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  بررسی و معرفی چند شاخص جدید فرسایندگی باران
  

  دانشیار پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري ،1کامیداود نیک
  پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، کارشناس ارشد، جو پیمان رزم

  ، مربی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان زنجانموحد فرزاد بیات
  

  10/12/1388:                           پذیرش مقاله   16/06/1388: دریافت مقاله
 

  چکیده
باشد که در واقع توانایی بالقوه باران در ایجاد فرسایش  نیروي موثر در ایجاد این شکل از فرسایش، فرسایندگی باران می

هاي مختلفی  جهت کمی نمودن تاثیر عامل فرسایندگی باران شاخص. بوده و تابعی از خصوصیات فیزیکی باران است
ها در سطح دنیا  بررسی. اند ها بر مقدار بارش و برخی دیگر بر شدت بارش تاکید داشته اند، برخی از آن توسعه داده شده

عنوان بهترین شاخص فرسایندگی باران، در بسیاري از  به30EIرغم استفاده گسترده از شاخص دهد که به نشان می
از اعتبار کافی برخوردار نبوده و ضروري است تا با توجه به شرایط اند که شاخص مزبور   دادهنقاط تحقیقات نشان

 کرت 18در این تحقیق . جغرافیایی هر منطقه، بهترین شاخص فرسایندگی باران تعیین و مورد استفاده واقع شود
در کاربري ) ک با سه تکرارهر ی(رواناب و رسوب در در دو تیمار شخم در جهت شیب و شخم عمود بر جهت شیب 

 –در ایستگاه پخش سیالب سهرین )  درصد20 -40 و 12 – 20، 0 -12(کشت گندم دیم، در سه طبقه شیب اراضی  
 بارش که منجر به ه واقع14ها در   مقادیر رواناب و رسوب هر یک از کرت. قره چریان در استان زنجان، احداث شدند

اطالعات شدت و مقدار رگبارها نیز با استفاده از . گیري شدند دند، پایش و اندازهایجاد رواناب و تلفات خاك شده بو
سپس با توجه به مرور منابع گسترده . نگار ثبات دیجیتالی واقع در محل ایستگاه، ثبت و مورد استفاده واقع شدند باران

هاي مورد  دگی تعداد شاخصلحاظ گستر به.  شاخص فرسایندگی باران شناسایی شدند45در سطح جهان، نهایتاٌ 
هاي فرسایندگی باران، با تهیه یک برنامه کامپیوتري  بررسی، جهت تسهیل و افزایش دقت محاسبه هر یک از شاخص

، هر یک از رگبارها  تجزیه و تحلیل شده و پس از استخراج مقادیر بارش در هر VB با استفاده از زبان برنامه نویسی
هاي فرسایندگی باران براي هر یک از رگبارها  ایر عوامل مورد نیاز، مقادیر هر یک از شاخصدقیقه از رگبارها و تعیین س

در ادامه جهت تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران، مطالعات تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم . تعیین شدند
نشان نتیجه . یندگی باران و مقادیر تلفات خاك انجام شدهاي فرسا بین هر یک از شاخص) 12نسخه  (SPSSافزار 

عنوان بهترین شاخص فرسایندگی  به) مربع شدت متوسط رگبار( 2I که در منطقه مورد مطالعه شاخص فرسایندگیداد
  .داري الزمه را با مقادیر تلفات خاك داشته است باران باالترین مقدار همبستگی و معنی

  
  ایشکرت فرسشدت بارش، رسوب، رواناب، زنجان، :  کلیديهاي هژوا
  

 مقدمه
پذیري  توان به قدرت فرسایندگی باران، رواناب، باد، فرسایش از جمله عوامل عمده و موثر بر فرسایش خاك می

رسایش در مراحل اولیه ف. خاك، طول و تندي شیب اراضی، پوشش گیاهی و نوع مدیریت و کاربري اراضی اشاره نمود
آبی، نیروي فرسایندگی باران با کندن ذرات خاك و ایجاد رواناب سطحی تاثیر زیادي را در پدیده فرسایش دارد 

