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 سرد ايراننيمه خشك تعيين بهترين شاخص فرسايندگي باران در اقليم 
 ) كرمانشاه–مطالعه موردي ايستگاه تحقيقات حفاظت خاك كبوده عليا (

 5، محمد جعفري4، غالمرضا زهتابيان3، داود نيك كامي2، حسن احمدي1محمد همتي
 :چكيده

 هـا در فراينـد توليـد محصـوالت زراعـي و مرتعـي                مهمتـرين مولفـه     يكي از  خاك يكي از عناصر چهارگانه حيات و      
فرسايش خاك حاصلخيزي اراضي باالدست را تحت تاثير قرار مي دهـد و بـه طـور غيـر مسـتقيم                     . محسوب مي شود  

اراضي پايين دست را نيز دچار آسيب مي نمايد در يك نگاه جهاني نسبت به پديده فرسايش و رسـوبگذاري، بـيش از           
از زمين هاي كشاورزي به طور معني دار و قابل توجهي از فرسايش رنج               % 80نيا و در حدود     از اراضي مرتعي د    % 50

گذشته از اهميت باران در كشاورزي، در مراحل اوليه فرسايش آبي نيروي فرسايندگي منتج از باران با كنـدن                    .مي برند 
 شـكل از    ايـن نيـروي مـوثر در ايجـاد         .ذرات خاك و ايجاد رواناب سطحي مهمترين تاثير را در پديده فرسـايش دارد             

مي باشد كه در واقع توانايي بالقوه باران در ايجاد فرسايش بوده ) Rainfall Erosivity( باران فرسايش، فرسايندگي
جهت كمي نمودن تاثير عامل فرسـايندگي بـاران شـاخص هـاي مختلفـي               .و تابعي از خصوصيات فيزيكي باران است      

بررسي هـا در سـطح   . از آنها بر مقدار بارش و برخي ديگر بر شدت بارش تاكيد داشته اند             توسعه داده شده اند، برخي      
در همه نقاط از اعتبـار      ) USLEدر معادله    (30EIدنيا نشان مي دهد كه استفاده از يك شاخص خاص نظير شاخص             

اقليمي، بهترين شاخص فرسايندگي باران تعيـين       كافي برخوردار نبوده و ضروري است تا با توجه به شرايط هر منطقه              
 . و مورد استفاده واقع شود

 دو   حاشيه روستاي كبوده عليا از توابع شهر كرمانشاه، در            كرت رواناب و رسوب در     24در اين تحقيق پس از احداث       
هر يك  ،  )صد در 45 و   35،  25شيب هاي   (و نيز مرتع    )  درصد 17 و   16،  12،  6شيب هاي   ( آيش   –كاربري كشت ديم    

 واقع بارش كه منجر به ايجاد رواناب و تلفات خـاك            15مقادير رواناب و رسوب هر يك از كرت ها در             با سه تكرار،    
 اطالعات شدت و مقدار رگبارها نيز با استفاده از باران نگـار ثبـات ديجيتـالي               . اندازه گيري شدند   پايش و  شده بودند، 

 45 نهايتـاٌ ،  ه مرور منابع گسترده در سطح جهان      سپس با توجه ب   . اده واقع شدند   ثبت و مورد استف    واقع درمحل ايستگاه،  
 تسـهيل و     جهـت   به لحاظ گستردگي تعداد شـاخص هـاي مـورد بررسـي،            .شدندشاخص فرسايندگي باران شناسايي     

 ارهـا   با تهيه يك برنامـه كـامپيوتري، هـر يـك از رگب              محاسبه هر يك از شاخص هاي فرسايندگي باران،        افزايش دقت 
، مقادير هر يك از شاخص هاي فرسايندگي بـاران بـراي هـر               شده و پس از استخراج عوامل مورد نياز        تجزيه و تحليل  

 مطالعات تجزيـه و تحليـل هـاي          ادامه جهت تعيين بهترين شاخص فرسايندگي باران،       در. يك از رگبارها تعيين شدند    
بين هر يك از شاخص ها ي فرسايندگي باران و مقادير تلفات خاك ) 12نسخه  (SPSS با استفاده از نرم افزار   آماري

 بـه عنـوان بهتـرين شـاخص         60EIنتيجه حاكي از اين بود كه در منطقه مورد مطالعه شاخص فرسـايندگي              . انجام شد 
 .  خاك داشته استتلفاتر فرسايندگي باران باالترين مقدار همبستگي و معني داري مناسب را با مقادي

 ب و رسوب، شاخص فرسايندگي باران كرت روانا فرسايندگي باران، فرسايش قطره باراني،:واژگان كليدي

                                                 
 خيزداری، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ریدانشجوی دکتری مهندسی آب 1
 استاد گروه مرتع و آبخيزداری دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تهران 2
 استاديار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری کشور 3
 استاد گروه مرتع و آبخيزداری دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تهران 4
  آبخيزداری دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تهراناستاد گروه مرتع و 5
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 :مقدمه
فرسايش خاك به عنوان يكي از مشكالت جدي منابع طبيعي، از طريق هدر رفت فيزيكي خاك، كـاهش عمـق ريشـه،                 

عالوه بر اين با كـاهش فقـر        . ملكرد محصوالت كشاورزي مي شود    آب قابل دسترس و ذخاير غذايي موجب كاهش ع        
طي دهه هاي اخير، ميزان فرسايش خاك در ايران افـزايش           . كاسته مي شود  مواد غذايي خاك از كيفيت محصوالت نيز        

 ميليـون تـن، در      750 حـدود    1340 ميليون تن، در سال      500 حدود   1330چشمگيري يافته است به طوري كه در سال         
 ميليارد تن خاك فرسـايش يافتـه و از دسـتري خـارج     2/2 تا 2 بين 1372تن و در سال   حدود يك ميليارد   1350سال  

 بيليون هكتار و يـا      2در مقياس جهاني نزديك به       ].1[ درصد را نشان مي دهد     420اين روند رشدي معادل     . شده است 
( ات منفي انسـان دچـار مشـكل شـده اسـت          درصد از سطح كره زمين در قبال تخريب هاي ناشي از اثر            13در حدود   

