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رئوف مصطفیزاده* ،1محسن ذبیحی ،2خدیجه حاجی ،3محمد حسین قویمی پناه
 -1استادیار گروه منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 -2دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس

 -3دانشآموخته کارشناسیارشد مهندسی آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 -4دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت ،96/12/22 :تاریخ پذیرش) 97/06/06 :

چکیده
عامل فرسایندگی باران برای توصیف توانایی باران در فرسودن خاک است که اطالع از تغییرات زمانی و مکانی آن منجر به برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات
صحیح کنترل و مهار فرسایش خاک میشود .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات زمانی و مکانی خطر عامل فرسایندگی باران در شمال شرق
ایران برنامهریزی شده است .بدین منظور ،مقدار عامل فرسایندگی باران  41ایستگاه بارانسنجی با طول دوره آماری مشترک  33ساله در حوضه آبخیز گرگانرود
محاسبه شد .سپس نقشههای مقادیر میانگین ،بیشینه ،کمینه و انحراف معیار عامل فرسایندگی باران با استفاده از روش معکوس وزنی فاصله طی دوره مطالعاتی تهیه
و مورد تحلیل قرار گرفت .براساس نتایج ،مقدار میانگین عامل فرسایندگی باران ساالنه در حوضه آبخیز گرگانرود برابر با  73.08میلیمتر بهدست آمد .ایستگاههای
رباط قرهبیل و پسپشته بهترتیب با  34.57و  111.16میلیمتر به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار میانگین عامل فرسایندگی باران در بین ایستگاههای مطالعاتی را به
خود اختصاص دادند .عدم تشابه الگوهای مکانی مقادیر میانگین و بیشینه عامل فرسایندگی باران در منطقه مطالعاتی از دیگر یافتههای پژوهش حاضر است .ضمناً
 37.44درصد از سطح حوضه آبخیز مطالعاتی در طبقه زیاد خطر عامل فرسایندگی قرار گرفت .نتایج پژوهش حاضر میتواند در اتخاذ تدابیر صحیح مدیریتی و
اولویتبندی مناطق برای انجام اقدامات حفاظتی در حوضه آبربز گرگانرود مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :تولید رسوب ،فرسایش خاک ،فورنیه اصالحشده ،من-کندال ،استان گلستان

مقدمه
طی دهههای اخیر افزایش چشمگیر مقدار فرسایش خاک
در مقیاس جهانی بهدلیل عدم مدیریت صحیح و استفاده
نامناسب از اراضی همواره بهعنوان یکی از مسائل و دغدغههای
متخصصین ،محققان و تصمیمگیران بوده است .بهطوری که
حدود  2میلیارد هکتار ( 13درصد) از سطح کره زمین دچار
تخریبهای ناشی از فرسایش خاک شده است (اولدمان،
 .)1994مقدار ساالنه فرسایش خاک در ایران نیز براساس
مطالعه حسینی و قربانی ( )1384حدود  33تن در هکتار و 6.5
برابر حد مجاز و استانداردهای بینالمللی گزارش شده است.
ضمناً مقدار  4.3برابری متوسط فرسایش خاک در کشور ایران
نسبت به دنیا حاکی از مقدار زیاد فرسایش خاک در کشور
* نگارنده رابط:

است (امیدوار )1394 ،که لزوم اتخاذ تصمیمات مدیریتی
مناسب در راستای مهار و کنترل فرسایش خاک را بیش از پیش
آشکار میسازد .در همین راستا اجرای طرحهای مدیریتی
همسو با توسعه پایدار منابع خاک و آب نیازمند مطالعه و
اندازهگیری دقیق عوامل مؤثر و تحلیل فرآیندهای حاکم بر
فرسایش و تخریب خاک است (رادریگو کومینو و همکاران،
 .)2015فرسایش آبی بهعنوان یکی از مهمترین انواع فرسایش
خاک ،متأثر از عوامل متعددی از قبیل اقلیم ،رواناب سطحی،
ویژگیهای خاک ،فیزیوگرافی ،پوشش سطحی خاک و
عملیات بهرهبرداری از خاک است (خالدیدرویشان و
همکاران2015 ،؛ اسپالویچ و همکاران .)2013 ،در این بین
عامل اقلیمی بهعنوان متغیرترین عامل مؤثر بر فرسایش خاک
raoofmostafazadeh@uma.ac.ir
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نقش مهمی در تعیین مقدار فرسایش خاک دارد و لذا تعیین

