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   منطقه بابلسر– با استفاده از پارامترهاي بارندگي  و برآورد شاخص فرسايندگي باران سيررب
  

   مرتضي دهقاني، سيدحسن احمديان و  مير خالق ميرنياء،داوود قربان پور

  ت مدرس،به ترتيب كارشناس ارشد آبخيزداري پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري كشور، استاديار گروه خاكشناسي دانشگاه تربي
 كارشناس ارشد آبخيزداري پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري كشورعضو هيئت علمي مركز تخقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران و 

  

  چكيده
يكي از معادالت جهت بـرآورد      ) USLE ( خاك معادله جهاني فرسايش  

از  يكـي  (R) شـاخص فرسـايندگي بـاران     . باشـد  يفرسايش خـاك مـ    
باشـد و معروفتـرين روش جهـت         يرهاي اصلي در اين معادله مـ      پارامت

 برآورد اين شاخص روش ويشماير است     
100

30EIR در اين تحقيق    =
بـا دوره آمـاري      سنج ثبات موجود در بابلسر     باران ابتدا با استفاده از آمار    

 هـر   Rانرژي جنبشي هـر بـاران و سـرانجام   ) 1966-1998( هسال 31
 سـاالنه بـراي     Rهـاي هـر سـال،        باران R از جمع . دست آمد ه  باران ب 
سنجي ساالنه ايسـتگاه تصـحيح        محاسبه و با توجه به آمار باران       بابلسر

 روزانـه، ماهانـه و سـاالنه       R هر باران،    Rبا توجه به مقادير     . شده است 
بـدين ترتيـب در      .دست آمد ه  هاي بارندگي ب  و پارامتر روابطي بين آنها    

با در نظر گـرفتن      است   بابلسردگي آنها همانند بارندگي     مناطقي كه بارن  
 R  هـر بـاران و يـا       Rتوپوگرافي، بـراي تخمـين       مشخصات اقليمي و  

از آنجـايي كـه    .توان از معادالت بدست آمده، اسـتفاده كـرد     يساالنه م 
بـــاران بـــيش از   در منـــاطق پرميـــزان شـــاخص فرســـايندگي  

1000)Mj.mm/ha/hr/yr (ميـزان ايـن     داد كه ، نتايج نشان    باشد يم 
  ..باشد مي) Mj.mm/ha/hr/yr(2/1245  بابلسرشاخص در منطقه
اي، انرژي جنبشـي، شـاخص    ه دقيق30 حداكثر شدت:واژگان كليدي 
  ، بابلسر، ويشمايرفرسايندگي باران

  
  مقدمه

فرسايش عبارتست از جدا شدن و انتقال ذرات از سطح خاك كـه ايـن               
در مـوثر   عوامـل   .  گيـرد  عمل ممكن است توسـط آب يـا بـاد صـورت           

پـذيري خـاك،     قدرت فرسايندگي باران، فرسـايش     شاملفرسايش آبي   
كـه   عـاملي  .گيـاهي و مـديريت    پوشـش  وضـعيت شيب و طول زمين،     

 بيشترين تأثير را بر فرسايش آبي دارد مقدار بارندگي و شدت آن اسـت             
)Wischmeier، 1978(.         شاخص فرسايندگي باران عبارتسـت از تـوان

 امروزه روابط متعددي براي محاسبه مقدار فرسـايش         .گي باران فرسايند
 .وجود دارد كه از بين آنها رابطه عمـومي اتـالف خـاك مهمتـر اسـت                

ـ    شاخص فرسايندگي باران   عنـوان يـك   ه در معادلـه جهـاني فرسـايش ب
 شاخص كميتي از توان فرسـايش بـاران در فرسـايش خـاك اسـتفاده              

ه خص تركيبي از مقدار باران ب     اين شا ). Wischmeier، 1978( شود يم
 Wischmeier( باشــد يصــورت انــرژي جنبشــي و شــدت بــارش مــ

