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 چکیده

 ماتیتصم اتخاذ و یزیربرنامه به منجر آن یمکان و یزمان راتییتغ از اطالع که است خاک فرسودن در باران ییتوانا فیتوص یبرا باران یندگیفرسا عامل

 شرق شمال در باران یندگیفرسا املع خطر یمکان و یزمان راتییتغ یبررس هدف با حاضر پژوهش اساس نیهم بر. شودیم خاک شیفرسا مهار و کنترل حیصح

 گرگانرود زیآبخحوضه  در ساله 33 مشترک یآمار دوره طول با یسنجباران ستگاهیا 41 باران یندگیفرسا عامل مقدار ،منظور نیبد. است شده یزیربرنامه رانیا

 هیته یمطالعات دوره یط فاصله یوزن معکوس روش از استفاده با باران یندگیفرسا عامل اریمع انحراف و کمینه ،بیشینه ،نیانگیم ریمقاد یهانقشه سپس. شد محاسبه

 یهاستگاهیا. آمد دستبه متریلیم 73.08 با برابر گرگانرود زیآبخ حوضه در ساالنه باران یندگیفرسا عامل نیانگیم مقدار ،جینتا براساس. گرفت قرار لیتحل مورد و

 به را یمطالعات یهاستگاهیا نیب در باران یندگیفرسا عامل نیانگیم مقدار نیشتریب و کمترین بیترت به متریلیم 111.16 و 34.57 با بیترتبه پشتهپس و لیبقره رباط

 ضمناً. است حاضر پژوهش یهاافتهی گرید از یمطالعات منطقه در باران یندگیفرسا عامل بیشینه و نیانگیم ریمقاد یمکان یالگوها تشابه عدم. دادند اختصاص خود

 و یتیریمد حیصح ریتداب اتخاذ در تواندیم حاضر پژوهش جینتا. گرفت قرار یندگیفرسا عامل خطر ادیز طبقه در یمطالعات زیآبخ حوضه سطح از درصد 37.44

 .ردیگ قرار استفاده مورد گرگانرود ربزآب حوضه در یحفاظت اقدامات انجام برای مناطق یبندتیاولو

 گلستان استان ،کندال-من ،شدهاصالح هیفورن ،خاک شیفرسا ،رسوب دیتول :کلیدیکلمات 

 

 مقدمه

 خاک شیفرسا مقدار ریگچشم شیافزا ریاخ یهادهه یط

 استفاده و حیصح تیریمد عدم لیدلبه یجهان اسیمق در

 یهادغدغه و مسائل از یکی عنوانبه همواره یاراض از نامناسب

 که یطوربه. است بوده رانیگمیتصم و محققان ،نیمتخصص

 ردچا نیزم کره سطح از( درصد 13) هکتار اردیلیم 2 حدود

 ،اولدمان) است شده خاک شیفرسا از یناش یهابیتخر

 براساس زین رانیا در خاک شیفرسا ساالنه مقدار(. 1994

 6.5 و هکتار در تن 33 حدود( 1384) یقربان و ینیحس مطالعه

. است شده گزارش یالمللنیب یاستانداردها و مجاز حد برابر

 رانیا کشور در خاک شیفرسا متوسط یبرابر 4.3 مقدار ضمناً

 کشور در خاک شیفرسازیاد  مقدار از یحاک ایدن به نسبت

 یتیریمد ماتیتصم اتخاذ لزوم که( 1394 ،دواریام) است

 شیپ از شیب را خاک شیفرسا کنترل و مهار یراستا در مناسب

 یتیریمد یهاطرح یاجرا راستا نیهم در. سازدیم آشکار

 و مطالعه ازمندین آب و خاک نابعم داریپا توسعه با سوهم

 بر حاکم یندهایفرآ لیتحل و مؤثر عوامل قیدق یریگاندازه

 ،همکاران و نویکوم گویرادر) است خاک بیتخر و شیفرسا

 شیفرسا انواع نیترمهم از یکی عنوانبه یآب شیفرسا(. 2015

 ،یسطح رواناب ،میاقل لیقب از یمتعدد عوامل از متأثر ،خاک

 و خاک یسطح پوشش ،یوگرافیزیف ،خاک یهایژگیو

 و شانیدرویخالد) است خاک از یبرداربهره اتیعمل

 نیب نیا در(. 2013 ،همکاران و چیاسپالو ؛2015 ،همکاران

 خاک شیفرسا بر مؤثر عامل نیرتریمتغ عنوانبه یمیاقل عامل
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 نییتع لذا و دارد خاک شیفرسا مقدار نییتع در یمهم نقش

