـل محاسـ ة عامـل  LSبـه رو
 )1992( Moore and Wilsonاز بخــش راهنمــای نــرمافــاار
 ArcGIS 9.3بــرای تهیــة نقشــة جریــان تجمعــی ( Flow
 )Accumulationاستفاده شد.
به منظور انتخاب مناسبترین ابعاد سـلولی مـد رقـومی
ارتفاع ،مقادیر  LSبه صورت نقشههای رسـتری محاسـ ه شـد و
سپس تحلیلهای زمینآماری بـا اسـتفاده از نـی تغییرنمـا ،کـه
تــابعی ریاضــی بــرای توصــیف ســاختار تغییرپــذیری مکــانی
متغیرهاست ،صورت گرفت.
Moore and

مد رقومی ارتفاع ()DEM

گودا های مصنوعی ()Sink

پرکردن گودا ها ()Fill

جهت جریان ()Flow Direction

جریان تجمعی ()Flow Accumulation
شکل  .2مراحل تهية نقشة جريان تجمعی برای محاسبة عامل LS
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ق ل از کاربرد تجایه و تحلیل زمینآماری ،همسانگـردی
متغیـر  LSبررســی شــد .تحلیــل همسـانگــردی بــا اســتفاده از
نی تغییرنمای رویه انجام شـد .بـه طـور کلـی بـرای مقایسـة دو
کمیت ،که در ایـن مطالعـه مقـادیر  LSاسـت ،در دو نقطـه بـه
مختصات مختلـف ،بررسـی اخـتالف آنهـا ط یعـیتـرین رو
مقایسه است .بر این اساس برای همة موقعیتها مـیتـوان تـوان
دوم این اختالف را تحت عنوان نی تغییرنما به صـورت رابطـة 3
محاس ه کرد.
(رابطة )3





)N ( h
2
)  Z ( x i  h)  Z ( x i
2 N ( h) i 1
1

 h  

) N(hتعداد جفتهای جداشده در فاصـلة گـام (Z(xi) ،)h

مقدار متغیر انـدازهگیـریشـده در نقطـة  ،Xiو ) Z(xi+hمقـدار
متغیــر انــدازهگیــریشــده در موقعیــت مکــانی  Xi+hاســت
(.)Mohammadi, 1385
یک نی تغییرنمای ایدهآ سه پـارامتر اثـر قطعـهای ،حـد
آستانه ،و دامنة مؤثر را دارد .اثر قطعهای بیانکنندة مؤلفـة غیـر
ســاختاری (تصــادفی) واریــانس اســت ،حــد آســتانه تقری ــی از
واریانس کل را ارائه میکند ،و مقدار دامنه بیانکننـدة فاصـلهای
است کـه در مـاورای آن نمونـههـا را مـیتـوان مسـتقل از هـ
بـهحسـاب آورد ( .)Mohammadi, 1385در مطالعـة حاضـر ،بـه
منظور براز واریوگرافهای تجربی  ،LSبا توجه به براز بهتر
نس ت به سایر مد ها ،از مد نظری نمایی بـه شـکل رابطـة 4
استفاده شد.
(رابطة )4

 h 

 r 



 h   C 0  C 1  exp  



  h مقدار تغییرنما C0 ،اثر قطعـهای C ،حـد آسـتانهh ،

فاصله ،و  rمؤلفة دامنه است (.)Mohammadi, 2006
منظــور از فواصــل نمونــهبــرداری در ایــن تحقیــق ابعــاد
سلو های مد رقومی ارتفاع است .ابعاد سلو های مد رقـومی
ارتفاع روی درجه و طو شیب و مساحت سلو هـا مـؤثر اسـت.
تغییر ابعاد سلو ها بـه دقـتهـای متفـاوت از نقشـة  LSمنجـر
خواهد شد .جهت مطالعة واریوگرافی و زمینآمـاری از نـرمافـاار
 GS+ 5.1.1استفاده شد .در نهایت ،جهت انتخاب مـد رقـومی
ارتفاع با ابعاد سلولی مناسب در تهیة نقشة فـاکتور  LSاز معیـار
وابستگی مکانی و ضریب ت یین نی تغییرنما در حالتی که فاصلة
گام برابر اندازة ابعاد سلو ها باشد استفاده شـد .شـدت و درجـة
وابستگی مکانی یک متغیر ناحیهای را میتوان از تقسی واریانس
بخش ساختاری (حد آستانه منهای اثر قطعهای) به واریانس کل