،1978(.  
             KE=11/87+8/73log(I)                              )      1( رابطه 

                                           
1-Rainfall erosion index 

فاكتورهـاي مـؤثر در فرسـايش خـاك         و تطبيق هـر يـك از        شناسايي  
ــا شــرايط  اســاسبر ــالف خــاك ب ــوايي و آب   رابطــه عمــومي ات و ه

تـوان بـدون تعيـين     ياكولوژيكي هر منطقه يا كشور ضروري بوده و نم   
اك را بـه    مقادير هر يك از فاكتورهاي موجود در اين رابطه، اتالف خـ           

  نشان داده شده   USLEدر معادله    . محاسبه نمود  هر منطقه دقت براي   
ــارانكــه  ـــرهاي مهــم در) R( ضــريب فرســايندگي ب  يكــي از پارامت
هـدف از ايـن تحقيـق تعيـين         ي ميزان فرسـايش اسـت لـذا         گير هانداز

ــا    ــاط آن ب ــه بابلســر و ارتب ــراي منطق ــاران ب ــايندگي ب شــاخص فرس
 جا كه فـاكتور   از آن  .باشد پارامترهاي مختلف بارندگي و ارائه روابط مي      

R             به عنوان بزرگترين عامل همبستگي يا فرسايش خاك در اكثر دنيـا 
هـاي پيشـنهاد شـده       مورد روش  مطرح است لذا به شرح مختصري در      

  . شود پرداخته مين آبراي محاسبه 
Wischmeier ،1959 ( ــد ــت كردن ــهثاب ــي داراي  ك ــرژي جنبش   ان

بيشترين همبستگي بـا ميـزان خـاك تلـف شـده بـود و پـس از يـك                    
رگرسيون مركب به اين نتيجه رسيدند كه حاصلضرب انـرژي جنبشـي            

 با مقدار خاك تلف شده از       تواند يم اي باران  ه دقيق 30 شدت در حداكثر 
   :بعبارتي. )1372هادسون، ( همبستگي بااليي برخوردار باشد

  
  R = (ΣE .v) I30                                               ) 2( رابطه

  
 mm/hr بـه    اي باران مورد نظر    ه دقيق 30 حداكثر شدت  I30 كه در آن  

  .باشد مي mm  بهاران عمق بV و
 شــاخص ، ارائــه دادRمتفــاوتي را بــراي محاســبه هادســون شــاخص 

 mm/hr25هايي است كه شدت آنها بيش از هادسون فقط براي باران
 ارائه گرديد ) اي هحار( هاي منطقه زيمباوه  اخص براي باران  اين ش . باشد

  .)1368مورگان، (
شـاخص فرسـايندگي     ،طي تحقيقاتي نظيـر هادسـون     ) 1975( مورگان

  . در نظر گرفتmm/hr10 براي انگلستان را
ــتانه   ــا آس ــي م ــولينيmm/hr5/2وان آش و اپ ــتانه ) 1977(  و ب آس

mm/hr11368مورگان،  (اند هدر بلژيك را مالك قرارداد.(  
Lal )1976 (   هاي نيجريه براي محاسـبه     براساس تحقيقاتي روي باران

 اعالم كرد كه    EI30 را بهتر از شاخص    AIm  شاخص ،شاخص فرسايش 
 دقيقـه اي    5/7دت   حـداكثر شـ    Imمتر و   ان به ميلي   مقدار بار  Aدر آن   
  .باشد يباران م
ــور ــي  ) 1979( م ــا بررس ــاخص    35ب ــا ش ــرق افريق ــتگاه در ش  ايس
mm25EI> را پيشنهاد كرد  )Ulsaker و Onstad ،1984(.  
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محاسبه فرسايش خاك شاخص عمومي را براي ) 1985( چووان
  .  )Freimund ،1993 و Renardّ( پيشنهاد كرد