)Nyssen ،2004 و همکاران .(Toy و همکاران )به نقل از ) 2002Foster   و همکاران وWischmeier میزان تلفات 
کنند که دو  ی و انرژي جنبشی آن مربوط دانسته و اذعان میخاك در فرسایش آبی را مستقیما با میزان و شدت بارندگ

شدت بارندگی شاخصی از فرسایش را . باشند متغیر مهم در تعیین شاخص فرسایندگی باران مقدار و شدت بارندگی می
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براي واحد بارندگی فراهم ساخته که در صورت ضرب در مقدار بارندگی برآوردي از کل فرسایندگی باران را فراهم 
این رابطه ساده در فرسایش ناشی از رواناب سطحی نیز صادق است و فرسایش ناشی از رواناب سطحی به دبی . سازد می

  . و میزان آن بستگی دارد
میزان رواناب به میزان بارندگی و نفوذپذیري، و حداکثر دبی رواناب به حداکثر شدت بارندگی و شدت نفوذپذیري 

ضرب میزان و شدت بارندگی در تعیین فرسایش ناشی از پاشمان و رواناب  ه حاصلبنابراین، نتیج. شود مربوط می
اولین مطالعه تفضیلی را بر روي باران طبیعی ) 1940 (Laws). 2002 و همکاران، Toy(سطحی قابل استفاده است 

ي مختلف ها روش) Meyer) 1965. محاسبه نمودانجام داد و میزان فرسایش را در ارتباط با توان فرسایندگی باران 
هاي مختلف با باران طبیعی و مصنوعی مورد آزمایش قرار داده و عنوان نمود که نوع مدیریت  مدیریت زراعی را در کرت

هاي اساسی مدل  یکی از تفاوت) Smith) 1965 و Wischmeier. زراعی در کاهش فرسایش و رسوب موثر است
آوري شده نشان  اطالعات جمع. نمایند  دادن عامل بارندگی معرفی میهاي قبلی مد نظر قرار جهانی فرسایش را با مدل

داد که در صورت ثابت بودن همه شرایط، میزان فرسایش خاك در اراضی زراعی متناسب با عامل فرسایندگی باران 
 30ه زمانی ضرب انرژي باران و حداکثر شدت بارندگی در پای برابر با متوسط ساالنه حاصل) 1(است که بر اساس رابطه 

  ).1976 و همکاران، Renard(باشد  دقیقه می
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                                                                                            )1(  

iEIکه در آن  )(  انرژي E.باشد  سال میN تعداد وقایع بارندگی در j و iگی  براي واقعه بارند30EI برابر 30
 Iو ) Morgan ،1995(آید  دست می به) 2(متر باران است که از رابطه  باران بر حسب ژول بر مترمربع در هر میلی

  .باشد  دقیقه می30متر در ساعت در پایه زمانی  حداکثر شدت بارندگی بر حسب میلی
ILogE 1073.887.11                                                                                    )2(  

ها، ارتباط حداکثر شدت   در پاي دامنهگذاري  پس از هر واقعه بارندگی شدید، پدیدار شدن شیارها و رسوب
 سال نشان داد که این فرضیه صحیح نبوده و 30هاي بیش از  گیري ولی اندازه. کند ها تداعی می بارندگی را با این پدیده

 Wischmeier(هاي متوسط و شدید باشد  باید حاوي اثرات تجمعی ریزش عامل بارندگی مورد استفاده در این مدل می
 میزان خاك از دست رفته را با میزان، مدت و European در مدل ) 1999( و همکاران Strauss). Smith ،1978و 

نیز در برآورد رواناب و رسوب توسط مدل ) Lajili) 2004. اند زمان رسیدن به حداکثر شدت بارندگی مرتبط دانسته
KINEROSها استفاده نمود ضرب شدت بارندگی در انرژي آن  از حاصل .Morgan) 1995 ( به محققین زیادي اشاره

، روش )4رابطه  (1965 در سال Hudson، روش )3رابطه  (1948 در سال Palmer و Marshallدارد که از روش 
Zanchi و Torri 5رابطه  (1980 در سال ( و روشOnaga 1988در سال  و همکاران)  اند استفاده نموده) 6رابطه.  