 آن راتییتغ یبررس نیچنهم و یمیاقل عامل یرفتار اتیخصوص

 خطر طبقات با مناطق نییتع جهت زیآبخ هایحوضه پهنه در

 یحفاظت یبندتیلواو و تیریمد منظوربه مذکور عامل مختلف

 در میاقل عامل عموماً. است برخوردار ییسزابه تیاهم از مناطق

 صورت در که شودیم انیب یبارندگ مقدار و شدت با رابطه

 لیپتانس ،خاک شیفرسا بر مؤثر عوامل ریسا نمودن فرض ثابت

 ؛1394 ،همکاران و یحیذب) دینمایم نییتب را خاک شیفرسا

 سطح به باران قطرات برخورد(. 2005 ،همکاران و وسیهو

 خاک یسطح بیتخر مراحل نیاول از ذرات پاشمان و خاک

 و یتیریمد یراهکارهاارایه  منظوربه آن یبررس و مطالعه و بوده

 ،همکاران و شانیدرویخالد) است ریناپذاجتناب متناسب یفن

 ،ارانب یندگیفرسا(. 2005 ،همکاران و سیلگودو ؛2015

 است خاک ذرات انتقال و یجداساز در باران بالقوه ییتوانا

 از استفاده با باران یندگیفرسا عامل برآورد(. 2004 ،لوایس)

 گروه دو به که ردیپذیم صورت یمختلف یهاشاخص

 و یبارندگ شدت و یجنبش یانرژ بر یمبتن یهاشاخص

 شوندیم یبندمیتقس باران افتیزود آمار بر یمبتن یهاشاخص

 بر یمبتن یهاشاخص کاربرد(. 1386 ،همکاران و یخانمیحک)

 شده ثبت یطوالن آمار ازمندین یبارندگ شدت و یجنبش یانرژ

 نیچن که است( یبارندگ شدت) ینگارباران یهاستگاهیا در

 محققان جهت نیهمبه. ندارد وجود ایدن نقاط ترشیب در یطیشرا

 در یبارندگ دسترس قابل و افتیزود یمارهاآ از استفاده با

 عامل مقدار محاسبه و هیته به اقدام یسنجباران یهاستگاهیا

 نیا. کنندیم ینگارباران ستگاهیا فاقد مناطق در یندگیفرسا

 و رسوب دیتول یامنطقه لیتحل قیطر از افتیزود یهاشاخص

 دستبه EI30 شاخص با ارتباط و یهمبستگ یبرقرار ای

 اصالح هیفورن و هیفورن یهاشاخص ،رابطه نیهم در. انددهآم

 افتیزود یهاشاخص نیترمعروف و نیترمتداول از شده

 نهیشیپ یبررس(. 1980 ،آرنولدز) است باران یندگیفرسا

 باران یندگیفرسا عامل خصوص در رانیا و ایدن در یپژوهش

 و نظر مورد هدف به بسته نیمحقق از کی هر که دهدیم نشان

 در. اندپرداخته مقوله نیا از یخاص جنبه به هاداده به یدسترس

 مقدار برآورد به( 2010) همکاران و نگیلیور راستا نیهم

. پرداختند قایآفر در یاماهواره یهاداده بر یمبتن یندگیفرسا

 کردند محاسبه زین را شدهاصالح هیفورن یندگیفرسا عامل شانیا

 جینتا به نسبت شده اصالح هیفورن شاخص که دنددا نشان و

 الیبون و لوبو. ه استکرد عمل بهتر یساعت یهاداده بر یمبتن

 و یجنبش یانرژ-شدت ارتباط تیحساس لیتحل در( 2015)

