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 چکیده:

های بارش در قالب ، اقدام به بررسی دادهر در برابر قدرت فرسایندگی بارانپذیدر این تحقیق با هدف تعیین مناطق آسیب

های بارش ها و روابط ارائه شده برای قدرت فرسایندگی باران در سطح کل استان اردبیل شد. بدین صورت که ابتدا دادهفرمول

آوری و مورد تجزیه و تحلیل به لحاظ مقدار، شدت و سایر پارامترهای استان جمعو اطراف نج در سطح سایستگاه بارش 71

بندی شد که با هطبقهای فرسایندگی باران به صور مختلف تهیه و مربوط به فرسایندگی باران قرار گرفت. بدین ترتیب نقشه

سان تشخیص مناطقی که آمار به انجام رسید. بدینزمینهای ا روشبو  ArcGIS 9.3افزار در محیط نرم GISاستفاده از قابلیت 

های تهیه شده باشند، به آسانی از روی نقشهشدت فرسایندگی باران در آنها زیاد است و قدرت ایجاد فرسایش خاک را دارا می

حوزه  11مقدار رسوب ویژه  تعیین قدرت فرسایندگی باران با استفاده از های مختلفِتفکیک شد. همچنین با ارزیابی روش

بهترین شاخص فرسایندگی باران برای منطقه معرفی به عنوان  (I60حداکثر شدت بارندگی یک ساعته )شاخص آبخیز معرف، 

دهند که نواحی از استان هایی باهم داشتند اما به اتفاق نشان میهای مختلف بکار گرفته شده تفاوتهرچند که شاخص شد.

های سبالن در مرکز استان اردبیل، مناطق مرکزی در معرض فرسایندگی باران هستند شامل مناطق کوهاردبیل که بیشتر 

متوسط اشتباه همچنین  شوند.های باالیی از باران را متحمل میباشند که شدتشرقی و مناطق جنوب شرقی استان اردبیل می

 نمونه حاصل شد. 71باشد که این مقدار با تعداد درصد می 5/7های تهیه شده استاندارد مجموع خطاهای تمام نقشه
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 مقدمه -

با ثابت فرض کردن سایر خصوصیات مؤثر در فرسایش خاک، میزان تلفات خاک مستقیماً متناسب با میزان فرسایندگی 

رسایش به ترکیبی باران خواهد بود. تصادم قطرات باران با زمین مهمترین عامل جدا کننده ذرات خاک است. در شرایط طبیعی، ف

از قدرت باران در ایجاد فرسایش و نیز توانایی خاک در تحمل باران بستگی دارد. به عبارتی فرسایش تابعی است از فرسایندگی 

فرسایندگی باران از مهمترین نیروهای محرک اکثر فرآیندهای که طوری (. به1382، )هادسون 2خاکپذیری و فرسایش 1باران

 (.2001)بیزونایس و همکاران،  آیدایش به حساب میهیدرولوژیکی و فرس

گذشته از اهمیت باران در کشاورزی، در مراحل اولیه فرسایش آبی نیروی فرسایندگی منتج از باران با کندن ذرات خاک و 

ندگی باران ایجاد رواناب سطحی مهمترین تأثیر را در پدیده فرسایش دارد. نیروی مؤثر در ایجاد این شکل از فرسایش، فرسای

باشد که در واقع توانایی بالقوه باران در ایجاد فرسایش بوده و تابعی از خصوصیات فیزیکی باران است. جهت کمّی نمودن تأثیر می

های مختلفی توسعه داده شده اند. برخی از آنها بر مقدار بارش و برخی دیگر بر شدت بارش تأکید عامل فرسایندگی باران، شاخص

دهد که استفاده از یک شاخص خاص در همه دنیا از اعتبار کافی برخوردار نبوده و ها در سطح دنیا نشان میبررسیاند. داشته

ضروری است تا با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه، بهترین شاخص فرسایندگی باران تعیین و مورد استفاده واقع شود )همتی و 

 (.1386همکاران، 

ون دیجک ) بکار گرفته شود خاک تواند بعنوان شاخص تغییرات محلی پتانسیل فرسایشدگی میهای مربوط به فرساینداده

نامیده  3فرساهمهای های فرسایندگی را که نقشهپس از محاسبه میزان فرسایندگی برای یک منطقه، نقشه .(2002و همکاران، 

 .(1996)مورگان،  تهیه کرد GISها و تکنیک یابی دادهتوان از طریق درونمی ،شوندمی
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 تحقیق فرضیات -1-1

در مطالعات مربوط به طبیعت و عوامل متغیر محیطی، در نظر گرفتن فرضیات اساسی و در عین حال منطقی از اصول 

توان در چند مورد زیر خالصه رو فرضیات اصلی در نظر گرفته شده برای این مطالعه را می آید. از اینناپذیر به حساب میجدایی