ILogKE 1044.895.8                                                                                  )3(  
IKE /5.1278.29                                                                                         )4(  

ILogKE 1025.1181.9                                                                                 )5(  
    ILogKE 106.1081.9                                                                               )6(   

 Nyssen کیلومتر مربع در 80 ایستگاه باران سنجی در محدوده اي به وسعت 16بر اساس آمار ) 2005(و همکاران 
جاي  شمال اتیوپی شدت بارش، اندازه قطرات باران و انرژي جنبشی باران را مورد ارزیابی قرار داده و رابطه دیگري را به

اي  رات مکانی شاخص فرسایندگی باران را به تغییر منطقهتغیی) 2005( و همکاران Hoyos. پیشنهاد نمودند) 2(رابطه 
 .دانند ارتفاع خصوصا در فصل خشک و تاثیر محلی پستی و بلندي خصوصا در فصل مرطوب مربوط می

در ایران نیز تحقیقات نسبتا زیادي بر روي شاخص فرسایندگی باران هم در مقیاس محلی و هم در مقیاس 
ا شاخص فرسایندگی معادله جهانی فرسایش را قبول داشته و یا مورد استفاده قرار اي صورت گرفته که عموم منطقه

، )1375(، شریفان و همکاران )1374(، شاهویی )1367(توان از مختارزاده  از جمله این دسته از تحقیقات می. اند داده
تحقیقاتی نیز در رابطه با شاخص  .نام برد) 1384(یزدانی و همکاران و  ) 1378(اسکویی  ، سکوتی)1377(نامقی  نبوي
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صورت مجزا و یا در مقایسه با شاخص فرسایندگی معادله جهانی فرسایش صورت گرفته است که از آن جمله  فورنیه به
خانی  ، حکیم)1377(، پناهی )1377(، محمدي )1376(، دادکرمی )1374(، سرخوش )1373(خواه  توان به سپاس می

  .اشاره کرد) 1384(و همکاران 
هاي زمانی  طور کلی در این مقاله سعی بر آن بوده تا بین عواملی چون مقدار و حداکثر شدت بارندگی در پایه به

هاي فرسایش مستقر بر سه طبقه شیب با دو نوع شخم در  مختلف، با میزان رواناب و رسوب حاصله در انتهاي کرت
یج حاصل از این روابط با نتایج حاصل از روابط سپس نتا. دست آورد جهت شیب و عمود بر جهت شیب، روابطی به

اي خاص هستند، مقایسه شده و بهترین رابطه جهت استفاده در  گانه فوق که هر یک نتیجه تحقیقات در منطقه شش
  .شود تحقیقات و مطالعات فرسایش و رسوب منطقه مورد بررسی و مناطق مشابه معرفی می

  
  ها مواد و روش

هاي  هایی با شیب دلیل داشتن دامنه زنجان، بهدر استان قره چریان  -سیالب سهرینایستگاه تحقیقاتی پخش 
در  مذکور ایستگاه. عنوان مکان تحقیق انتخاب شد مختلف، بافت خاك مناسب زراعت دیم و ایستگاه هواشناسی، به

متر  میلی 350اراي دداشته و محل آزمایش در اقلیم نیمه خشک قرار . اجرا در آمد  کشت بهتحتدار  اراضی شیب
دو تیمار شخم در جهت شیب و عمود منظور مقایسه نتایج حاصل از اجراي  به. باشد  بافت خاك متوسط می بابارندگی

 در سه طبقه شیب بر روي میزان فرسایش، رواناب و کمیت و کیفیت بذر گندم حاصل از کشت دیمبر جهت شیب 
روش  هاي خرد شده به ، در قالب طرح کرتمتر 1/22 در 8/1 با ابعاد کرت 18 ، درصد20-40 و 20-12، 12-0

