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 ارائطه  6171سطال   در 1تخمين فرسایشي است كه توسط  اسطکوكي     یهامدلیكي از  2اسلمسا

دقيقي در  یهایتوانم درابطه س جي غير خطي از  یهاروشبكارگيری  به خاطرل این مد .شد

از  برخطوردار و برآورد ميزان فرسایش از یكسو و بكارگيری اعداد كسر پذیر واقعي در محاسبه 

این مدل آن است كطه آیطا    دربارهاساسي  . سؤالفراواني است یهاتیمزدیدگاه آموزشي دارای 

 امط  واز عسطم  هریط     تاف دی تك يكي قابليت جدیدی به این مدل افزود با اعمال تر توانيم

قالطب یط  ططر      تطا در ایطن مسطهله سطبب شطد      .به ما نشان دهد هر نقطهدر مدل را در  مؤثر

بطه محاسطبه ميطزان     نسطبت  مدل مذكور، و اجرایگلپایگان  زیآبرپژوهشي و با انکخاب حوضه 

روش بطا اسطکداده از    و سپسمار كيلومکری اقدام سلول چ 264در  عوام  فرسایش مدل اسلمسا

نگطاه بطا   بطي مقيطاو و آ   X,K,Cیع ي ع اصطر   ،اصلي در مدل ریمقاد 4بعد سازی برداری يب

نشطان   خوبيبهاین روش  .سم  هری  از عوام  در هر سلول محاسبه گردد واکاوی لگاریتمی

بيشکری اسطت در   تأثيرگذاریی كه دارا و عامليسم  هری  از عوام  را تعيين  توانيكه مداد 

ترسطي   را بر مب ای عام  برتطر  نقشه فرسایش م طقه  نمود ومشخص  (هر واحد كاری )پيكس 

با اعمال تك ي  بي بعد سازی آماری در مطدل  -6ج حاص  از این تحقيق نشان داد كه نکای كرد.

                                                 
 mh.raamesht@gmail.com:Email                                                                        61616616240مسهول: نویس ده 6

1 Soil loos Estimation model for Southern Africa 

2 Stocking 

3
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 توانيمن روش با اعمال ای -2مشخص كرد؛  توانيماسلمسا سم  عوام  سه گانه فرسایش را 

ایطن   كطه ططوری بطه ك کرل فرسایش دست یافطت،   یهاطر م اطق برای اجرای  اولویتبه نقشه 

بطا سطم    -1؛ تخمين فرسایش اسکوار شده باشطد  د ولویت بر اساو سم  عام  برتر در برآوروا

مبارزه با فرسطایش را در م طاطق مخکلط      یها يتك  توانيمگذاری عوام  فرسایشي در مدل 

 .آن پرهيز نمود و ك کرلن نمود و از ی  روش یكسان برای مبارزه تعيي

 .مدل اسلمسا، بي بعد سازی برداری ،فرسایش، گلپایگان: هاکلیدواژه

 مقدمه. 4

آتشدشطاني،   یهطا تيط فعالپوسکه جامد زمين همواره براثر فرای دهای مخکل  از قبي  فرسایش، انحالل، 

 مسکمر در حال تغيير و تحول است. صورتبهبشری  یهاتيفعالاز گذاری و باالخره تغييرات ناشي رسوب

بسطياری از   توانطد يمكه  روديمساز در طبيعت بشمار اندازچش  ی دهایفراگدت فرسایش ازجمله  توانيم

 دیگرعبارتبه .ر نبودتكوین خاك ميس دادينماگر چ ين فرای دی رخ  ك د و یپردازچمرهها را فرم اشكال و

 شطود يمط ی  ع صر نامطلوب یطاد   ع وانبهو ادبيات موجود در كکب فرسایشي كه از آن  هانوشکه برخالف

 یهطا دشطت زیطرا   ؛بشطری اسطت   یهطا تمطدن آمطدن بسطياری از    به وجوداین فرای د عام  یا مسبب اصلي 

 گ ط  همطه هدیطه و    سط د و  و نیال مرنيبچون جلگه  ، دیآيم حساببهحاصلخيزی كه ممد تمدن بشری 

طراحطان   با این تداصي  چون وقوع ایطن پدیطده بطرای مم دسطان و     .حاص  چ ين فرای دی در طبيعت است

 یهطا  يتك برای بوجودآوردن  ایگسکرده یهاتالش ،مزاح  تلقي شده ی  رقيب و ع وانبههميشه  سدها

