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نقش تغییرپذیری اقلیمی برالگوی زمانی و مکانی فرسایندگی باران
(بررسی موردی :حوزۀ آبخیز فشند)
 علی اکبر نظری سامانی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 بهناز زرین؛ کارشناس ارشد آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 شهرام خلیقی سیگارودی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی .دانشگاه تهران.

چکیده
انرژی فرسایندگی باران ،فاکتوری مهم و تأثیرگذار بر جداسازی ذرات خاک و انتقال آنها میباشد و نقش مهمی در پتانسیل فرسایش
منطقه دارد .شاااخ های متفاوتی به منظور محاساا فرسااایندگی باران ارا ه شااد اند که بر م نای ویژگیهای باران از جمله مقدار،
شاادت ،مدت ،اندازۀ قطر قطر  ،انرژی جن شاای و یا ترکی ی از آنها میباشااند .همینیت تیییرات زمانی و مانی آن در برآورد مناطق
حساس ضروری میباشد و به منظور مدیریت و حفاظت خاک در حوز های آبخیز ،آگاهی از میزان فرسایندگی باران در شرایط مختلف
اقلیمی و تهی نقشااا فرساااایندگی در هر دور ضاااروری میباشاااد .در ایت پژوهش با هدع تنییت تأثیر شااارایط متفاوت اقلیمی بر
فرسایندگی باران در حوزۀ آبخیز فشند واقع در استان ال رز ،ابتدا از شاخ  SPIبه منظور تنییت دور های خشکسالی ،ترسالی و سال
نرمال آبی هر ایستگا استفاد شد .سپس اقدام به محاس شاخ  EI30در چهار ایستگا باران سنج ث ات و محاس شاخ فورنیه
اصالح شد در یازد ایستگا باران سنج منمولی و باران سنج ث ات در دور های مختلف اقلیمی شد و روابط هم ستگی بیت  EI30با
بارش  24ساعته ،بارش ساالنه و فورنی ا صالح شد برقرار شد .از ایت بیت ،بهتریت رابطه بیت شاخ  EI30و بارندگی ساالنه با R2
 =0.71انتخاب شد .سپس روشهای مختلف درونیابی زمیتآماری مورد مقای سه قرار گرفت و نق شههای پهنهبندی فر سایندگی باران
در دور های خشکسالی ،ترسالی ،سال نرمال آبی و در کل دورۀ آماری  79-91تهیه شد .نتایج نشان میدهد ،نقشههای خروجی مطابق
با الگوی تیییر پذیری اقلیمی ن شاندهندۀ بی شتریت میزان فرسایندگی باران در دورۀ تر سالی و کمتریت میزان آن در دورۀ خ شک سالی
می باشند .ال ته نتایج نشان دادند که فرسایندگی در فصل تابستان در دورۀ خشک بیشتر از دورۀ تر است و ایت مسئله به دن ال کاهش
پوشش حفاظتی زمیت در سالهای خشک خود موجب تشدید فرسایش در سالهای خشک می شود .در حالیکه تصور عمومی بر ایت
است که به دلیل خشکسالی فرسایش نیز کمتر خواهد شد.
کلید واژگان :تیییرات اقلیمی ،درونیابی ،فرسایندگی باران ،فورنی اصالح شد .SPI ،
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 .1مقدمه
مطالناتی که در زمین رابط تلفات خاک و آب و هوا در
مقیاس جهانی انجام شد است ،نشان میدهد که فرسایش
در جاهایی به حداکثر خود میرساااد که میانگیت بارندگی
مؤثر ساالن آن  300میلیمتر باشد .منظور از بارندگی مؤثر
مقدار بارانی اساات که در شاارایط مشااخ درج حرارت
بتواند مقدار منینی رواناب ای جاد نماید ] .[11فرساااایش
بارانی اثر متقابل دو عامل باران و خاک اسااات و تحت هر
شاارایطی میزان فرسااایش متأثر از هر دوی آنها میباشاد.
مقای س اثر یک رگ ارش با رگ ارش دیگر مقیا سی ن س ی از
قدرت فرسایندگی هر یک از آنها را بهدست میدهد و ایت
همان چیزی است که فرسایندگی نامید میشود .به ع ارت
دیگر فرساایندگی ،توانایی بالقوۀ باران در ایجاد فرساایش و
تابنی از خ صو صیات فیزیکی باران ا ست ] .[7شاخ هایی
به منظور بیان قدرت فرسااایندگی باران به عنوان تابنی از
خ صو صیات فیزیکی باران از ق یل انرژی جن شی ،شدت