Oldeman    ،7[و در اين بين فرسايش آبـي دليـل اصـلي ايـن تخريـب بـوده اسـت                  ) 1991 و همكاران.[ Anigma 
 تن در هكتار از خـاك     5 ساالنه در آفريقا در حدود        نيز با تحقيقاتي كه در قاره آفريقا انجام داد، بيان داشت كه            )2002(

 ].4[به هدر مي روند به سمت درياچه ها و اقيانوس ها ،فتهسطحي حاصلخيز فرسايش يا
Valentin) 1996 ( و نيزstocking) 1996 ( معتقدند كه فرسايش خاك يكي از عوامل موثر در فرايند بيابانزايي

مناطق نيمه خشك مي باشد، نامبردگان برداشت مواد مغذي خاك و تغيير در خواص ساختماني خاك را داليل اين امر 
و به تبع آن  شدت اهميت اين قضيه به ) پاشماني(در همين راستا خسارات ناشي از فرسايش باراني  ].5[نسته انددا

اي را در سطح دنيا  كارشناسان و محققين علوم فرسايش خاك  مطالعات پراكنده  باعث شده است تاگونه اي است كه
اره داشتند كه گذشته از اهميت باران در كشاورزي، در ، اش)2004( و همكاران Neyssenدر همين راستا . دهندانجام 

مراحل اوليه فرسايش آبي نيروي فرسايندگي منتج از باران با كندن ذرات خاك و ايجاد رواناب سطحي مهمترين تاثير 
مهمترين عامل فرسايش آبي، باران به طور اخص و شدت بارندگي به طور اعم مي  ].6[را در پديده فرسايش دارد

در كليه روش هاي تجربي برآورد كمي و يا كيفي فرسايش خاك يكي از فاكتورهاي اصلي، عامل فرسايندگي . باشد
از آنجايي كه ساالنه بر تعداد فرمول هاي تجربي برآورد فرسايش آبي و كاربرد آنها در امور اجرايي مربوط . باران است

آنها نيز با فاصله زماني كم يا زياد در ايران استفاده مي به حفاظت خاك و آبخيزداري در جهان افزوده مي گردد و از 
از اين رو منطقي است كه جهت پرهيز از هر گونه دوباره كاري و انجام در تعيين عوامل مدل ها، روشي مبتني بر . شود

ر نحوه چنين اقدامي منجر به رفع ابهامات و اختالف نظر ها د. شرايط حاكم بر حوزه هاي آبخيز ايران تبيين شود
يكي از مهمترين عوامل توان فرسايش باران است كه براي تعيين آن . تعيين عوامل هر يك از مدل ها مي گردد

براي حصول اطمينان در محاسبه اين عامل . كارشناسان فعال در اين زمينه روش هاي متعددي را پيگيري نموده اند
د اقدام به ارزيابي روش هاي مختلف تعيين توان فرسايش اساسي كه در اكثر مدل ها داراي كاربرد است، ضرورت دار

 .باران در ايران و در شرايط اقليمي و آب و هوايي مختلف در كشور شود
اگر ساير خصوصيات موثر بر فرسايش ثابت در نظر گرفته شود، ميزان تلفات خاك مستقيماٌ متناسب با ميزان 

 با زمين مهمترين عامل جدا كننده ذرات خاك است، در شرايط  تصادم قطرات باران.فرسايندگي باران خواهد بود
طبيعي فرسايش به تركيبي از قدرت باران در ايجاد فرسايش و نيز توانايي خاك در تحمل باران بستگي دارد، به 

براي خاك ) Erodibility(براي باران و فرسايش پذيري ) Erosivity(عبارتي فرسايش تابعي از فرسايندگي 
بنابراين بخش قابل مالحظه اي از تلفات خاك در حوزه هاي آبخيز مربوط به انرژي  فرساينده ناشي از .]3[است

گفته ) Splash erosion(ضربه قطرات باران مي باشد كه اصطالحاٌ به آن فرسايش قطره باراني يا فرسايش پاشماني 
ي مركب از شدت بارش و  نيز سرعت نتايج مطالعات مختلف نشان مي دهد كه نرخ پاشمان خاك تابع. مي شود
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بيان ) 1995 (Salako به نقل از Nyssenاما در جايي ديگر ، ). Bisal، 1960 و Elison، 1944(قطرات باران است 
اين ويژگي ها مشتمل بر عمق بارش، . داشته است كه فرسايندگي باران تابعي از ويژگي هاي فيزيكي بارش مي باشد

جهت كمي نمودن تاثير .]6[ حد ريزش قطرات باران، سرعت باد و ماهيت بارش مي باشندتوزيع اندازه ذرات، سرعت
عامل فرسايندگي باران شاخص هاي مختلفي توسعه داده شده اند، برخي از آنها بر مقدار بارش و برخي ديگر بر 

مراكش  اصالح شده براي Fournierشدت بارش تاكيد داشته اند، نظير اين موارد مي توان به شاخص 
)Arnoldos،1977(،30EI ميانه آمريكا غرببراي )Brownو Foster1987(، 

) Wischmeierو Smit1978(،1>KE براي جنوب آفريقا)Hudson1971 (وmAI براي نيجريهLal)،1976 (
 بيش از ساير شاخص ها براي برآورد فرسايندگي R يا 30EIاز بين شاخص هاي موجود نيز شاخص. اشاره نمود

اين شاخص ها بسته به منطقه جغرافيايي، مقياس، شرايط ). 2005 و همكاران Hoyos(باران در دنيا به كار رفته است
ر نمي توان هيچ شاخصي را بهتر از شاخص در نتيجه در حال حاض. محلي و نوع اندازه گيري متفاوت از هم هستند

به طور ). Freimund، 1994وRenard(هاي ديگر دانسته و از آن به عنوان شاخص جهاني فرسايندگي باران ياد كرد
كلي شاخص هاي فرسايندگي باران را مي توان در قالب دو گروه شاخص هاي مبتني بر انرژي جنبشي و شدت 