 د:کر

 دهند.های مختلف برآورد قدرت فرسایندگی باران نتایج متفاوتی را ارائه میروش -

 توان شاخص مناسبی از قدرت فرسایندگی باران را ارائه داد.در هر اقلیم بخصوص می -

 بین فرسایندگی باران و شدت فرسایش و تولید رسوب رابطه نزدیکی وجود دارد. -

 

 تحقیقهدف از  -1-2

باشد. از آنجا که بندی آنها میهای فرسایندگی باران در سطح کل استان اردبیل و طبقهاین طرح، تهیه نقشه هدف اصلی

ها و روابط متعددی ارائه شده است، از این رو بررسی چند مورد از مهمترین آنها و تهیه نقشه برای قدرت فرسایندگی باران، فرمول

تواند کارائی آنها را برای مناطقی مثل اردبیل آشکار ، آنهم در سطح یک استان، میGISآماری و های زمینآنها از طریق روش

 توان اهداف اصلی و فرعی این طرح را بصورت زیر بیان داشت:سازد. بنابراین می

 بندی نقشه فرسایندگی باران برای استان اردبیلتهیه و طبقه -

 پذیر در برابر فرسایشطق آسیبتشخیص مناطق با قدرت فرسایندگی باال و به تبع آن منا -

غیر مکانی همچون بندی پارامترهای متدر تهیه و طبقه GISآمار و همچنین های زمینآزمون قابلیت و کارایی روش -

 فرسایندگی باران

 

 ضرورت انجام طرح -1-3

ابی به روش یا های حفاظت خاک و آب باید متکی به نتایج تحقیقات و بررسیهای علمی باشد. برای دستیاجرای طرح

های علمی و کاربردی برای پیشگیری و مبارزه با فرسایش و رسوب و نیز مشخص کردن عوامل های مبتنی بر استداللروش

های الزم انجام شود. از اینرو، الزم است که عوامل تشدید کننده، رشد و گسترش آنها، ضرورت دارد تا در مناطق مختلف پژوهش

ظور یافتن راهکارهای مبارزه و تثبیت آنها بر اساس مبانی و اصول علم فرسایش خاک، مورد ارزیابی و اصلی ایجاد فرسایش به من

 (.1382بررسی قرار گیرد )قدوسی، 



 ح

 

خشک استان اردبیل، فرسایش آبی متأثر از قدرت فرسایندگی باران در آن زیاد است. چرا که در با توجه به اقلیم غالب نیمه

افتد. با توجه به عدم با شدت زیاد و پراکنش نامنظم، به لحاظ زمان وقوع و مقدار بارش، به وفور اتفاق می هایاین اقلیم بارندگی

وجود مطالعات جامع در زمینه بررسی قدرت فرسایندگی باران و تأثیر آن در ایجاد و تشدید فرسایش در سطح استان اردبیل، 

های آماری و های مربوطه از طریق بهترین روشقه و تهیه نقشهپذیری منطمطالعه دقیق وضعیت فرسایندگی و فرسایش

های مختلف فرسایندگی در بندی مناطق با شدتهای فرسایندگی باران و طبقهتهیه نقشه"کامپیوتری موجود در قالب طرح 

 رسد.بسیار ضروری به نظر می "استان اردبیل

 

 بررسی منابع -2

 تعیین قدرت فرسایندگی باراندر  های شدت بارندگیشاخصاستفاده از 

تواند بعنوان شاخص تغییرات محلی پتانسیل فرسایش بکار گرفته شود. انرژی جنبشی های مربوط به فرسایندگی میداده

توان از طریق شناخت جرم و سرعت قطرات باران محاسبه نمود و همچنین شناخت توزیع اندازه قطرات باران را می (KE)باران 

گیری ارتباط آن را از طریق اندازه KEهایی، اغلب محاسبه گیری چنین دادهست. بخاطر مشکالت موجود در اندازهبسیار ضروری ا

گیرند. و یا تغیر است( برای مشخص کردن وضع فرسایش بکار میمبا توزیع قطرات باران )گرچه این پارامتر در مناطق مختلف 

12)زمان واحد انرژی در واحد سطح و  با KEکنند. تفاده میاس (I) ت بارندگیدو ش KEاینکه از رابطه بین   sJmشود ( بیان می

12)توان آنرا با واحد انرژی در واحد سطح و بارندگی و یا اینکه می  mmJm( بیان کرد. هادسون )این دو شکل را به 1965 )

1رابطهنامید.  BKEو  AKEترتیب  IcKEKE AB
منظور تنظیم به ضریب ثابتی است که  c بین آنها برقرار است که در آن 

 .(1996)نقل از مورگان،  رودواحد زمان بکار می

AKE  تابعی خطی ازI  است. ولیBKE  تابع لگاریتمیI نمایی منفی و یا معادله درجه سوم آن  باشد که دارای تابعمی

( 1987( برای مناطق مختلف انجام شده و مورد تأیید براون و فوستر )1986) 1توسط روزول EKباشد. بررسی خوبی در مورد می