  .مقایسه قرار گرفتندو نتایج حاصل مورد  هاي کامل تصادفی احداث بلوك
متر   سانتی20-40 و5-20، 0-5خصوصیات خاك محل آزمایش از طریق حفر پروفیل و برداشت نمونه از اعماق 

  درصد20-40 و 12-20، 0-12هایی با شیب   متر در دامنه100  در50  با ابعاد عرصهدر اجراي طرح سه. مطالعه شد
عرصه  در هر الذکر شش کرت با ابعاد فوق. گردیدحصارکشی ها   اطراف آنمنظور جلوگیري از ورود دام بهانتخاب و 

خزن مدو در هر مورد از ها نصب شد که  در انتهاي کرت مورد مخازن 18 آوري رواناب و رسوب جمعمنظور   و بهاحداث
 USLEهاي استاندارد در مدل  هاي مشابه با کرت انتخاب ابعاد کرت. عمل آمد بههم استفاده   لیتري متصل به220

ثانیا ابعاد . اوال از حداقل شرایط استاندارد در تحقیقات رواناب و رسوب برخوردار باشد. اي صورت گرفت دالیل عدیده به
ثالثا بررسی تیمارها . گیري شود دگی صفات مختلف در داخل هر کرت جلوها تا حد امکان کوچک بوده تا از پراکن کرت

  .و نتایج حاصل از دقت الزم برخوردار باشد
 واقعه مربوط به سال اول با کشت گندم 11منجر به رواناب اتفاق افتاد که  بارندگی واقعه 22طی دو سال متمادي 

در بررسی رسوبات موجود در مخازن . ها بود ر همه کرت واقعه مربوط به سال دوم با شرایط آیش د11و ) 1شکل (
این ذرات در هنگام هم . متر نیز مالحظه شد آوري رواناب و رسوب، ذرات ماسه و حتی شن با قطر تا یک سانتی جمع

تاثیر برداري  آیند و بنابراین در نتیجه نمونه هیچ وجه به حالت تعلیق در نمی برداري به زدن رواناب و رسوب جهت نمونه
موجب افزایش دقت  صورت جداگانه گیري مقدار آن به دانه از ریزدانه و اندازه  رسوبات درشتنمودنجدا . گذارد منفی می

بدین منظور، مخزن کوچکی در . )1383کامی و همکاران،  نیک(شود  تعیین میبرداري از رسوبات درشت دانه  نمونهدر 
دانه  توزین رسوبات درشتر واقعه بارندگی اقدام به تعیین حجم رواناب و پس از ه. داخل هر مخزن اصلی قرار داده شد

ساخت اي  بردار استوانه  توسط دستگاه نمونه)2شکل  (نمونه آب و رسوب مخازن اصلی مخازن کوچک و برداشت
  .)1383کامی و همکاران،  نیک(پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري شد 

 واقعه بارندگی 24نگار در ایستگاه شروع شد که از  بارانشروع کار طرح و نصب  چند ماه پس از ثبت وقایع بارندگی
 واقعه ذکر شده، پنج واقعه در روزهاي متوالی و یا با فاصله 19در بین . نگار ثبت شدند  واقعه با باران19منجر به رواناب، 

سایش و امکان بررسی رابطه تر از یک هفته حادث شده بودند که جهت حذف دخالت رطوبت قبلی خاك در فر کم
حداکثر شدت ). 1جدول (بارندگی و فرسایش خاك، این وقایع حذف شده و در تجزیه و تحلیل دخالت نداشتند  

  . دقیقه از آمار ثبت شده محاسبه شدند120 و 60، 30، 15، 5، 1هاي زمانی  بارندگی در پایه
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  اي بردار استوانه نمونهه دستگااز  استفاده: 2شکل                      در سال اول کشت پاییزه گندم:1شکل 