بارندگی و مقدار باران پی شنهاد شد ا ست ] .[20شاخ
 ،EI30در ایالت متحدۀ آمریکا عمومیت دارد و حا صل ضرب
انرژی کل رگ ار و حداکثر شدت ث ت شد در مدت زمان
م شخ  30دقیقه ا ست .از جمله شاخ های دیگری که
مورد توجه محققان واقع شاااد اسااات ،میتوان به ، AI30
 𝐴√𝐼30 ، AI302اشااار نمود که متکی به روابط بیت مقدار
بارندگی ( )Aو حداکثر شاادت  30دقیقهای ( )I30هسااتند
] .[6از شاااخ های دیگر شاااخ فورنی اصااالح شااد
می باشاااد که از متوساااط بارندگی ماهانه و سااااالنه بهر
میگیرد ] .[1با بهر گیری از شااااخ فرساااایندگی ،EI30
نقش فرسایندگی کل کشور بهدست آمد است و بر اساس
آن بیشتریت فرسایندگی به ناحی خزری و پس از آن ناحی
سااااحلی جنوب و کمتریت مقادیر فرساااایندگی مربو در
مناطق کوهسااتانی ال رز و زاگرس و مناطق خشااک داخلی
به دساات آمد اساات ] .[10همینیت ] [5به منظور تنییت
فرسایندگی در سطح کشور ،از شاخ فورنی اصالح شد
در  1337ایسااتگا دارای آمار بیش از  20سااال اسااتفاد
نمودند .نق ش حا صل از برر سی و ضنیت فر سایندگی باران
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در سطح کشور در پنج کالس ناچیز (< ،)20کم (،)20-40
متوساااط ( ،)40-60ز یاد ( ،)60-90خیلی ز یاد (>)90
ط قهبندی شاااد .نتایج نشاااان دهندۀ بیشاااتریت مقادیر
فر سایندگی در ناحی ساحلی خزر ،ارتفاعات میانی زاگرس،
قسااامت هایی از ارتفاعات ال رز و ناحی سااااحلی جنوب
میبا شد و کمتریت مقادیر فر سایندگی متنلق به کویرهای
داخلی و مناطق محا به آن میبا شد [13] .از  64شاخ
مختلف برای محاس ا فرسااایندگی باران در سااطح کشااور
استفاد و روابط هم ستگی آنها با تلفات خاک را در هفت
ا ستان برر سی نمودند که در نهایت شاخ  EI30به عنوان
مناسبتریت شاخ انتخاب گردید و روابط هم ستگی بیت
شاخ  EI30با شاخ فورنیه ،فورنی اصالح شد  ،بارندگی
متوسط ساالنه و حداکثر بارندگی روزانه برقرار شد و بند از
تنییت شاااخ فورنی اصااالح شااد به عنوان شاااخ
انتخابی ،مقادیر  EI30در ای ستگا های فاقد آمار محا س ه و با
کمتریت خطا به روش ا سپالیت ،درونیابی صورت گرفت .با
توجاه باه اینکااه اکثر مطااالناات انجااام گرفتاه در مورد
فرسااایندگی تنها مربو به نحوۀ محاساا آن بود و کمتر
مطالناتی در مورد تیییرپذیری فرسااایندگی تحت شاارایط
مت فاوت اقلیمی ان جام گرف ته اسااات ،لذا در ایت پژوهش
محاسااا شااااخ فرساااایندگی باران با هدع بررسااای
تیییرپذیری مکانی و زمانی آن در دور های مختلف اقلیمی
به عنوان عامل فنال در فرسااایش خاک انجام گرفته اساات.
در ایت راب طه پس از م حاسااا ه فرساااای ندگی ا قدام به
پهنهبندی آن در دور های تر ،خشاااک ،نرمال و کل دورۀ
آماری شد و نقش دور های مختلف اقلیمی بر توزیع مکانی
و زمانی آن مورد بررسی قرار گرفت.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حوزۀ آبخیز فشااند واقع در اسااتان ال رز در ارتفاعات
شاامالی شااهرسااتان هشااتگرد در مختصااات جیرافیایی
˝ 50° 43΄ 40تا ˝ 50° 48΄ 30طول شرقی و ˝36° 02΄ 17
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تا ˝ 36° 06΄ 18عرض شمالی واقع شد است شکل (.)1
ارتفاعیتریت نقط آن کو طالقان واقع در شمال شرق ایت
حوضااه به ارتفا  3310متر از سااطح دریا و پسااتتریت
نقط ا ارتفاااعی آن در محاال خروجی حوز در جنوب
روستای فشند به ارتفا  1600متر از سطح دریا میباشد.
حداکثر مقدار شاایب در حوضااه بیشااتر از  60درصااد و
حداقل آن  5 -10درصاد میباشاد و جهتهای شایب در

