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  چکیده
آگـاهی و اطـالع از آن در کنتـرل فرسـایش خـاك و       اسـت کـه  ترین فاکتورهاي تأثیرگذار بر فرسایش خاك  عنوان یکی از مهم فرسایندگی باران به

زمان میزان تلفات  گیري هم با اندازه. کند هاي عمرانی ایفا می و نقش مهمی در طراحی و اجراي پروژه حائز اهمیت بودهحفاظت از منابع آب و خاك 
ن واتـ  گیـري مسـتقیم مـی    بدین طریق بـدون انـدازه   هایی دست یافت و توان به شاخص ها، می خاك و خصوصیات بارندگی و برقراي روابطی بین آن

مبتنی بر شـدت بارنـدگی،   این پژوهش با هدف تعیین شاخص فرسایندگی باران لذا در . قدرت فرسایندگی باران را براي مناطق مختلف تعیین نمود
و هـا   سپس با برقراي همبستگی بـین آن . فتهاي آزمایشی مد نظر قرار گر تعیین فرسایندگی باران و آمار تلفات خاك در کرت هاي مرسوم شاخص

PI30 هـاي  شاخص اسـتفاده شـده،  بـه شـاخص     64از بین  بر این اساس  .امتیازدهی آن، شاخص مناسب مبتنی بر شدت انتخاب شد
2، I10، EI30، 

KE25 و EI60 هاي باالتري تعلق گرفت و در نهایت  امتیاز EI30 مرکزي محسوب شد کـه مبنـاي     استانعنوان شاخص فرسایندگی مناسب براي  به
  .باشد مناسبی براي تهیه نقشه فرسایندگی استان می

  
  هاي فرسایش شاخص فرسایندگی باران، شدت بارندگی، فرسایش آبی، کرت :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
 کـامی و  نیـک (اکوسیستم اسـت  و کارکرد  فرسایش خاك یک مشکل مهم اجتماعی و اقتصادي و یک عامل ضروري در ارزیابی سالمتی

 نخستین گام در ایـن . ویژه از نظر کاهش تولیدات کشاورزي ضروري استمهار فرسایش خاك با توجه به اهمیت آن به ).1393مهدیان، 
 اقلـیم،  مختلفـی چـون   عوامـل ). 1998و همکـاران،   Rejman(بینی هدررفت خاك و ارزیابی عوامل عمده مؤثر بر آن است زمینه، پیش

 بـاران  در ایـن میـان، فرسـایندگی    .دارنـد  دخالـت  فرسـایش  عملکرد نحوه در اراضی مدیریت و توپوگرافی گیاهی، پوشش خاك، جنس
 ترین عامـل جـدا کننـده ذرات خـاك اسـت     زیرا تصادم قطرات باران با زمین، مهم. به حساب می آید در ایجاد فرسایش ترین عامل مهم

)Bissonnais  ،بـاران  فرسایندگی عبارت .باشدهاي فیزیکی باران میکه تابعی از ویژگی) 1389اسمعلی و همکاران، ( ).2001و همکاران 
 جهـت  .)Smith ،1978 و Wichmeier(شـد   ارائـه  خام فرسایش بر اقلیم تأثیر لحاظ منظور به 1958 سال اشمیت در و ویشمایر توسط
 شدت بر دیگر برخی و بارش مقدار بر آنها از برخی اند، شده داده توسعه مختلفی هاي شاخص باران فرسایندگی عامل تاثیر نمودن کمی
 جهـانی  در رابطـه (EI30  شـاخص  نظیـر  خـاص  شاخص یک از استفاده که دهد می نشان دنیا سطح در ها بررسی .اند داشته تاکید بارش

 شـاخص  بهتـرین  اقلیمـی،  منطقه هر شرایط به توجه با تا است ضروري و نبوده برخورداراز اعتبار کافی  در همه نقاط) 1فرسایش خاك
  ). 1386همتی و همکاران، ( شود واقع استفاده مورد و تعیین باران فرسایندگی
 و بارنـدگی  شـدت  و جنبشـی  بـر انـرژي   مبتنـی  هـاي شـاخص  گـروه  دو قالب در توانرا می باران فرسایندگی هايشاخص به طورکلی