بهدست آورد .هر چه درجة وابستگی مکانی از  0/5بیشـتر باشـد
ساختار فضایی قویتر است (.)Wang et al., 2001

يافتهها و بحث
نتایج محاس ة عامل  LSبـه رو

)1992( Moore and Wilson

در دو حالت رفعشدن و رفعنشدن گودا های مصـنوعی ،ق ـل از
تهیة نقشة جریان تجمعی ،در شـکل  3مـیآیـد .در مـد هـای
رقومی ارتفاع با ابعاد سلولی  30و  50و  100متـر بـهترتیـب در
 73/5و  1/06و  0/67درصد از سـلو هـا گـودا هـای مصـنوعی
ایجاد شده است .اما با افاایش ابعاد سلولی مد رقومی ارتفاع به
 200و  400متر تشکیل گودا های مصنوعی تقری اا به  0رسیده
است .در اثر ایجاد گودا های مصنوعی ،سلو نقش یک حوضـة
کوچک بسته را ایفا میکند و جریان آب نمیتوانـد از آن خـار
شــود .بــا تشــکیل گــودا هــای مصــنوعی ،بــه دلیــل تشــکیل
ریاحوضههای کوچک ،عامل  LSمحاسـ هشـده کمتـر از مقـدار
واقعی آن خواهد بود .ال تـه در شـرای ط یعـی نیـا در صـورت
وجود محـی هـای آهکـی و کارسـتی در ارتفاعـات ،کـه دمـای
پایینتری دارند ،گودا هایی به علت حاللیت با ی سنگ آهـک
در آب ایجاد میشود ( .)Rafahi, 2006از این جهت باید به نتایج
مطالعات زمینشناسی نیا در برآورد عامل  LSبـه رو

Moore

 )1992( and Wilsonتوجـــه کـــرد .بســـیاری از ســـازندهای
زمینشناسی در ایران ،مانند سـازند آهـک آسـماری در نـواحی
زاگرس ،سازند زیارت در ال رز جنوبی ،سازند آغچهگیل در ال ـرز
شـــمالی ،و غیـــره دارای مقـــدار زیـــادی ســـنگ آهـــکانـــد
( .)Darwishzadeh, 2006بنـــابراین در بـــرآورد عامـــل LS

خصوصیات زمینشناسی منطقـة مـورد مطالعـه اهمیـت دارد و
ن اید گودا های ط یعی تشکیلشده در اثر انحال سـنگ آهـک
به اشت اه گودا مصنوعی ایجادشده در تهیة مد رقومی ارتفـاع
تلقی و پر شود .نتایج محاس ة عامل  LSاز نقشة جهت جریـان و
نقشة جریان تجمعی در شکل  3میآید .عامل  LSبهدستآمـده
با استفاده از جهت جریان برای تهیة عامل  LSمناسـب نیسـت.
شکل  3نشان میدهد اختالف زیادی بـین  LSمحاسـ هشـده از
نقشة جریان تجمعی با  LSحاصل از نقشة جهت جریـان وجـود
دارد .نتایج این مطالعه با نتـایج مطالعـات ،)2011( Asadi et al.
که عامل  LSرا بدون رفع گودا های مصـنوعی تشـکیلشـده ،و
 ،)2011( Najafinejad et al.کــه عامــل  LSرا بــدون رفــع
گودا های مصنوعی تشکیلشده و با اسـتفاده از جهـت جریـان
بهدست آوردهاند ،متفاوت است.
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شکل  .3پراکنش عامل  LSمحاسبهشده در اطراف
خط  1:1در شرايط رفع و عدم رفع گودالهای
مصنوعی در مدلهای رقومی ارتفاع با ابعاد مختلف

شکل  .4پراکنش عامل  LSمحاسبهشده در اطراف
خط  1:1در شرايط استفاده از جهت جريان و جريان
تجمعی (با رفع گودالهای مصنوعی) در مدلهای
رقومی ارتفاع با ابعاد مختلف