   .                                                                    R=P/St  
شاخصي را براساس نسبت مجذور حداكثر باران ماهانـه         ) 1960( فورنير

  ).1368مورگان،  (به باران متوسط ساالنه ارائه داد
شاخص ديگـري را براسـاس نسـبت مجـذور مجمـوع            ) 1977( آرنولدز

  .ران متوسط ساالنه در منطقه موركو پيشنهاد كردباران ماهانه به با
ناحيـه  (هاي آمريكـا تحقيقـاتي انجـام داد         روي باران  )1974( ادجي رن 
 1LA تيـپ   هـاي  بـاران  يناو توانست ب  ). نيا در كاليفر  Costal شمالي

اي برقرار   ه ساله رابط  2  ساعته با دوره برگشت    6 ساالنه و باران     R بين
   .نمايد
2.22.10                                                   )3( رابطه PR =  

  
هـاي مـالزي انجـام      اساس تحقيقاتي كه روي باران    رب )1974( مورگان
ـ     Rاي بين هداد، رابط ـ  ه روزانه و مقدار بـاران روزانـه ب ه دسـت آورد، ب
 نكه فقط باران روزهايي مورد استفاده قرار گرفت كه مقدار بارا           طوري

هـايي را بـه كـار بـرد كـه            بـاران  R متر در روز و نيـز      ميلي 50بيش از 
mm/hr 25I > بودند .  

  
  R= 16/64p – 173/82                              )          4( رابطه

  
 سـاالنه رابطـه زيـر را ارائـه نمـود           p سـاالنه و     Rوي همچنين بـين     

  ).1368مورگان، (
  

  R = 9/28 p –8838/15                                    )  5 (رابطه
  

Ateshian )1974( هــاي هــاوايي و آالســكا تحقيقــاتي روي بــاران
، توانست  بشي از رابطه ويشماير   دست آوردن انرژي جن   ه  انجام داد و با ب    
  :معادالت عبارتند از .)3( ارائه نمايد ندگي، روابط زير رابراي دو تيپ بار

)                      )    6( رابطه ) 2.2
24176.2

100
: pEI

  Iتيپ  =

)                          )  7( رابطه ) 2.2
24365.4

100
: pEI

   II تيپ =
  
 ايـن نتيجـه     هاي افريقاي غربي كـار كـرد و بـه         روي باران  )1977( رز

ساالنه رابطـه    متوسط ساالنه و باران متوسط       Rبين   توان يرسيد كه م  
  .)Freimund ،1993 و Renardّ( اي برقرار كرد هساد

  
  R=[(0/5p±0/05)]                                             )8( رابطه

  
ـ      طي تحقيقاتي كه روي باران     )1977( آرنولدز ه هـاي افريقـا و خاورميان

 باران  p(  ساالنه و شاخص فورنيز    R داشت به اين نتيجه رسيد كه بين      

P(ماهانــه  حــداكثر بــاران متوســط P و متوســط ســاالنه
p

=F
2

 (
)r=55/0(همبستگي ضعيفي  لذا او شاخص فـورنيز اصـالح       . وجود دارد 2
  ).Freimund ،1993 و Renardّ( شده را پيشنهاد كرد

                                                 )9( طهراب
P
p

F i
r

∑ 2

=  
  

  .بطه زير را برقرار نمود هر تيپ باران را R ساعته و24كولي بين باران 
  

2.2                                 ) 10( رابطه
24 )(

100
pCREI

st ==  
  
 سـاالنه و مقـدار بـاران متوسـط          R در منطقه هاوايي بـين       )1985( لو

  ).Freimund ،1993 و Renardّ( ير را ارائه كردز ساالنه رابطه
  

  R= 38/46+3/48p                                )           11( رابطه
  

  :دست آورده اران روزانه رابطه زير را بو ب EIالمباردي بين 
  

51.103.1                                            )  12( رابطه dVEI =  
  

  هامواد و روش
 ستفاده از معادلـه ويشـماير    اين تحقيق شاخص فرسايندگي باران با ا      در  