، 6اميپای ، مدل پسياك یهامدلآن جمله است  و از رديگيمن صورت و ك کرل آمحاسباتي ارزیابي و ممار 

 ....و 2مدل جماني

در برآورد احکمالي  توان ديممکرتب است  هاآنو ت گ اهایي كه برای  هاتیمزارائه شده با همه  یهامدل

 نآ درفرسایشي كطه   و سيسک  مطالعات در ابکدا تعيين الگو گونهاین و البکهميزان فرسایش به ما كم  ك  د 

ارزیطابي نيطز    یهطا مدلفرسایشي،  هایو سيسک زیرا با تغيير الگوها  ،ت استحائز اهمي وندديپيم به وقوع

برآورد فرسطایش   برای مدل، ی  اسلمسا،مدل  .شوديمدچار تحول  هاآنتوس   برآوردتغيير كرده و نحوه 

 .چمارچوب فرسایش باراني است در و ایم طقهدر مقياو 

 دست به ( دلممال) شیفرسازمي ه  نست كه مكکوبه آن درابوریحان بيروني را شاید بکوان اولين محققي دا

وی موضوع فرسایش را با روشي تجربي دربطاره جلگطه سط د     (17-16: 6111 احمد ما رسيده است )آرام،

                                                 
1 EPM model     

2 USLE model 
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بطه دو   تطوان يمهای جدی در زمي ه برآورد فرسایش را بيان داشکه است ولي تدكر اساسي و شروع پژوهش

 6ولطوني  وسطيله بطه  6110و  6177 هطای سطال لمي در زمي ه فرسایش بطين  تحقيقات ع نسبت داد. قرن اخير

یكي از  .در آمریكا آغاز شد 6160سال  نيز ازدر فرسایش  كمي یهاشیآزمادانشم د آلماني انجام گرفت و 

افریقطا بطه    و درابداع  2الول اسکوكي   كه توس  باشديمارزیابي خطرات فرسایش مدل اسلمسا  یهاروش

روابط  ممط     ایپطاره با یكدیگر بطر   و سادهاساسي  یهادادهده شده است. این روش ضمن تلديق اجرا گذار

 در سطال زیمبطاوه   و در كشطور  دارد تأكيطد  و فرسای دگيباران  زشیر رواب  پوشش گياهي، ویژهبهمحيطي 

مرططوب   دشطت  خطر فرسایش آبي در تيدي( ك77 :2662) 1اسکداده قرار گرفت. آتاندا مورد 6114و  6112

نکيجه گرفت كه ایطن مطدل بطه دليط       اسلمسا مورد ارزیابي قرار داده و و 4ب ين را با اسکداده از مدل جماني

همكطاران   و 0صورت گرفکه انطبطا  بمکطری بطا شطرای  م طاطق گطرم دارد. آجطي وی        یهاطر تشابه نکایج 

ارزیابي پکانسي  خطر فرسطایش  در  اسلمسا برآورد فرسایش جماني، یهامدل( به بررسي كاربرد 6117:22)

 در ج وب غرب نيجریه پرداخک د.

/جماني پرداخکه و به اهميطت مطدل   7راس  به بررسي مدل اسلمسا، ایمقاله( نيز در 11 :2661) 1اسورین

رسطوب در   بررسطي پکانسطي  فرسطایش و    ( در17 :6170بر اساو اثبات كيديت آن معکقد اسطت. صطارمي )  

اسلمسا به این نکيجه رسيد كه اطالعات  ياضیو رتجربي  یهامدلاسکداده از حوضه مركزی سد درودزن با 

 :6171كيطان ارثطي )   نيچ ط ه ك کرل یاری دهد.  یهاراهآبي و  یهاسازهما را در طراحي  توانديماین مدل 

مدت بارش در حوضه آبریز سد پانزده خرداد بطا اسطکداده از   -خود تحت ع وان اثرات شدت در رساله (06

و پرداخکطه   بطر آن  مؤثرفرسایشي و عوام   یهانقشهین مدل ضمن برآورد ميزان رسوب پشت سد به تميه ا

فرسطایش   در بطرآورد و  ي مدل اسلمسطا كارآی ( نيز در بررسي و44 :6116را تحلي  نمود. اسك دری ) هاآن

عوام   یهانقشهتميه به  با بكار گيری سيسک  اطالعات جغرافيایي رسوب درحوضه سد زای ده رود اقدام و