از معروف ترين شاخص هايي كه در . آمار سهل الوصول بارندگي تقسيم بندي كردبارندگي و شاخص هاي مبتني بر 
 Smith، 1978(،mAILal) ،1976(  ،1>KE و 30EI) Wischmeier گروه اول قرار مي گيرند، مي توان به

)Hudson ،1971( ،
t

P)Onchev ، 1985 ( و مهمترين شاخص هايي كه در گروه دوم قرار دارند به
P

Pmax 

)Fournieh ،1978 ( و
P

Px
2

) Arnoldos،1977(2[ .اشاره كرد.[  
 كه يكي از هدف اصلي اين تحقيق نيز تعيين بهترين شاخص فرسايندگي باران براي منطقه جغرافيايي استان كرمانشاه

 .  نيمه خشك سرد ايران محسوب مي شود، بوده استاقاليم
 : مواد و روش ها

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه، در راستاي اجراي طرح از سوي 1382اين ايستگاه در سال 
ز كرت هاي رواناب و  ايجاد گرديد و به همين منظور شبكه اي اWEPPتحقيقاتي واسنجي مدل فرسايش و رسوب 

 بخشي از حوزه  در واقعتحقيقاتياين ايستگاه . گرديدرسوب دركاربري هاي مختلف و شيب هاي مختلف احداث 
 كيلومتري جنوب شرقي كرمانشاه در مجاورت روستاي كبوده عليا و بر 10در   كهآبخيز رودخانه قره سو مي باشد

) Sheet Number =5858III( نيروهاي مسلح با نام كرمانشاه  سازمان جغرافيايي50000/1روي نقشه توپوگرافي 
واقع شده است اين ايستگاه در دشت درود فرامان در حاشيه اراضي كشاورزي و مراتع حريم روستاي كبوده عليا واقع 

 كرت ها و ثبت داده هاي  مناسب پايشرمانشاه و امكانبوده و ويژگي شاخص آن عمدتاٌ نزديكي آن  به شهر ك
 47 05مركز ثقل ايستگاه تحقيقات حفاظت خاك كبوده در مختصات جغرافيايي  .بوده استناب، رسوب و بارش روا

 32/3800626 و عرض 61/699332 عرض شمالي و يا در سيستم مختصات متريك، در طول 34 15طول شرقي و 
حداكثر ارتفاع موجود در اين حداقل ارتفاع و .  متر مربع را اشغال كرده است1800واقع شده و مساحت در حدود 

 شماره  شكل.  متر مي باشد1540 متر از سطح دريا بوده و ارتقاع متوسط وزني موجود 1750 و 1500ايستگاه معادل  
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اي   به ترتيب موقعيت ايستگاه تحقيقات حفاظت خاك كبوده عليا بر روي نقشه توپوگرافي و نيز تصوير ماهواره1
 .دده  را نشان مي آنلندست

 
 

 
 

  و تصوير ماهواره اي آنتحقيقات حفاظت خاك كبوده علياموقعيت جغرافيايي ايستگاه : 1شكل شماره 
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ميانگين بارندگي . وضعيت اقليمي محدوده مورد مطالعه در اقليم نماي آمبرژه نيمه خشك سرد تعيين گرديده است
 كيلومتري اين منطقه واقع شده 5له كمتر از محدوده با توجه به ايستگاه سينوپتيك هواشناسي كرمانشاه كه در فاص

.  ميليمتر مي باشد465، حدود 1383 -1384 منتهي به سال آبي1345 -1346 ساله از سال آبي 39است، طي يك دوره 
رژيم بارش ها مديترانه اي بوده، بطوريكه شروع فعاليت هاي سيكلونهاي مديترانه اي از اوايل پاييز بوده و تا اواسط 

، زمستان %61/19كه  درصد فصلي آن در فصل بهار توزيع بارش متوسط ساالنه بگونه اي است . امه مي يابدبهار اد
 سنگ هاي موجود در اين محدوده ،به لحاط زمين چينه شناسي .مي باشد% 57/0و تابستان % 54/33، پاييز 28/46%

 شاخص سنگ هاي آهكي تيپ ليتولوژيكي   آنها همهمتعلق به دوران دوم و سوم زمين شناسي مي باشند و در ميان
دشت   تپه ها و اصلي شامل دو تيپ تحقيقاتي اراضي، محدوده اين ايستگاه فيزيوگرافيطبقه بندي در .ترين مي باشد
 .مي باشندهاي دامنه اي 

جهت انجام تحقيق در وهله نخست با بررسي ايستگاه هاي تحقيقات حفاظت خاك در سطح كشور و در نظر گرفتن 
به عنوان يكي از ، سرانجام ايستگاه تحقيقات حفاظت خاك روستاي كبوده عليا در استان كرمانشاه هاييپيش فرض 

وجود كرت هاي  وجود عرصه بالمنازع براي احداث و ايجاد كرت هاي آزمايشي، .انتخاب گرديدسايت هاي مناسب، 
بودن خاك منطقه، رعايت اصول صحيح براي شيب هاي مختلف از اراضي، همگن  رواناب و رسوب در كاربري ها و

جمع آوري رواناب و اندازه گيري تلفات خاك بعداز هر واقعه بارش، ثبت اطالعات رگبارها با تاكيد بر ثبت مقادير 
شدت رگبار ها براي پايه هاي زماني كوتاه مدت، دسترسي به جاده اصلي، امنيت محلي براي نگهداري از پالتها و 

 در طول دوره اجراي طرح و عدم ورود احشام و تخريب آنها از جمله نكاتي بودند كه در انتخاب تجهيزات مربوطه
  .نهايي اين ايستگاه مد نظر قرار گرفتند

اين .  انجام مراحل زير به ترتيب مورد توجه واقع شدنددر خصوص روش كار و رسيدن به هدف نهايي تحقيق،
 :مراحل عبارتند از

 واناب و رسوب ناشي از هر واقعه بارشتعيين مقادير ر  – 1
 طبقه بندي شاخص هاي فرسايندگي باران  – 2
  معرفي شاخص هاي جديد فرسايندگي باران – 3
 تشريح چگونگي محاسبه و برآورد هر يك از شاخص هاي فرسايندگي باران  – 4