 یبارندگ مدتیطوالن یهاداده از استفاده با باران شدت بیشینه

 ناسبم شدت -یجنبش یانرژ ارتباط کی انتخاب که افتندیدر

. است مهم و یضرور یامر باران یندگیفرسا عامل برآورد یبرا

 یزمان روند و یمکان عیتوز یبررس به( 2016) همکاران و نیک

 نیچ در 2010 تا 1951 یآمار دوره یط باران یندگیفرسا عامل

 از یندگیفرسا عامل مقدار که داد نشان شانیا جینتا. پرداختند

 حال در یمطالعات طقهمن شرق جنوب سمت به غرب جنوب

 هدف با یپژوهش در( 2016) همکاران و هومر. است شیافزا

 تحت باران یندگیفرسا عامل لیپتانس راتییتغ یبررس

 نیا به کایآمر نیآپاالچ یجنوب منطقه در میاقل رییتغ یوهایسنار

 49 تا 7 نیب موردنظر میاقل رییتغ یوهایسنار در که دندیرس جهینت

. داشت خواهد وجود باران یندگیفرسا مقدار در شیافزا درصد

 شاخص استفاده با( 1386) همکاران و یخانمیحک زین رانیا در

 به اقدام ،ستگاهیا 182 ساله 20 آمار براساس شده اصالح هیفورن

. کردند نمک اچهیدر حوضه باران یندگیفرسا نقشه هیته

 آمارنیزم یهاروش از یریگبهره با( 1388) همکاران و صفرراد

 زیآبخ حوضه در هیفورن باران یندگیفرسا عامل یسازمدل به

 مختلف یهاروش یابیارز با شانیا. پرداختند قشالقباش

 یبرتر به ،یمتوال یاعتبارسنج روش از استفاده با یابیدرون

. افتندی دست هاروش ریسا به نسبت فاصله یوزن معکوس روش

 ییکارا و دقت یابیارز به( 1391) یافسر و محمدپوریعل

 و شیفرسا شدت نقشه هیته در یعامل هیتجز و هیفورن شاخص

 مناطق زیآبخ حوضه های در EPM روش با آن سهیمقا

 یعامل یازدهیامت روش که داد نشان جینتا. پرداختند خشکمهین

 در ترکم ینسب اختالف داشتن لیدلبه هیفورن روش به نسبت
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 همکاران و یاحمد. است ترمناسب EPM مدل با سهیمقا

 با را ادیز و متوسط ،کم ،زیناچ یشیفرسا یهاپهنه زین( 1393)