حوضااا جنوبی اسااات .بارندگی که از فاکتورهای مهم
اقلیمی به شاامار میآید ،در ایت حوضااه بیشااتریت ریزش
 596میلیمتر و حداقل  217/5میلیمتر در نقا پسااات و
متو سط ریزش ساالنه به  427/4میر سد .محدودۀ مورد
مطالنه دارای  4ایستگا بارانسنج ث ات و  7ایستگا باران
ساانج منمولی میباشااد که مشااخصااات آنها در جدول
شمارۀ ( )1آمد است.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعاتی

جدول  .1مشخصات ایستگاههای آب و هواشناسی
شمار

نام ایستگا

نو ایستگا

ارتفا ()m

طول جیرافیایی ()deg

عرض جیرافیایی ()deg

1

زیدشت

باران سنج ث ات

1931

50 - 41

36 - 09

2

جوستان

باران سنج ث ات

2003

50 - 53

36 – 11

3

دهدر

باران سنج ث ات

2300

51 - 02

36 - 11

4

سد کرج

باران سنج ث ات

1613

51 - 05

36 - 56

5

ولیان

باران سنج منمولی

1740

50 - 50

36 - 02

6

گته د

باران سنج منمولی

2600

51 - 04

36 - 10

7

سرهه برغان

باران سنج منمولی

2234

50 - 57

36 - 03

8

زیاران

باران سنج منمولی

1700

50 - 30

36 - 06

9

فشند

باران سنج منمولی

1780

50 - 45

36 - 03

10

دیزان

باران سنج منمولی

1950

50 - 50

36 - 16

11

کردان

باران سنج منمولی

1410

50 - 50

35 - 57
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 .2.2روش تحقیق
در پژوهش جاری ابتدا به منظور کمیساااازی میزان
بارش و پایش و ضنیت خ شک سالی و تر سالی ،از شاخ
بارش استاندارد شد  )SPI( 1استفاد شد .با توجه به اینکه
با ا ستفاد از شاخ  SPIمیتوان آ ستان خ شک سالی و
ترسااالی را برای هر دورۀ زمانی تنییت کرد ،بنابرایت عالو
بر محا س شدت تری و خ شکی ،مدت آن را نیز میتوان
تنییت کرد .برای تنییت خشکی و تری در هر ایستگا یک
سی ستم ط قهبندی منیت برای مقادیر بد ست آمدۀ SPI
تنییت و منرفی شد است که بیانگر شدتهای متفاوتی از

تری و خشااکی در یک منطقه میباشااد ] .[8در ایت روش
در ابتدا توزیع آماری مناسااب بر آمار بلندمدت بارندگی
برازش داد میشااود منموالً برای ایت کار توزیع گاما در
نظر گرفته میشود ،سپس تابع تجمنی توزیع با استفاد از
احتماالت مساوی به توزیع نرمال ت دیل میگردد ].[3 ،17
در ایت تحقیق نیز ابتدا با وارد کردن مقادیر ماهان بارش
در نرم افزار  ،DIPمقادیر  SPIداد های بارش به صاااورت
ساالنه محاس ه شد .سپس بر اساس ط قات مختلف SPI

که بر اساااس نتایج مککی و همکاران ] [8در جدول ()2
ارا ه شد ا ست ،روند سالهای تر ،خ شک و نرمال در هر
ایستگا محاس ه شد.

جدول  .2ضرایب شاخص SPI

ط قه

بی نهایت مرطوب

مرطوب شدید

مرطوب متوسط

نرمال

خشکی مالیم

خشکی شدید

خشکی حاد

مقدار SPI

 2و بیشتر

 1/99تا 1/5

 1/49تا 1

 0/99تا-0/99

 -1/49تا -1

 -1/99تا -1/5

 -2و کمتر

کد ط قه

7

6

5

4

3

2

1

سپس به منظور محاس فرسایندگی باران در هر یک
از دور های ترسااالی ،خشااکسااالی ،سااال نرمال آبی و کل
دورۀ آماری ،ابتدا از آمار داد های رگ ار حاصااال از چهار
ای ستگا باران سنج ث ات (زید شت ،جو ستان ،دهدر ،سد
امیرک یر) با اسااتفاد از رابط ( )1در یک دورۀ آماری 12
ساااله ( )79-91اسااتفاد شااد .در رابط مذکور)EI30( R ،
حاصاال ضاارب مجمو انرژی یک رگ ار ( )Eدر حداکثر
شدت  30دقیقهای ( )I30میباشد ]:[15

به طور رایج انرژی جن شی باران بر پای شدت باران
محاس ا ه میشااود زیرا شاادت باران تابنی از قطر قطرات
باران یا در واقع تابنی از جرم قطرات باران و سرعت نهایی
آنها میبا شد و بنابرایت متنا سب با انرژی جن شی باران
خواهد بود .رابطههای متنددی برای محاس آن ارا ه شد
اساات .در ایت پژوهش از رابط ویشاامایرو اساامیت که بر
ا ساس مطالنات الوز و پار سون بهد ست آورد اند ا ستفاد
1
شد:

𝑚∑[𝑅 = 𝑛 ∑𝑛𝑗=1
] 𝑘) 𝑘=1(𝐸)𝑘 (𝐼30

𝐼 𝐾𝐸 = 11.87 + 8.73 log10

()1

1

 Rبر حسااااب ( )MJmm/h/ha/yearمقاادار عاااماال
فرسایندگی در کل دورۀ آماری میباشد که در آن  nبرابر
تنداد ساااالهای دورۀ آماری m ،برابر تنداد رخدادهای
فر سایند در یک سال منیت EI30 ،شاخ فر سایندگی
باران برای هر رخداد مجزا است.
Standardized Precipitation Index