 
   درصد20 – 40هاي فرسایش در طبقه شیب   مقادیر رواناب و رسوب در کرت-1جدول 

  شماره کرت
  )L(مقدار رواناب 

  شماره کرت
  رگبار  )gr(وزن رسوب 

)mm(  
13 15 17 14 16 18 13 15 17 14 16 18 

5/15  77/2  8/3  94/2  81/1  25/0  78/0  59/12  25/17  81/12  79/1  59/12  24/4  

5/4  23/1  45/1  20/1  46/0  97/0  66/0  59/0  79/1  97/0  51/0  53/0  49/0  

5/18  4/3  03/3  0 0 1/2  0 85/10  86/0  0 0 07/0  0 

16 8/22  13/1  12 29/0  34/0  31/1  65/77  66/0  49/8  93/1  0 11/2  

6 36/1  28/1  0 33/1  0 0 71/1  0 0 63/0  06/0  0 

5/5  14/1  17/1  0 53/0  01/1  0 41/1  64/0  0 76/0  5/0  0 

4 10/1  5/8  0 19/0  15/0  0 0 0 0 0 0 0 

5/5  0 0 79/0  0 0 0 46/6  1/0  0 01/1  0 0 

7 6 6/33  7/22  03/1  7/4  68/2  2/49  6/40  23/397  17/0  25/0  02/1  

5/11  5/5  7/4  7/22  0 0 0 4/97  6/133  37/363  75/2  02/179  2/34  

14 2/43  2/43  4/86  93/2  15/3  22/0  3009 1/1292  7248 89/2  91/11  0 

9 4/15  5/20  6/52  77/0  0 0 3/760  1844 1535 07/14  98/17  72/0  

12 2/31  98/1  6/1  1/1  87/0  80/1  42/15  13/1  83/0  28/0  23/0  87/0  

5/14  2/42  7/35  2/42  0 0 0 480 504 453 0 0 0 

  
ها  براي هر یک از پایه هاي زمانی فوق محاسبه و مجموع هر یک از آن) 6(تا ) 2( طبق معادالت EIمقادیر 

نیز ) Lal ،1976 (ضرب مقادیر بارندگی در حداکثر شدت بارندگی حاصل.  ثبت گردید1عنوان انرژي جنبشی کل به
عنوان متغیرهاي غیر وابسته   بهحداکثر شدت بارندگیگی و نهایتا، هر دو عامل بارند. عنوان عامل دیگر محاسبه شد به

روابط همبستگی بین متغیرهاي غیر وابسته فوق با میزان رواناب و رسوب ناشی از وقایع بارندگی . مد نظر قرار گرفتند
ه گون همان.  بررسی و ضرایب همبستگی محاسبه گردیدند11نسخه  SPSS ، توسط)2جدول (عنوان متغیر وابسته  به

 متغیر وابسته 12و ) 54 تا 1هاي  ردیف( متغیر غیر وابسته 54 مالحظه می شود، با توجه به وجود 3که در جدول 
                                                        
1 Total Kinetic Energy (TKE) 
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با توجه به تعداد زیاد روابط، .  رابطه همبستگی مورد بررسی قرار گرفت648، تعداد )مقادیر رواناب و رسوبستون هاي (
صورت تصادفی انتخاب و به  اد محدودي از متغیرهاي فوق نیز بهتعد. شکل خطی محاسبه شدند این بررسی ها صرفا به

  .اشکال غیر خطی و توانی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که نتایج مشابهی را نشان دادند
 

   قره چریان–متر ایستگاه تحقیقات پخش سیالب سهرین   میلی5/18هاي فرسایندگی باران براي رگبار  شاخص -2جدول 