 براي محاسبه شاخص فرسايندگي باران به آمـار       .  شد اسبهمح) 2رابطه(
سـنجي   هـاي بـاران    در ايسـتگاه   و مقدار باران   اي باران  ه دقيق 30 شدت

  از سـازمان هواشناسـي كشـور بـراي          اين اطالعـات   ثبات نياز بوده كه   
تهيـه  اي   ه دقيقـ  10 صورته  بثبات موجود در بابلسر     سنج ايستگاه باران 

شـي هـر بـاران بـا اسـتفاده از           انرژي جنب تدا  پس از تهيه آمار اب     .گرديد
بـاران ضـرب    اي   ه دقيق 30 شدتمحاسبه شده، و در حداكثر      ) 1( رابطه

ـ            پـس از  . دسـت آيـد   ه  شده تا شاخص فرسايندگي بـاران مـورد نظـر ب
ه همان باران ب    R هر جزء باران آنها را با هم جمع نموده و            Rمحاسبه  

 سـاالنه   Rدر سـال،    باريـده    هـاي فـرو    بـاران  Rدست آمده و از جمع      
 R  بارنـدگي موجـود در سـالنامه مقـدار         حاصل شد و با توجه بـه آمـار        

سـپس شـاخص    . ساالنه با توجه به بارنـدگي سـاالنه تصـحيح گرديـد           
 ساله تصحيح شده و محاسبه      31فرسايندگي ايستگاه بابلسر براي دوره      

سـاالنه  ماهانـه و     روزانـه،    R هـر بـاران،      R با توجه به مقـادير       .گرديد
مقدار باران، باران روزانه، باران     ( هاي بارندگي و پارامتر  روابطي بين آنها  

سـاعته،  نه، باران ساالنه، حداكثر شـدت يـك       ماهانه، حداكثر باران روزا   
همچنـين   .دسـت آمـد   ه  ب ) ساعته 6 و   2،  1اي،   ه دقيق 30 حداكثر باران 

در نه  شاخص فرسايندگي ماها  هاي مختلف و     دوره برگشت  در Rمقدار  
  .دست آمده و بماههاي مختلف سال بررسي 

  
   و بحث نتايج

براساس روش كار ارائه شده نتايج مختلفي به دست آمد كه در ذيل به              
  شودشرح آنها پرداخته مي

   همان بارانRمقدار باران و * 
پس از محاسبه انرژي جنبشي هر باران، مقدار آن را در حداكثر شـدت              

ضرب نموده تـا مقـدار شـاخص فرسـايندگي          اي همان باران     ه دقيق 30
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فوق بهتـرين  آناليز رگرسيون، بين دو پارامتر پس از  . دست آيد ه  باران ب 
  . بودتوانيع معادله از نو

                                              )13( رابطه
%)97(

092.0 82.1

=
=

r
PR  

  
    روزانهRباران روزانه و * 

هـايي كـه در يـك روز اتفـاق          ن، مقدار باران   هر بارا  Rپس از محاسبه    
 نيـز انجـام     R براي هم   و نظير اين كار    يكديگر جمع نموده   افتاده را با  

 هر روزي از سال كه بارندگي در آن روز اتفاق بيفتـد را         Rاين  بنابر .شد
   .دست آورده توان با توجه به رابطه بين آن دو ب يم

                             )                 14( رابطه
%)95(

085.0 75.1

=
=

r
PR  

  
   ماهانه Rمقدار باران ماهانه و * 

هايي را كـه در يـك مـاه اتفـاق            مقدار باران  ، روزانه Rپس از محاسبه    
صـورت   R هم در مورد  ار  و نظير اين ك   يكديگر جمع نموده    با  فتاده را   ا

ريب  بـا ضـ    اي ه ماهانه رابط  R و   P پس از آناليز و تجزيه مقدار     . گرفت
  .دست آمده رگرسيوني خوب ب