دسترسی به دادهها به جنبه خاصی از این مقوله پرداختهاند .در

خصوصیات رفتاری عامل اقلیمی و همچنین بررسی تغییرات آن

همین راستا وریلینگ و همکاران ( )2010به برآورد مقدار

در پهنه حوضههای آبخیز جهت تعیین مناطق با طبقات خطر

فرسایندگی مبتنی بر دادههای ماهوارهای در آفریقا پرداختند.

مختلف عامل مذکور بهمنظور مدیریت و اولویتبندی حفاظتی

ایشان عامل فرسایندگی فورنیه اصالحشده را نیز محاسبه کردند

مناطق از اهمیت بهسزایی برخوردار است .عموماً عامل اقلیم در

و نشان دادند که شاخص فورنیه اصالح شده نسبت به نتایج

رابطه با شدت و مقدار بارندگی بیان میشود که در صورت

مبتنی بر دادههای ساعتی بهتر عمل کرده است .لوبو و بونیال

ثابت فرض نمودن سایر عوامل مؤثر بر فرسایش خاک ،پتانسیل

( )2015در تحلیل حساسیت ارتباط شدت-انرژی جنبشی و

فرسایش خاک را تبیین مینماید (ذبیحی و همکاران1394 ،؛

بیشینه شدت باران با استفاده از دادههای طوالنیمدت بارندگی

هویوس و همکاران .)2005 ،برخورد قطرات باران به سطح

دریافتند که انتخاب یک ارتباط انرژی جنبشی -شدت مناسب

خاک و پاشمان ذرات از اولین مراحل تخریب سطحی خاک

برای برآورد عامل فرسایندگی باران امری ضروری و مهم است.

بوده و مطالعه و بررسی آن بهمنظور ارایه راهکارهای مدیریتی و

کین و همکاران ( )2016به بررسی توزیع مکانی و روند زمانی

فنی متناسب اجتنابناپذیر است (خالدیدرویشان و همکاران،

عامل فرسایندگی باران طی دوره آماری  1951تا  2010در چین

2015؛ لگودویس و همکاران .)2005 ،فرسایندگی باران،

پرداختند .نتایج ایشان نشان داد که مقدار عامل فرسایندگی از

توانایی بالقوه باران در جداسازی و انتقال ذرات خاک است

جنوب غرب به سمت جنوب شرق منطقه مطالعاتی در حال

(سیلوا .)2004 ،برآورد عامل فرسایندگی باران با استفاده از

افزایش است .هومر و همکاران ( )2016در پژوهشی با هدف

شاخصهای مختلفی صورت میپذیرد که به دو گروه

بررسی تغییرات پتانسیل عامل فرسایندگی باران تحت

شاخصهای مبتنی بر انرژی جنبشی و شدت بارندگی و

سناریوهای تغییر اقلیم در منطقه جنوبی آپاالچین آمریکا به این

شاخصهای مبتنی بر آمار زودیافت باران تقسیمبندی میشوند

نتیجه رسیدند که در سناریوهای تغییر اقلیم موردنظر بین  7تا 49

(حکیمخانی و همکاران .)1386 ،کاربرد شاخصهای مبتنی بر

درصد افزایش در مقدار فرسایندگی باران وجود خواهد داشت.

انرژی جنبشی و شدت بارندگی نیازمند آمار طوالنی ثبت شده

در ایران نیز حکیمخانی و همکاران ( )1386با استفاده شاخص

در ایستگاههای باراننگاری (شدت بارندگی) است که چنین

فورنیه اصالح شده براساس آمار  20ساله  182ایستگاه ،اقدام به

شرایطی در بیشتر نقاط دنیا وجود ندارد .بههمین جهت محققان

تهیه نقشه فرسایندگی باران حوضه دریاچه نمک کردند.