ای نیز رود. برای شرایط مدیترانهبکار می RUSLEمتری در محاسبه شاخص فرسایندگی باران در فرمول اباشد که بعنوان پارنیز می

بدست   1mmh 20های بیشتر از رندگی برای شدتو شدت با AKE( یک رابطه خطی بین 1992و همکاران ) 2تورس سمپر

. معادالت زیر (1996)نقل از مورگان،  ندنکشوند که با سرعت حد سقوط میقطرات کروی شکل فرض می ،اند. در این حالتآورده

 شوند.در این موارد بکار گرفته می
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 که در آنها:

n. های اندازه قطراتتعداد کالس 

N. )تعداد قطرات در هر کالس )طبقه 

D. قطر کروی معادل قطره 

t. گیری شدهاندازه نمونه دوره زمانی 

A. سطح نمونه 

P. چگالی آب 

V. ( محاسبه 1996نقل از مورگان،  -1981) 3سرعت حد مربوط به هر کالس قطر که با توجه به رابطه پیشنهادی آپلینگر

 شوند.می

رابطه ساده تعریف و  Iو  KEها نیز برای محاسبه انرژی جنبشی وجود دارند که رابطه خطی و لگاریتمی را بین سایر فرمول

)(انرژی جنبشی  oA DIVKE 2

2
1 (. و در آن 1992 ،تورس و همکاران دهند )سمپررا مدنظر قرار می)oV(D  سرعت

oD) حد بوده و از طریق فرمول آپلینگر

oo eDDV
9515448 /

/)(


 )شود. محاسبه میoD  قطر حجم میانه قطره( بارندگی(

(. نتایج 1)جدول ( 1996)نقل از مورگان، شود ( محاسبه می1989) 6( و یا براندت1943) 5زرسونو پا 4های الوزاز طریق فرمول

 گیرند.مورد مقایسه قرار می ،شرایط مطالعهبرای حاصل از این معادالت 

 

 معادالت مورد استفاده برای محاسبه انرژی جنبشی شدت بارندگی -1جدول 

 ارائه دهنده فرمول شرایط

120  mmhI  05170009270 //  IKE A
        ( 12  sJm  ، (1992تورس و همکاران ) سمپر (
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 (ایثانیه 1برای فواصل )

120  mmhI  0050000650 //  IKE A
          ( 12  sJm  ای در منطقه مدیترانه (

009350006870 //  IKE A
       ( 12  sJm  (1986ول )زرو (

)( oA DIVKE 2

2
1)12  sJm(                ( 

  = V]: سرعت قطره

oD  (1981 ،)فرمول آپلینگر 

oo eDDV
9515448 /

/)(


 

18202381    (1943 ،)فرمول الوز و پارسونز //  IDo
  

12304661         (9198 ،)فرمول براندت یا [ //  IDo
      

، (1992تورس و همکاران ) سمپر

 (رمول دو)ف

IKEB 10738911 log//   ( 12  mmJm  (1978ویشمایر و اسمیت ) (

IKEB 10448958 log//    ( 12  mmJm  (1990براندت ) (

 

تهیه شده است )ویشمایر و  آمریکابرای ایاالت متحده  (R)ز شاخص فرسایش باران نقشه فرسایندگی باران با استفاده ا

100اولیه بصورت میانگین ساالنه  R(. 1978 ،اسمیت
30EI

 30Iو  رایک برتن  -انرژی باران به فوت Eمحاسبه شده بود که در آن  

توان در واحد آمریکایی نیز بکار گرفت که در این شاخص را می .ندباشای به اینچ بر ساعت میدقیقه 30حداکثر شدت بارندگی 

تواند به واحد متریک و بصورت میانگین ساالنه بصورت می Rباشد و نیز مقدار می 1mmhبه  30Iو  2Jm به Eآن 

1000
30EI  شود. چونکه ضرب می 73/1ا از سیستم متریک به سیستم آمریکایی در عدد ت آید. برای تبدیل این واحدهدسبه

اند، بنابراین بایستی دقت کرد که کدام سیستم بکار گرفته های تهیه شده برای اکثر مناطق دنیا در هر دو سیستم تهیه شدهنقشه

در  1000ر نواحی خشک غرب تا بیش از د 50شده است. نقشه تهیه شده برای ایالت متحده مقادیر موجود را از حدود حداقل 

نسبتاً کم است.  دهد. این میزان در مقایسه با مقادیر مربوط به اقالیم خیلی گرمسیرنشان می دریای این کشورامتداد سواحل 

 شود.را شامل می 2و کارناتیک 1در امتداد سواحل مهاراشترا 1250در غرب راجستان تا بیش از  250مقادیر فوق در هند از حد 

در جنوب ماسیف مرکزی  340غرب تا در در شمال و  50باشد که در فرانسه از مربوط به غرب اروپا می Rمقادیر خیلی کم 