 مشخص نیقزو استان در شده اصالح هیفورن شاخص از استفاده

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

 باران یندگیفرسا عامل نقشه ،کشور کل در ینگارباران ستگاهیا

 را آن یزمان و یمکان راتییتغ و هیته را تیاسم و ریشمایو

 هدف با یپژوهش در( 1395) همکاران و یحیذب. کردند لیتحل

 رانیا در باران یندگیفرسا عامل نهیبه یفراوان یهاعیتوز نییتع

 و هاماه اکثر در بیشینه گمبل عیتوز که دندیرس جهینت نیا به

 شده انتخاب افتهیزشبرا یفراوان عیتوز نیبهتر عنوانبه فصول

 بر یزمان یهااسیمق همچنین و یمکان راتییتغ ریتأث. است

. بود شانیا پژوهش جینتا گرید از یفراوان یهاعیتوز انتخاب

 یندگیفرسا عامل نیبهتر نییتع در( 1396) همکاران و زارع

 با هیفورن شاخص که دندیرس جهینت نیا به فارس استان در باران

 شاخص با را یهمبستگ نیتریشب رصدد 80 نییتب بیضر

( 1396) همکاران و یاسکوئ یسکوت. دارد تیاسم و ریشمایو

 جانیآذربا استان در باران یندگیفرسا شاخص یبررس در زین

 و ریشمایو شاخص با هیفورن شاخص یباال یهمبستگ به یغرب

 شانیا جینتا نیچنهم. افتی دست درصد 95 سطح در تیاسم

 منطقه شرق به غرب از باران یندگیفرسا شاخص یکاهش روند

 امر نیا یایگو پژوهش نهیشیپ یبندجمع. داد نشان را یمطالعات

 و برآورد خصوص در اریبس مطالعات وجود رغمیعل که است

 و ایدن نقاط یاقص در باران یندگیفرسا عامل یهانقشه هیته

 رانبا یندگیفرسا عامل ریمتغ و مؤثر اریبس نقش لیدلبه نیچنهم

 نیا لحاظ ،منطقه کی در خاک شیفرسا مقدار نییتع در

 ریانکارناپذ خاک شیفرسا با مرتبط مطالعات در یمیاقل فاکتور

 عامل یمکان راتییتغ یبررس هدف با حاضر پژوهش لذا. است

 آن یباال یهمبستگ لیدلبه شده اصالح هیفورن باران یندگیفرسا

 ،همکاران و یاسکو یسکوت) تیاسم و ریشمایو شاخص با

 شیفرسا یجهان معادله در( 1396 ،همکاران و زارع ؛1396

 از استفاده با ینگارباران یهاداده وجود عدم همچنین و خاک

 ساله 42 یآمار دوره طول با یسنجباران ستگاهیا 41 یهاداده

 یزیربرنامه رانیا شرق شمال در گرگانرود زیآبخ حوضه در

 و باران یندگیفرسا عامل ینزما راتییتغ یبررس. است شده

 ینمودارها از استفاده با بیترتبه آن یزمان یسر روند نییتع

 از یمطالعات دوره یط کندال-من یمتراناپار روش و یاجعبه

 .است حاضر پژوهش اهداف گرید

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 زیآبخ حوضه سه از یکی عنوانبه گرگانرود زیآبخ حوضه

 لومتریک 11411.87 حدود یمساحت با گلستان استان در یاصل

 در و رانیا شرق شمال و خزر یایدر یشرق جنوب در مربع

 37˚48΄ و یشرق طول 54˚00΄ تا 56˚28΄ ییایجغراف محدوده

 ارتفاع بیشینه و کمینه. است شده واقع یشمال عرض 36˚35΄تا

 3.671 و -96 با برابر بیترتبه یمطالعات منطقه در ادری سطح از

 تا 200 از منطقه نیا در ساالنه بارندگی مقدار میانگین. است متر

 عمده بخش یجنگل یاراض یکاربر. است ریمتغ متریلیم 700

 در و است داده اختصاص خود به را گرگانرود زیآبخ حوضه

 صورتبه یآبرفت یهادشت مطالعه مورد منطقه غرب و شمال

 در یمطالعات منطقه. هستند یبرداربهره حال در مرتع و زراعت

 و یشمال نوار در خشک یهامیاقل یدارا دومارتن یبندطبقه

 اریبس هیناح دو همچنین. است ترنییپا نوار در خشکمهین

 در مرطوب هیناح پنج و مرطوب یهاهیناح داخل در مرطوب

 ،همکاران و یمساعد) دارند قرار مرطوبمهین یهاهیناح داخل

 و یمطالعات منطقه تیموقع(. 1390 ،خیش و زادهیمصطف ؛1387

 پژوهش در استفاده مورد یسنجباران یهاستگاهیا پراکنش

 .است شدهارایه ( 1) شکل در حاضر
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 گلستان استان و رانیا در یسنجباران یهاستگاهیا محل و گرگانرود زیآبخ حوضه تیموقع -1 شکل

 