 شـدت  از بـه نحـوي   اول، گـروه  در). 1386خانی و همکـاران،  حکیم(بندي کرد تقسیم بارندگی الوصولسهل آمار بر هاي مبتنی شاخص
 تـوان می گروه این هايشاخص تریناز معروف. است شده استفاده فرسایندگی ارائه شاخص در آنها دوي هر یا جنبشی انرژي بارندگی یا

ــه  ــود  P/√tو  Smith  ،1978( ،AIm )Lal  ،1976( ،KE>1و  EI30 )Wichmeierبـ ــاره نمـ ــی  .اشـ ــه مـ ــن رابطـ ــه  در ایـ ــوان بـ  تـ
 در اقلـیم نیمـه خشـک   ) 1386، همتی و همکاران(در مالزي،  )Sharifah Mastura  ،2003( در اسپانیا، )Nicolau ،2002(هاي پژوهش

  . اشاره کرد) غرب زنجان(در مناطق نیمه خشک ) 1393، واعظی و رستمی(سرد کرمانشاه و 
اي و از سـوي دیگـر ضـرورت     به اهمیت تعیین شاخص فرسایندگی مناسب در هـر شـرایط اقلیمـی و منطقـه    در پژوهش حاضر با توجه 

هـاي آزمایشـی    هاي موجود کـرت  هاي حفاظت خاك و آبخیزداري، بر اساس داده دستیابی به شاخص مناسب فرسایندگی باران در طرح
  . طبیعی خسبیجان در غرب استان مرکزي، پژوهشی انجام شد رسوب در ایستگاه تحقیقات منابع -رواناب

  
  ها مواد روش

لـذا   .باشـد  مـی  هاي آزمایشـی ضـروري   رسوب حاصل از کرت -ترین شاخص فرسایندگی، وجود اطالعات رواناب منظور تعیین مناسب به
آوري رواناب و رسوب زمینه مناسبی بـراي دسـتیابی بـه ایـن      هاي جمع نگار و کرت هاي تحقیقات فرسایش خاك مجهز به باران ایستگاه

انـد و انـدازه گیـري     هاي منفرد که منجر به ایجاد روانـاب و تلفـات خـاك شـده     در این ایستگاه با توجه به بارش. آورند مهم را فراهم می
هاي مبتنی بر شدت بارش در طول دوره آماربرداري محاسبه شده و سپس با برقراري روابط رگرسـیونی بـین    ، شاخصرسوب ایجاد شده

تـرین شـاخص مبتنـی بـر شـدت در       رائب همبستگی، مناسـب ضها و بررسی  هاي مورد نطر و میزان تلفات خاك حاصل از کرت شاخص
   .ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان اراك انتخاب شد

  
  مشخصات و موقعیت ایستگاه تحقیقات فرسایش خاك

هاي  هاي تحقیقاتی حفاظت خاك و مدل منظور عملیاتی کردن طرح  به 1379ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان در سال 
شمالی به مساحت کل  10´و  34°الی  8´و  34° و عرض شمالی 24´و  49°الی  22´و  49° در فاصله طول شرقیفرسایش و رسوب 

 .)1شکل ( واقع شده استکیلومتري شهر اراك در مسیر جاده خنداب به اراك  60در بخش شراء شهرستان اراك در و  هکتار  900
میانگین بارندگی . باشد متر از سطح دریا می 1850ارتفاع متوسط وزنی و متر  2683و  1800ترتیب  حداقل و حداکثر ارتفاع ایستگاه به

                                                        
1 Universal Soil Loss Equation (USLE) 
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نماي آمبرژه  در اقلیم منطقهاقلیم . باشد متر می میلی 305ساله، حدود  26محدوده با توجه به ایستگاه هواشناسی خنداب طی یک دوره 
نگار موجود در ایستگاه، امکان  چنین با توجه به باران هم .خشک سرد تعیین شده است نیمه نماي دومارتن خشک سرد و در اقلیم

  .ها فراهم گردید تغییرات زمانی بارشدستیابی به مقادیر و 
کـه   طـوري  بـه . احـداث شـد   1373در سـال   USLEهاي استاندارد براي اجراي طرح تحقیقاتی ارزیابی  اي از کرت شبکه ،در همین راستا