1

()2

که در آن  Iشدت بر ح سب میلیمتر در ساعت و KE

انرژی جن شااای باران بر حسااااب ژول بر متر مربع در
میلیمتر باران اساات .در بساایاری از مناطق ،آمار باران
نگاری به اندازۀ کافی در اختیار نی ست که بتوان بر ا ساس
آنها نقشااههای فرسااایندگی باران را تهیه کرد .در ایت
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شرایط سنی می شود در ای ستگا هایی که آمار باران نگار
وجود دارد و میتوان شاااخ فرسااایندگی را در آنها
محا س ه کرد ،بیت ایت شاخ و یکی دیگر از پارامترهای
منمول بارندگی هم ستگی برقرار کرد ،سپس با استفاد
از ایت هم ستگی و روشهایی مانند منادالت رگر سیون و
روشهای درونیابی زمیتآماری شاااخ فرسااایندگی را
برای دیگر ن قا تخمیت زد .از جم له ایت شاااااخ ها،

شااد وسااپس پهنهبندی فرسااایندگی بهطور جداگانه برای
هر دورۀ اقلیمی بهدسااات آمد .در ایت پژوهش به منظور
په نهب ندی فرسااااای ندگی باران در هر دورۀ اقلیمی از
روشهای درونیابی اسااتفاد شااد .بدیت ترتیب که ابتدا
ویژگیهای آماری مقادیر فرسااایندگی در هر دورۀ اقلیمی
با اسااتفاد از نرم افزار  SPSS 16.00بررساای شااد و به
منظور تشخی نرمال بودن داد ها از آزمون کولموگروع-

شاخ فورنی اصالح شد میباشد ،بنابرایت با استفاد از
آمار ماهانه و ساااالن ایسااتگا های باران ساانج منمولی و
ث ات اقدام به محاس شاخ فورنی اصالح شد شد:

اسمیرنوع استفاد شد .سپس داد ها برای درونیابی وارد
نرم افزار  ARCGIS9.3شاااد .با تو جه به نر مال ن ودن
داد ها ،با اساااتفاد از لگاریتمگیری ،داد ها نرمال شاااد و
ساااپس به چهار روش کریجین  1،کوکریجین 2با متییر
کمکی ارتفا ای ستگا  ،عکس فا صل وزندار3و توابع شنا
محور4درون یابی صاااورت گرفت .بدیت صاااورت که ابتدا
واریوگرام داد ها تر سیم شد ،خ صو صیات نیم تیییر نماها

()3

2
∑12
𝑖𝑝 𝑖=1

∑12
𝑃 𝑖=1

=𝐹

در ایت رابطه pi ،متو سط بارندگی بر ح سب میلیمتر در
ما  iا ست و  Pمتو سط بارندگی ساالنه بر ح سب میلیمتر.
سپس با جاگذاری شاخ فورنی اصالح شد در رابط ()4
که برای مناطق فاقد داد های تف ضیلی رگ ار پی شنهاد شد
است ،عامل  Rبرای ایستگا های مورد نظر محاس ه شد ].[1
()4

𝑅 − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0.264 𝐹1.5

همینیت به منظور اصاااالح اثر برع ،اقدام به تفکیک
روزهای با بارش برع شد و تنها از مقادیر روزهای با بارش
باران اسااتفاد شااد .در مرحل بند برای به دساات آوردن
شاخ  EI30در ای ستگا های باران سنج منمولی و فاقد
داد های باران نگار ،روابط هم ستگی بیت شاخ EI30
به عنوان متییر وابسااته و شاااخ های بارش  24ساااعته،
بارش ساالنه و فورنی اصالح شد به عنوان متییر مستقل
در ایستگا های باران سنج ث ات برقرار شد .سپس از روابط
رگرساایونی بهدساات آمد برای تنمیم شاااخ  EI30در
ایستگا های باران سنج منمولی استفاد شد .بدیت صورت
که شاخ مورد نظر در دور های تر سالی ،خ شک سالی،
سااال نرمال و کل دورۀ آماری برای هر ایسااتگا محاس ا ه

Kriging
Cokriging

در کل دورۀ آماری از جمله شیب کم و رفتار سهمی گونه
در نزدیکی م دأ مختصااااات ،افزایش منظم منحنی با
افزایش فا صله تا ر سیدن به حد آ ستانه ،شیب کم ق سمت
میانی نیم تیییر نما ،رسیدن به سقف منیت و اثر قطنهای
کم برر سی شد که بیانگر منا سب بودن آنها برای انجام
روشهای درونیابی ا ست .به منظور ارزیابی میزان دقت و
انت خاب بهتریت روش ،از روش ریشااا م یانگیت مرب نات
خطا ،)RMSE(5ا ستفاد شد .بدیت صورت که رو شی که
دارای کمتریت میزان  RMSEبود ،به عنوان برتریت روش
شناخته شد.