با استفاده از آمارهای زودیافت و قابل دسترس بارندگی در

صفرراد و همکاران ( )1388با بهرهگیری از روشهای زمینآمار

ایستگاههای بارانسنجی اقدام به تهیه و محاسبه مقدار عامل

به مدلسازی عامل فرسایندگی باران فورنیه در حوضه آبخیز

فرسایندگی در مناطق فاقد ایستگاه باراننگاری میکنند .این

باشقشالق پرداختند .ایشان با ارزیابی روشهای مختلف

شاخصهای زودیافت از طریق تحلیل منطقهای تولید رسوب و

درونیابی با استفاده از روش اعتبارسنجی متوالی ،به برتری

یا برقراری همبستگی و ارتباط با شاخص  EI30بهدست

روش معکوس وزنی فاصله نسبت به سایر روشها دست یافتند.

آمدهاند .در همین رابطه ،شاخصهای فورنیه و فورنیه اصالح

علیمحمدپور و افسری ( )1391به ارزیابی دقت و کارایی

شده از متداولترین و معروفترین شاخصهای زودیافت

شاخص فورنیه و تجزیه عاملی در تهیه نقشه شدت فرسایش و

فرسایندگی باران است (آرنولدز .)1980 ،بررسی پیشینه

مقایسه آن با روش  EPMدر حوضه های آبخیز مناطق

پژوهشی در دنیا و ایران در خصوص عامل فرسایندگی باران

نیمهخشک پرداختند .نتایج نشان داد که روش امتیازدهی عاملی

نشان میدهد که هر یک از محققین بسته به هدف مورد نظر و

نسبت به روش فورنیه بهدلیل داشتن اختالف نسبی کمتر در

مجله علمی و ترویجی نیوار
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مقایسه با مدل  EPMمناسبتر است .احمدی و همکاران

خاک و همچنین عدم وجود دادههای باراننگاری با استفاده از

( )1393نیز پهنههای فرسایشی ناچیز ،کم ،متوسط و زیاد را با

دادههای  41ایستگاه بارانسنجی با طول دوره آماری  42ساله

استفاده از شاخص فورنیه اصالح شده در استان قزوین مشخص

در حوضه آبخیز گرگانرود در شمال شرق ایران برنامهریزی

کردند .ذبیحی و همکاران ( )1394با استفاده از آمار  20ساله 70

شده است .بررسی تغییرات زمانی عامل فرسایندگی باران و

ایستگاه باراننگاری در کل کشور ،نقشه عامل فرسایندگی باران

تعیین روند سری زمانی آن بهترتیب با استفاده از نمودارهای

ویشمایر و اسمیت را تهیه و تغییرات مکانی و زمانی آن را

جعبهای و روش ناپارامتری من-کندال طی دوره مطالعاتی از

تحلیل کردند .ذبیحی و همکاران ( )1395در پژوهشی با هدف

دیگر اهداف پژوهش حاضر است.

تعیین توزیعهای فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران
به این نتیجه رسیدند که توزیع گمبل بیشینه در اکثر ماهها و
فصول بهعنوان بهترین توزیع فراوانی برازشیافته انتخاب شده
است .تأثیر تغییرات مکانی و همچنین مقیاسهای زمانی بر
انتخاب توزیعهای فراوانی از دیگر نتایج پژوهش ایشان بود.
زارع و همکاران ( )1396در تعیین بهترین عامل فرسایندگی
باران در استان فارس به این نتیجه رسیدند که شاخص فورنیه با
ضریب تبیین  80درصد بیشترین همبستگی را با شاخص
ویشمایر و اسمیت دارد .سکوتی اسکوئی و همکاران ()1396
نیز در بررسی شاخص فرسایندگی باران در استان آذربایجان
غربی به همبستگی باالی شاخص فورنیه با شاخص ویشمایر و
اسمیت در سطح  95درصد دست یافت .همچنین نتایج ایشان
روند کاهشی شاخص فرسایندگی باران از غرب به شرق منطقه
مطالعاتی را نشان داد .جمعبندی پیشینه پژوهش گویای این امر
است که علیرغم وجود مطالعات بسیار در خصوص برآورد و
تهیه نقشههای عامل فرسایندگی باران در اقصی نقاط دنیا و
همچنین بهدلیل نقش بسیار مؤثر و متغیر عامل فرسایندگی باران
در تعیین مقدار فرسایش خاک در یک منطقه ،لحاظ این
فاکتور اقلیمی در مطالعات مرتبط با فرسایش خاک انکارناپذیر
است .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات مکانی عامل
فرسایندگی باران فورنیه اصالح شده بهدلیل همبستگی باالی آن
با شاخص ویشمایر و اسمیت (سکوتی اسکوی و همکاران،
1396؛ زارع و همکاران )1396 ،در معادله جهانی فرسایش

