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 چكيده

كيفيت استحصال آب در سامانه هاي سطوح آبگير باران است. مدلهاي مختلفي توانايي سطح در توليد روانآب يك فاكتور كليدي در كميت و 
براي شبيه سازي كميت روانآب توليدي در استحصال آب باران و براي سطوح مختلف جمـع آوري قابـل اسـتفاده مـي باشـند كـه برمبنـاي        

استحصال يافته ارائـه دهنـد. تحقيـق حاضـر بـه       خصوصيات هندسي و فيزيكي سطح جمع آوري كننده مي توانند تخميني از مقادير روانآب
درصـد   45و  35،  25در شبيه سازي و تخمين توليد روانآب در سه شيب مرتعي ( WEPPمنظور بررسي كارائي نسخه دامنه مدل فرآيندي 

ي ميـزان خطـا   .درصـد بـود   45بيشترين دقت مـدل در شـيب    و در پوشش هاي مختلف طرح ريزي و اجراء شد. نتايج تحقيق نشان داد كه
عمدتا به صورت كم برآورد بود. رابطه رياضي حاكم بين مقادير مشاهده اي و برآوردي در بيشتر موارد به صورت غيرخطي است.  برآورد مدل،

د و درصـ  25بيشترين تعداد وقايع روانآب، مربـوط بـه شـيب    . روانآب در هر سه شيب نسبتا باال استتوليد در مجموع كارائي مدل در برآورد 
درصد بود، كه عامل اصلي آن وضعيت پوشش و مديريت بوده است. اين امـر مبـين آن اسـت كـه مـدل بـه        35كمترين آنها مربوط به شيب 

  باشد سازي روانآب حساس مي خوبي به وضعيت پوشش و مديريت در بخش شبيه

 ، شيب، تيپ پوششي مرتعيWEPPواژه هاي كليدي: توليد روانآب، مدل 

 مقدمه

هاست در طراحي محيط و  سازي و تحليل سيستم سازي رياضي، شبيه آوري محيطي كه دربردارنده سه مرحله مدل  امروزه واژه فن          
مطالعه فرآيندهاي محيطي كاربرد وسيعي دارد. اصوالً تعيين روابط و عوامل دخيل در بروز يك فرآيند و نمايش آن به صورت مجموعه قوانين 

ها ي  ازدسته مدل WEPPمدل  .باشندها به صورت آنالوگ يا فيزيكي و يا مدل رياضي مي گردد. مدل يك مدل يا لگو ميرياضي منتهي به 
سازي ديناميك  فرسايش را با استفاده ازشبيهروانآب و رياضي است كه به شكل پيوسته و با استفاده ازمفاهيم فيزيكي، متغيرهاي وابسته 

 كند  مرتبط هستند، رونديابي وپيش بيني مي خاك فرسايشتوليد روانآب و  ك بامتغيرهاي مستقل كه ازنظرتئوري
-USDAتوسـط سـرويس تحقيقـات كشـاورزي آمريكـا(      WEPPبا هدف توسعه نسل جديد فن آوري پيش بيني روانآب و فرسايش، پـروژه  

ARS)البراتوار تحقيقات فرسايش خاك آمريكا .(NSERL     ا(). سـرويس حفاظـت منـابع طبيعـي آمريكـUSDA-NRCS   سـرويس جنگـل (
)USDA-FS)دفتر مديريت اراضي آمريكا .(LMB     و سرويس سازمان زمين شناسي آمريكا ابداع و توسعه يافت. ايـن فـن آوري مبتنـي بـر (

د علوم جديد هيدرولوژي پايه و مكانيك فرسايش است. اين مدل پراكندگي مكاني و زماني از روانآب و تلفات خاك و ته نشست رسـوب، رشـ  
سـازي پارامترهـاي    كند. اين مدل فيزيكي و ديناميك است و توالي محاسباتي آن شامل توزيـع و مرتـب   سازي مي گياه و تجزيه بقايا را  شبيه

در ادامه به منظور فهم جزئيات كاركردي مدل بـه ذكـر كليـات     سازي پيوسته و در نهايت پيش بيني متغيرهاي فرسايش است. ورودي، شبيه
 مي پردازيم. WEPPضي حاكم برمدل ومفاهيم ريا