در این پژوهش ،با رفع گودا های مصـنوعی ایجادشـده و
بهکارگیری مراحل صحی تهیة نقشـة جریـان تجمعـی از مـد
رقومی ارتفاع ،نقشة متغیر عامل  LSبا استفاده از مـد Moore
 )1992( and Wilsonتهیــه شــد .در شــکل  5نقشـهای کــه بــا
استفاده از مراحل شرحدادهشده و بر م نای مد رقومی ارتفاع با
ابعاد سلولی  50متر بهدست آمده قابل مشاهده است .خالصهای
از آمارههای توصیفی عامل  LSبهدستآمده از مد های رقـومی
با ابعاد مختلف در منطقة مـورد مطالعـه در جـدو  1مـیآیـد.
بیشترین و کمترین تعـداد پیکسـل (بـهترتیـب  59073و 330
عدد) در این مطالعه بهترتیب مربوط به قدرتهای تفکیک  30و
 400متر بود .کمترین مقدار عامل  LSدر سـلو هـای بـا ابعـاد

مختلف برابر  0و بیشترین مقدار این عامل ( )1795/1مربوط بـه
مد رقومی ارتفاع با ابعاد سلولی  30متر است .میـانگین عامـل
 LSدر منطقة مطالعاتی با افاایش ابعاد سلو هـا افـاایش یافـت.
انحراف معیار با افاایش ابعاد سلو ها از  30به  50متر کـاهش و
سپس با بارگترشدن ابعاد سلو ها افاایش یافت.
بــر اســاس مقــادیر محاس ـ هشــدة  ،LSبــرای هــر یــک از
مد های رقومی ارتفاع ،آنالیاهای زمینآماری انجام شد .تحلیـل
نی تغییرنما در جهات چهارگانة آزیموتهای  ،90 ،45 ،0و 135
درجه برای هر یک از مد های رقـومی ارتفـاع بـرای متغیـر LS
نشــان داد کــه تغییرپــذیری عامــل  LSدر جهــتهــای مختلــف
رفتاری مشابه دارد؛ ملالا در شکل  6مد های نی تغییرنما بـرای
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متغییر  LSتهیهشده به وسیلة مد رقـومی  50متـر در منطقـة
مورد مطالعه در جهات چهارگانة مذکور مـیآیـد .نتـایج تفسـیر
مؤید آن اسـت کـه فـاکتور  LSدر منـاطق مـورد مطالعـه فاقـد
ناهمسانگردی است .بنابراین ،در ادامة آنالیاهای زمینآمـاری از
نی تغییرنمای چندجهته استفاده شد.
جدول  .1خالصة پارامترهای آماری عامل  LSدر منطقة مورد مطالعه

خصوصیات آماری عامل

LS

ابعاد سلو
(متر)

تعداد
پیکسل

کمینه

بیشینه

انحراف
میانگین
معیار

30
50
100
200
400

59073
21350
5307
1331
330

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

1795/1
1390/6
1106/8
745/8
598/2

95/2 36/03
90/7 42/20
101/9 47/6
100/82 53/9
100/3 54/05

نتایج آنالیاهای واریـوگرافی روی دادههـای  LSحاصـل از
مد های رقومی ارتفاع در منطقة مورد مطالعـه نشـان داد مـد
نمایی بهخوبی تغییرات مکانی  LSبهدستآمده از همة مد های
رقومی ارتفاع ،به جا مد رقومی ارتفاع با ابعاد سلولی  400متر،
را ت یین میکند (شکل  .)7مقادیر اثر قطعهای از  30به  50متر
جائی کاهش یافت؛ اما حد آستانة نی تغییرنما با بـارگترشـدن
ابعــاد ســلو مــد رق ـومی ارتفــاع افــاایش یافــت (جــدو .)2
همانگونه که نتایج جدو  2نشان میدهد ،یکی از نکـات مهـ
در تغییرات مکانی متغیـر  LSدر منطقـة مـورد مطالعـه میـاان
وابستگی مکانی و ضریب ت یین ( )R2است .به ایـن صـورت کـه
عامل  LSمحاس هشده از مد رقومی ارتفاع با ابعـاد سـلولی 50
متر تا فاصلة  252متر دارای بیشترین وابستگی مکانی ()0/613
و ضریب ت یین ( )0/983است .این وضعیت میتواند نشاندهندة
غل ة بیشتر واریانس بخش ساختاری تغییرنما بر واریانس بخـش
تصادفی (واریانس اثر قطعهای) آن باشد که خود میتواند دلیلـی
بر مناسببودن ابعاد سلولی  50متر باشد.