 .3نتایج
با محاس شاخ فرسایندگی  EI30در چهار ایستگا
باران سنج ث ات ،روابط رگر سیونی با فورنی ا صالح شد ،
بارش  24ساعته و بارش ساالنه به عنوان متییر م ستقل
در روابط ( )7( ،)6و ( )8بهد ست آمد .نتایج ن شان دهندۀ
بی شتریت میزان هم ستگی شاخ

فر سایندگی با بارش

Inverse Distance Weighting
Radial Basis Function
Root Mean Square Error
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ساالنه با باالتریت ضریب هم ستگی ) ( R2=0.71شکل
( )2در ایت منطقه بود.
𝑟 2 = 0.34

()5
()6

𝑟 2 = 0.61

𝑅 = 2.6796𝐹 0.9633

𝑟 2 = 0.71

()7

𝑅 = 0.0073𝑃1.7116

در روابط ارا ه شااد  R ،شاااخ فرسااایندگی باران بر
حسب ( p ،)MJmm/h/ha/yearبارش  24ساعته بر حسب
( )mmو  Pبارش ساالنه بر حسب ( )mmمیباشد.

𝑅 = 0.0246𝑝2 − 0.0076𝑝 + 9.1424

شکل  .2نمودار همبستگی بارش ساالنه با فرساینگی باران

لذا با تنمیم رابط ( )7به بارش ساااالن ایسااتگا های
باران ساانجی به عنوان رابط م نا ،مقادیر فرسااایندگی در
هر دورۀ اقلیمی برای آنهااا نیز تنییت شااااد .رونااد
فرسایندگی در دور های ترسالی ،خشکسالی ،سال نرمال
و کل دورۀ آماری در جدول ( )3نشان داد شد است.
پس از نرمالساااازی مقادیر فرساااایندگی در هر دورل

اقلیمی ،ترسیم واریوگرام و بررسی خصوصیات نیم تیییرنما،
بهتریت روش درونیابی برای هر دور انتخاب شد .در نهایت
مطلوبتریت روش و نقشاههای پهنهبندی و الگوی تیییرات
مکانی فرسااایندگی در دور های مختلف اقلیمی به دساات
آمد جدول ( )4و شکل (.)3

جدول  .3وضعیت فرسایندگی در دورههای تر -خشک -نرمال در ایستگاههای باران سنجی
فرسایندگی در دورۀ تر

فرسایندگی در دورۀ خشک

فرسایندگی در دورۀ نرمال

)(MJmm/h/ha/year

)(MJmm/h/ha/year

)(MJmm/h/ha/year

55/13

193/39
219/58

ردیف

ایستگا

1

زیدشت

226/30

2

جوستان

310/38

162/04

3

دهدر

194/99

93/69

123/93

4

سد کرج

243/51

129/20

198/66

5

سرهه برغان

256/63

82/14

135/55

6

زیاران

192/71

54/32

147/61

7

ولیان

196/95

33/98

139/39

8

گته د

430/26

69/71

203/93

9

کردان

210/23

94/65

164/77

10

دیزان

582/37

118/82

326/63

11

فشند

186/64

29/90

117/89
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 ارزیابی روشهای درونیابی در دورههای اقلیمی متفاوت.4 جدول

RMSE

)تابع (توان

نو

روش

144/5
135/2
125/2
118/4
30/63
29/46
26/1
31/82
43/57
31/03
38/04
36/26
43/21
34/39
35/2
36/55

1

IDW

Inverse Multiquadric

-

J - Bessel

Distinctive

Rational

Distinctive

3/99
Completely Regularized Spline

-

Ordinary

Circular

Distinctive

Gaussian

3/8
Completely Regularized Spline

-

Distinctive

Stable

Ordinary

J - Bessel

3/19
Completely Regularized Spline

-

Simple

J - Bessel

Simple

J - Bessel

RBF

کریجین
کوکریجین

دورۀ اقلیمی

ترسالی

IDW
RBF

کریجین
کوکریجین

خشکسالی

IDW
RBF

کریجین
کوکریجین

نرمال

IDW
RBF

کریجین
کوکریجین

)d(  کل دورۀ آماری،)c(  دورۀ نرمال،)b(  دورۀ خشک،)a(  پهنهبندی فرسایندگی در دورۀ تر.3شکل

دورۀ آماری
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همانطور که نشاان داد شاد اسات ،بیشاتریت میزان
فرسااایندگی در دورۀ تر ( )aدر بخشهای شاارق و شاامال
شرق ،در دورۀ خ شک ( )bبخشهای جنوب شرق و شمال
شرق ،در دورۀ نرمال ( )cو کل دورۀ آماری ( )dدر بخشهای
شمالی میباشد.