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخیز گرگانرود بهعنوان یکی از سه حوضه آبخیز
اصلی در استان گلستان با مساحتی حدود  11411.87کیلومتر
مربع در جنوب شرقی دریای خزر و شمال شرق ایران و در
محدوده جغرافیایی ΄ 56˚28تا ΄ 54˚00طول شرقی و ΄37˚48
تا΄ 36˚35عرض شمالی واقع شده است .کمینه و بیشینه ارتفاع
از سطح دریا در منطقه مطالعاتی بهترتیب برابر با  -96و 3.671
متر است .مقدار میانگین بارندگی ساالنه در این منطقه از  200تا
 700میلیمتر متغیر است .کاربری اراضی جنگلی بخش عمده
حوضه آبخیز گرگانرود را به خود اختصاص داده است و در
شمال و غرب منطقه مورد مطالعه دشتهای آبرفتی بهصورت
زراعت و مرتع در حال بهرهبرداری هستند .منطقه مطالعاتی در
طبقهبندی دومارتن دارای اقلیمهای خشک در نوار شمالی و
نیمهخشک در نوار پایینتر است .همچنین دو ناحیه بسیار
مرطوب در داخل ناحیههای مرطوب و پنج ناحیه مرطوب در
داخل ناحیههای نیمهمرطوب قرار دارند (مساعدی و همکاران،
1387؛ مصطفیزاده و شیخ .)1390 ،موقعیت منطقه مطالعاتی و
پراکنش ایستگاههای بارانسنجی مورد استفاده در پژوهش
حاضر در شکل ( )1ارایه شده است.

رئوف مصطفی زاده و همکاران
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شکل  -1موقعیت حوضه آبخیز گرگانرود و محل ایستگاههای بارانسنجی در ایران و استان گلستان

روش پژوهش
برای انجام پژوهش حاضر با مراجعه به سازمان آب
منطقهای استان گلستان ،دادههای بارندگی ماهانه کلیه
ایستگاههای بارانسنجی استان اخذ و پس از بررسی اولیه دادهها
ضمن در نظر داشتن بیشینه طول دوره آماری و همچنین
پراکنش مکانی مناسب ایستگاههای موجود ،دوره مشترک
آماری  42ساله ( )1353-1394مشخص و نواقص آماری موجود
در دادههای ایستگاههای مطالعاتی از طریق روش همبستگی بین

بهسبب در دسترس بودن دادههای موردنیاز ،تعداد ایستگاههای
مناسب دارای آمار بارندگی ،دوره آماری طوالنی و مناسب و
همچنین ضرورت وضعیت توزیع بارندگی در تمام ماههای سال
عالوه بر پوشش معنیدار مرطوبترین ماه استفاده شد
(حکیمخانی و همکاران1384 ،؛ آرنولدز1977 ،؛ فرو و پورتو،
 .)1999شاخص فرسایندگی فورنیه اصالح شده ( )Fبراساس
رابطه ( )1بهدست میآید.
()1