به  75تا  60از حد بین  Rباشد. مقادیر مربوط به فرانسه با مقادیر بلژیک و هلند همخوانی دارد که در آن مقادیر می 3و النگوداک

در  100نزدیک به  اتلهستان  یهای شمالدر دشت 43رسد و مقادیر آن بین و شرق لهستان می 4در آردنس 150تا  100حد 
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بوده و  100تا  50در حد  5کند. در آفریقای جنوبی حداقل مقادیر در جنوب غربی استان کیپنواحی کوهستانی جنوب تغییر می

 رسد.نیز می 7اتالو نواحی میانی ن 6های شرقی ترانسوالدر قسمت 400به سمت شرق تا حد 

ندارد. در این حالت اقدامات وجود در اکثر کشورهای جهان آمار بارندگی کافی جهت محاسبه فرسایندگی در سطح ملی 

های با آمار مناسب برای محاسبه فرسایندگی متمرکز شده و پیدا کردن پارامتر مناسب مرتبط با تواند برای ایستگاهانجام شده می

 بینی کرد.توان با ایجاد روابط رگرسیونی با بهترین پردازش مقادیر فرسایندگی را پیشدین ترتیب میفرسایندگی باشد. ب

موقع انجام چنین کاری بایستی توجه کرد که نتایج حاصله فقط در مورد پارامترهایی از بارندگی معتبر است که تأثیر 

هایی ( چنین داده1996نقل از مورگان،  -1975روز ) .د داشتیی نخواهآد، در غیر اینصورت کارنمؤثری روی فرسایش داشته باش

توان از )در واحد آمریکایی( را می Rرا در ساحل عاج و بورکینافاسو مورد آزمایش قرار داد و دریافت که مقادیر متوسط ساالنه 

 رب آمریکا بکار گرفته شد.غ Rبدست آورد. این روابط در تهیه نقشه  5/0ضربدر  (mm)طریق مجموع بارندگی متوسط ساالنه 

جزیره مالزی با استفاده از روش ساده روش مشابهی نیز برای تکمیل و تهیه نقشه فرسایندگی متوسط ساالنه برای شبه

های (. آمار بارندگی ده ایستگاه هواشناسی مالزی که در آنها بارانسنج1996 ،)مورگان ه استبه انجام رسید  KE >25شاخص 

مورد آزمایش قرار گرفت. و رابطه زیر بین میانگین فرسایندگی  69و  66، 1965های د، برای سالدنته شده بوخودکار بکار گرف

 بدست آمد: )mm; P(و میانگین بارندگی ساالنه  )aEV(ساالنه 

 

810158838289 /,//  rPEVa      )3(       

  

ه دگی متوسط ساالنه برای کل کشور مالزی استفاده شداز این رابطه برای تهیه نقشه فرسایندگی با استفاده از آمار بارن

ولی کاربرد آن برای سایر کشورها  ،بایستی تأکید کرد که با آنکه فرمول فوق برای منطقة مالزی کاربرد خوبی داشته است .است

 دهد.گی بدست نمیمیلیمتر، فرمول فوق برآوردهای خوبی را از فرسایند 900های کمتر از چندان مناسب نیست. برای بارندگی

های دیگری نیز وجود دارد که متوسط بارش ساالنه را برای برآورد فرسایندگی متوسط ساالنه با استفاده از همچنین فرمول

تند، چونکه فرضیات مختلفی را یسدهند. کارهای انجام شده در کشورهای مختلف همیشه قابل مقایسه نبدست می Rشاخص 

های بزرگتر از بدست آمده، متوسط ساالنه آنرا برای کل بارندگی Rگیرند. در بلژیک فرمول ر میدر نظ Rبرای محاسبه مقدار 

های بزرگتر برای مجموع بارندگی Rآلمان، مقادیر  7گیرد. در منطقه باواریادر نظر می ،بجای متوسط بارش ساالنه ،میلیمتر 27/1

 محاسبه شده است. 1mmh 10بزرگتر از  30Iو  mm10از 
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مورد  km10 ×10های برای شبکه KE >10فرسایش از طریق محاسبه و تهیه نقشه مقادیر شاخص  ردر بریتانیا نیز خط

، 9های ولش، کوه8هایی از پنیرس( و فقط در بخشb1980ارزیابی قرار گرفته است که مقادیر ساالنه آن نسبتاً کم است )مورگان 

در امتداد  2Jm 900رسیده است. مقادیر بدست آمده اکثرًا کمتر از  2Jm 1400مقدار به بیش از این  5و دارتمور 4اکسمور

و سواحل شمالی اسکاتلند رسیده است. مقادیر  12لندزت، ش11اورکنیز، 10هبریدز اوتر نیز در مناطق 700سواحل غربی بوده و به زیر 

باشد. چون این نواحی اراضی اصلی برای می 1300تا  1100برای نواحی شرقی و جنوبی انگلیس بوده و بین حداکثر، اکثراً 