49.10082.0                                         )15( رابطه PR=  
(r = 82%)                                                                

  
   ساالنهRباران ساالنه و * 

اي  هي شده رابطـ   ق افتاده، سع  هاي اتفا  از روي باران   Rپس از محاسبه    
دست آيد تا بتوان براي هر سال       ه   ساالنه و مقدار باران ساالنه ب      Rبين  

  .دگي باران را تخمين زدطور جداگانه شاخص فرساينه ب

                                   )         16( رابطه
%)72(

0002.0 31.2

=
=

r
PR  

  
   ساالنهRحداكثر شدت يك ساعته و * 
ـ   هدقيق 60 باران حداكثر شدت  بتدا براي هر    ا سـپس  . سـت آمـد   ده  اي ب

  ..  ساالنه آناليز رگرسيوني انجام گرفتRروي نتايج حاصله و 

                                       )     17( رابطه
%)81(
95.37 04.1

60

=
=

r
IR  

  
   ساالنهRحداكثر باران روزانه و * 

ن روزانه در هـر مـاه يـا         يكي از پارامترهاي قابل دسترسي، حداكثر بارا      
روزانـه وجـود    ي هر سال يك باران حداكثر       از طرفي برا  . باشد يسال م 

ان  سـاالنه نشـ    Rتوان تغييرات اين پارامتر را در برابر         يبنابراين م . دارد
   .داد

r=84%                              )  18( رابطه
4.1372+P84.11P11.0=R 24

_
24

2

   
  
   ساالنهRاي و  ه دقيق30حداكثر باران * 

 Pاي در هر سال آمـاري، بـين          ه دقيق 30  حداكثر باران  پس از محاسبه  
ــاعته و  ــيم س ــاري Rن ــاالنه در دوره آم ــ1998( ســال 31 س ) 1966ـ

  .شدايي برقرار  هرابط

                                          )19(رابطه 
%)87(

63.143 02.1
30

=
=

r
PR  

  
   ساالنهRاي و  هدقيق 60 حداكثر باران* 

 يـك   Pاي در هر سـال آمـاري بـين           ه دقيق 60بارانبا محاسبه حداكثر    
 از  شـكل معادلـه  كه ساالنه آناليز رگرسيوني صورت گرفت       Rساعته و   

  .نوع نمايي مشخص گرديد

                                           )20( رابطه
%)80(
77.77 04.1

60

=
=

r
PR  

  
   ساالنهRاي و  ه دقيق120حداكثر باران * 

             ســاعته و آنــاليز رگرســيوني   2اكثر بــاران پــس از محاســبه حــد  
  120 بـا افـزايش حـداكثر بـاران        يـد كـه   بين دو پارامتر مشـخص گرد     

  .يابد يافزايش م ساالنه نيز Rاي ميزان  هدقيق

                                     )    21(رابطه 
%)85(
04.54 001.1

120

=
=

r
PR  

  
  النه ساR ساعته و 6داكثر باران ح* 

 ساعته و محاسبه آنها براي هـر دوره  6هاي با مدت دوام  با تعيين باران  
بطـه برقـرار     سـاالنه را   R  ساعته و  6، بين باران    )1966ـ1998(آماري  
   .گرديد

                                  )        22( رابطه
%)82(
89.92 73.0

6

=
=

r
PR hr  

  
   فهاي مختل ساالنه با دوره برگشتRقدار م* 

     دوره برگشــت در واقــع عكــس احتمــال اســت و عبارتســت از تعــداد  
با مشـخص شـدن     . هايي كه بين وقوع دو حادثه مشابه وجود دارد        سال

اسـاس آن در    توان بر  يهاي مختلف م   ساالنه در دوره برگشت    Rمقدار  
  ).1جدول( ريزي نمود هامور مديريتي برنام