 مقدار
خص نماد شا

 فرسایندگی
 مقدار ردیف

نماد شاخص 
 فرسایندگی

 مقدار ردیف
نماد شاخص 
 فرسایندگی

 ردیف

46/1330  20R  31 81/388  8KE  16 21 5maxI  1 

55/1822  10R  32 71/255  9KE  17 18 10maxI  2 

68/57  
2d

KE
 33 87/268  10KE  18 74/14  15maxI  3 

26/139  
d
KE

 34 03/25  25KE  19 66/10  30maxI  4 

63/277  1KE  35 4/180  10KE  20 78/6  60maxI  5 

82/228  5.2KE  36 99/6275  5EI  21 65/3  120maxI  6 

84/107  5KE  37 42/5379  10EI  22 73/0  5.1I  7 

51/161  TA.  38 15/4405  15EI  23 66/0  2I  8 

26/2102  2
30AI  39 81/3185  30EI  24 6/241  1KE  9 

21/197  30AI  40 25/2026  60EI  25 86/298  2KE  10 

40/60  30IA  41 83/1090  120EI  26 8/282  3KE  11 

31/89315  2

1
KE

ni

i





 42 5/18  A  27 53/155  4KE  12 

38/641  dKE.  43 94/355  mAI  28 82/276  5KE  13 

45/1376  2.dKE  44 38/4  20P  29 21/244  6KE  14 

81/437  dKE.  45 36/1079  30R  30 20/358  7KE  15 

  
  نتایج و بحث

هاي مختلف فرسایندگی باران، عواملی از قبیل مقدار، حداکثر شدت و انرژي  در این تحقیق جهت بررسی شاخص
هاي  صورت مجزا و یا ترکیب با هم، با مقادیر رواناب و رسوب خروجی از کرت هاي زمانی مختلف به باران در پایه

هاي دو ساله ایستگاه پخش سیالب  براي این کار، بارندگی. فرسایش مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
در طرحی که در این ایستگاه اجرا شد، دو تیمار . نگار پایش گردید  قره چریان در استان زنجان توسط باران-سهرین

 20-40 و 12-20، 0-12، در سه طبقه شیب هاي استاندارد کرتشخم در جهت شیب و عمود بر جهت شیب در 
روش بلوك کامل تصادفی، با یک سال کشت گندم دیم و یک سال آیش  هاي خرد شده به ر قالب طرح کرتدرصد و د

 واقعه بارندگی با مقادیر بارندگی، حداکثر 12روابط بین مقادیر رواناب و رسوب حاصل از . مورد مقایسه قرار گرفتند
هاي مختلف  ژي و شاخص فرسایندگی باران به روش، انر دقیقه120 و 60، 30، 15، 5، 1هاي زمانی  در پایهشدت باران 

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندSPSSافزار  کمک نرم و به
.  ارائـه شـدند  3 جـدول در ضـرایب همبـستگی   پس از بررسی روابط همبستگی بین متغیرهاي وابسته و غیر وابسته،          

 یـا  2Iدگی مورد مطالعه، شاخص فرسایندگی  شاخص فرساین45دهد که در میان  دست آمده نشان می    هبررسی نتایج ب  
 درصـد در  99داري   و سطح احتمال معنـی   906/0عبارتی مقدار شدت متوسط رگبار به توان دو، با ضریب همبستگی             به
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دگی بـراي  عنوان بهترین شاخص فرساین ها از باالترین مقدار همبستگی برخوردار است و باید آن را به        میان سایر شاخص  
یی شاخـصی از  آ این بدان مفهوم است که در این منطقـه و ناحیـه جغرافیـایی، کـار          این منطقه در نظر گرفت و در واقع       

  .هاي فرسایندگی باران است یی سایر شاخصآشدت بارش به مراتب باالتر از کارجنس 
 

  هاي مختلف فرسایندگی باران  ضرایب همبستگی میان تلفات خاك و شاخص -3جدول 

شاخص   ردیف
  فرسایندگی

ضریب 
  همبستگی

سطح 
داري معنی

  )درصد(
شاخص   ردیف

  فرسایندگی
ضریب 

  همبستگی

سطح 
  داري معنی

  )درصد(
1 5maxI  595/0  01/0  24 30EI  462/0  013/0  

2 10maxI  529/0  04/0  25 60EI  601/0  001/0  

3 15maxI  500/0  07/0  26 120EI  818/0  000/0  

4 30maxI  457/0  014/0  27 A  241/0  217/0  

5 60maxI  608/0  01/0  28 mAI  575/0  001/0  
6 120maxI  608/0  01/0  29 20P  479/0  010/0  
7 5.1I  893/0  000/0  30 30R  527/0  004/0  