 پیوندد.کشاورزی هستند. به همین خاطر حداکثر خطر فرسایش خاک در این مناطق بوقوع می

 

 در تعیین قدرت فرسایندگی باران های مقدار بارندگیاستفاده از شاخص

اند که بر پایه مقدار فرسایندگی متوسط ( نقشه کلی از خطر فرسایش را در زیمباوه ارائه نموده1976استوکینگ و الول )

گیرد. هادسون از طریق مقادیر فرسایندگی متوسط ماهانه مورد شناسایی قرار می نیز ساالنه است. تغییرات زمانی خطر فرسایش

(. در بوالوایو فرسایندگی در شروع فصل بارندگی 1داند )شکل یز از هم میرا متما 5رارهحو  4( الگوهای فرسایندگی بوالوایو2198)

گیاهی امکان استقرار یابد. در این حالت تا زمان وقوع حداکثر فرسایندگی، پوششتدریج افزایش میه ناچیز بوده و در طی فصل ب

راره، فرسایندگی در زمان حد. در مقابل در شوداشته و بدین ترتیب در مقابل فرسایش عمل حفاظتی دارد و باعث کاهش خطر می

نقل از مورگان،  -1983) 6ترینباشد. الگوی فصلی فرسایندگی نیز توسط روگیاهی در حداکثر مقدار خود میحداقل پوشش

12( در کنیا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در کنیا فرسایندگی متوسط ساالنه )1996  hJmmm 216435 نسبت به )

 باشد.بسیار بیشتر می ،مقادیر ثبت شده در زیمباوه

12حداکثر مقدار میانگین ماهانه نیز به میزان   hJmmm 69688 ای که مربوط به ماه آوریل است، یعنی آغاز دوره

زمان باعث فرسایش بیشتری  گیاهی به زحمت قادر به استقرار است. کشت اراضی در اینرطوبت خاک بشدت کم بوده و پوشش

 خواهد شد. ماه مه حداقل فرسایندگی 

(12  hJmmm 20961گیاهی آن خوب است. میزان فرسایندگی در طی تابستان با میانگین وضعیت پوشش چون ،( را دارد

 بسیار پائین است ولی دوباره در طی فصل بارندگی  1000ماهانه کمتر از 

 یابد.افت می 10000رسد که دوباره در طی فصل زمستان تا حد در ماه نوامبر می 15306ش یافته و به کوتاه مدت، افزای
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 (1982 ،میانگین فرسایندگی ماهانه سه شهر زیمباوه )هادسون -1شکل 

 

ها حائز اهمیت فراوان است، نسبت های بسیار مهم که در ارتباط با تولید رسوب رودخانهیکی از شاخص
P

P2
باشد می 

باشد. این نسبت می )میلیمتر( مخرج، میانگین بارش سالیانه Pو  )میلیمتر( صورت، میانگین حداکثر بارش ماهیانه Pکه در آن 

کند. صرفاً شاخصی از تمرکز بارندگی در یک ماه مشخص بوده و بدین ترتیب مقدار شدت بارندگی را بطور ناقص بیان می

های اقلیمی شدید مانند فصول خشک که پوشش گیاهی ناچیز باشد، ارقام بزرگتری به دست شاخص در رژیم همچنین این

 دهی میانگین ساالنهحوزه آبخیز، رابطه تجربی زیر را بین مقدار رسوب 78با استفاده از آمار  (1972) دهد. فورنیهمی

(1gmQ;) ارتفاع متوسط حوزه ،)m; H( درجهو م( توسط شیب حوزه; S:بدست آورد ) 

561460652
2

/))(tan(//  SLogH
P

PLogLogQs    )4(     

 

 برای تشخیص تغییرات محلی خطر فرسایش در پرو بکار گرفته شد. 13فرمول فوق توسط الو

نسبت 
P

P2
گیری گاه اندازهایست 680در کشور مالزی برای محاسبه و تهیه نقشه فرسایش با استفاده از آمار بارندگی  

داری بین نسبتتوسط اداره زهکشی و آبیاری بکار گرفته شده است. چون رابطه معنی
P

P2
و بافت زهکشی در کشور مالزی  

باشد، بنابراین نسبت  ها میو چون بافت زهکشی بسیار شبیه تراکم خندق )r, 39=  n  =0.38(وجود داشت 
P

P2
توان را می 

منعکس کننده خطر  ،نیز بکار برد. برخالف فوق، مقادیر فرسایندگی میانگین ساالنه خندقیخطر فرسایش  برایبعنوان شاخصی 
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ای هباشد. با ترکیب نقشهها میشیارنیز ها و بفرسایش پاشمانی، روانا
P

P2
کشور  لو فرسایندگی، نقشه خطر فرسایش ک 

ای وجود دارد، بنابراین سه کالس خطر خطر متوسطی از فرسایش در نواحی حاره ،آمده است. چون همواره حداقل الزی بدستم