باشد.نسخه دامنه يا پايه داراي نه جـزء بـوده  كـه اطالعـات آنهـا در       در دسترس مي دامنه، آبخيز و شبكه در سه نسخه اصلي  WEPPمدل 
جـزء عبارتنـد از    شـود. ايـن نـه    چهار فايل ورودي اصلي (اقليم، خاك، مديريت و پوشش گياهي و همچنين فايل توپوگرافي) به مدل وارد مي

جـزء هيـدروليك جريـان    ، هيدرولوژي زمستان، جزء خاك، جزء رشد گياه، جزء مـديريت و تجزيـه بقايـا،    جزء هيدرولوژي دامنه ،مولد اقليم



شود كه بـه   تقسيم مي OFE(0F1هر دامنه به واحدهاي كوچكتري به نام عناصر جريان سطحي (مي باشند. و جزء آبياري جزء فرسايش، سطحي
ناحيه اي از دامنه است كه از نظر خاك، كشت و مديريت همگن ولي در پستي و بلندي متغير باشد. هر دامنه حـداقل   OFEتيپيك هر طور 
 .]3[ تواند داشته باشد مي OFEيك 

ين شـيار  زبري  با تفكيك به سطوح  شيار و ب   WEPPروانآب محاسبه شده در جزء هيدرولوژي به زبري سطح بسيار حساس است. در مدل 
ل و كانال و لحاظ نمودن  اثر  فاكتورهاي پوشش سطح و بقايا، رشد گياه و زبري تصادفي در آن بـا اسـتفاده از معـادالت رياضـي كـه در مـد      

 ].11شود [ توسعه يافته اند محاسبه مي
و تحول  تكميلاين مدل دائماً در حال آمريكا و ساير نقاط جهان انجام و يا در حال انجام است. و  دراي روي اين پروژه  گسترده مطالعات

نقطه در پالتهاي آزمايشي بزرگ به ابعاد  90ني رواناب در يب در پيش را  WEPPنسخه پايه مدل  كارائي ]9[ است ويلكاكس و همكاران
ني داري بين نوع مديريت كردند.آنها همبستگي مع ارزيابيناحيه مرتعي آمريكا   6رايج در  مديريتهايمتر در اراضي مرتعي با  05/3*67/10

همبستگي  شدهآوردند ولي بين مقادير رواناب پيش بيني شده و اندازه گيري  بدست WEPPتوسط مدل  فرسايشمرتع و پيش بيني 
 . ندامپت در نسخه پايه مدل دانست-گرينضعيفي وجود داشت كه اين امر را ناشي از ضرايب اعمال شده در معادله 

 60و  50، 45، 40، 35، 30متر با شيب هاي  10*4 ابعاددر پالتهاي آزمايشي به  را WEPPارائي نسخه پايه مدل ك  ]2[ باون و همكاران 
مقادير رواناب باالتر از يك ميليمتر عمق به خوبي و با دقت بسيار  در  WEPPنشان داد كه مدل  آنهانتايج  .گذاشتند آزمايشبه بوته  درصد

انطباق بين رواناب محاسبه شده  مواردسازي باران در شدتهاي متفاوت، در اكثريت  بار شبيه 62بطوريكه در  زند باالئي رواناب را تخمين مي
نسخه دامنه   ]10[  ويلكاكس و سيمانتون دار بود. واقعه بارندگي تفاوت معني 62در چهار واقعه از  فقطگيري شده وجود داشت و  و اندازه

اين مدل با دقت  .كردنددر يك ناحيه نيمه خشك آمريكا ارزيابي  مرتعيمتر مربعي  32  پالت 90 دردر پيش بيني رواناب  را WEPPمدل 
 حيح ضرب نمود. صاعداد حاصل را در ضريب ت بايدرواناب را در پالتهاي دست خورده پيش بيني نمود ولي در پالتهاي دست نخورده  باالئي

قرار دادند  ارزيابيآمريكا مورد  دررواناب و توليد رسوب در شيوه ها مديريتي رايج  در بر آورد را WEPPكارائي مدل   ]4[ گيدي و آلبرت
 استفادهشيوه مديريت حاكم در منطقه اعمال شده بود  7كه در آنها  طبيعيپالت آزمايشي باران  28ساله  11براي اين كار آنها از اطالعات 