 .4بحث و نتیجهگیری
روند فرسااایندگی در دور های تر و خشااک در شااکل
( )4ن شان داد شد ا ست و همانطور که قابل ا ستن ا
اساات مقادیر فرسااایندگی طی دور های ترسااالی دارای
نو سانات سینو سی ا ست و در ای ستگا های مختلف دارای

روند یکسانی نمیباشد .در حالی که طی دور های خشک
دارای روند تقری اً خطی ا ست که ممکت ا ست نا شی از اثر
ارتفا  ،مخت صات جیرافیایی ،شرایط محلی و الگوی بارش
منطقهای ایستگا بر فرسایندگی باشد.
همینیت میزان فر سایندگی نیز با آزمون  tم ستقل از
نظر آماری بررسی شد .تفاوت فرسایندگی در دورۀ ترسالی
و خشکسالی مننیدار است ( .)p<0.05به طوری که میزان
فرسایندگی در دورۀ ترسالی  2/6برابر فرسایندگی در دورۀ
خشااکسااالی میباشااد .همینیت اختالع فرسااایندگی در
دورۀ خ شک با دورۀ نرمال نیز مننیدار شد ( .)p<0.01اما
فرسایندگی در دورۀ ترسالی و دورۀ نرمال مننیدار نیست
(.)p=0.51

شکل  .4روند فرسایندگی در دورههای تر و خشک

با توجه به شکل ( ،)5بی شتریت مقادیر فر سایندگی در
هر دو دورۀ تر و خشک متنلق به فصل بهار و کمتریت آن
متنلق به فصل تابستان است و همانطور که در شکل ()6
ن شان داد شد ا ست ،فر سایندگی در ما های فروردیت و
اردی ه شت دارای بی شینه و در ما های مرداد و دی دارای
کمینه اساات که علت آن ایت میباشااد که بیشااتر حجم
بارش در ما های سرد سال (آذر تا اسفند) در منطق مورد
مطالنه به صورت برع است و در ما های گرم )به خصوص
مرداد( م قدار بارش بسااا یار کم اساااات .اگر چه رو ند

فر سایندگی در ف صل تاب ستان در دورۀ خ شک بی شتر از
دورۀ تر اساات ،همینیت ما های شااهریور ،مهر ،آذر و دی
دارای فرسایندگی بیشتری در دورۀ خشک نس ت به دورۀ
تر می باشاااند ،لذا در ما های مذکور خطر فرساااایش در
دور های خ شک بی شتر ا ست .ایت م سئله به دن ال کاهش
پوشااش حفاظتی زمیت در سااالهای خشااک خود موجب
تشادید فرساایش در ساالهای خشاک میشاود علیرغم
ت صور عمومی از اینکه به دلیل خ شک سالی فر سایش نیز
کمتر خواهد شد .روشت است که تیییر در مقدار بارش به

فرسااایندگی فصاالی و ماهانه مطابق با الگوی تیییرپذیری
اقلیمی دارای مقادیر بیشاااینه در دورۀ تر و مقادیر کمینه
در دورۀ خشاااک می باشاااد ،اما نتایج نشاااان میدهد

علت خا صیت ارتجاعی بیت بارندگی و فر سایندگی موجب
تیییر در فرساااایندگی باران خواهد شاااد .همینیت علت
تفاوت فرسایندگی در دور های تر و خشک عالو بر میزان
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بارش که مو جب افزایش فرساااای ندگی در دور های تر
می شود میتواند تحت تأثیر شدت باران ،فرکانس باران یا
الگوهای فصلی بارش باشد که موجب افزایش فرسایندگی
در دور های خشک میشود .لذا میتوان بیان نمود افزایش
فرسااایندگی در طی دور های تر ناشاای از افزایش بارش و
افزایش فرسااایندگی در طی دور های خشااک ناشاای از
باران هایی با شااادت بیشاااتر اسااات 14 ،9 .و  ]2نیز

احتمال وقو رگ ارهای بیشاتر بیان کرد اند (به خصاوص
در اقالیم مدیترانهای) ،که در ایت فصل پوشش گیاهی کم
می باشاااد و در نتیجه احتمال فرساااایش خاک افزایش
می یابد .بنابرایت یافته های ایت تحقیق تا حدودی متفاوت
با محققانی نظیر  14 ،9و  ]2میبا شد ،زیرا بر ا ساس ایت
تحقیق فصااال ب هار و به خصاااوص ما های فروردیت و
اردی ه شت دارای بی شین فر سایندگی میبا شند .علت ایت

تیییرپذیری زمانی و مکانی فرسااایندگی باران را در اقالیم
مختلف نظیر سوییس ،فرانسه و یونان بررسی کرد اند .ایت
محققیت ما های فصل پاییز را فرسایند تریت ما های سال
و ما های فصااال تابساااتان را به عنوان ما هایی که دارای
حداقل فرساااایندگی میباشاااند ،بیان کرد اند .همینیت
علت بیشاااتر بودن فرساااایندگی باران در فصااال پاییز را

امر ایت میبا شد که همانطور که ق الً ذکر شد در منطق
مورد مطالنه بیشاااتر حجم بارش از ما آبان تا بهمت به
صااورت برع میباشااد ،لذا فرسااایندگی باران تا حدودی
کاهش می یابد و فصااال پاییز بند از فصااال بهار دارای
بیشتریت مقدار فرسایندگی میباشد.