و  20، 15، 9جهت بررسی کمی رواناب و تلفات خاك در اراضی  با توجه به شیب زمین و نوع کاربري ابتدا قطعات زمین با شـیب هـاي   
ها تیمارهاي مرتع، زراعـت و   متر مربعی احداث شد و در هریک از شیب 40کرت  9در هر یک از قطعات تعداد . درصد انتخاب شدند 25

 220بشگه  ،جهت جمع آوري رواناب و رسوب در انتهاي هر کرت. شخم رها شده به اجرا درآمدند و هر تیمار داراي سه تکرار بوده است
بـرداري رسـوب    نمونـه  23بر اساس آماربرداري صورت گرفته،  ).1389آقارضی و همکاران، (تعبیه شده بود  کالیبره شدهلیتري مدرج و 

؛ آقارضی و 1380آقارضی و قدوسی، (هاي آزمایشی و تغییرات بارش هریک تهیه شد  صورت گرفته و در نهایت میزان فرسایش در کرت
  ).1389همکاران، 

  

  
  هاي ایجاد شده اي از کرت موقعیت ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان و نمونه - 1شکل 

  
  هاي فرسایندگی مبتنی بر شدت بارندگی شاخص

ترین شاخص فرسایندگی مبتنی بر شدت بارندگی در شرایط منطقه مورد مطالعـه،   مناسببا توجه به هدف اصلی پژوهش، براي انتخاب 
مقـادیر رسـوب    بـا مشـخص بـودن   ایـن ترتیـب    به .در نظر گرفته شد) 1391کامی و مهدیان،  نیک() 1جدول (شاخص فرسایندگی  64

  . )1389همکاران، آقارضی و ). (1380آقارضی و همکاران، ( ها پس از هر واقعه بارندگی خروجی از کرت
هاي فرسایندگی مبتنی بر شدت بارنـدگی   سپس، همبستگی بین پارامترهاي شاخص. هاي فرسایندگی هر واقعه نیز محاسبه شد شاخص

  .ها در هر واقعه مورد بررسی قرار گرفت و  شاخص مناسب متکی به شدت مشخص شد و رسوب خروجی کرت
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  )1393کامی و مهدیان؛  نیک(هاي فرسایندگی باران  شاخص - 1جدول 
 ردیف شاخص فرسایندگی نماد

120,60,30,15,5maxI 6تا  1 اي بارشدقیقه 120و  60، 30، 15، 10، 5حداکثر شدت شاخص     
5.1I  Roose 7شاخص  

2I  Nearing 8شاخص  

1KE  Smith  9و Wischmeierانرژي جنبشی شاخص  

2KE  Palmer  10و Marshal انرژي جنبشی شاخص  

3KE  Torri  11و   Zanchiانرژي جنبشی شاخص  

4KE  Yoshinaga  12و Onaga  ،Shiraiشاخص انرژي جنبشی  

5KE  Brandt  13انرژي جنبشی شاخص  

6KE  Alizadeh  14انرژي جنبشی شاخص  

7KE  Kinnell  15انرژي جنبشی شاخص  

8KE  Tomas  16و  Cutinhoانرژي جنبشی شاخص  

9KE  17 و همکاران Cerroانرژي جنبشی شاخص  

10KE  Rezaur 18و  Jayawardenaانرژي جنبشی شاخص  

11KE  Nyssen 19انرژي جنبشی شاخص  

12KE  20  و همکاران Van dijkانرژي جنبشی شاخص  

13KE  Foster 21و  Brownانرژي جنبشی شاخص  

10KE و 25KE 23و  Hudson 22 و Morganشاخص    

120,60,30,15,10,5EI  29تا  24   اي بارندگیدقیقه 120، 60، 30، 15، 10، 5ضرب انرژي جنبشی کل در حداکثر شدت حاصل شاخص 

A  30  شاخص مقدار بارندگی 

P / t  31 مقدار کل بارندگی به جذر مدت زمان بارندگیشاخص نسبت  

mAI  Lal 32شاخص  

30,20,10P 35تا  33 ايدقیقه 30 و 20، 10 ازاء حداکثر شدتمقدار بارش اتفاق افتاده به شاخص   