مدل رواناب و فرسايش را بيش از مقدار واقعي تخمين ميزد  ايندير رواناب پائين كه مقابا كرد و به اين نتيجه رسيد كه بجز در بارندگيهاي 
آبخيز مدل  نسخهبا روش مشابهي كارائي  نيز   ]5[ همكاراندقت باالئي مقادير رواناب را تخمين ميزد. گيدي و  با WEPPنسخه پايه مدل 

WEPP تند ارزيابي كردند و به اين نتيجه  رگبارشكانال بود براي ده  3ه و دامن 8هكتاري كه حاوي  6/5در  يك حوزه آبخيز كوچك  را
دادند كه  نشانكرد. همچنين  درصد بيش از مقدار واقعي برآورد مي 9/44تا  4/10خاك را بين  تلفات رسيدند كه اين مدل مقادير رواناب و

تلفات خاك محاسبه شده با مقادير اندازه گيري شده  ارشرگبواقعه  10واقعه از  9اين خطا در مقادير كم رواناب بيشتر بود ولي در 
در اين تحقيق سعي شده است ضمن شناخت روند حاكم بر فرآيند توليد روانآب، كارائي و نقاط ضعف وقوت . داشتهمبستگي بسيار نزديكي 

هدف اصلي اين تحقيق تعيين  شود. رسي شود در پيش بيني توليد روانآب در يك دامنه واحد، بر آوري تعبير مي كه ازآن به فن WEPPمدل 
 در تخمين توليد رواناب در دامنه واحد و در شيبهاي مختلف و تركيب پوشش گياهي متفاوت بود. WEPPقابليت مدل

 ها مواد و روش
ا، دامنه شمالي باشد انجام شد. محل نصب پالته اين طرح در محدوده حوزه آبخيز رودخانه قره سو كه يكي از سر شاخه هاي اصلي كرخه مي

ساله)، داراي  30ميلي متر (متوسط دوره آماري  470كوه سفيد در هفت كيلومتري جنوب شرقي شهر كرمانشاه بود. متوسط بارندگي ساالنه 
متر است. خاك دامنه ها  1550هاي شرقي، غربي، شمالي و جنوب غربي، ارتفاع از سطح دريا  اقليم سرد خشك، جهت شيب عمدتاً در جهت

مه عميق همراه با واريزه هاي ريز ، بافت خاك نسبتاً سنگين ، سنگ مادري منطقه سنگ آهك است . براساس نقشه رژيم رطوبتي و ني
حرارتي خاكها و براساس آمار هواشناسي خاكهاي محدوده مورد مطالعه داراي رژيم حرارتي مزيك هستند و مشتمل بر خاكهايي هستند. 

 Typicدر اراضي مرتعي و   Lithic Xerorthentsكه داراي دو زير گروه بزرگ  Entisolsدر منطقه دو رده عمده رده خاك شناسائي شده 
xerorthents   در اراضي ديم وMollisol   كه داراي زيرگروه بزرگTypic calcixerolls   بود. مشخصات خاكشناسي پالتها در هر شيب در

 ارائه گرديده است . 1جدول 
 فيزيكو شيميائي نمونه هاي خاك در پروفيلهاي حفر شده مشخصات  -1جدول 

 شيب
% 

 عمق
cm 

 CEC درصد آهك درصد اشباع %
Meq/100gr 

 شن كربن آلي %
% 

 سيلت
% 

 رس
% 

25 
15-0 50 12 40 14/2 6/13 36 4/50 
35-15 56 5/42 4/31 38/1 6/19 26 4/54 

100-35 46 5/55 4/8 33/0 6/43 26 4/30 
35 25-0 53 28 30 30/1 6/15 34 4/50 

                                                            
1 . Overland Flow Elements 



39-25 45 41 20 56/0 6/13 34 4/52 
80-39 49 46 29 43/0 6/15 32 4/52 

45 

20-0 60 2/4 40 14/2 6/7 38 4/54 
36-20 57 5/6 39 21/1 6/7 36 4/56 
53-36 56 5/22 29 02/1 6/7 34 4/58 