𝟐
𝟐𝟏∑
𝐢𝐏 𝟏=𝐢
=𝐅
𝐏
اصالحشدهPi ،

ایستگاهها تکمیل شد .شایان گفتن است که به منظور تعیین

که در آن F ،شاخص فرسایندگی فورنیه

الگوی مکانی عامل فرسایندگی باران در حوضه آبخیز مطالعاتی

مجموع بارندگی ماهانه و  Pمتوسط مجموع بارش ساالنه در

از دادهها و اطالعات  41ایستگاه در داخل و خارج از حوضه

بلند مدت است و همه عناصر این رابطه بر حسب میلیمتر

استفاده شد .اما بررسی تغییرات زمانی عامل فرسایندگی باران

هستند .در محاسبه عامل فرسایندگی فورنیه اصالح شده به نوع

تنها در  28ایستگاه داخل حوضه صورت پذیرفت .بهدلیل وجود

بارش از قبیل باران (حتی با شدتهای مختلف) ،برف و تگرگ

ایستگاههای بارانسنجی در محدوده نزدیک به ایستگاههای

پرداخته نشده است و در همه روابط و معادالت محاسبه

همدید و نیز عدم همخوانی آمار ماههای شمسی و میالدی در

فرسایندگی ،عامل فرسایندگی باران مد نظر میباشد .شایان

ایستگاههای همدید ،فقط از آمار ایستگاههای بارانسنجی

گفتن است که انواع بارش از قبیل بارش نرم و برف نیز

وزارت نیرو بر مبنای سال آبی استفاده شده است.

فرسایندگی ناچیز داشته و قابل اغماض است .در خصوص در

بهمنظور تحلیل الگوهای تغییرپذیری زمانی و مکانی عامل

نظر گرفتن توزیع فصلی بارش و توزیع فرسایش خاک در

فرسایندگی باران از شاخص فرسایندگی فورنیه اصالح شده

فصول مختلف ،باید اشاره شود که مقیاس موردنظر در شاخص
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جدول  -1خصوصیات آماری محاسباتی عامل فرسایندگی باران

فورنیه اصالح شده ،ساالنه است که توزیع فصلی بارشها مدنظر

(میلیمتر) ایستگاههای مطالعاتی در حوضه آبخیز گرگانرود

قرار نگرفته است .پس از محاسبه مقدار شاخص فرسایندگی
فورنیه اصالح شده طی دوره آماری مورد مطالعه برای تحلیل
الگوی تغییرات مکانی شاخص مذکور ،از روش معکوس وزنی
فاصله 1استفاده شد (ذبیحی و همکاران .)1394 ،پس از

13

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

47.72
53.4

ردیف

ایستگاه

میانگین

بیشینه

کمینه

1

چشمهخان

39.29

79.89

55.8

18.75

2

تیلآباد

38.92

86

0.3

20.79

رباط

پهنهبندی شاخص فرسایندگی ،با استفاده از روش

3

شکستگیهای طبیعی( 2پورقاسمی و همکاران ،)2012 ،نقشه

4

باغسالیان

بهدست آمده به چهار طبقه با خطر فرسایندگی کم ،متوسط،

5

قلعه جیق

52.64

زیاد و خیلی زیاد تقسیمبندی شد .تعیین روند سری زمانی عامل

6

آققال

57.11

119.07

فرسایندگی باران نیز با استفاده از روش ناپارامتری من-کندال

7

قزاقلی

49.75

119.27

17.68

8

فاضلآباد

74.54

127.78

16.16

24.85

9

الله باغ

62.37

131.38

24.78

23.48

37.64

سریها از یک توزیع آماری خاص از کاربردی نسبتاً گستردهتر

10

غفارحاجی

61.04

133.44

21.02

25.25

41.37

11

تقیآباد

67.59

135.09

0

26.34

38.98

نسبت به روشهای پارامتری برخوردارند (یو و پیلون.)2004 ،

12

ارازکوسه

57.07

139.84

24.7

22.37

39.19

آزمون ناپارامتری من-کندال اولین بار بهوسیله مان ()1945

13

سدگرگان

49.80

144.46

12.27

27.65

55.51

استفاده شد و سپس کندال ( )1975آن را بسط داده و توزیع

14

گنبد

55.25

147.24

21.97

25.87

46.82

15

زرینگل

90.62

168.33

41

31.33

34.57

16

نوده

94.62

181.06

34.52

36.62

38.7

17

کبودوال

77.81

188.33

1.05

41.44

53.26

57.31

192.53

17.06

35.05

61.16

باران از طریق محاسبه و ترسیم پالتهای جعبهای صورت

19

سرمو

91.23

194.54

26.81

33.78

37.02

پذیرفت.