  هاي مختلف ـ ايستگاه بابلسررندگي ساالنه باران به ازاء دوره برگشت مقادير شاخص فرسايندگي و با)1 (جدول
  100  50  25  20  10  5  2  )سال(دوره برگشت 

  R مقدار
)Mj.mm/ha/hr/yr(  

5/1093  2/1679  6/2101  4/2529  6/2669  6/3115  3580  

  P) mm(  8/902  2/1033  1109  9/1175  1/1196  1/1256  7/1312 مقدار
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 و شــاخص متــربــه ميلــي) P (بارنــدگي ســاالنهبــا توجــه بــه مقــادير 
هـاي   در دوره برگشت )Mj.mm/ha/hr( بر حسب    فرسايندگي ساالنه 

توان  يدست آمد كه با استفاده از آن م       ه  اي ب  هرابط ،به سال ) T(مختلف
Rساالنه را براي هر دوره برگشتي تخمين زد  .  

                        ) 23(رابطه
%)99(

43.351187.405.5 _

=
+=

r
TPR  

  شاخص فرسايندگي ماهانه باران* 
توان گفت كه در بعضي از ماههاي سال         يم) 2( و   )1(با توجه به شكل     

 هـم خيلـي كوچـك       Rكه بارندگي خيلي كم و نزديـك صـفر اسـت،            
 خيلـي زيـاد اسـت و ايـن          R لكن در بعضي از ماههـا مقـدار       . باشد يم

هـاي سـپتامبر،    در ماه . باشـد  يدهنده باال بودن شدت بارندگي مـ       نشان
اكتبر، نوامبر و دسامبر كه به ترتيب ماههاي شهريور، مهر، آبـان و آذر              

كه بـراي ماههـاي آوريـل،        در حالي . اين موضوع مشهود است    هستند
و ژوئن كـه بـه ترتيـب ماههـاي فـروردين، ارديبهشـت و خـرداد                  مي
توان به خـاطر     يباشد و اين م    يم  از مقدار كمتري برخوردار    Rباشد   يم
  .گياهي خوب باشداهش شدت بارندگي و يا وجود پوششك
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عمل آمده توسـط محققـين در زمينـه فرسـايش،      ه  اساس تحقيقات ب  بر

ـ  700 ـ  800هـاي بـين   به باران حداكثر فرسايش مربوط متـر در   يميل

اين مقدار فرسايش عالوه بر مقـدار بـاران بـه توزيـع و              . باشد يسال م 
 بابلسـر ميزان باران متوسط سـاالنه در       . رندگي نيز بستگي دارد   شدت با 
بـاران   در منـاطق پر   Rكـه   جايي   و از آن  . باشد يمتر م  ي ميل 800حدود  

تـوان   يبنابراين م . باشد يدر سال م  ) Mj.mm/ha/hr (1000بيش از   
 بايـد بـيش   بابلسر باراني ساالنه در گفت كه طبق اصول كلي فرسايش  

ـ . ر تحقيق انجام شده اين نتيجه حاصل گرديـد         باشد، كه د   1000از   ه ب
در سال به   ) Mj.mm/ha/hr(23/1245ر در بابلس  Rكه ميزان    طوري

  .دست آمد
ـ   R ترهاي بارندگي و  در اين تحقيق روابطي بين پارام      دسـت  ه   ساالنه ب

آمد كه همه آنها به نسبت داراي ضريب همبستگي باال بوده و با توجه              
هـا بـراي   ، اكثـر روش امترهاي به كـار رفتـه     ها و پار  به گوناگوني روش  

 R توان براي تخمـين    مي ورسد،   ي منطقي و كاربردي به نظر م      منطقه
  .برد به كار مشابهو اكولوژيكي با شرايط آب و هوايي در ساير مناطق 
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  ماهانهR مقادير تجمعي درصد باران و)2 (شكل
  در ماههاي مختلف سال ايستگاه بابلسر

  در ماههاي مختلف سالR نمودار تغييرات باران و)2 (شكل
  ايستگاه بابلسر
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