100-53 54 43 4/27 75/0 6/1 42 4/56 
 

عمدتا از سازندهاي زاگرس منظم شامل سازند كرمانشاه ، سازند سروك و سازند ايالم است همچنين سازند زاگرس رو  سازندهاي اين ناحيه
 است نيمه خشك سرد تا نيمه مرطوب سرد  آمبرژه روشاز  منطقه اقليم  .رانده كه حاوي راديوالريت است در اين منطقه يافت مي شود

هاي پالتها در محل نصب گرديد مرتعي درصد 45و  35، 25هاي  تكرار در شيب 3واناب و رسوب با آوري ر جمع آزمايشيپالتهاي حال  .]1[
 10×3ابعاد پالتها با بررسي منابع مطالعاتي معادل  شد.اندازه گيري و در پايان هر بارندگي جمع آوري رواناب  .تعيين شده نصب گرديد

 مترمربع در نظر گرفته شد . 
دماسنج دماسنج معمولي و ماكزيمم و مينيمم  ثبات با ديتا الگر و نگاراز قبيل باران  وسائل ثبت داده هاي اقليمياه ايستگ داخلدر  همزمان

از جمله سرعت و جهت باد و  ساير اطالعات اقليمي .ثبت كند دو سال بصورت روزانهمنطقه را در طول   اقليميتا اطالعات  ثبات  نصب گرديد
در گردد.  كيلومتري محل قرار دارد تهيه مي 5ارت نقطه شبنم از ايستگاه سينوپتيك كرمانشاه كه به فاصله تشعشع خورشيدي و درجه حر

 . واقعه بارندگي روانآب ساز بوقوع پيوست 16طول دو سال جمع آوري روانآب و رسوب در مجموع  
درصد پوشش بقاياي گياهي و نيز پوشش زنده  ديد و نيززمان ورود و خروج دام به مرتع ثبت گر جهت داده برداري و ثبت اطالعات مديريتي

با استفاده از نسخه اشاره شده از مدل بعد مرحله  درو نوع پوشش در شروع دوره جهت ثبت در فايل شرايط اوليه اندازه گيري و ثبت شد. 
WEPP با فرض هر يك از پالتها به عنوان يك دامنه  ( وHillslopeدر رواناب،   ميزان ،مدل نيازمورد  ار فايل و تهيه چهبا جمع آوري  ) و

فايل هاي ورودي و داده هاي مورد نياز آنها و طرز  .گردد ميتوسط مدل برآورد  هر پالت درهر بارندگي موثر به صورت پيوسته (ساالنه) و 
 باشد: اندازه گيري به قرار زير مي

، شكل دامنه و جهت پالتطول و عرض و درصد شيب هر  شاملامنه  واحد دهاي هر پالت به عنوان يك  داده شامل فايل شيب پارامترهاي 
 9هـر پـالت و در مجمـوع     ي، مختصات هندسـ  بيو ش يهر كاربر يپروژه برا فيپس از تعر .گرديددر اين فايل به مدل وارد ثبت شد و آن 

 .ديردبه مدل وارد گ  slp.*با پسوند  بيش ليتحت عنوان فا يجداگانه ا يها ليپالت در فا

باشد. ايـن پارامترهـا    مي مدلدر بردارنده پارامترهائي از خصوصيات فيزيكي خاك سطحي و زير سطحي براي ارائه در  فايل خاك پارامترهاي
. مـدل بـه   باشد مي τr بحرانيتنش برشي  ، Kr، فرسايش پذيري شياري Kiپذير ي بين شياري  فرسايش ،keشامل هدايت هيدروليكي مؤثر 

CEC1F ظرفيت تبادل كاتيوني شامل:باشد. مدل اين پارامترها را با وارد نمودن اطالعات  پارامترها حساس مي مقادير اين

درصـد شـن، رس،    ،1
و درصد اشباع رطوبتي اوليـه   )، بافت خاكمتري 8/1حد اكثر  عمقاليه و تا  8حد اكثر در (براي هر اليه خاك  سنگ و سنگريزهماده آلي و 