 داشته باشد. فرسایش در این مطالعه اجمالی بصورت شدید، زیاد و متوسط تشخیص داده شده، بدون اینکه کالس خطر کم وجود

نقشه
P

P2
در منطقه  123در شمال تا  14در منطقه لودوار 13کنیا نیز تهیه شده است که مقادیر آن از برای کشور  

برای تشخیص مناطق  ،به همان صورتی که در کشور مالزی انجام شده 50متغیر است. مقادیر باالتر از  آن در سواحل 15المو

 .(1999)رنچلر و همکاران،  پرخطر بکار گرفته شده و سه کالس حساسیت به فرسایش تشخیص داده شده است

های مختلف و ترکیب فرمول 2/32ایدریسی  GISافزار برزیل را با استفاده از نرمباران ( نقشه فرسایندگی 2004) 16سیلوا

 .مورد استفاده در کشور برزیل تهیه کرده است

نیز مرتع، هر یک با سه  آیش و -کرت رواناب و رسوب در دو کاربری کشت دیم 24( با احداث 1386همتی و همکاران )

واقعه بارش که منجر به ایجاد رواناب و تلفات خاک شده بودند،  15ها در تکرار، مقادیر رواناب و رسوب هر یک از کرت

 اند.نگار ثبت و مورد استفاده واقع شدهاند. اطالعات شدت و مقدار رگبارها نیز با استفاده از بارانهایی را انجام دادهگیریاندازه

شاخص فرسایندگی باران را با تهیه یک برنامه کامپیوتری برای هر یک از رگبارها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پس  45سپس 

اند. نتیجه های فرسایندگی باران را برای هر یک از رگبارها تعیین کردهاز استخراج عوامل مورد نیاز، مقادیر هر یک از شاخص

به عنوان بهترین شاخص فرسایندگی باران باالترین مقدار  EI30نطقه کرمانشاه، شاخص فرسایندگی حاکی از این بوده که در م

 داری را با مقادیر تلفات خاک داشته است.همبستگی و معنی

 

 های فرسایندگی بارانآمار و کاربرد آن در تهیه نقشهزمین

به  17آمارلذا از زمین باشدنمییت کمّ امترهای کیفیت ونظر گرفتن توزیع مکانی پار از آنجا که آمار کالسیک قادر به در

پیش برای شناسایی الگوهای توزیع طال  شود. این تکنیک برای اولین بار حدود نیم قرنعنوان تکنیکی برای این هدف استفاده می

ای از به عنوان شاخه مارآزمین (. امروزه1373مدنی، آغاز شد )در معادن آفریقای جنوبی توسط یک مهندس معدن به نام کریج 

باشد. های مکانی میداده های آماری به منظور تجزیه و تحلیلعلم آمار کاربردی محسوب شده و در برگیرنده مجموعه روش

-یابی و تهیه منحنیبرای درون ترین روشترین و گستردهآمار را به عنوان قابل اعتمادترین، قوی( تکنیک زمین1997کرسیک )

مکانی، موقعیت و توزیع  ی روشی است که در آن وایانسآمارزمیندارد روش داند و اذعان میهای زیرزمینی میبهای تراز آ
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زیرزمینی، هدایت الکتریکی و  تغییرات مکانی سطح آب با بررسی (2005) و همکاران گیرد. کلینها مورد مالحظه قرار مینمونه

تراز سطح آب هم هایآمار پرداخته و نقشهمترهای مذکور با تکنیک زمینغلظت نیترات در شمال دشت چین به بررسی پارا

های زیرزمنی آلوده بالقوه سالمتی در آب ارزیابی خطر با (2007)و همکاران زیرزمینی، هدایت الکتریکی و نیترات را تهیه کرد. لی 

آرسنیک را در دشت النیانگ واقع  وزیع مکانیآماری نقشه تبه کمک این روش زمین 18به آرسنیک با استفاده از شاخص کریجینگ

 در شمال شرقی تایوان تهیه کرد. 

آمار برآورد کرده تکنیک زمین یابی ومتداول درون های( سطح آب زیرزمینی را با استفاده از روش1381) محمدیمیثاقی و 

 ها را باهم مقایسه کردند.و این روش

رود استفاده یرزمینی دشت باالآمار در بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زن( از تکنیک زمی1385زاده و همکاران )نظری

 102100و  50800، 61700های هدایت الکتریکی، کلر و سولفات به ترتیب دارای دامنه تاثیر کرده و اذعان داشتند که واریوگرام

 کند.درصد و از ساختار کروی تبعیت می 05/2و  532/1، 533/0متر و حد آستانه 

آماری کریجینگ تهیه کرده است. در زمین( نقشه فرسایندگی باران را با استفاده از شاخص فورنیه و روش 1377حمدی )م