10,20,30R 38تا  Stanescu)Type I,II,III( 36 شاخص    
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هاي فرسایندگی باران شاخص - 1دول ادامه ج  
 ردیف شاخص فرسایندگی نماد

2KE / d KEو / d 40و  Epema )Type I, II( 39و  Riezebosa  شاخص   
1KE  Hudson )Type I(  41شاخص تغییر یافته  

5.2KE  Hudson )Type II( 42شاخص تغییر یافته  

5KE  Hudson )Type III( 43شاخص تغییر یافته  

TA.  44 ضرب مفدار کل بارش در مدت زمان بارششاخص جذر حاصل 
2

30AI  
 45 بارش ايدقیقه 30ضرب مقدار کل بارش در مربع حداکثرشدت شاخص حاصل

30AI  46  اي بارشدقیقه 30ضرب مقدار کل بارش در حداکثرشدت شاخص حاصل 

30A I  47 اي بارشدقیقه 30ضرب مقدار کل بارش در جذر حداکثر شدت شاخص حاصل 
2KE  48 شاخص مربع مقدار کل انرژي جنبشی بارش 

dKE.  49 ضرب مقدار کل انرژي جنبشی بارش در قطر میانه ذرات بارششاخص حاصل 
2.dKE  50  ضرب مقدار کل انرژي جنبشی بارش در مربع قطر میانه ذراتشاخص حاصل 

dKE.  51  میانه ذراتضرب مقدار کل انرژي جنبشی بارش در جذر قطر شاخص حاصل 

( . )P I  
 52  هاي مربوطههاي جزئی در شدتضرب مقادیر بارششاخص مجموع حاصل

.d P  
 53  ضرب قطر میانه ذرات در مقدار کل بارششاخص حاصل

2( ) .d P  
 54  بارشضرب مربع قطر میانه ذرات در مقدار کل شاخص حاصل

.d I  55  ضرب قطر میانه ذرات در شدت بارششاخص حاصل 
( ( . )).P I d  

 56  هاها در شدتضرب بارشضرب قطر میانه ذرات در مجموع حاصلشاخص حاصل

30.P I
 

 57  اي بارشدقیقه 30ضرب جذر مقدار کل بارش در حداکثر شدت شاخص حاصل
2

30.P I
 

 58  اي بارشدقیقه 30ضرب جذر مقدار کل بارش در مربع حداکثر شدت شاخص حاصل

60.P I
 

 59  اي بارشدقیقه 60ضرب مقدار کل بارش در حداکثر شدت شاخص حاصل

60.P I
 

 60  اي بارشدقیقه 60بارش در جذر حداکثر شدت  ضرب مقدار کلشاخص حاصل

60.P I
 

 61  اي بارشدقیقه 60ضرب جذر مقدار کل بارش در حداکثر شدت شاخص حاصل
2

60.P I
 

 62  اي بارشدقیقه 60ضرب جذر مقدار کل بارش در مربع حداکثر شدت شاخص حاصل
2

60.P I
 

 63  اي بارشدقیقه 60ضرب مقدار کل بارش در مربع حداکثر شدت شاخص حاصل

/KE d  
 64  شاخص نسبت انرژي جنبشی کل بارش به جذر قطر میانه ذرات بارش

  
  نتایج و بحث

فرسایندگی مبتنی بر شدت   شاخص 64مقادیر متوسط  ،ها پس از هر واقعه مقادیر رسوب خروجی از کرت با توجه به موجودیت
مقادیر این . محاسبه شد ، براي هر واقعهمرکزي  هاي فرسایش و رسوب در استان نگار و کرت مجهز به باران  بارندگی مربوط به ایستگاه

،  R10ترتیب مربوط به  ر استان بهها دترین مقدار شاخص شود، بزرگ طور که مشاهده می همان. ارائه شده است) 2(ها در جدول  شاخص
R20  وR30 باشد می. 
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هاي فرسایشی هاي فرسایندگی بر مبناي شدت بارندگی در کرت مقادیر متوسط رویدادهاي شاخص - 2جدول  