اطالعـات مربـوط بـه خـاك بـراي هـر پـالت، در         .نيز در اين فايـل وارد ميشـود  خشك  سطحي مچنين آلبيدو خاك. همحاسبه ميكند خاك
  نشان داده شده است. 2 به كاربري پالت شماره در شكل ذخيره گرديد. نمونه فايل مربوط  sol.*هاي جداگانه اي ثبت و با پسوند  فايل

                                                            
1  . Cation Exchange Capacity 



 %12اربري زراعت شيب نمونه فايل داده هاي ورودي خاك در ك -2 شكل
از ابتداي هر سال كليه اطالعات پوشش گيـاهي و سـناريوهاي مـديريتي مـورد      فايل مديريت و پوشش گياهيپارامترهاي  جهت وارد نمودن 

هاي ورودي پوشـش  ، كه توسط بهره بردار بومي اعمال شده بود، با تعيين تاريخ و چگونگي انجام جهت ارائه به فايلمرتع نياز مدل در كاربري
ذخيره و جهت استفاده به مدل وارد شد. نمونه اين   rot.*ها با پسوند ثبت گرديد . اين فايل WEPPگياهي، شرايط اوليه و مديريت در مدل 
هـاي   درصد داده هاي مديريتي ثبت گرديد. اين داده ها شـامل داده   45و  35،  25در شيب هاي  فايل در شكل  زير نشان داده شده است.

شرايط اوليه، داده هاي مربوط به جامعه گياهي و پوشش، بقايا ،  سنگريزه ، خاك لخت و الشبرگ و همچنين داده هاي مربوط به چـرا بـود .   
 كه در ادامه به شرح آنها خواهيم پرداخت.

بطور  باشد. رديد كه به شرح زير ميدر ابتداي شبيه سازي برخي اختصاصات پالتهاي كاربري مرتع از نظر نوع پوشش و شرايط مرتع ثبت گ
كلي مراتع منطقه بدليل چراي مفرط دام ، آتش سوزي و بوته كني داراي سير نزولي و قهقرايي است كه شاهد اين وضعيت هجوم گونه هاي 

كت خطي و سمي ، خاردار و يكساله و وجود آثار فرسايش سطحي در سطح مراتع است . جهت اندازه گيري پوشش مرتع از روش ترانس
 آمده است. 2بمنظور تعيين ميزان بايومس مرتع از روش قطع و توزين استفاده گرديد كه نتايج اندازه گيري در جدول 

 مشخصات پوشش گياهي پالتهاي مرتعي -2جدول 
 بيوماس گياهي وضعيت مرتع تيپ پوشش گياهي شيب%

 )kg/ha( 
 شكل فرسايش گرايش مرتع

 سطحي و شياري منفي 420 فقير گراس يكساله -گون 25
 سطحي منفي 450 نسبتا متوسط گراس يكساله -گون 35
 سطحي ثابت 590 متوسط بادام كوهي -گون 45

 
زمان اعمال چرا و تعداد دام و تراكم و وزن دام را بايستي منطبق با چراي سنتي كه در محل وجود دارد  چراي دام درپارامترها و اطالعات 

كه براي اين كار از اطالعات محلي و آمار تعداد دام و وسعت مراتع منطقه استفاده خواهد شد. همچنين ضريب رد شد.جمع آوري و به مدل وا
هضم پذيري گياه مرتع با توجه به تيپ گياهي مرتع و مرحله رشد از جداول گزارش فني مدل استخراج خواهد شد. بعالوه در محدوده مراتع 

 .بت گرديدزمان ورود و خروج دام به مرتع ث
كه در مدل پيش بيني شده، توليد و آناليز گرديد.  Bpdcgهاي مورد نياز اقليم تهيه و جهت استفاده مدل با استفاده از نرم افزار جانبي  داده

مقادير  شاملاطالعات مورد نياز مدل سازي كند. شبيه TR-55رگبار، پيوسته و نيز هاي تكهاي اين فايل را به صورتمدل قادر است داده
) كه كه نسبت زمان رسيدن به پيك به تداوم بارندگي  در هر تك رگبار( (TP)مقدار و تداوم بارندگي، حد اكثر شدت بارندگي، ضريب روزانه 

ب شد كه در محل نص(با استفاده از تجهيزاتي  ،درجه حرارت متوسط، حداقل و حداكثر روزانهشوند،  ميباران نگار اندازه گيري با استفاده از 
تشعشع خورشيدي از ايستگاه سينوپتيك و ) dew pointمقادير روزانه سرعت و جهت باد، درجه حرارت نقطه شبنم( و  شود) اندازه گيري مي

 .شود وارد مياقليم تهيه و به اين فايل  دو سالهكيلومتر فاصله دارد در طول دوره  5 كمتر از كرمانشاه كه با محل طرح



هاي حاصل از پالتهاي جمع آوري رواناب   با هم مقايسه و كارائي مدل تعيين خواهـد   داده و WEPPحاصل از مدل عات آناليز اطالدر پايان 
  شد.