مقاله كه بر گرفکه از ی  طر  تحقيقي در دانشطگاه اصطدمان    نیاهدف اصلي  .این مدل مبادرت كرده است

نسطبت   ي این مدل به نحوی است كه سم  هری  از عوام  اصلي آن را بکوان تعيطين و كارآی و ارتقا است،

 .فرسایشي مشخص نمود یبرآوردهاها را در مجموع نی آاثرگذار

 

                                                 
1 wollony  

2 Elwell,Stocking 

3Attanda  

4 USLE 

5 IGWE 

6 SVORIN 

7 RUSE 
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 منطقه مورد مطالعه. 2

مح  اجرای مدل انکخاب شود لذا حوضه آبریز  ع وانبه ایم طقهبرای اجرای طر  فو  الزم بود 

جغرافيایي  و عرضدقيقه شرقي  61درجه و  06دقيقه تا  2درجه و  06گلپایگان به مخکصات طول جغرافيایي 

قرار م طقه كه در شمال غربي اسکان اصدمان  دقيقه شمالي انکخاب گردید این 11درجه و  11تا  درجه 11

 از ،از شمال به خمين رديگيبرمطول جغرافيایي را در  وسهيس شانزده دقيقه عرض جغرافيایي و حدوداً دارد

م طقه  نیا .شوديماز مغرب به اليگودرز محدود  مشر  به ميمه و اصدمان و از ،ج وب به خوانسار و فریدن

در مجموعه حوضه مركزی ایران قرار گرفکه و در محدوده حوضه  (موحد دانش) باركربر اساو تقسيمات 

نيز این حوضه آبي جز زون س  دج سيرجان  ش اسيزميندید  از .شوديمواقع  دریاچه حوض سلطان ريآبگ

 (6-شك  )شماره  .شوديمرا شام   كيلومکرمربع 6640بوده وسعکي معادل 

 
 گانیگلپا زیآبرمطالعاتي حوضه موقعيت جغرافيایي محدوده  4شکل 

 هاروشمواد . 9

 16 رقومي ارتداعي یهادادهتوپوگرافي م طقه و  06666/6 یهانقشهانجام طر  عبارت بود از  مواد الزم برای

هواش اسي در م طقه برای محاسبه  یهاسکگاهیاسي ساله  آمار ،ها(دام هایران )برای محاسبه نقشه شيب و طول  6یمکر

 در مدل C مؤلدهپوشش گياهي م طقه و كاربری اراضي )برای محاسبه  نقشه ،(دل اسلمسا )بارش ساليانهعوام  م

این مواد در سيسک  اطالعات  .(ه  ارزش به روش همجواری یهانقشه)برای ترسي   2سورفر افزارنرم ( واسلمسا

 یهادادهاین طر  برمب ای توليد  ر دركا روش .گردید و توليدالزم ترسي   یهانقشهو  وتحلي تجزیهجغرافيایي 

 از با اسکداده كيلومکر 2 در 2به ابعاد  ایشبكهابکدا  مدل اسلمسا در مرحله اول اسکوارشده بدین نحو كه یهامؤلده

                                                 
1 Dem90m  

2 surfer 
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و نسبت به  (2-شماره )شك  حوضه ایجاد  بر روی 2آرك مپافزار نرم در 6گریت فيش نت نوارابزار

بر اساو الگوریک  مدل  فرسایش برآورد وسيلهبدین  از مربعات شبكه اقدام گردید و ع اصر مدل برای هری

امكان  0كریجي  با اسکداده از تك ي   ،از شبكه هر مربعنرخ فرسایشي برای  آمدن به دستبا  .مبادرت شد

 .ترسي  نقشه برآورد فرسایش بر اساو خطوط ه  فرسایش فراه  آمد

مشخص نمودن رقوم  با ،شوديمد آماری برای سم  گذاری عوام  مدل ناميده كار كه ترف  دوم در مرحله 

شده بي  برآورداعداد بی بعد سازی برداری برای هر پيكس  با اسکداده از روش   X ,C,Kهری  از عوام  

شرای  مقایسه  آوردن و فراه از ميان بردن تداوت مب ای عددی عوام  مدل  به خاطركار  نیا .بعد شدند

مقایسه  و امكانواحد ع اصر مدل دارای ماهيت مکداوتي بوده  رایز؛ صر در سم  گذاری صورت گرفتع ا