شکل  .5نمودار فرسایندگی فصلی

شکل  .6نمودار فرسایندگی ماهانه
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در پایان با در نظر گرفتت ایسااتگا فشااند در منطق
مطالناتی به عنوان ای ستگا م نا ،روند مقادیر فر سایندگی
با در نظر گرفتت مقادیر شاخ  SPIدر شکل ( )7ن شان
داد شااد اساات ،لذا مقدار فرسااایندگی مطابق با الگوی

تیییرپذیری اقلیمی در دور های تر و خ شک میبا شد و از
آن ت نیت میکند ،به طوری که در سااال تر ()1385-86
بیشین فرسایندگی و در سال خشک ( )1386-87کمین
فرسایندگی مشاهد میشود.

شکل  .7نمودار روند تغییرات فرسایندگی با شاخص  SPIدر حوضۀ فشند

تحقیق انجام شاااد در برزیل ] [19نیز نشاااان داد در
مناطق گرمسااایری و نیمه گرمسااایری برزیل ،افزایش در
مقدار بارش برای ف صول خا صی از سال ( ف صول پرباران)
ممکت است با خطر آسیب رساندن به یکپارچگی فیزیکی
خاک همرا باشااد .با توجه به نتایج بهدساات آمد فاکتور
بار ندگی ساااااال نه بیشاااتریت میزان هم ساااتگی را با
فرسااایندگی باران در ایت منطقه دارا میباشااد .با توجه به
اینکه تیییرات شاااخ فرسااایندگی بسااتگی به منطق
جیرافیایی ،مقیاس ،شارایط محلی ،الگوی بارش منطقهای
و  ...دارد ،نمیتوان نتایج یک منطقه و اقلیم را به منطقه و
اقلیم دیگر تنمیم داد .با توجه به ن تایج بهدسااات آمد
بیشاااتریت نرر فرساااایندگی متنلق به دورۀ تر و کمتریت
متنلق به دورۀ خشاااک می باشاااد .اما لزوماً به من نای
آسیبپذیری بیشتر خاک در مقابل فرسایش نمیباشد ،به
دلیل اینکه خاکهای خشاااک نسااا ت به خاک مرطوب
بسیار مستند به فرسایش آبی هستند چراکه نفوذ آب ،هوا
را در بیت خاکدانهها ف شرد کرد و موجب بیث ات شدن
و شااکساات خاکدانهها میشااود و در نتیجه خاکدانهها به
راحتی توساااط رواناب ساااطحی حمل میشاااوند ].[16

همینیت انت ظار میرود افزایش بارش در دورۀ ترساااالی
اثرات مث ت بر احیای پوشااش گیاهی داشااته باشااد .ایت
تیییر ممکت اسااات اثرگذار بر ساااایر فاکتورها از ق یل
پو شش محافظ ( Cدر  )RUSLEبا شد ،به طوریکه به ود
شرایط پوشش منجر به کاهش فاکتور  Cشود و در نتیجه
نرر فر سایش خاک تا حدودی کمتر شود ] .[21همینیت
به منظور ارت ا بیت فرسایندگی و میزان تولید رسوب نیز
مقایسااهای تط یقی با عمق رسااوبات پشاات ساااز های
آبخیزداری حو ضه ف شند ] [18انجام گرفت که بر ا ساس
آن عمق ر سوبات در سال آبی  1385-86که سال شدیداً
تر برای حوزۀ مورد مطاالناه محساااوب میشاااود32 ،
سااانتیمتر و عمق رسااوبات در سااال آبی  1386-87که
سال شدیداً خشک میباشد 40 ،سانتیمتر میباشد .عدم
همخوانی بیت شاخ فرسایندگی با عمق رسوبات ان اشته
شد حاکی از آن ا ست که فرآیند حمل و ان ا شت ر سوب
بساایار پییید اساات و مفاهیمی همیون نساا ت تحویل
رساااوب ،باز توزیع و باز حر کت (ح مل و توزیع م جدد)
ر سوب در سی ستم یک آبخیز حاکم ا ست .بنابرایت امکان
انط اق بیت عمق رسوبات پشت ساز ها با دور های اقلیمی
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 بنابرایت با توجه به اینکه تیییرات بارش.[4] خواهد شاااد
 افزایش شااادت) همیشاااه تقویت کنندۀ،(افزایش مقدار
 بنابرایت به منظور برنامهریزی های،فرساااایندگی اسااات
بلندمدت کاراتر برای اجرایی کردن عملیات حفاظت خاک
،( به ویژ توالی اجرای عمل یات های مختلف ساااااز ای
بیولوژیک و مدیریتی) نیاز به انجام مطالن نقش تیییرات
زمانی و مکانی و در نظر گرفتت الگوی بارش منطقهای به

 لذا افزایش مقدار فرسایندگی لزوم ًا.بسیار سخت میباشد
به مننای افزایش میزان تولید ر سوب نی ست اگرچه عامل
[ یکی از پی شگامان12] .فنال و تأثیر گذار بر آن میبا شد
مطالن اثرات تیییرات آب و هوایی بر پتانسیل فرسایندگی
 تیییر در الگوی بار ندگی را مهمتریت عوا مل آب و،باران
 با در، لذا در نهایت.هوایی در فر سایش خاک ذکر کرد اند
 ممکت اسااات،نظر گرفتت اثرات دور های مختلف اقلیمی