 نتايج و بحث
باشند. نمودارهاي روانآب تجمعي در سازي پيوسته قابل استفاده ميها در دو بخش تك رگبار و شبيهآوري شده از پالتهاي روانآب جمعداده

 35گردد با افزايش شيب روانآب افزايش يافته است. استثناء  در اين مورد شيب  آورده شده است مالحظه مي 3 پالتها در شكل هر يك از
درصد است. دليل اين امر تقويت پوشش گياهي به دليل اعمال قرق سنتي در آن بوده است به نحوي كه باعث شده كه روانآب در آن حتي از 

 صد مرتع نيز كمتر باشد. در 25هاي با شيب  پالت
با افزايش شيب ميزان رونآب افزايش يافت و نيز زمان شروع رونآب با كاهش شيب به تأخير افتاد . در كاربري مرتع با توجه به تغيير نوع 

زمان با توجه به  شيب و ننوع خاك تغيير پذيري رونآب با شيب متغيير بود . ولي تغييرات منظم و تابع شيب بود ، منتهي اين تغييرات با
 درصد مشخص تر است . 35متغير بودن پوشش ديناميك بود و از روند يكنواختي برخوردار نبود . اين امر در شيب 

 مقادير تجمعي روانآب جمع آوري شده در در طول دو سال -3 شكل
ز ذوب برف بوده است . آهنگ شديد رشد روانآب شايان ذكر است برخي از مقادير روانآب كه در فصول سرد سال اتفاق افتاده روانآب ناشي ا

 در سال دوم عمدتاً به دليل رگبارهاي شديد آغاز بهار بود كه باعث تخريب خاك و در نتيجه تشديد روانآب شد . 
 

 روانآب با استفاده از مدل توليد سازي شبيه -3-6
ها اتفاق  رود در فصل بهار در كليه پالت وقوع آن ميهاي خروجي روانآب نشان داد كه حداكثر ارتفاع روانآب كه امكان  داده

ميليمتر در اوائل فصل بهار باالترين ميزان را در وقوع روانآب داشت.  8/17درصد با حداكثر ارتفاع روانآب  45افتد. ضمن آنكه شيب  مي
بود، كه عامل اصلي آن وضعيت پوشش و  درصد 35درصد و كمترين آنها مربوط به شيب  25بيشترين تعداد وقايع روانآب، مربوط به شيب 

. در  باشد روانآب حساس مي سازي مديريت بوده است. اين امر مبين آن است كه مدل به خوبي به وضعيت پوشش و مديريت در بخش شبيه
 اده شده است. نمودارهاي شبيه سازي شده توسط مدل مربوط به روانآب ساالنه در سه پالت مرتعي نمونه در هر سه شيب نشان د 4شكل 



 توزيع مقادير حجمي وقايع روانآب در طول سال شبيه سازي شده توسط مدل  -5 شكل 
 

اين مدل پيش بيني مي كند كه با افزايش بارندگي در كاربري مرتع ميزان ارتفاع روانآب به شكل غير خطي افزايش مي يابد به 
. همچنين نقطه آغاز روانآب در اين كاربري در بارندگي تجمعي )5(شكل  اهد بودگونه اي كه كه روند افزايش در شيب هاي باالتر سريعتر خو

 ميليمتر خواهد بود  5تا  2



 رابطه بين مقادير روانآب شبيه سازي شده با بارندگي  -5 شكل
 

مونه هائي از همچنين مدل قادر است مقادير پيك دبي روانآب را در طول دوره شبيه سازي براي هر واقعه شبيه سازي كند كه ن
 نشان داده شده است 6آن در شكل 