   ثبت اطالعات مربوط به مقدار، شدت و مدت رگبار ها– 5
  تحليل رگبارها جهت استخراج پارامتر هاي مورد نياز آناليز و تجزيه و– 6
  تعيين شاخص ها ي فرسايندگي باران اشاره شده – 7
تلفات خاك و شاخص هاي فرسـايندگي بـاران جهـت معرفـي              ميان    همبستگي آناليزهاي آماري و بررسي روابط     – 8

 بهترين شاخص فرسايندگي باران
 : واقعه بارشتعيين مقادير رواناب و رسوب ناشي از هر 

هاي رواناب و رسوب در دو نوع كاربري مهم يعني  كرت براي تعيين مقادير رواناب و رسوب ناشي از هر رگبار، 
 درصد احداث 45 و 35، 25 ،17 ،16، 12، 6هاي  هاي كشاورزي ديم و آيش در شيب كاربري مرتع و كاربري زمين

ها   درصد و در مورد مراتع موجود، كرت17 و 16، 12، 6هاي  ها در شيب زارهاي منطقه، كرت در كاربري ديم. شدند
 رسوب – كرت رواناب 21بنابراين در كل .  احداث شدند هر يك با سه تكرار درصد45 و 35، 25هاي   بر روي شيب
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 20 عمق ها تا هاي گالوانيزه ضخيم با مقاومت باال استفاده گرديد، ورقه در نظر گرفته شده و براي احداث آنها از ورقه
ها در   اين كرت .  سانتيمتر در نظر گرفته شد20سانتيمتري در زمين كوبيده شدند و ارتفاع لبه آنها از سطح خاك نيز 

 پالت موجود 21 متر مربع و سطح كل آنها بازاء 30بنابراين سطح هر يك از كرت ها .  متر ساخته شدند10 در 3ابعاد 
 در داخل آن  ليتري و سطل هاي پالستيكي220اب و رسوب، از بشكه هاي  جهت جمع آوري روان. متر مربع بود620

  ليتري يك سطل پالستيكي220 نحوه استفاده به اين شكل بود كه در داخل هر يك از بشكه هاي استفاده شد،
خل  در راستاي لوله نازل رواناب و رسوب قرار داده شد، بطوريكه رواناب و رسوب توليدي مستقيماٌ در داكوچكتر

اي بودند كه در مدت دو سال  هاي زراعت ديم به گونه  نحوه استفاده از اراضي در كرت.سطل پالستيكي ريخته مي شد
از شروع طرح، سال اول كليه اين كرت ها تحت زراعت ديم گندم و جو قرار گرفتند و در سال دوم تحت آيش قرار 

 جهت . ثبت و مورد ارزيابي قرار گرفتاناب و رسوب منجر به توليد رو رگبار15در طول مدت طرح  .داده شدند
تعيين حجم رواناب ها بعد از هر واقعه بارش، با استفاده از خطكش ارتفاع رواناب جمع شده قرائت شده و سپس با 

، حجم رواناب هر واقعه بارش )مخزن ذخيره رواناب و رسوب(استفاده از رابطه تعيين حجم اجسام استوانه اي شكل 
در مرحله بعد براي تعيين مقدار تلفات خاك، بعد از تخليه رواناب، محتويات ته سطل پالستيكي به يك . رديدتعيين گ

، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه منتقل شدبشر بزرگ منتقل شد رسوبات به آزمايشگاه خاك شناسي 
 درجه 105شدن كامل نمونه در داخل آون با دماي  ساعت تا خشك 3 تعيين شده و سپس به مدت ابتداوزن نمونه در 

اختالف دو قرائت به . سانتيگراد قرار داده شدند، بعد از خشك شدن كامل هر يك از نمونه ها مجدداٌ توزين شدند
با توجه به مشخص بودن حجم رواناب هر واقعه بارش و نيز غلظت هر .  رسوب در نظر گرفته شدوزنعنوان غلظت 
رواناب و رسوب  اندازه گيري  نتايج  نمونه اي از 1 جدول شماره .وب يا تلفات خاك محاسبه گرديدنمونه، وزن رس

  . را نشان مي دهد% 6 آيش در شيب –  در كاربري ديم وقايع بارندگي هاي پايش شده
 :هاي فرسايندگي باران طبقه بندي شاخص

هـاي مبتنـي بـر         مي توان در قالب دو گروه شاخص       در يك ديدگاه كلي به طور كلي شاخص هاي فرسايندگي باران را           
امـا اگـر بـه ايـن        .الوصول بارندگي تقسيم بندي كـرد       انرژي جنبشي و شدت بارندگي و شاخصهاي مبتني بر آمار سهل          

مساله با رويكردي دقيق تر نگاه كرد، در پاره اي از موارد مشاهده مي گردد كه شاخص هايي وجود دارند كه از هر دو                        
بنابراين در ادامه و بر اساس نكته فوق الذكر تقسيم بندي زير ارائه             .  بارش و مقدار بارش بهره مند بوده اند        عامل شدت 

الزم به ذكر است كه اين تقسيم بندي در هيچ منبعي به اين شكل ارائه نشده و صرفاٌ ماحصل مطالعات همه                . شده است 
 .دجانبه و متكي بر مرور منابع گسترده اين تحقيق مي باش

 :در طبقه بندي شاخص هاي فرسايندگي باران گروه هاي زير قابل تفكيك و ارائه هستند، اين گروه ها عبارتند از 
 هاي مبتني بر شدت بارندگي  شاخص -
 ژي جنبشي رگبار هاي مبتني بر انر شاخص -

 ژي جنبشي باران هاي مبتني بر شدت بارندگي و انر شاخص -

 هاي مبتني بر مقدار بارندگي شاخص -

 بارندگيهاي مبتني بر مقدار و شدت  شاخص -

 بارندگيهاي مبتني بر شدت و مدت  شاخص -

 هاي مبتني بر قطر و سرعت سقوط قطرات شاخص -
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  هاي جديد شاخص -
شاخص هاي فرسايندگي گروه اول مشتمل بر شاخص هاي هستند كه  بر پايه حداكثر شـدت بـارش در پريـود هـاي                        