ویژ تأثیر شدت بارش در تیییرات بالقوۀ فرسایندگی باران
.و فرسایش خاک در هر منطقه ضروری است

در بلندمدت سیستمهای کشاورزی و کاربریهای مختلف
برای انط اق با تیییرات و شااارایط مختلف اقلیمی تیییر
کنند که منجر به تیییرات پییید ای در فرساااایش خاک

References
1 Arnoldus, H.M.J. (1977). Methodology used to determine the maximum potential average annual soil loss due to sheet
and rill erosion in Morocco. FAO Soils Bull, 34,39 51.
2 Diodato, N., Bellocchi,G., Nunzio R, Nunzio and M. Guadagno, F. (2016). Modeling the rainfall erosivity of the
Rhone region (Southeastern France) Associated with climate variability and storminess. Hindawi Publishing
Corporation. Article ID 7626505, 9 pages.
3 Edwars D.C. and Mckee T.B. (1997). Characteristics of 20th century drought in the united states at multiple time
scales. Department of Atmospheric Science Colorado State University Fort Collins, CO 80523-137. Atmospheric
Science Paper No. 634. Climatology Report No. 97-2
4 Favis-Mortlock, D.T. Savabi, M.R. (1996). Shifts in rates and spatial distributions of soil erosion and deposition under
climate change. In: Anderson, M.G. Brooks, S.M. (Eds.). Advances in Hillslope Processes. Wiley, Chichester, UK,
529–560pp.
5 Hakimkhani, S., M.H. Mahdian, M., Arabkhedri and D. Ghorbanpoor. (2005). Investigating rainfall erosivity in Iran.
3rd Erosion and Sediment National Conference, 28-31 August, Tehran, Iran.
6 Hemmati, M., D., Nikkami, H., Ahmadi. G., Zehtabian and M, Jafari. (2009). Determining appropriate rainfall
erosivity index in a cold semi-arid region of Iran, case study: Kermanshah province. Watershed Engineering and
Management, 1(1), 21-31.
7 Hudson, N. (1995). Soil Conservation. (3rd edition) B. T.Batsforf Limited, London. 391 p.
8 McKee, T.B., Doesken, N.J. and Kleist, J. (1993). The relation of drought frequency and duration to time scales.
Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology. Anaheim, California, 17-22 pp.
9 Meusburger, K., Steel, A., Panagos, P., Montanarella, L. and Alewell, C. (2012). Spatial and temporal variability of
rainfall erosivity factor for Switzerland. Hydrology Earth System Sciences, 16, 167–177.
10 Mokhtarzadeh, M. (1988). Determining erosivity factor of Wischmeier equation for Iran. MSc thesis, Faculty of
Agriculture, Tarbiat Modares University, 125 pages.
11 Morgan, R.P.C. (1995). Soil Erosion and Conservation. Addison- Wesley, London,198 p.
12 Nearing M. (2001). Potential changes in rainfall erosivity in the US with climate change during 21st century. Soil
and Water Conservation, 56,229–232.

1398  بهار،1  شمار،72  دور، مجله منابع ط ینی ایران،مرتع و آبخیزداری

290

13 Nikkami, D., Mahdian, MH. (2014). Investigating Rainfall Erosivity Index Map in Iran, Journal of Watershed
Engineering and Management, Volume 6, Issue 4,364-376.
14 Panagos, P., Ballabio, C., Borrelli, P., Meusburger, K. (2016). Spatio-temporal analysis of rainfall erosivity and
erosivity density in Greece. Catena, 137, 161–172.
15 Renard, K.G. G.R., Foster, G.A., Weesies, D.K. McCool and D.C. Yoder. (1997). Predicting soil loss by water: a
guide to conservation planning with the revised soil loss equation (RSULE). Handbook,Vol. 703, US Department of
Agriculture, Washington, DC, USA. 65 p.
16 Sauerborn, P., Klein, A., Botschek, J., Skowronek, A. (1999). Future rainfall erosivity derived from large-scale
climate models: methods and scenarios for a humid region. Geoderma, 93 (3–4), 269–276.
17 Sonmez F.K., Komuscu A.U., Erkan A. and Turgu E. (2005). An Analysis of Spatial and18- Temporal Dimension
of Drought Vulnerability in Turkey Using the Standardize Precipitation Index. Natural Hazards 35:,243-264
18 Teimurian, T. (2014). Source study of sediment in small dams for determination of erodibility of watershed. M.Sc.
thesis, University of Tehran, 115p.
19 Viola MR, Mello CR, Chou SC, Yanagi SN, Gomes JL. (2014). Assessing climate change impacts on Upper Grande
River Basin hydrology, Southeast Brazil. International Journal Of Climatology, doi:10.1002/joc 4038.
20 Wischmeier, W.H. and D.D. Smith. (1978). Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning.
USDA Handbook No. 537. Washington DC, 58 p.
21 Zhang G., Nearing M., Liu B. (2005). Potential effects of climate change on rainfall erosivity in the Yellow River
Basin of China. American Society of Agricultural Engineers. ISSN 0001−2351. Trans ASAE 48 (2),511–517.