اخکصاص یافت  كس يهر پهری  از عوام  برتر در  یجداساز. مرحله سوم كار به داشتينموجود  هاآن

 نیو بد ذاریكدگ هر پيكس در این مرحله با انکخاب سه رن  مکداوت عام  برتر در  ()واكاوی لگاریکمي

مرحله با توجه به سم  بيشکر هری  از  نیآخردر  .بارز سازی شدند هاكس يپاز   یدر هربرتر  ترتيب عام 

كه دارای سه طي  رنگي مکداوت است  آمديم به دست اینقشهداده شده بود  هاآنعوام  كه رن  خاصي به 

شده دارد.  برآوردفرسایش  در نرخ  برتری رن  بيانگر یكي از عوام  مدل است كه در آن پيكس  سم و هر

 ترسي  شده است. (1-خالصه در شك   )شماره طوربهفرای د كلي تحقيق 
 

 
 

 ایجاد شبكه تور بر روی حوضه آبریز 2شکل 

                                                 
1 Great fish net    

2Arcmap  
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قيقحت  حارم  کیروگلا

لدم یارجا یارب   حم باخکنا

SLEMSA  لدم رصا ع هبساحم       

 لدم واسارب شیاسرف هشقن هيمت

SLEMSA   لدمرصا ع یزاس دعب يب

   سكيپ ره  ماوعرترب شقن نييعت

رترب  ماوع واسارب شیاسرف هشقن هيمت

هکفای دوبمب لدم  الصا یایازم 
 

 

 فرای د تحقيق 9شکل

 جینتا و بحث. 1

 سپس با و فرسایش عوام  معرفي به وكي   ابکدااسک در است كه خاصي چمارچوبه مدل اسلمسا دارای

و غيرخطي به تلديق  با رواب  از عوام كميت هری   برآوردنحوه  تبيين مقياو و تعری  و بس  آن و

 (4-شماره )شك   .پرداخکه است Z=K.C.X   فرمول آن در یسازكوچ 

 چمارچوب مدل اسلمسا 1شکل 
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(،  فرسای دگي و قابليت فرسودگي خاك Xتوپوگرافي  )با توجه به چمارچوب مدل اسلمسا سه عام  

(k( و عام  مدیریت زراعت )c برای هری  از )به تن  رفکهازدستفرسایش خاك  زانيو ممحاسبه  هاكس يپ

با اسکداده  برآوردهاانجام  و حاص برای م طقه مطالعاتي محاسبه  z=k.c.xدر هكکار در سال بر اساو رابطه 

 .گردید (0)تبدی  به شك  شماره  در برنامه سورفراز تك ي  همجواری 
 

 
 

  ميزان فرسایش بر اساو مدل اسلمسا برآورد 5شکل شماره 

م طقه مطالعاتي  یرا برا (Z)این شك  تبدی  شده جدولي با دویست و چمارده پيكس  است كه مقادیر 

اسلمسا  ول ع اصر اصلي در مدلجد آن یهاتيقابل شیو افزالذا برای اعمال عمليات بمسازی  ؛دربردارد

(X,K,C)   (6برای اعمال ترف د بي بعد سازی به روش برداری فراخوان گردید )جدول. 

ترف د آماری در این مقاله از آن یاد شده  ع وانبهكه  این جدول یهادادهعمليات بي بعد سازی بر روی 

 روبرو علت اصلي اجرای این فاز به خاطر .دیآيماصلي ارتقاء در مدل اسکوكي   بشمار  و محوراست ركن 

برای بي  .بود  (X,K,C)ع صر بودن با سه عام  مکداوت ومخکل  البعد و ه  اسکاندارد نمودن ارزش سه 

وسپس اعداد  (2جدول ) .جدول ابکدا به توان دو رسيد یهاسکونبعد كردن ع اصر، تمامي اعداد هر ی  از 
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به دست آمده مخرج  عدد گرفکه شد. جذر ،مجذورهاحاص  جمع  مجذور شده هر سکون با ه  جمع و از 

 فرمول بي بعد سازی برداری خواهد بود.

                                              6-رابطه 

سکون ماتریس  aijبي بعد سازی برداری است و IJRدر این فرمول 

 اعداد خام است كه در مخرج به توان دو رسيده است.