و يا شدت متوسط رگبار نظيـر مـواردي چـون،    ) 5maxI،10maxI،15maxI،30maxI،60maxI،120maxI(زماني مختلف   
 بـر سـاعت   ميليمتـر واحد اين شاخص ها د،  تعريف شده ان2Iيا    Nearing و شاخص 5.1I يا Rooseشاخص 
 بر اسـاس     و صرفاٌ    شاخص هايي هستند كه مستقيماٌ      ، خود دو دسته بوده، دسته اول       شاخص هاي گروه دوم    .مي باشد 

 بـا   تعريف شده اند و دسته دوم عالوه بر اسـتفاده از مقـادير انـرژي جنبشـي،                KEانرژي جنبشي يا    استفاده از مقادير    
در ايـن تحقيـق از شـاخص هـاي     . اعمال مقادير حدي براي شدت رگبارها، شاخص هاي جديدي را مطرح كرده انـد             

، )Smith وPalmer(،) Wischmeierو  Marshal(گروه اول مقدار انرژي جنبشي بر اساس روش هاي ارائه شده            
)Zanchi    و Torri(،) Kinnell(،) Onaga  ،Shirai و Yoshinaga(  ،)Brandt(، )Cutinho    و Tomas( ،
)Cerroــاران ــاي  ) (Alizadeh(و ) Rezaurو  Jayawardena(، ) و همك ــف ه ــا 9ردي ــاي  18 ت ــاخص ه  ش

 Hudson نظيــر شــاخص فرســايندگي ياز دســته دوم ايــن گــروه نيــز، شــاخص هــاي. تعيــين شــدند) فرســايندگي
)25>KE (    و نيز شاخصMorgan)10>KE(    انتخاب و استفاده شدند، واحد اين گروه از شاخص هـا برابـر

 شاخص هاي فرسايندگي گروه سوم كه مبتني بر استفاده توام شدت بارنـدگي              براي محاسبه  .ژول بر متر مربع مي باشد     
اي  مي باشند، از حاصلضرب مقدار انرژي جنبشي هر رگبار در شدت حداكثر رگبار در  پايـه هـ   ژي جنبشي باران    و انر 

در اين گـروه قـرار دارنـد،     120EI و 5EI  ،10EI ،15EI ،30EI ،60EI زماني مختلف استفاده شد، شاخص هاي     
 براي شاخص هـاي فرسـايندگي       .مربع بر ساعت مي باشد    واحد شاخص هاي اين گروه نيز معادل ژول ميليمتر بر متر            

 (Fournieh هستند از ميان شاخص هايي نظيـر شـاخص   گروه چهارم، كه مبتني بر مقدار بارندگي   
P

P 2

، شـاخص   )

Arnoldus) 
P

p
i

i∑
=

12

1

2

 2 سـاعته بـا دوره برگشـت         6شاخص حداكثر بارندگي    ،  )A (شاخص مقدار ارتفاع بارندگي   ،  )
 شـاخص هـاي  دليل عدم اسـتفاده از     . انتخاب و تعيين گرديد   ) A (صرفاٌ شاخص مقدار ارتفاع بارش    ،  )max6P (ساله

Fourniehو ، Arnoldus  و شاخص ،max6P  ،مي باشد، كـه بـا توجـه بـه     ند مدت بارش  آمار بلضرورت وجود
شاخص هـاي فرسـايندگي گـروه پـنجم، شـاخص           . دوره آماربرداري موجود، عمالٌ امكان استفاده از آنها ميسر نگرديد         

در ايـن تحقيـق از ايـن گـروه،     .  تعريـف و توصـيه شـده انـد    بارندگيبر پايه دو عامل مقدار و شدت هايي هستند كه   
حـداكثر   در   مقدار بارندگي هر باران بر حسب ميليمتر      برابر با حاصلضرب     (Lalشاخص  يا همان   mAIشاخص هاي   

مقـدار   كه برابـر بـا       20P، شاخص   ) بر حسب ميليمتر در ساعت     )mI (اي بارندگي مربوطه     دقيقه 5/7شدت بارندگي   
يـا همـان     10R و   30R  ،20Rرگبار، شاخص  هـاي فرسـايندگي        دقيقه اي  20اكثر شدت   بارش اتفاق افتاده بازاء حد    

 10 و 20، 30 حداكثر شـدت هـاي بـارش    كه برابر با حاصلضرب) تيپ اول، دوم و سوم Stanescu ( شاخص هاي
از . استفاده گرديـد  . مي باشد . ارش هاي جزئي در شدت هاي متناظر مربوطه       دقيقه اي در  مجموع حاصلضرب مقدار ب       

 (Onchev هستند، شاخص    بارندگيشدت و مدت    شاخص هاي گروه ششم كه مبتني بر استفاده از          
t

PR در . ،′=

 مـدت زمـاني    t ميليمتر در دقيقه بـوده و        18/0  ميليمتر و با شدت بيشتر از      5/9 مقدار بارش بيشتر از      Pاين شاخص   
از شاخص  هـاي     . مورد بررسي قرار گرفت كه در رگبارهاي حادث شده، هيچ يك حائز اين شرط واقع نشدند               ) است
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2d( تيپ اول و دوم Epema و Riezebosa  فرسايندگيگروه هفتم نيز، شاخص هاي 
KE و 

d
KE (انتخاب شدند .

 11در بخـش آخـر نيـز تعـداد          .  نيز قطر ميانه ذرات مي باشـد       dانرژي جنبشي كل رگبار و      KEدر اين دو شاخص     
كـارايي آنهـا در     شاخص ديگر بر اساس جمع بندي نتايج مرور منابع و احتماالت ديگر معرفـي شـدند تـا عملكـرد و                      

KE  ،5.2>KE   ،5>KE  ،TA.  ،2<1شـاخص هـاي     . تناسب با ميزان تلفات خاك بررسي گردد      
30AI ،

30AI  ،30IA  ،2

1
KE

ni

i
∑

=

=

  ،dKE.  ،2.dKE  و dKE د مورد استفاده قرار گرفتنـ هشاخص ها يي بودند ك. 