ایستگاه هواشناسی کشور به منظور محاسبه و تهیه نقشه فرسایندگی باران برای دوره سه  90های بارندگی این مطالعه از داده

 یه جهت برآورد فرسایندگی باران استفاده شده است. از آنجا که شاخص فورنیه درساله استفاده گردیده است و از شاخص فورن

توان باشد و تابعی از میانگین ساالنه بارندگی است، بنابراین میهای منطقه میبرگیرنده خصوصیات توپوگرافی و پستی و بلندی

ز فرسایش استفاده نمود. در این مطالعه حداکثر مقدار بینی خطرات ناشی اآنرا با فرآیند فرسایش مرتبط دانسته و به منظور پیش

بوده که متعلق به ایستگاه هواشناسی رامسر است. در عین حال ماکو  5/22یه برای ایران نعددی شاخص محاسبه شده فور

-زمین 19ینگرباشد. به منظور تهیه نقشه فرسایندگی باران از تخمرا دارا میمیلیمتر  3 کمترین عدد شاخص فرسایندگی، یعنی 

های دهد که کشور به پنج پهنه قابل تقسیم است. قسمتنقشه فرسایندگی باران نشان می آماری کریجینگ استفاده گردیده است.

باشند. در عین های شمال شرقی و شمال غربی کشور عموماً دارای عدد شاخص فرسایندگی کمتری میمیانی و همچنین بخش

 (.2)شکل  یابدشمال و جنوب کشور افزایش میت حال عدد شاخص فرسایندگی به سم

در بررسی تغییرات مکانی مجموع باقیمانده خشک آب زیرزمینی با را های مختلف میانیابی روش( 1387باقری و همکاران )

غلظت امالح تغییرات مکانی دارند که مورد مقایسه قرار داده و اظهار می دشت کرماندر ژئواستاتیستیک و  GIS استفاده از تکنیک

واریوگرامی مدل مذکور، همبستگی مکانی  کند. با توجه به مشخصاتتبعیت میواریوگرام محلول در دشت کرمان از مدل نمایی 

-های نمونهلذا بهتر است متوسط فاصله بین محل .باشدی میکیلومتر 7/29تا شعاع ( TDS) برداری کیفی آبهای نمونهمحل

کریجینگ لوگ نرمال به عنوان بهترین روش برآورد  که روش دارندیمبیان نباشد. همچنین  ترکیلوم 7/29 برداری بیشتر از

 .ستا TDS متر کیفیامقادیر پار
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 1377محمدی  -ه )به میلیمتر(نینقشه فرسایندگی باران ایران با استفاده از شاخص فور -2شکل 

 

پارامترهاای دارد تاا بتواناد تغییرپاذیری مکاانی خصوصایاتی از های متراکم احتیااج آماری به دادههای زمینتجزیه و تحلیل

ابازار اصالی )( بیان داشتند، برای بدست آوردن نیمه تغییرنمای منطقی 2003کری و الیور )(. 1376را نشان دهد )گیوی،  انتخابی

برداری به تعاداد نمونه همچنینست. اباشند، الزامی برداری که در کشور ما بسیار پرهزینه مینقطه نمونه 100آمار( در حدود زمین

هکتار نیز داشته اسات.  12000نتایج خوبی را در دشت بفرا در ترکیه به مساحت ( 2007نمونه نیز توسط کیمک و همکاران ) 45

هاای ماورد خااک ساطحی، بعاای از محققاین بارای ایجااد نقشاه لیکن برای حل مسائل مالی در این زمیناه و باه خصاوص در

ارتفاعی )به عنوان اطالعات ثانویاه باا تاراکم بااال( باا  های رقومیاران، توزیع بارندگی و تبخیر و تعرق، به ادغام مدلفرسایندگی ب

نقال از  -2000ند )گوائرتز، دبدست آور هایی با دقتی باالپارامتر اولیه، که تعداد کم و توزیع پراکنده داشتند، استفاده کرده و نقشه

 . (2008عمادی و همکاران، 

 هامواد و روش -

 طور خالصه بصورت زیر دنبال شده است:ه این طرح ب روش اجرای

ضوع تحقیق و مطالعه و بررسی های قبلی انجام یافته در رابطه با موهای مطالعاتی و پژوهشآوری اطالعات، گزارشجمع -1

 آنها

 منطقه تحقیقو رسوب( مربوط به  های هوا و اقلیم )بخصوص بارش( و هیدرومتری )دبیآوری و تهیه دادهجمع  -2



 ف

 

 با توجه به نیاز ضروری انجام طرحو اقلیم  از منطقه تحقیق شامل توپوگرافی های پایه موجودانتخاب و تهیه نقشه -3

عوامل و بررسی ای در تطبیق یا سازگاری با اطالعات و آمار پایه به منظور کمک در تهیه نقشه برخی تهیه تصاویر ماهواره -4