 اسلمسا در مدلشده  ورداصلي برآ اعداد 4جدول 
  خام هایداده

6 62112/4 K C 

2 16111/7 16111/0 11111/1 

1 16672/67 62121/0 11111/0 

4 20116/7 11760/0 11111/1 

0 66011/21 64610/0 11111/0 

6 6 11660/0 11111/1 

6 6 6 6 

6 6 6 6 

264 16602/6 6 6 

6 62112/4 17141/12 11111/0 

 اعداد مجذور شده 2جدول 

C^2 K^2 X^2 جذرحاص  جمع  جمع سطرها(H) شماره پيكس  سطرها 

66666/46 76101/11 64166/67 17177/16 01161/1 6 

44444/21 27114/21 61116/01 7112/662 161/66 2 

66666/46 67217/14 1217/126 6616/110 17414/61 1 

44444/21 42117/21 11610/02 0100/667 17611/66 4 

66666/46 6001/10 140/711 2261/110 46410/21 0 

6 6 6 6 6 . 

6 6 6 6 6 . 

6 6 6 6 6 . 

44444/21 171/1710 01411/2 110/1161 01441/12 264 
 

( را بر عددبه دست آمده تقسي  و نکيجه در جدول  شماره 6)جدول  یهاخانهاك ون اعداد اوليه هر ی  از 

فرسایش در مدل اسلما در  برآورد( همان اعداد بي بعد شده 1شماره ). لذا اعداد جدول شوديمداده  ( قرار1)

 .م طقه مطالعاتي است
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 اعداد بي بعد شده 9جدول
Zs* Aij/C Aij/K Aij/X  شماره پيكس 

6702717/6 114101/6 1616164/6 4116674/6 6 

6711407/6 062244/6 412747/6 76741/6 2 

61414111/6 161101/6 211114/6 166226/6 1 

67146176/6 064211/6 410111/6 111111/6 4 

64647161/6 260162/6 266162/6 100061/6 0 

6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 

666206660/6 614011/6 117721/6 661117/6 264 

 

آن درج شده بيانگر عدد بي  در  اع اصر بي بعد شده مدل اسلمس ( كه هری  از1جدول )حاصلضرب اعداد 

ی  كافي  آوردن سم  هر به دستبرای  و Zs))به ما نشان خواهد داد  پيكس  ها را بعد فرسایش برای هر ی  از

 ی  از ع اصر در برآورد ك  مشخص گردد.  هر است از طرفين معادله، لگاریک  گرفکه شود تا بکوان سم  برتر

 Zs =Xe.Ke.Ce                                                                                        2-رابطه 

هری  از  ريتأث( شرای  برای محاسبه نسبت 1این فاز با لگاریک  گرفکن از طرفين معادله )رابطه  لذا در و

  (4شماره ) جدول ید.مي آ به دستعوام  مدل 

  LogZs = logXe +logKe +LogCe                                                            1-رابطه 

 ماتریس بي بعد 66لگاریک  پایه  1جدول 
log Zs logce logke logxe  شماره پيكس 

701211216/6 677011611/6 260211720/6 111114111/6 6 

701011624/6 211610242/6 161216461/6 644226411/6 2 

671147411/6 411171166/6 012664120/6 640611117/6 1 

741011667/6 211117021/6 164711147/6 604110247/6 4 

112262644/6 111116714/6 110060611/6 661710267/6 0 

6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 

161606614/6 611714174/6 666116661/6 762210414/6 264 
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 (0ید كه در جدول شماره )مي آ به دستبه درصد  Zمقدار  در پایان نسبت سم  هری  از عوام  به ك 

مثال سم  عوام  مدل در ميزان ك  فرسایش پيكس  شماره ی  از چپ به  یبرا .نمایش داده شده است

 درصد.  21درصد و  21 ،درصد 41ست از ا عبارت باًیتقرراست 

 ی  از لگاریک  اعداد بي بعد شده نسبت سم  هر 5جدول 

Logc logk logx Logz  شماره یيكس 

677011611/6 260211720/6 111114111/6 701211216/6 
6 

41160/21 41116/21 60666/41 666 

211610242/6 161212461/6 644226411/6 701071624/6 
2 

17471/11 11106/46 11176/61 666 

411171166/6 012664120/6 640611117/6 671147411/6 
1 

24741/41 04114/41 26010/4 666 

211117021/6 164711147/6 604110247/6 741011667/6 
4 

01111/11 76012/46 76671/26 666 

111116714/6 110060611/6 661710267/6 112262644/6 
0 

20611/41 16112/06 642111/6 666 

6 6 6 6 

 6 6 6 6 

6 6 6 6 

611714174/6 666116661/6 762210414/6 161606614/6 
264 

17161/1 602622/6 17471/11 666 
 

با سه رن   هاآنبارز سازی  نسبت به جدا سازی و توانيم هر پيكس اك ون با مشخص شدن عام  برتر در 