 30شي بارش، مقدار بارش، حداكثر شدت بارش        به ترتيب مقادير انرژي جنب     d و   KE  ،A  ،30Iها    در اين شاخص  
 .اي و قطر ميانه ذرات هستند دقيقه

 :ثبت اطالعات مربوط به مقدار، شدت و مدت رگبار ها
مجهز   باران نگارهمگام با پايش مقادير رواناب و رسوب كرت ها، اطالعات شدت رگبارها با استفاده از يك دستگاه

اطالعات رگبارهاي ثبت شده در حافظه دستگاه به كامپيوتر منتقل . بت گرديدندث) Data Logger(ديجيتالي  ثباتبه 
 ميليمتر بارش يك مورد ثبت زمان را 1/0تنظيمات باران نگار موجود در اين ايستگاه بگونه اي بود كه بازآء هر . گرديد

  .فاع بارش وجود داشت مورد ثبت ارت150 ميليمتري 15 براي يك بارش مثالبه همراه داشت و بدين شكل بطور 
 :آناليز و تجزيه و تحليل رگبارها جهت استخراج پارامتر هاي مورد نياز

جهت تعيين شدت هاي حداكثر بارش در پايه هاي زماني مختلف نياز به مقادير ارتفاع بارش در هر دقيقه از 
ايي قادر به پاسخ نيازهاي اين رگبار مي باشد، اطالعات باران نگارها به علت ثبت تراكمي مقادير بارش، به تنه

 در محيط نرم افزار Visual Basicدر اين بخش از مطالعات با استفاده از زبان برنامه نويسي بخش نمي باشند، لذا 
Excel برنامه اي تهيه شد تا با انجام عمل درون يابي ،)Interpolation( اين امكان را فراهم سازد تا مقدار بارش ،

اين برنامه بگونه اي طراحي شد تا پس از اجرا اطالعاتي از بارش نظير تاريخ .  زمان تعيين گرددبازاء هر دقيقه از
.  بارش را مشخص سازد–شروع، زمان شروع، زمان خاتمه، مدت بارش، مقدار بارش و نيز جدول مقادير جزئي زمان 

يبي اتخاذ شد تا مقدار ماكزيمم شدت ، ترتExcelهمچنين با استفاده از قابليت فرمول نويسي در محيط نرم افزار 
 .مالٌ مالك بررسي هاي بعدي واقع شداين محاسبات ع. بارش در پايه هاي زماني مختلف محاسبه و ارائه گردد

 :تعيين شاخص ها ي فرسايندگي باران اشاره شده
 از اطالعات حاصل از با توجه به ماهيت هر شاخص و عوامل موثر در برآورد آن، با استفادهدر اين بخش از تحقيق 

نمونه .  شاخص فرسايندگي باران براي هر رگبار تعيين و برآورد گرديد45تجزيه و تحليل هر يك از رگيارها، نهايتاٌ 
 .  آورده شده است2 در جدول شماره 05/11/84يكي از نتايج برآوردها، مربوط به رگبار مورخ 

 :ات خاك و شاخص هاي فرسايندگي بارانتلف ميان  همبستگيآناليزهاي آماري و بررسي روابط
به عنوان يك متغير وابسته بوده و ) Soil Loss(آنچه كه مسلم است در ميان پارامتر هاي موجود، تلفات خاك 

 يكي از آنها  بعنوان متغير هاي مستقلي هستند كه Rainfall Erosivity Indexes)(شاخص هاي فرسايندگي 
ابسته نشان خواهد داد، بنابراين براي تعيين بهترين شاخص فرسايندگي باران تعيين باالترين همبستگي را با عامل و

 براي اين منظور .  استالزاميمقادير ضرايب همبستگي بين مقدار شاخص فرسايندگي و مقدار تلفات خاك متناظرش 
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  آزمايشي ايستگاه تحقيقات حفاظت خاك كبوده عليا كرمانشاه  نتايج اندازه گيري مقادير حجم رواناب و ميانگين وزن رسوب در كرت هاي:1جدول شماره 
 ) درصد6شيب ( آيش -تيمار زراعت ديم 

 تاريخ رگبار رديف )گرم( وزن رسوب –شماره كرت  )ليتر( رواناب –شماره كرت 
 مقدار رگبار

 3 2 1 3 2 1 )ميليمتر(
1 83/08/27 8.63 31.07 38.84 23.30 1.24 1.75 1.51 

2 83/09/18 9.76 40.99 29.28 32.21 1.43 1.17 1.29 
3 83/10/05 22.18 93.16 99.81 83.18 5.59 6.49 5.82 
4 83/11/13 11.85 53.33 56.88 63.99 9.07 10.24 16.00 
5 83/11/19 22.04 112.40 132.24 138.85 25.85 33.06 26.38 
6 83/12/14 40 216.00 204.00 180.00 220.32 234.6 230.4 
7 83/12/21 16.57 84.51 74.57 69.59 9.30 7.83 6.26 
8 84/02/24 8.67 36.41 31.21 33.81 0.11 2.81 3.38 
9 84/07/09 8.43 36.67 42.99 32.88 2.20 3.22 2.63 

10 84/08/13 12.02 57.70 46.88 54.09 5.88 3.98 4.87 
11 84/10/02 27.2 89.76 73.44 65.28 26.03 25.70 24.81 
12 84/11/05 31.08 111.89 111.89 121.21 35.80 42.52 49.70 
13 84/12/17 12.36 63.04 66.74 55.62 9.46 8.01 6.40 
14 85/01/08 37.16 117.05 133.78 142.69 134.61 151.17 169.81 
15 85/01/28 13.39 32.14 28.12 34.14 8.68 9.00 11.95 
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 ايستگاه 05/11/1384 براي رگبار مورخ  باران شاخص هاي فرسايندگيج محاسبات نتاي:2جدول شماره 
 تحقيقات حفاظت خاك كبوده عليا