 منطقه وضعیت عمومی

 های بارندگی موجود در سطح استانتهیه نقشه پراکنش ایستگاه -5

های انتخابی موجود در سطح های مرزبندی آنها در ایستگاههای هیدرومتری و تعیین محدودهتهیه نقشه پراکنش ایستگاه -6

 استان

ز مقایسه پارامترهای مختلف های فرسایندگی تهیه شده و نیالزم به توضیح است که به منظور ارزیابی صحت و دقت نقشه

فرسایندگی، چند حوزه آبخیز مشخص و با پراکنش تقریباً یکنواخت که از آمار دبی و رسوب کافی نیز برخوردار باشند، در 

 رسید.های مورد نظر به انجام سطح استان اردبیل انتخاب شده و بررسی

 سنجیهای بارانکدام از ایستگاه های مربوط به تعیین قدرت فرسایندگی باران در هرمحاسبه شاخص -7

-های فرسایندگی بکار گرفته شده در جهان و همچنین سطح وسیع استان اردبیل و تعدد ایستگاهبه دلیل تنوع شاخص

، روابط هادسون USLEمدل  Rند شامل شاخص شدهای بارندگی که در این تحقیق بگار گرفته سنجی، شاخصهای باران

شاخص فرسایندگی مورگان بصورت  ،KE > 25 و KE > 10بصور 
P

P2
-می ای آن و...و در اشکال مختلف محاسبه 

 .باشند

 (GISهای اطالعاتی به محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )وارد کردن الیه -8

ل هم مقیاس هر دلیه های مورد اشاره بشده و چنانچه نقشه GISهای تهیه شده وارد محیط در این مرحله تمام نقشه

شد. البته این مرحله یک مرحله جداگانه نبوده و در حین تهیه هر  GISند، اقدام به هم مقیاس نمودن آنها در محیط ودنب

 گیرد.الیه اطالعاتی صورت می

 های بکار گرفته شده برای محاسبه قدرت فرسایندگی باران.های مربوط به هر یک از انواع شاخصتهیه نقشه -9

به انجام رسید.  ArcGIS 9.3افزار در محیط نرم آماریهای مختلف زمینو روش GISهای ستفاده از قابلیتاین کار با ا

های بررسی تجزیه آماری از بهترین روشهای زمینچرا که با توجه به ماهیت تغییرپذیری مکانی فرسایندگی باران، روش

 (.1377پاک، باشد )حسنیو تحلیل آن می

در ها های مربوط به هر یک از نقشهای فرسایندگی تهیه شده با استفاده از شیوه منحنی توزیع پیکسلهبندی نقشهطبقه -10

 محیط سیستم اطالعات جغرافیایی

 سازد.ها امکان تشخیص مناطق با خطر فرسایندگی باال را به راحتی میسر میبندی نقشهطبقه

ز با پراکنش زایی و تعیین رسوب ویژه در چند حوزه آبخیوببررسی رابطه بین دبی آب و دبی رسوب و برآورد متوسط رس -11

 یکسان در سطح استان



 ص

 

های فرسایندگی تهیه شده را مورد ارزیابی قرار توان نقشههای آبخیز میبدین وسیله با داشتن متوسط رسوبدهی در حوزه

ی موجود در محدوده استان اردبیل هاداد و کارآیی آنها را نسبت به هم سنجید. در واقع محاسبه رسوب در برخی حوزه

 های تهیه شده را فراهم آورد.عمالً ارزیابی دقت نقشه

 بی برای برآورد متوسط تولید رسوبهای انتخابررسی صحرایی وضعیت تولید رسوب حوزه -11-1  

عنوان شاخص پیشنهادی ه بندی شده آن بتشخیص بهترین شاخص فرسایندگی باران و ارائه نقشه طبقه -12

 فرسایندگی باران در استان اردبیلی بررسی وضعیت برا
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Abstract: 

     In this research we studied rainfall data in the forms of equations presented for erosivity 

for the reason of determining vulnerable areas versus rainfall erosivity in Ardabil Province, 

Iran. Initially the rainfall data from 71 stations into and around of Ardabil Province collected 

and analysed their amounts, intensities and other related parameters in erosivity. Therefore 

the erosivity maps in different forms supplied and classified in ArcGIS 9.3 circumstance using 

GIS and geostatistics common capabilities. The maps easily showed the areas with high risk 

of erosivity that could create the most of soil erosion in the study area. Also the analyses of 

different rainfall erosivity methods by the amounts of 11 distributed catchments specific 

sediment yields showed that index of I60 (the maximum rainfall intensity in one hour) is the 

best for explaining the rainfall erosivity in Ardabil Province. Although different indices were 

used, but they together showed that the areas with high erosivity in Ardabil Province 

include: Sabalan Mountains in central parts, central-eastern and south-eastern parts of 

Ardabil Province that these areas have the high rainfall intensities during the year. Also the 

mean standard error of all supplied maps estimated 7.5 % resulted from 71 sample points. 

 