 پژوهش روش

 آب سازمان به مراجعه با حاضر پژوهش انجام برای

 هیکل ماهانه یبارندگ یهاداده ،گلستان استان یامنطقه

 هاداده هیاول یبررس از پس و اخذ استان یسنجباران یهاستگاهیا

 همچنین و یارآم دوره طول بیشینه داشتن نظر در ضمن

 مشترک دوره ،موجود یهاستگاهیا مناسب یمکان پراکنش

 موجود یآمار نواقص و مشخص( 1353-1394) ساله 42 یآمار

 نیب یهمبستگ روش قیطر از یمطالعات یهاستگاهیا یهاداده در

 نییتع منظور به که است گفتن انیشا. شد لیتکم هاستگاهیا

 یمطالعات زیآبخ حوضه در باران یندگیفرسا عامل یمکان یالگو

 حوضه از خارج و داخل در ستگاهیا 41 اطالعات و هاداده از

 باران یندگیفرسا عامل یزمان راتییتغ یبررس اما. شد استفاده

 وجود لیدلبه. رفتیپذ صورت حوضه داخل ستگاهیا 28 در تنها

 یهاستگاهیا به کینزد محدوده در یسنجباران یهاستگاهیا

در  یالدیمشمسی و  یهاماهآمار  یهمخوان عدم زین و همدید

 یسنجباران یهاستگاهیا آمار از فقط ،همدید یهاستگاهیا

 .است شده استفاده یآب سال یمبنا بر روین وزارت

 عامل یمکان و یزمان یریرپذییتغ یالگوها لیتحل منظوربه

 شده اصالح هیفورن یندگیفرسا شاخص از باران یندگیفرسا

 یهاستگاهیا تعداد ،ازیموردن یهاداده بودن دسترس در سبببه

 و مناسب و یطوالن یآمار دوره ،یبارندگ آمار یدارا مناسب

 سال یهاماه تمام در یبارندگ عیتوز تیوضع ضرورت همچنین

شد  استفاده ماه نیترمرطوب داریمعن پوشش بر عالوه

 ،پورتو و فرو ؛1977 ،آرنولدز ؛1384 ،همکاران و یخانمیحک)

 براساس( F) شده اصالح هیفورن یندگیفرسا شاخص(. 1999

 .دیآیم دستبه( 1) رابطه

(1 ) 𝐅 =  
∑ 𝐏𝐢

𝟐𝟏𝟐
𝐢=𝟏

𝐏
 

 Pi ،شدهاصالح هیفورن یندگیفرسا شاخص F ،آن در که

 در ساالنه بارش مجموع متوسط P و ماهانه یبارندگ مجموع

 متریلیم حسب بر هرابط این عناصر همه و است مدت بلند

 نوع به شده اصالح هیفورن یندگیفرسا عامل محاسبه در. هستند

 تگرگ و برف ،(مختلف یهاشدت با یحت) باران لیقب از بارش

 محاسبه معادالت و روابط همه در و است نشده پرداخته

 انیشا. باشدیم نظر مد باران یندگیفرسا عامل ،یندگیفرسا

 زین برف و نرم بارش لیقب از بارش انواع که است گفتن

 در خصوص در. است اغماض قابل و داشته زیناچ یندگیفرسا

 در خاک شیفرسا عیتوز و بارش یفصل عیتوز گرفتن نظر

 شاخص در موردنظر اسیمق که شود اشاره دیبا ،مختلف فصول
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 مدنظر هابارش یفصل عیتوز که است ساالنه ،شده اصالح هیفورن