 مقدار

نماد 
شاخص 
فرسايندگي

رديف  مقدار

نماد 
شاخص 
 فرسايندگي

رديف  مقدار

نماد 
شاخص 

ندگييفرسا
رديف

3647.94 20R 31 680.86 8KE 16 21.12 5maxI 1 
5222.32 10R 32 377.52 9KE 17 20.4 10maxI 2 

89.57 2d
KE 33 528.57 10KE 18 18.74 15maxI 3 

227.21 
d
KE 34 0 25>KE 19 11.4 30maxI 4 

565.01 1>KE 35 261.47 10>KE 20 9.8 60maxI 5 

483.54 5.2>KE 36 12172.62 5EI 21 8.67 120maxI 6 

427.21 5>KE 37 11757.64 10EI 22 2.89 5.1I 7 

169.37 TA. 38 10800.89 15EI 23 4.12 2I 8 

4039.16 2
30AI 39 6570.45 30EI 24 478.87 1KE 9 

354.31 30AI 40 5648.28 60EI 25 572.62 2KE 10 

104.94 30IA 41 4997.00 120EI 26 337.49 3KE 11 

332185.09 2

1

KE
ni

i
∑

=

=
42 31.08 A 27 557.09 4KE 12 

1462.04 dKE. 43 647.09 mAI 28 485.80 5KE 13 

3708.76 2.dKE 44 4.75 20P 29 635.58 6KE 14 

917.96 dKE. 45 2918.35 30R 30 572.62 7KE 15 
 

جدول .ايب همبستگي و سطح معني داري هر يك تعيين گرديد، مقادير ضر)12نسخه  (SPSSنرم افزار با استفاده از 
 . نتايج بدست آمده را براي كليه شاخص هاي فرسايندگي مورد مطالعه نشان مي دهد3شماره 
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 بررسي تعيين ضرايب همبستگي ميان تلفات خاك و شاخص هاي مختلف فرسايندگي باران  نتايج:3 جدول شماره
 كبوده عليا كرمانشاهايستگاه تحقيقات حفاظت خاك  در

 رديف
شاخص 
 فرسايندگي

ضريب 
 همبستگي

سطح معني 
 داري

 )درصد(
 رديف

شاخص 
 فرسايندگي

ضريب 
 همبستگي

سطح معني 
 داري

 )درصد(
1 5maxI 0.201 0.04 24 30EI 0.708 0.000 

2 10maxI 0.225 0.04 25 60EI 0.721 0.000 

3 15maxI 0.234 0.016 26 120EI 0.225 0.04 

4 30maxI 0.445 0.00 27 A 0.641 0.000 

5 60maxI 0.573 0.00 28 mAI 0.646 0.007 
6 120maxI 0.591 0.001 29 20P 0.294 0.02 
7 5.1I 0.135 0.726 30 30R 0.592 0.01 
8 2I 0.160 0.541 31 20R 0.515 0.000 
9 1KE 0.674 0.001 32 10R 0.488 0.000 

10 2KE 0.672 0.001 33 2d
KE 0.565 0.000 

11 3KE 0.135 0.726 34 
d
KE 0.629 0.000 

12 4KE 0.591 0.001 35 1>KE 0.678 0.000 
13 5KE 0.676 0.001 36 5.2>KE0.686 0.05 
14 6KE 0.675 0.001 37 5>KE 0.651 0.001 
15 7KE 0.667 0.726 38 TA. 0.398 0.008 
16 8KE 0.664 0.001 39 2

30AI 0.710 0.000 
17 9KE 0.652 0.001 40 30AI 0.714 0.000 

18 10KE 0.674 0.001 41 30IA 0.700 0.000 

19 25>KE 0.117 0.264 42 2

1

KE
ni

i
∑

=

=
0.692 0.002 

20 10>KE 0.655 0.000 43 dKE. 0.688 0.000 
21 5EI 0.648 0.000 44 2.dKE 0.676 0.000 

22 10EI 0.623 0.000 45 dKE. 0.683 0.000 

23 15EI 0.636 0.726  
 

 :بحث و نتيجه گيري
  فرسـايندگي  شـاخص  شاخص فرسايندگي مورد مطالعه،      45بررسي نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه در ميان           

60EI     رين مقدار   درصد در ميان ساير شاخص ها از باالت        100 سطح احتمال معني داري       و 721/0 با ضريب همبستگي
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بررسـي  . همبستگي برخوردار است و بايد آن را به عنوان بهترين شاخص فرسايندگي براي اين منطقه در نظـر گرفـت                   
اكثر بـارش در  روند موجود در ميان مقادير بدست آمده نشان مي دهد كه شاخص هاي صرفاٌ مبتني بر مقدار شدت حد       

، همبستگي هاي ضعيفي با مقدار تلفات خاك دارند، با تغيير نوع            )6 تا   1شاخص هاي شماره    (پايه هاي زماني محتلف     
 تـا   1KE(شاخص ها از شاخص هاي گروه قبلي به شاخص هاي مبتني بر مقدار انـرژي جنبشـي بـارش بـه تنهـايي                        

10KE( ايش قابل توجهي در مقدار ضريب همبستگي ديده مي شـود، بطوريكـه حـداكثر آن مربـوط بـه شـاخص                       افز
معنـي    و سـطح   674/0با مقدار انرژي جنبشي بر اساس رابطه ارائه شده توسط عليـزاده بـا مقـدار                  10KEفرسايندگي  

ــه در شــــاخص هــــاي گــــروه        001/0داري  ــي باشــــد، ايــــن در حــــالي اســــت كــ   اول يعنــــي مــ
حـداكثر ضـريب    ) 120maxI تا   5maxI (شاخص هاي مبتني بر مقدار شدت حداكثر بارش در پايه هاي زماني مختلف            

امـا  .  اسـت  001/0 و سطح معني داري      591/0 با ضريب همبستگي     120maxIهمبستگي مربوط به شاخص فرسايندگي      
ل توجه در اين نتايح آن است كه به محض ورود همزمان مقدار انرژي جنبشي رگبـار و يكـي از شـدت هـاي              نكته قاب 