هاي فرسایندگی شاخص  استان مرکزي 
)ایستگاه خسبیجان( هاي فرسایندگی شاخص   استان مرکزي 

)ایستگاه خسبیجان( فرسایندگیهاي  شاخص   استان مرکزي 
)ایستگاه خسبیجان(  

Wishmeier & 
Smith 

034/11  I5 588/29  KE1 398/97  

Marshal & 
Palmer 

465/9  I7.5 500/24  KE2.5 251/97  

Zanch & Torri 429/11  I10 175/13  KE5 884/95  

Onaga et al. 326/11  I15 590/11  KE10 781/91  

Cutinho & 
Tomas 

191/12  I20 382/2  KE25 89/178  

Cerro et al. 442/115  I30 050/2  R10 318/3708  

Kinnel 754/85  I60 435/0  R20 696/259  

Brandt 241/87  I120 590/0  R30 378/255  

Jayawardena & 
Rezaur 

735/109  KE/D 475/37  I1.5 798/6  

Nyssen 732/124  KE/D2 979/14  I2 714/13  

Van Dijk et al. 623/88  KE/PD 152/60   (Σ (PI)).d 216/242  

Alizadeh 682/92  KED 242/261  dI 651/89  

Brown & Foster 796/88  KED2 523/718  d2P 344/24  

Hudson 601/88  KE.P.D 950/158  dP 062/9  

EI1 46/45  RPI60
2
 301/0  Σ (PI) 031/545  

EI5 35/43  RPI60 283/2  (Pt)0.5 298/4  

EI7.5 44/42  PI60
2 646/0    

EI10 13/41  PI60 498/1    

EI15 08/42  RPI30 492/2    

EI20 13/41  PPI30
2 110/7    

EI30 52/37  PRI30 106/3    

EI60 30/34  PI30
2
 409/8    

EI120 33/28  PI30 550/3    

I1 566/24  PI15 228/53    

 
هاي فرسایندگی مبتنی بر شدت باران و تلفات خاك در  منظور تعیین شاخص فرسایندگی مناسب، از بررسی رابطه بین شاخص به

هاي مبتنی بر  بنابراین، در این مرحله روابط همبستگی بین شاخص. هاي احداث شده در ایستگاه تحقیقاتی خسبیجان استفاده شد کرت
  ). 3جدول (هاي فرسایش و رسوب هر رخداد بارندگی بررسی شد  اك کرتشدت بارندگی هر رگبار و تلفات خ

هاي مختلف، امتیازي  دار هر شاخص فرسایندگی مربوط به کرت به ضرایب همبستگی معنی) 4(بندي جدول  همچنین بر اساس تقسیم
هاي مختلف براي  فرسایندگی در کرتدار هر شاخص  سپس، تعداد ضرایب معنی. عنوان امتیاز شماره یک نامیده شد تعلق گرفت که به
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در نهایت، مجموع امتیاز . عنوان امتیاز شماره دو در نظر گرفته شد دست آمده به عدد به. ها تقسیم شد استان تعیین و بر تعداد کل کرت
PI30 هاي خصشا در استان مرکزي و به این ترتیب، شاخص فرسایندگی مناسب براي استان تعیین شد. دست آمد شماره یک و دو به

2 ،

I10 ،EI30 ،KE25  وEI60  باشند را دارا می 6و  6، 7، 10به ترتیب امتیازهاي.  
 

  هاي استان مرکزي هاي فرسایندگی مبتنی بر شدت و رسوب کرت ضرایب همبستگی بین شاخص -3جدول 
 8 7 6 5 4 3 2 1 کرت

Wishmeier & Smith 158/0  076/0  241/0  010/  137/0  125/0  025/0  036/0  
Marshal & Palmer 158/0  077/0  246/0  008/0  137/0  119/0  027/0  035/0  

Zanch & Torri 158/0  077/0  249/0  007/0  138/0  115/0  028/0  034/0  
Onaga et al. 158/0  077/0  248/0  008/0  138/0  117/0  027/0  034/0  

Cutinho & Tomas 148/0  061/0  220/0  023/0  121/0  158/0  011/0  047/0  
Cerro et al. 150/0  064/0  223/0  021/0  124/0  154/0  014/0  045/0  