 یندگیفرسا شاخص مقدار محاسبه از پس. است نگرفته قرار

 لیتحل برای مطالعه مورد یآمار دوره یط شده اصالح هیفورن

 یوزن معکوس روش از ،مذکور شاخص یمکان راتییتغ یالگو

 از پس(. 1394 ،همکاران و یحیذب) شد استفاده 1فاصله

 روش از استفاده با ،یندگیفرسا شاخص یبندپهنه

 نقشه ،(2012 ،همکاران و یپورقاسم) 2یعیطب یهایشکستگ

 ،متوسط ،کم یندگیفرسا خطر با طبقه چهار به آمده دستبه

 عامل یزمان یسر روند نییتع. شد یبندمیتقس ادیز یلیخ و ادیز

 کندال-من یناپارامتر روش از استفاده با زین باران یندگیفرسا

 در یآمار نواقص وجود لیدلبه یناپارامتر یهاروش. شد انجام

 نیا تریشب یرویپ عدم و یدرومتئورولوژیه یهاداده یهایسر

 ترگسترده نسبتاً  یکاربرد از خاص یآمار عیتوز کی از هایسر

(. 2004 ،لونیپ و وی) برخوردارند یپارامتر یهاروش به نسبت

( 1945) مان لهیوسبه بار نیاول کندال-من یناپارامتر آزمون

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

 کندال-من یناپارامتر آزمون. آورد دستبه را آزمون یآمار

 ،کندینم فرض هاداده یسر یبرا یمشخص عیتوز تابع

 یاهآزمون اندازه به زین آن صیتشخ قدرت کهیدرحال

 یندگیفرسا عامل یزمان راتییتغ نیا بر عالوه. است کیپارامتر

 صورت یاجعبه یهاپالت میترس و محاسبه قیطر از باران

 .رفتیپذ

 بحث و نتایج -3

 عامل یآمار اتیخصوص محاسبه از حاصل جینتا

 یهاستگاهیا از کی هر در یمطالعات دوره یط باران یندگیفرسا

 راتییتغ یبررس. است شدهارایه ( 1) جدول در مطالعه مورد

 در یاجعبه نمودار از استفاده با باران یندگیفرسا عامل یزمان

 یهاستگاهیا در کندال-من روند آزمون نتایج و( 2) شکل

 .است شدهارایه ( 2) جدول در یمطالعات

 

                                                           
1- Inverse Distance Weighting, IDW 
2- Natural Breaks 

 باران یندگیفرسا عامل یمحاسبات یآمار اتیخصوص -1 جدول

 گرگانرود زیآبخ حوضه در یمطالعات یهاستگاهیا( میلیمتر)

 کمینه بیشینه میانگین ایستگاه ردیف
 انحراف

 معیار

 ضریب

 تغییرات

 47.72 18.75 55.8 79.89 39.29 خانچشمه 1

 53.4 20.79 0.3 86 38.92 آبادتیل 2

3 
 رباط

 بیلقره
34.57 86.52 9.68 19.78 57.21 

 43.71 20.85 21.74 106.19 47.71 سالیانباغ 4

 47.32 24.91 17.98 108.6 52.64 جیق قلعه 5

 41.87 23.91 18.23 119.07 57.11 قالآق 6

 42.15 20.97 17.68 119.27 49.75 قزاقلی 7

 33.34 24.85 16.16 127.78 74.54 آبادفاضل 8

 37.64 23.48 24.78 131.38 62.37 باغ الله 9

 41.37 25.25 21.02 133.44 61.04 غفارحاجی 10

 38.98 26.34 0 135.09 67.59 آبادتقی 11

 39.19 22.37 24.7 139.84 57.07 ارازکوسه 12

 55.51 27.65 12.27 144.46 49.80 سدگرگان 13

 46.82 25.87 21.97 147.24 55.25 گنبد 14

 34.57 31.33 41 168.33 90.62 زرینگل 15

 38.7 36.62 34.52 181.06 94.62 نوده 16

 53.26 41.44 1.05 188.33 77.81 کبودوال 17

18 
 بهلکه

 داشلی
57.31 192.53 17.06 35.05 61.16 

 37.02 33.78 26.81 194.54 91.23 سرمو 19

 42.66 38.01 31.59 203.43 89.10 تنگراه 20

 33.33 35.92 37.26 214.18 107.76 رامیان 21

 59.38 40.64 12.53 217.87 68.44 تمر 22

 65.94 65.55 2.27 243.12 99.42 مینودشت 23

 46.35 51.52 15.86 250.78 111.16 پشتهپس 24

 79.72 60.52 15.42 291.15 75.92 کمرپیش 25

 50.85 52.67 43.96 320.27 103.57 لزوره 26

 72.97 71.55 28.94 433.57 98.05 گالیکش 27

 71.69 76.65 33.96 471.74 106.91 تپهقلی 28
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 عامل نیانگیم( 1) جدول در آمده دستبه جینتا اساس بر