 توزيع مقادير پيك روانآب شبيه سازي شده توسط مدل  -6شكل 
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بررسي شاخص هاي ارزيابي مدل در برآورد روانآب نشان داد كه مدل در شيب هاي مختلف مقدار روانآب را با دقت متفاوتي 
درصد مدل با خطاي نسبي روانآب را  35و  25اين در حالي است كه در شيب  درصد بود 45تخمين مي زند. بيشترين دقت مدل در شيب 

درصد عمدتا به صورت كم برآورد بود .  35و  25برآورد مي نمود. اين ميزان خطا كه با توجه به نرخ تغييرات ساالنه روانآب كه در شيب 
نشان داده شده است. رابطه رياضي   7شاهده اي در شكل وجود چنين روندي در منحني هاي پخشي مقادير برآوردي در مقابل مقادير م

حاكم بين مقادير مشاهده اي و برآوردي در بيشتر موارد به صورت غيرخطي است.  در مجموع كارائي مدل در برآورد روانآب در هر سه شيب 
 نسبتا باال است.

 هاي آزمايشي آب در پالتاي روان نمودارهاي پخشي مقادير برآوردي در مقابل مقادير مشاهده  -7شكل 
 

 سيستم پوشش گياهي مختلفدر سه در پيش بيني روانآب  WEPPبه بررسي كارائي نسخه دامنه مدل   ]7[در تحقيقي پيري و همكاران 
نان ضريب آدرصد داراري دقت باالئي در برآورد روانآب است.   15پرداختند. آنان نشان دادند كه كاربرد اين مدل در برآورد روانآب در شيب 

با توجه به آنكه مدل شبيه سازي پيوسته  به دست آوردند. 76/0در تحقيق خود برابر  WEPPرا براي مدل   ]6[كارائي ناش و ساتكليف 
 انجام مي دهد داده هاي مدل مي تواند به شكل تك رگبار روزانه، ماهانه و ساالنه باشد. 

 نتيجه گيري  

 ان و اوائل بهار اتفاق مي افتد كه خاك عمدتاً لخت ولي بارندگي روانآب ساز زياداست .در اواخر زمست وقوععمده مقادير  -1
 اين مدل مقادير روانآب را با اندكي كم برآورد با دقت مناسبي تخمين مي زند.  -2 

 .  نمايدروند يابي آب در توليد روانرا نظير چراي دام به خوبي و با كارائي باالئي مي تواند اثر اقدامات مديريتي  WEPPمدل  -3
 توانمندي  منحصر به فرد و قوي اين مدل در شبيه سازي پيوسته و رد يابي آثار مديريتهاي اعمال شده روانآب است .  -4
حساسيت باالي اين مدل در تخمين و ارائه داده هاي زبري ، پوشش و ارقام فرسايش پذيري شياري ، بين شياري ، تنش برشي بحراني و  -5

 پذيري است . نفوذ

45% 

35% 25% 



ضروري است با انجام تحقيقاتي پارمترهاي الزم جهت تعيين فاكتورهائي كه مدل به آنها حساس است ، كاليبره و تعيين شود . چرا كه  -6
 نرم افزار كامپيوتري مربوط به نحوي طراحي شده كه مي توان اين پارامترها را به صورت دستي نيز به مدل وارد نمود.
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Simulation the effects of slope and rangeland type on runoff production dynamic and 

rainfall harvest in hillslope using process based WEPP model. 
 

Yahya Parvizi1, Mosaieb Heshmati2, and Mohammad Ghaitori3 
1,2,3: Assistant prof., agriculture and natural resources research centre of Kermanshah province 

 
Abstract 
The ability of surface to runoff production is a key factor to simulation of water harvesting system efficiency. This 
research was conducted to evaluate the ability of process based WEPP model in prediction of runoff production 
dynamic in different slope angle (25, 35 and 45 %) and different rangeland type. Results indicated that maximum 
prediction accuracy was made in 45% sloe.  The model estimation error was as underestimation and the nonlinear 
relationship was existed between predicted and measured data.  Model has good advantages in simulation the land 
cover type and management condition effects on production of runoff and water harvesting. 
 
Keywords: Runoff production, WEPP model, Slope, Rangeland type 
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