Kinnel 138/0  050/0  225/0  027/0  109/0  154/0  005/0  051/0  
Brandt 158/0  077/0  246/0  008/0  137/0  119/0  027/0  035/0  

Jayawardena & Rezaur 144/0  057/0  223/0  024/0  117/0  156/0  009/0  048/0  
Nyssen 152/0  064/0  199/0  027/0  125/0  181/0  009/0  051/0  

Van Dijk et al. 146/0  059/0  214/0  025/0  119/0  166/0  008/0  050/0  
Alizadeh 158/0  077/0  244/0  009/0  137/0  121/0  026/0  035/0  

Brown & Foster 141/0  053/0  217/0  027/0  112/0  162/0  005/0  051/0  
Hudson 133/0  042/0  229/0  030/0  102/0  147/0  002/0  055/0  

EI1 189/0  159/0  383/0  087/0  210/0  158/0  123/0  052/0  
EI5 172/0  152/0  368/0  083/0  198/0  116/0  118/0  051/0  

EI7.5 168/0  141/0  351/0  070/0  187/0  071/0  106/0  040/0  
EI10 052/0  086/0  111/0  096/0  083/0  411/0  094/0  083/0  
EI15 046/0  086/0  110/0  099/0  080/0  415/0  096/0  086/0  
EI20 598/0  317/0  122/0  116/0  498/0  248/0  117/0  046/0  
EI30 *778/0  *638/0  181/0  210/0  *618/0  125/0  228/0  127/0  
EI60 594/0  585/0  362/0  397/0  *670/0  052/0  463/0  324/0  
EI120 158/0  076/0  241/0  010/0  137/0  125/0  025/0  036/0  

I1 144/0  115/0  368/0  056/0  159/0  148/0  089/0  022/0  
I5 097/0  173/0  336/0  203/0  086/0  263/0  230/0  212/0  
I7.5 161/0  159/0  297/0  207/0  047/0  234/0  232/0  228/0  
I10 581/0  019/0  155/0  172/0  283/0  025/0  157/0  *716/0  

  



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

671 
 

هاي استان مرکزي هاي فرسایندگی مبتنی بر شدت و رسوب کرت ضرایب همبستگی بین شاخص  - 3ادامه جدول   
 8 7 6 5 4 3 2 1 کرت
I15 304/0  025/0  136/0  084/0  161/0  183/0  061/0  137/0  
I20 559/0  414/0  107/0  313/0  533/0  154/0  281/0  258/0  
I30 551/0  398/0  108/0  302/0  519/0  157/0  267/0  244/0  
I60 390/0  408/0  377/0  302/0  453/0  173/0  325/0  342/0  
I120 291/0  405/0  342/0  212/0  337/0  250/0  326/0  314/0  

KE/D 159/0  072/0  197/0  024/0  134/0  181/0  014/0  048/0  
KE/D2 170/0  080/0  133/0  035/0  144/0  255/0  008/0  057/0  
KE/PD 157/0  073/0  221/0  017/0  134/0  152/0  019/0  043/0  
KED 162/0  086/0  274/0  005/0  146/0  079/0  039/0  024/0  
KED2 168/0  098/0  299/0  019/0  157/0  040/0  053/0  011/0  

KE.P.D 160/0  081/0  259/0  003/0  141/0  101/0  032/0  030/0  
RPI60 159/0  076/0  155/0  037/0  137/0  227/0  007/0  055/0  
RPI60

2
 183/0  101/0  179/0  019/0  165/0  219/0  026/0  035/0  

PRI60 159/0  071/0  196/0  024/0  133/0  186/0  013/0  048/0  
PI60

2 167/0  080/0  204/0  018/0  143/0  183/0  020/0  041/0  
PI60 161/0  074/0  199/0  023/0  136/0  185/0  015/0  046/0  

RPI30 561/0  384/0  051/0  200/0  520/0  056/0  199/0  147/0  
RPI30

2 533/0  232/0  080/0  054/0  374/0  217/0  109/0  009/0  
PRI30 299/0  163/0  137/0  001/0  262/0  254/0  045/0  038/0  
PI30