20

تنگراه

89.10

203.43

31.59

38.01

42.66

21

رامیان

107.76

214.18

37.26

35.92

33.33

22

تمر

68.44

217.87

12.53

40.64

59.38

نتایج حاصل از محاسبه خصوصیات آماری عامل

23

مینودشت

99.42

243.12

2.27

65.55

65.94

فرسایندگی باران طی دوره مطالعاتی در هر یک از ایستگاههای

24

پسپشته

111.16

250.78

15.86

51.52

46.35

مورد مطالعه در جدول ( )1ارایه شده است .بررسی تغییرات

25

پیشکمر

75.92

291.15

15.42

60.52

79.72

26

لزوره

103.57

320.27

43.96

52.67

50.85

27

گالیکش

98.05

433.57

28.94

71.55

72.97

28

قلیتپه

106.91

471.74

33.96

76.65

71.69

انجام شد .روشهای ناپارامتری بهدلیل وجود نواقص آماری در
سریهای دادههای هیدرومتئورولوژی و عدم پیروی بیشتر این

آماری آزمون را بهدست آورد .آزمون ناپارامتری من-کندال
تابع توزیع مشخصی برای سری دادهها فرض نمیکند،
درحالیکه قدرت تشخیص آن نیز به اندازه آزمونهای
پارامتریک است .عالوه بر این تغییرات زمانی عامل فرسایندگی

 -3نتایج و بحث

زمانی عامل فرسایندگی باران با استفاده از نمودار جعبهای در
شکل ( )2و نتایج آزمون روند من-کندال در ایستگاههای
مطالعاتی در جدول ( )2ارایه شده است.

1- Inverse Distance Weighting, IDW
2- Natural Breaks

18

قرهبیل

بهلکه
داشلی

34.57

86.52

9.68

19.78

57.21

47.71

106.19

21.74

20.85

43.71

108.6

17.98

24.91

47.32

18.23

23.91

41.87

20.97

42.15
33.34
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بر اساس نتایج بهدست آمده در جدول ( )1میانگین عامل

مقادیر میانگین عامل فرسایندگی در ایستگاههای مورد مطالعه

فرسایندگی باران در حوضه آبخیز گرگانرود  73.08میلیمتر

 32.39درصد محاسبه شد .اگر چه مقادیر بیشینه و کمینه ضریب

محاسبه شد .ایستگاههای رباط قرهبیل و پسپشته بهترتیب با

تغییرات در منطقه مطالعاتی با مقدار  79.72و  33.33درصد

 34.57و  111.16میلیمتر کمترین و بیشترین مقدار میانگین

بهترتیب در ایستگاههای پیشکمر و رامیان بهوقوع پیوست.

عامل فرسایندگی باران در بین ایستگاههای مطالعاتی را به خود

بررسی مقادیر بیشینه عامل فرسایندگی در هریک از

اختصاص دادند .قرارگیری ایستگاه رباط قرهبیل در استان

ایستگاههای موجود طی دوره مطالعاتی در حوضه آبخیز

خراسانشمالی و اقلیم متفاوت آن با سایر ایستگاهها را میتوان

گرگانرود نشان میدهد که ایستگاههای گالیکش و چشمهخان

از جمله دالیل کمینه مقدار عامل فرسایندگی در بین

بهترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند.

ایستگاههای مطالعاتی دانست .در همین راستا ضریب تغییرات

شکل  -2نمودار جعبهای مقادیر عامل فرسایندگی باران (میلیمتر) در ایستگاههای مطالعاتی حوضه آبخیز گرگانرود

جدول  -2نتایج حاصل از آزمون روند ناپارامتری من-کندال عامل فرسایندگی باران در حوضه آبخیز گرگانرود
ردیف