 متریلیم 73.08 گرگانرود زیآبخ حوضه در باران یندگیفرسا

 با بیترتبه پشتهپس و لیبقره رباط یهاستگاهیا. شد محاسبه

 نیانگیم مقدار نیشتریب و کمترین متریلیم 111.16 و 34.57

 خود به را یمطالعات یهاستگاهیا نیب در باران یندگیفرسا عامل

 استان در لیبقره رباط ستگاهیا یریقرارگ. دادند اختصاص

 توانیم را هاستگاهیا ریسا با آن متفاوت میاقل و یشمالخراسان

 نیب در یندگیفرسا عامل مقدار کمینه لیدال جمله از

 راتییتغ بیضر راستا نیهم در. دانست یمطالعات یهاستگاهیا

 مطالعه مورد یهاستگاهیا در یندگیفرسا ملعا نیانگیم ریمقاد

 بیضر کمینه و بیشینه ریمقاد چه اگر. شد محاسبه درصد 32.39

 درصد 33.33 و 79.72 مقدار با یمطالعات منطقه در راتییتغ

. وستیپ وقوعبه انیرام و کمرشیپ یهاستگاهیا در بیترتبه

 از کیهر در یندگیفرسا عامل بیشینه ریمقاد یبررس

 زیآبخحوضه  در یمطالعات دوره یط موجود یهاستگاهیا

 خانچشمه و کشیگال یهاستگاهیا که دهدیم نشان گرگانرود

 .اندداده اختصاص خود به را مقدار کمترین و نیتریشب بیترتبه

 

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

 

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

 کندالمن آماره ایستگاه ردیف کندالمن آماره ایستگاه ردیف کندالمن آماره ایستگاه ردیف

 -1.66 رامیان 21 0.34 آبادتقی 11 -1.33 خانچشمه 1

 2.6 تمر 22 -0.53 ارازکوسه 12 -0.44 آبادتیل 2

 -1.63 مینودشت 23 0.29 سدگرگان 13 0.13 بیلقرهرباط 3

 -1.98 پشتهپس 24 1.6 گنبد 14 2.63 سالیانباغ 4

 -0.14 پیشکمر 25 0.68 زرینگل 15 1.54 جیققلعه 5

 -0.11 لزوره 26 1.78 نوده 16 -0.71 قالقآ 6

 0.8 گالیکش 27 -0.02 کبودوال 17 0.23 قزاقلی 7

 0.83 تپهقلی 28 -2.6 داشلیبهلکه 18 0.38 آبادفاضل 8

 - - - 0.29 سرمو 19 -2.68 باغالله 9

 - - - 1.68 تنگراه 20 0.62 غفارحاجی 10

 
 

 



 15   (دو فصلنامه) 1397پاییز و زمستان  102-103مجله علمی و ترویجی نیوار                                                           شماره 

 

 جدول در شدهارایه  و حاضر پژوهش یهاافتهی اساس بر

 عامل یکاهش روند مطالعه مورد یسنجباران ستگاهیا ده تنها ،(2)

 28 از ستگاهیا 11 در. دادند نشان خود از را باران یندگیفرسا

 صیتشخ باران یندگیفرسا عامل یکاهش روند یمطالعات ستگاهیا

 روند پشتهپس و باغالله ستگاهیا دو در تنها که است شده داده

 ،مقابل در. است 0.05 یداریمعن سطح در داریمعن یکاهش

 را یشیافزا روند یمطالعات ستگاهیا 16 در باران یندگیفرسا عامل

 یشیافزا روند تمر و انیسالباغ یهاستگاهیا تنها که داد نشان

. شد داده صیتشخ روند فاقد زین ستگاهیا کی. داشته اند داریمعن

 عامل یزمان روند یکاهش و یشیافزا تیوضعکردن  لحاظ

 ( 2 جدول) حاضر مطالعه در آمده دستبه باران یندگیفرسا

 نظر از پرخطر مناطق تعیین برای راهنمایی عنوانبه تواندیم

 عامل یمکان راتییتغ. شود گرفته درنظر فرسایش وقوع پتانسیل

 شده بندیپهنه هاینقشه تحلیل از استفاده با باران یندگیفرسا

 یبرا متفاوت یندگیفرسا لیپتانس با مناطق یبندتیاولو منظوربه

 نیهم در. است خاک حفاظت یراستا در مناسب تیریمد

 ،نیانگیم ریمقاد یمکان عیتوز یبررس از حاصل جینتا ،راستا

 شکل در باران یندگیفرسا عامل اریمع انحراف و بیشینه و کمینه

 ریمقاد مذکور یهاافتهی اساس بر. است شدهارایه ( د تا الف) 3

 باران یندگیسافر عامل اریمع انحراف و کمینه ،بیشینه ،نیانگیم

 ،73.08 با برابر بیترتبه گرگانرود زیآبخ حوضه سطح در

 .آمد دستبه متریلیم 14.84 و 34.57 ،111.15

 