2
 *659/0  **719/0  457/0  463/0  436/0  317/0  472/0  574/0  

PI30 542/0  339/0  071/0  066/0  491/0  313/0  116/0  013/0  
PI15 056/0  085/0  115/0  095/0  084/0  411/0  092/0  080/0  
KE1 158/0  076/0  241/0  010/0  137/0  125/0  025/0  036/0  

KE2.5 157/0  075/0  241/0  011/0  136/0  126/0  025/0  037/0  
KE5 151/0  066/0  248/0  013/0  127/0  117/0  018/0  040/0  
KE10 133/0  044/0  258/0  024/0  104/0  105/0  004/0  050/0  
R10 000/0  080/0  082/0  107/0  054/0  422/0  102/0  102/0  
R20 209/0  161/0  381/0  082/0  221/0  138/0  116/0  044/0  
R30 205/0  159/0  381/0  081/0  218/0  138/0  166/0  044/0  
I1.5 139/0  100/0  352/0  037/0  146/0  088/0  173/0  007/0  
I2 169/0  136/0  371/0  067/0  185/0  128/0  103/0  034/0  

(Σ (PI)).d 189/0  156/0  380/0  083/0  208/0  146/0  119/0  048/0  
dI 103/0  062/0  333/0  008/0  104/0  058/0  043/0  019/0  
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يهاي استان مرکز هاي فرسایندگی مبتنی بر شدت و رسوب کرت ضرایب همبستگی بین شاخص  - 3ادامه جدول   
 8 7 6 5 4 3 2 1 کرت
d2P 161/0  084/0  271/0  003/0  144/0  085/0  037/0  025/0  
dP 156/0  074/0  238/0  012/0  134/0  131/0  023/0  038/0  

Σ (PI) 188/0  153/0  337/0  079/0  205/0  135/0  115/0  045/0  

(Pt)0.5 235/0  156/0  072/0  037/0  222/0  449/0  033/0  052/0  

P 156/0  068/0  193/0  026/0  130/0  187/0  011/0  050/0  

 
دار شاخص فرسایندگی مقادیر ضرایب همبستگی معنی امتیاز -4جدول   

9/0>  9/0 -8/0  8/0 -7/0  7/0 -6/0  6/0-5/0  ضرایب همبستگی 

 امتیاز 1 2 3 4 5
 

بسـتگی   طـور مشـترك هـم    بـه  EI30هاي فرسایندگی مبتنی بر شدت بارندگی، شاخص  از بین شاخصدر نهایت با بررسی صورت گرفته 
، )1383، یصـادق (در تحقیقـات  . مرکزي محسـوب شـد    باالیی را با رسوب خروجی نشان داد و شاخص فرسایندگی مناسب براي استان

، و همکـاران   Lal ،1998(. )Mello( .)1389، خـانی  یمو حکـ  خـانی  یمحکـ ( .)1389، و همکـاران  پور یعل( .)1385، و همکاران يمراد(
مگـاژول    52/37در ایـن تحقیـق مقـدار برابـر     . به عنوان شاخص فرسایندگی معرفی شـد  باران اي یقهدق 30حداکثر شدت نیز ) 2013

هـر  . تفـاوت دارد ) 1386، خـانی و همکـاران   حکیم(آمده از تحقیق  تدس به 24بدست آمد که با میانگین  متر در هکتار در ساعت یلیم
مرکزي در حوضه دریاچه نمک قرار دارد، اما باید به این نکته توجه داشـت کـه شـاخص بدسـت آمـده در      چند بخش قابل توجه استان 

  .اي کوهستانی و با بارش بیشتر از میانگین حوضه دریاچه نمک است استان مرکزي مربوط به منطقه
هاي فرسایش  شود پراکنش کرت توصیه میآن  منظور افزایش دقت دست آمده و دستاوردهاي کلی این تحقیق، به با توجه به نتایج به
برداري از مقادیر شدت، مقدار  همچنین، طول دوره آمار. وسیله آنها تحت پوشش قرار داد نحوي که بتوان استان را به بهبود داده شود به