ایستگاه

آماره منکندال

ردیف

ایستگاه

آماره منکندال

ردیف

ایستگاه

آماره منکندال

1

چشمهخان

-1.33

11

تقیآباد

0.34

21

رامیان

-1.66

2

تیلآباد

-0.44

12

ارازکوسه

-0.53

22

تمر

2.6

3

رباطقرهبیل

0.13

13

سدگرگان

0.29

23

مینودشت

-1.63

4

باغسالیان

2.63

14

گنبد

1.6

24

پسپشته

-1.98

5

قلعهجیق

1.54

15

زرینگل

0.68

25

پیشکمر

-0.14

6

آققال

-0.71

16

نوده

1.78

26

لزوره

-0.11

7

قزاقلی

0.23

17

کبودوال

-0.02

27

گالیکش

0.8

8

فاضلآباد

0.38

18

بهلکهداشلی

-2.6

28

قلیتپه

0.83

9

اللهباغ

-2.68

19

سرمو

0.29

-

-

-

10

غفارحاجی

0.62

20

تنگراه

1.68

-

-

-
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بر اساس یافتههای پژوهش حاضر و ارایه شده در جدول
( ،)2تنها ده ایستگاه بارانسنجی مورد مطالعه روند کاهشی عامل
فرسایندگی باران را از خود نشان دادند .در  11ایستگاه از 28
ایستگاه مطالعاتی روند کاهشی عامل فرسایندگی باران تشخیص
داده شده است که تنها در دو ایستگاه اللهباغ و پسپشته روند
کاهشی معنیدار در سطح معنیداری  0.05است .در مقابل،
عامل فرسایندگی باران در  16ایستگاه مطالعاتی روند افزایشی را
نشان داد که تنها ایستگاههای باغسالیان و تمر روند افزایشی
معنیدار داشته اند .یک ایستگاه نیز فاقد روند تشخیص داده شد.
لحاظ کردن وضعیت افزایشی و کاهشی روند زمانی عامل
فرسایندگی باران بهدست آمده در مطالعه حاضر (جدول )2

15

میتواند بهعنوان راهنمایی برای تعیین مناطق پرخطر از نظر
پتانسیل وقوع فرسایش درنظر گرفته شود .تغییرات مکانی عامل
فرسایندگی باران با استفاده از تحلیل نقشههای پهنهبندی شده
بهمنظور اولویتبندی مناطق با پتانسیل فرسایندگی متفاوت برای
مدیریت مناسب در راستای حفاظت خاک است .در همین
راستا ،نتایج حاصل از بررسی توزیع مکانی مقادیر میانگین،
کمینه و بیشینه و انحراف معیار عامل فرسایندگی باران در شکل
( 3الف تا د) ارایه شده است .بر اساس یافتههای مذکور مقادیر
میانگین ،بیشینه ،کمینه و انحراف معیار عامل فرسایندگی باران
در سطح حوضه آبخیز گرگانرود بهترتیب برابر با ،73.08
 34.57 ،111.15و  14.84میلیمتر بهدست آمد.

(ب )

(الف)

(د)

(ج)
شکل  -3توزیع مکانی مقادیر میانگین (الف) ،کمینه (ب) ،بیشینه (ج) و انحراف معیار (د) عامل فرسایندگی باران در حوضه آبخیز گرگانرود

بر اساس یافتههای ارایه شده در شکل (-3الف) بخشهای
میانی حوضه آبخیز مطالعاتی بیشترین مقدار میانگین عامل
فرسایندگی را دارد .این مقدار به سمت بخشهای شرقی و

غربی حوضه رو به کاهش است؛ بهنحوی که کمترین مقدار
میانگین عامل فرسایندگی باران در شرقیترین و غربیترین
بخش حوضه بهوقوع پیوسته است .لیکن الگوی مکانی مقادیر
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بیشینه هر یک از ایستگاههای مطالعاتی (شکل -3الف) متفاوت

معیار و همچنین مقدار محاسبه شده میانگین عامل فرسایندگی،

از الگوی مکانی مقادیر میانگین طی همان دوره مطالعاتی است.