 )سديد(، Xنماد برتر بودن  ع وانبهدر این فاز سه رن  سديد، مشكي و سبز به ترتيب  لذا .تدكي  شده اقدام كرد

K مشكي(  و(C صورتبه هاكس يپعام  برتر در هری  از  هجينکدر( و 1ز( نمایه شده است )شك  )سب 

  .( ترسي  گردید7سه رن  تعری  شده روی نقشه شك  )
 

X سديد 

K   مشكي 

C   سبز 
 

 هاكس يپرن  گذاری  6شکل 
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 در مدل اسلمسا نقشه فرسایشي بر اساو سم  عوام  برتر 7شکل 
 

در  (رن  سبز)Cكه عام  دهديمبا سه رن  مکداوت نمایش داده شده بخوبي نشان ( كه 1-شك  )شماره 

)رن   Kطور عوام    عمده دارد و همينر چه بخشي از م طقه مطالعاتي سم  بيشکری در فرسایش را ب

  .اندداشکهبرتری در نرخ فرسایش  تأثيرگذاریدر كدام م اطق  ()رن  سديد xو  (مشكي

 گیرینتیجه. 5

ویژه در حوزه روش و محاسبات رقومي واقعي هفراواني ب یهاتیمزابداعي اسکوگي   اگرچه دارای مدل 

ضمن دادن تصویری روشن از ميزان  هامدل یبرآوردهااست ولي باید به این نكکه نيز اذعان داشت كه 

 .نما افزودآ یهاتيابلقتركيبي بر  یهاروشیا افزودن  اصال  و با بمبود و توان ديمفرسایش پکانسي  م اطق 

با اعمال تك ي  بي بعدسازی برداری و  نآ تيقابلافزودن  مدل اسلمسا نيز از این قاعده مسکث ا نبوده و

  واكاوی لگاریکمي امكان پذیر گشت. عمليات
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 صورتبهاین ارقام كه  و البکه شوديمدر مدل اسلمسا به خطوط ه  ارزش فرسایشي م جر  برآوردها

برای مخاطب بسياری از مسائ  فرسایشي را روشن  توانديم شوديمش فرسایشي نمایش داده خطوط ه  ارز

رصدك  ده  تحلي  است و یت وقاب  رؤ هانقشهاین  وردشده درنرخ فرسایش برآ تغيير برای مثال روند ؛سازد

 رسایش دربراساو ميزان ك  ف چگونگي فرسایش در م طقه مبادرت ك د و به تحلي  كلي و توانديمه  

( 0شك  ) در آمده به دستارقام  مدیریت نماید. اگر به اعداد و هدایت و لویت عمليات ك کرل راوهرم طقه ا

و  46سلول بسکه رق   م طقه مورد مطالعه دارای پ ج سلول بسکه فرسایشي است كه دو یابي ميدقت شود در

 م طقه حداكثر گدت كه ما دارای دو انتويمبه عبارتي  دهديمرا نشان  11تا  14سه سلول دیگر رق  

این همه مخاطب قادر نيست بکواند علت غایي یا برتر  با .خواهي  بود 46و 10فرسایشي با ارقام مکوس  

كه  آمدفرسایشي این امكان فراه   یهاسلولبا بمبود بخشي جداول  .فرسایش را در م طقه مطالعه بداند

این ویژگي تصمي   .نسبي بداند صورتبهدر مدل اسلمسا را نيز  مخاطب بکواند سم  هری  از عوام  اصلي

چ ين  توانيم آمده به دستبا بررسي نکایج  .سازديمداری را ممكن  زيآبخ یهاروشگيری در مورد اتخاذ 

 یيهانقشهبه  توانيمتوس  به عمليات ساده لوگ گيری  ماری وکيجه گرفت كه با اعمال ی  ترف د آن

بکوان سم  هری   ،مدل یواحدهاشده فرسایش بر اساو  برآوردكه ضمن محاسبه مقادیر  ردكدسکرسي پيدا 

 طقه م نما درما وضعيت عوام  فرسایشي و برتری آننسبت به نماد گذاری آ و نمود از عوام  را نيز تعيين

 نشان داد.  مطالعاتي را به صورت ترسيمي
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