گیري  اندازه ین در صورتچن هم .تري را سبب شود تواند نتایج دقیق بارندگی و رسوب خروجی متناظر آنها نیز بیشتر شود، این امر می
هاي فرسایندگی مبتنی بر شدت و مقدار  عالوه بر شاخص توان می ،سایر پارامترهاي بارندگی از قبیل قطر و سرعت سقوط ذرات

  . هاي مبتنی بر قطر و سرعت سقوط ذرات را نیز مورد مطالعه قرار داد بارندگی، شاخص
  

  قدردانی و تشکر
است که در مرکز  "ي باران در استان مرکز یندگیشاخص فرسا ترین مناسب یینو تع یبررس "این مقاله بر گرفته از پژوهشی با عنوان 

بدین . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به انجام رسیده است -منابع طبیعی استان مرکزيو تحقیقات و آموزش کشاورزي 
هاي این مرکز و پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداي و همکاران محترم پروژه تشکر و قدردانی  مساعدت وسیله نویسندگان مقاله از

    .نمایند می
  

  منابع
، تبدیل دیم زارهاي کم بازده به کشاورزي ترکیبی، همایش کشاورزي حفاظتی و توسعه پایدار، )1389(گنجعلی، ن، ،ا، ع ، راد آقارضی، ح، داودي

 .ص7شیراز، اردیبهشت،  8- 5
موعه مقاالت همایش ملی مدیریت ج، بررسی رابطه کاربري اراضی و شیب با فرسایش خاك و تولید رسوب، م)138(ح، قدوسی، ج،  آقارضی،

 .368-362فرسایش خاك و توسعه پایدار، اراك،  -اراضی
بررسی روابط بین قدرت فرسایندگی باران با تولید رسوب با استفاده از تکنیک زمین آمار و  ،)1389(، سعادتی، ح ،اسمعلی، ا، عابدینی، م، کاویان، ع

GIS  ،55-51): 10(4در استان اردبیل، مجله علوم و مهندسی آبخیزداري. 
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 .72 -62 ،89هاي آبخیزداري،  تهیه نقشه فرسایندگی باران براي استان لرستان، پژوهش ، )1389( ،حکیم خانی، ا ،خانی، ش حکیم
 ،)3(60تهیه نقشه فرسایندگی باران براي حوضه دریاچـه نمـک، نشـریه منـابع طبیعـی،       ،)1386( ،عرب خدري، م ،ح، خانی، ش، مهدیان، م حکیم

713-726. 
 ،طرح پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان مازندران. بررسی تغییرات مکانی شاخص فرسایندگی در استان مازندران  ،)1383(، صادقی، ح
 . ص 150

در حوضـه   Onchev، هادسـون و  EI30 ،Lalمحاسبه و برآورد شـاخص هـاي    ،)1389(، سعیدي، م ،ح، حکیم خانی، ش ،ت، مهدیان، م، پور، زعلی
 .157-141 ،)14(4دریاچه نمک، مجله علمی  پژوهشی علوم کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، 

بررسی ارتباط بین پارامترهاي بارندگی و عامل فرسایندگی باران در استان خوزسـتان، مجلـه    ،)1385(، ر، ح ،صادقی، س ،ر، بهزادفر، م ،مرادي، ح
 .83-69 ،)4(29علمی کشاورزي، 

، )4( 6، تهیه نقشه شاخص مناسب فرسایندگی باران کشور، مجله علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیـز،  )1393(ح، ، کامی، د، مهدیان، م نیک
364-376. 
ک در هـاي کوچـ   هاي صحرایی هدر رفـت خـاك در کـرت    ، ارائه شاخص فرسایندگی باران بر اساس اندازهگیري)1395(ر، رستمی، ي، ، واعظی، ع

  .14-9، )35( 10نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران، ي نمیه خشک،  منطقه
 سـرد ایـران، مطالعـه    خشک نیمه اقلیم باران در فرسایندگی شاخص بهترین تعیین ،)1386( ،ر، ، د، زهتابیان، غکامینیک ح، احمدي، م، همتی،

 هايحوضه مدیریت ایران، آبخیزداري مهندسی و علوم ملی همایش چهارمین. کرمانشاه–علیا کبوده خاك حفاظت تحقیقات ایستگاه :موردي
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