مقادیر میانگین عامل فرسایندگی باران از توزیع نرمال نیز

بدین صورت که بیشترین مقدار عامل فرسایندگی در بین مقادیر

برخوردار هستند .لحاظ کردن مقادیر میانگین عامل فرسایندگی

بیشینه هر یک از ایستگاهها در شمال شرقی حوضه آبخیز

باران بهمنظور انجام اقدامات حفاظت آب و خاک در صورت

گرگانرود بهوقوع پیوسته است .همچنین بخش کوچکی از

وقوع مقادیر بیشینه با مشکل مواجه خواهد شد و مدیریت

مرکز و شرق حوضه آبخیز مطالعاتی از بیشترین مقدار

اقدامات مذکور را با چالش جدی روبرو خواهد کرد؛ چرا که

فرسایندگی برخوردار است .شایان ذکر است که الگوی مکانی

بخش اعظم فرسایش خاک ممکن است ناشی از وقوع وقایع

مذکور با الگوی مکانی مقادیر کمینه محاسباتی در هر یک از

حدی باشد (بگرلو و همکاران .)2011 ،طبقات خطر عامل

ایستگاههای حوضه آبخیز مورد مطالعه مشابه است .با توجه به

فرسایندگی باران حوضه آبخیز گرگانرود نیز در شکل ( )4نشان

نتایج ارایه شده در شکل (-3د) و مقادیر کمینه و بیشینه انحراف

داده شده است.

شکل  -4نقشه طبقات خطر عامل فرسایندگی باران در حوضه آبخیز گرگانرود

بر اساس نتایج ارایه شده در شکل ( )4میتوان دریافت که
طبقه خطر کم عامل فرسایندگی باران بخشهایی در شرق
حوضه آبخیز مطالعاتی و همچنین بخش کوچکی از شمال و

پوشش طبقات مختلف خطر عامل فرسایندگی باران در حوضه
آبخیز گرگانرود در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  -3سطح تحت پوشش طبقات مختلف خطر عامل
فرسایندگی باران در حوضه آبخیز گرگانرود

جنوب حوضه را به خود اختصاص داده است .بخش مرکزی
حوضه آبخیز گرگانرود نیز تحت پوشش خطر فرسایندگی

طبقه

مساحت
(کیلومترمربع)

درصد مساحت

بسیار زیاد قرار دارد و طبقه خطر زیاد عامل فرسایندگی

کم

1104/28

9/68

بهصورت نواری آن را پوشانده است .این نتایج میتواند در

متوسط

3566/81

31/26

اولویتبندی مناطق مختلف بهمنظور انجام اقدامات حفاظتی

زیاد

4272/72

37/44

خیلی زیاد

2468/06

21/63

مجموع

11411/87

100

جهت کاهش اثر عامل فرسایندگی باران بر مقدار فرسایش
خاک و تولید رسوب مورد استفاده قرار گیرد .سطح تحت
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بر اساس نتایج ارایه شده در جدول ( ،)3بیشترین طبقه خطر

مورد مطالعه مدنظر مدیران و تصمیمگیران قرار گیرد .ضمناً باید

عامل فرسایندگی باران در حوضه آبخیز گرگانرود مربوط به

توجه کرد که در محاسبه عامل فرسایندگی ،دوره آماری به

طبقه خطر زیاد با مساحتی برابر با  4272.72کیلومترمربع است.

گونهای انتخاب شود تا تحتتأثیر دورههای خشکسالی و

طبقه خطر کم نیز با مساحتی برابر با  1104.28حدود 9.68

ترسالی قرار نگیرد تا بتوان ارزیابی صحیحی از این امر داشت.

درصد از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است .در

شایان ذکر است که بررسی عامل فرسایندگی باران ،تنها

بررسی طبقات مختلف خطر عامل فرسایندگی باران مشاهده شد

بهعنوان یک عامل بالقوه در برآورد میزان فرسایش مدنظر

که طبقات خطر زیاد ،متوسط ،خیلی زیاد و کم بهترتیب در

است ،این در حالی است که اتخاذ تصمیمهای صحیح بهمنظور

جایگاههای اول تا چهارم قرار گرفتهاند .این نتایج میتواند در

مدیریت فرسایش خاک نیازمند اطالعات بیشتر در خصوص

اولویتبندی و تعیین مناطق جهت اقدامات حفاظتی مورد

سایر عوامل موثر از جمله پوشش گیاهی و خاک با توجه به

استفاده قرار گیرد.

تنوع آن در منظقه مطالعاتی است که پیشنهاد میشود در
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مطالعات برآورد دقیق فرسایش مورد توجه قرار گیرد.
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