8 2I  906/0  000/0  31 20R  526/0  004/0  

9 1KE  415/0  028/0  32 10R  544/0  004/0  

10 2KE  430/0  022/0  33 
2d

KE
 014/0  944/0  

11 3KE  466/0  012/0  34 
d
KE

 199/0  309/0  

12 4KE  552/0  002/0  35 1KE  461/0  013/0  

13 5KE  461/0  014/0  36 5.2KE  492/0  008/0  

14 6KE  453/0  016/0  37 5KE  600/0  001/0  

15 7KE  403/0  033/0  38 TA.  327/0  089/0  

16 8KE  388/0  041/0  39 2
30AI  354/0  065/0  

17 9KE  341/0  076/0  40 30AI  377/0  048/0  

18 10KE  444/0  018/0  41 30IA  351/0  067/0  

19 25KE  - - 42 2

1
KE

ni

i





 453/0  015/0  

20 10KE  157/0  082/0  43 dKE.  636/0  000/0  

21 5EI  580/0  001/0  44 2.dKE  771/0  000/0  

22 10EI  518/0  005/0  45 dKE.  540/0  003/0  

23 15EI  493/0  008/0   
  

دارتري بـا تغییـرات شـدت متوسـط      دهد که مقادیر تلفات خاك ارتباط معنی اي در واقع نشان می  بروز چنین پدیده  
مقـدار انـرژي جنبـشی بـه     هاي مبتنی بر استفاده منفرد از        از سوي دیگر همبستگی شاخص    . رگبارهاي این ناحیه دارند   

هاي زمانی مختلف، مقـادیر ضـرایب همبـستگی از افـزایش           تر بوده، اما با دخالت مقدار شدت حداکثر در پایه          مراتب کم 
هاي منفرد شـدت حـداکثر    ها نسبت به شاخص نسبی برخوردار شدند که این مساله موید کارکرد بهتر این تیپ شاخص           

بررسی مقـادیر انـرژي جنبـشی رگبارهـا بـا تاکیـد بـر جداسـازي بخـش            . باشد  می تنهایی بارش و نیز انرژي جنبشی به     
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 و 5.2KE ،5KEهـاي   فرساینده و غیر فرساینده رگبارهـا در ایـن منطقـه نـشان داد کـه در میـان شـاخص                 
7KE       متر در ساعت است که با ضـریب همبـستگی         میلی 5نه شدت   ، باالترین میزان همبستگی مربوط به حد آستا
اي در ایـن   بـروز چنـین مـساله   . خود اختـصاص داده اسـت   ه درصد باالترین همبستگی را ب   99داري    و سطح معنی   60/0

  .هاي آن باشد تواند عمدتاٌ تحت تاثیر نوع الگوي بارش منطقه، می
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Abstract 

The amount of water erosion is basically related to rainfall erosivity and its consequent 

runoff. In soil erosion and sediment yield models, intensity and energy of rainfall are 

mostly considered. In this research, some parameters such as the amount of rainfall, 

maximum intensity and energy in different basic times are correlated to the amount of 

runoff and sediment outflow from erosion plots to investigate rainfall erosivity index. For 

this purpose two years of precipitations of Sohrain-Gharacharian flood spreading research 

station were monitored by recording raingauge. During 2003-2004 period, two plough 

treatments of parallel and perpendicular to slope direction on three slope classes of 0-12, 

12-20, and 20-40 percent with three replicates and randomized complete block design were 

studied under regional wheat planting and fallow conditions in 1.8x22 sq. meter erosion 

plots. The correlation between the amounts of runoff and sediment, as dependent variables, 

resulted from 12 rainfall events and the amounts of rainfall, maximum 1, 5, 15, 30, 60 and 

120 minutes of rainfall intensity, rainfall energy and rainfall erosion index, as independent 

variables, computed by different methods were analyzed with the SPSS V11. Two variables 

of the amount of rainfall and the maximum rainfall intensity in different base times had the 

maximum correlation with the amount of runoff and sediment at the levels of 99 to 95 

percent.  
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