شکل  .7تغييرنمای همهجهتة عامل  LSدر منطقة مورد مطالعه
شکل  .5نقشة عامل  LSبرای منطقة مطالعاتی

شکل  .6نيمتغييرنما عامل  LSدر جهات چهارگانه در مدل رقومی ارتفاعی با
ابعاد سلولی  50متر

در زمینة مد رقومی ارتفـاع بـا ابعـاد سـلولی  400متـر
هیچیک از مد های واریوگرام نتوانست به طور مطلوب تغییـرات
مکانی  LSرا در ابعاد سلولی فـو ت یـین کنـد .ایـن واقعیـت از
ضریب ت یین بسیار پایین ( )0/008ناشی از براز این مد بـر
دادهها مشهود است (جدو  .)2بهنظر میرسد دلیل این موضوع
ازبینرفتن بسیاری از جائیات توپوگرافی منطقه با افاایش ابعـاد
سلولی مد رقومی ارتفاع به  400متر باشـد .از ایـن رو ،روشـن
است که اگر مد واریوگرام نتواند تغییـرات مکـانی را بـهخـوبی
ت یین کند ،نمیتوان شاخص وابستگی مکانی (نسـ ت واریـانس
بخش ساختاری به واریانس حد آستانه) را معیاری برای تغییرات
مکانی عامل  LSدرنظر گرفت .در این زمینه مطالعات Wang et
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) نیا با آنالیا مد های رقـومی ارتفـاع بـا2008( Ayoubi et al.
 متـر50 ابعاد مختلف نشان دادند که مد رقومی ارتفاع با ابعـاد
.منجر به با ترین وابستگی مکانی میشود

) با استفاده از معیارهای آنتروپی نیا نشان میدهد که2001( al.
افاایش ابعاد سلولی مد رقومی ارتفاع منجـر بـه ازدسـترفـتن
) و2001( Wang et al. .بخشی از اطالعات توپوگرافی مـیشـود

DEM  در ابعاد مختلفLS  پارامترهای مدل نيمتغييرنما برای متغير.2 جدول

ضریب ت یین
)R2(

وابستگی مکانی

حد آستانه

اثر قطعهای

دامنه
)(متر

مد

) (مترDEM ابعاد

0/858
0/983

0/535
0/613

7601
8401

3530
3250

211/0
252/0

نمایی
نمایی

30
50

0/855

0/50

14050

7020

2424

نمایی

100

0/842
0/008

0/500
0/500

16370
9877

8180
8190

10695
24330

نمایی
نمایی

200
400

*

[(Sill-Nugget)/Sill]

. در جهـتهـای مختلـف دارای رفتـاری مشـابه اسـتLS عامل
 در منطقة مورد مطالعه بـر اسـاسLS بررسی تغییرپذیری عامل
تجایه و تحلیل نی تغییرنما نشاندهندة این واقعیـت اسـت کـه
بیشترین وابستگی مکانی و ضـریب ت یـین بـا اسـتفاده از مـد
 در، بنابراین. متر حاصل میشود50 رقومی ارتفاع به ابعاد سلولی
 متر را میتـوان مناسـبتـرین ابعـاد50 این منطقه ابعاد سلولی
 بـر اسـاس نتـایج ایـن.سلولی مد رقومی ارتفاع پیشنهاد کـرد
 به منظور افـاایش دقـت و کـارایی در مطالعـات بـرآورد،تحقیق
 انتخـاب مناسـبتـرین ابعـادRUSLE فرسایش خاک بـه رو
 منطقـه ضـروریLS سلولی مد رقومی ارتفاع در تهیـة نقشـه
.است و نتایج را میتواند بهشدت تحت تأثیر قرار دهد

* نسبت واریانس بخش ساختاری به واریانس حد آستانه

نتيجهگيری
تحقیق حاضر نشان داد میاان گودا های مصنوعی تشکیلشـده
 اما.با کاهش ابعاد سلولی مد های رقومی ارتفاع افاایش مییابد
 متـر200 با افاایش ابعاد سلولی مد رقومی ارتفاع بـه بـیش از
 بـا تشـکیل. مـیرسـد0 تشکیل گودا های مصنوعی تقری اا بـه
گودا های مصنوعی سلو نقش یک حوضة کوچک بسته را ایفا
 محاسـ هشـده کمتـر از مقـدار واقعـی آنLS میکنـد و عامـل
 کـه سـ ب، از طرفی افاایش ابعاد مد رقـومی ارتفـاع.میشود
 باعث میشود اثـر پسـتی و،کاهش گودا های مصنوعی میشود
 بـا، همچنـین. حذف شـودLS بلندیهای واقعی زمین در مقدار
آنالیا نی تغییرنما در منطقة مطالعاتی مشخص شد تغییرپـذیری
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