حداكثر بارش در پايه هاي زماني محتلف، شاهد روند رو به رشد همبستگي ها هستيم، اين امر در ايسـتگاه تحقيقـات                      
 به عنوان بهترين شاخص در نظـر        60EIحفاظت حاك روستاي كبوده عليا شرايطي را فراهم ساخته است كه شاخص             

 اسـت، ) Smith) 1978 و   Wischmeierاين مساله خود تاييدي بر نتايج تحقيقات انجـام يافتـه توسـط              . گرفته شود 
زيرا آنان نيز اعالم كرده بودند كه با ورود مقدار انرژي جنبشي رگبار در كنار مقدار شـدت حـداكثر بـارش، وضـعيت                        

تنها تفاوت موجود در اينجا مربوط به پايه زماني حداكثر شدت رگبار مي باشد، بطوريكـه                . ي ها بهتر مي شود    همبستگ
 دقيقه اي بر اساس آنچـه       30 دقيقه اي به مراتب بهتر از تاثير حداكثر شدت           60براي منطقه كرمانشاه اثر شدت حداكثر       

 فرسـاينده رگبارهـا     غيره و   فرسايندهمورد بررسي بخش    در  .  بيان داشته بودند، مي باشد     Smith و   Wischmeierكه  
كـه رونـد    نشان مـي دهـد   KE<10 و KE ،5.2>KE   ،5>KE ،7>KE<1نيز بررسي شاخص هاي   

 ميليمتـر   1حد آستانه شـدت       جنبشي بگونه اي است كه از      صعودي همبستگي ميان تلفات خاك و مقادير حدي انرژي        
 ميلمتر در سـاعت،     5 ميليمتر در ساعت مقدار همبستگي افزايش مي يابد، سپس در حد شدت              5/2در ساعت تا شدت     

اينگونه بنابراين  .  ميليمتر در ساعت ادامه پيدا مي كند       10مقدار همبستگي كاهش يافته و اين روند كاهش تا حد آستانه            
 ميلمتر در ساعت بيشـترين تـاثير را در تلفـات خـاك ايـن                5/2مي توان بيان داشت كه شدت هاي مساوي و بيشتر از            

 7 ميليمتر در ساعت و يا شدت هاي بيشتر از           1 جمله به معناي نفي تاثير مقادير شدت هاي بيشتر از            بيان. منطقه دارند 
ط نمود كه بيشترين تاثير مربوط به مقادير بيشـتر از حـد آسـتانه               ميليمتر در ساعت نيست، بلكه مي توان اينگونه استنبا        

 رگبارهاي منطقـه و بـه       وضعيتچگونگي بروز چنين رابطه اي تا حدود زيادي مرتبط با           .  ميليمتر در ساعت است    5/2
 هاي مقدار   در مورد شاخص هايي نيز كه مبتني بر استفاده از پارامتر           .بيان ديگر مربوط به الگوي بارش اين منطقه است        

ــور همزمــــــــــــــــان     ــدت بــــــــــــــــارش بطــــــــــــــ ــارش و شــــــــــــــ  بــــــــــــــ
 مقـادير  گروه   اين قابل قبول و مناسبي مي باشد، اما باز هم شاخص هاي              حد  همبستگي در  ضرايب مي باشند، كاركرد    

ش  شاخص هاي گروه آخر كه متاثراز استفاده توام انرژي جنبشي بار. دارند60EIهمبستگي كمتري نسبت به شاخص   
 ضـريب  بـاز هـم حـداكثر    نيـز  اينجـا   داراي همبستگي هاي خوبي هسـتند، امـا در  نيز ذرات بارش هستند ميانهو قطر   

 بـوده و بـه مراتـب كمتـر از ضـريب             688/0 بـا ضـريب همبسـتگي        .dKEهمبستگي موجود كه مربوط به شاخص       
 . مي باشد60EIهمبستگي مربوط به شاخص تركيبي 
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 :پيشنهادات
بر اساس نتايج اين تحقيق، پيشنهاد مي گردد تا در عرصه مديريت آبخيزهـا و اجـراي پـروژه هـاي حفاظـت خـاك و               
آبخيزداري، انجام  برخي از پروژه هاي عمراني و نيز انجام طرح هاي تحقياتي مرتبط با اين موضوع توسط افرادي كـه              

 :در ساير نقاط كشور هستند، موارد زير مد نظر قرار داده شودعالقمند به پيگيري اين مطالعات 
 استفاده از نقشه همفرسايندگي باران جهت مديريت فرسايش حوزه هاي آبخيز با استفاده از نقشه همفرسايي كه بر - 1

 .پايه بهترين و موثر ترين شاخص فرسايندگي باران توليد شده است
 ليات بيولوژيكي حفاظت خاك تعيين زمان مناسب براي اجراي عم- 2
 افزايش دقت و كارايي معادالت رگرسيوني برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از بهتـرين شـاخص فرسـايندگي                    - 3

 باران
 امكان واسنجي مدل هاي تجربي برآورد فرسايش و رسوب در ايران و امكان استفاده از شاخص هاي فرسـايندگي          - 4

 باران متناسب با شرايط ايران
  مكان يابي صحيح و انتخاب بهترين دوره زماني براي اجراي پروژه هاي عمراني- 5
  مطالعه و تعيين بهترين شاخص فرسايندگي باران در محدوده هاي اقليمي مشابه در سطح هر استان- 6
 افزايش طول دوره آمار برداري از وقايع بارش، رواناب و رسوب متناظر آنها - 7
 ت ها و تنوع دادن به كاربري هاي مختلف و استفاده از كالس هاي مختلف شيب اراضي افزايش تعداد كر– 8
  استفاده از باران سازهاي مصنوعي در اجراي طرح هاي تحقيقاتي مناطق خشك- 9

  كنترل ادواري دستگاه ثبات ديجيتالي بارش در محل ايستگاه هاي تحقيقاتي و امكان استفاده از دستگاه پيشرفته- 10
Disdrometer) جهت تعيين سرعت حد بارش و قطر ميانه ذرات بارش) ديسدرومتر يا پايشگر ليزري بارندگي 
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