 
 ( ب)

 
 ( الف)

 
 ( د)

 
 ( ج)

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

 

 یهابخش( الف-3) شکل در شدهارایه  یهاافتهی اساس بر

 عامل نیانگیم مقدار نیشتریب یمطالعات زیآبخ حوضه یانیم

 و یشرق یهابخش سمت به مقدار نیا. دارد را یندگیفرسا

 مقدار کمترین که ینحوبه است؛ کاهش به رو حوضه یغرب

 نیتریغرب و نیتریشرق در باران یندگیفرسا عامل نیانگیم

 ریمقاد یمکان یالگو کنیل. است وستهیپ وقوعبه حوضه بخش
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 متفاوت( الف-3 شکل) یمطالعات یهاستگاهیا از کی هر بیشینه

. است یمطالعات دوره همان یط نیانگیم ریمقاد یمکان یالگو از

 ریمقاد نیب در یندگیفرسا عامل مقدار نیشتریب که صورت نیبد

 زیآبخ حوضه یشرق شمال در هاستگاهیا از کی هر بیشینه

 از یکوچک بخش همچنین. است وستهیپ وقوعبه گرگانرود

 مقدار نیترشیب از یمطالعات زیآبخ حوضه شرق و مرکز

 یمکان یالگو که است ذکر انیشا. است برخوردار یندگیفرسا

 از کی هر در یمحاسبات کمینه ریمقاد یمکان یالگو با مذکور

 به توجه با. است مشابه مطالعه مورد زیآبخ حوضه یهاستگاهیا

 انحراف بیشینه و کمینه ریمقاد و( د-3) شکل در شدهارایه  جینتا

 ،یندگیفرسا عامل نیانگیم شده محاسبه مقدار نیچنهم و اریمع

 زین نرمال عیتوز از باران یندگیفرسا عامل نیانگیم ریمقاد

 یندگیفرسا عامل نیانگیم ریمقادکردن  لحاظ. هستند برخوردار

 صورت در خاک و آب حفاظت اقدامات انجام منظوربه باران

 تیریمد و شد خواهد مواجه مشکل با بیشینه ریمقاد وقوع

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

 عیوقا وقوع از یناش است ممکن خاک شیفرسا اعظم بخش

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

 نشان( 4) شکل در زین گرگانرود زیآبخ حوضه باران یندگیفرسا

 .است شده داده

 

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

 

 که افتیدر توانیم( 4) شکل در شدهارایه  جینتا اساس بر

 شرق در ییهابخش باران یندگیفرسا عامل کم خطر طبقه

 و شمال از یکوچک بخش همچنین و یمطالعات زیآبخ حوضه

 یمرکز بخش. است داده اختصاص خود به را حوضه جنوب

 یندگیفرسا خطر پوشش تحت زین گرگانرود زیآبخ حوضه

 یندگیفرسا عامل ادیز خطر طبقه و دارد قرار ادیز اریبس

 در تواندیم جینتا نیا. است پوشانده را آن ینوار صورتبه

 یحفاظت اقدامات انجام منظوربه مختلف مناطق یبندتیاولو

 شیفرسا مقدار بر باران یندگیفرسا عامل اثر کاهش جهت

 تحت سطح. ردیگ قرار استفاده مورد رسوب دیتول و خاک

 حوضه در باران یندگیفرسا عامل خطر مختلف بقاتط پوشش

 .است شده داده نشان( 3) جدول در گرگانرود زیآبخ

  عامل خطر مختلف طبقات پوشش تحت سطح -3 جدول

 گرگانرود آبخیز حوضه در باران فرسایندگی

 طبقه
 مساحت

 (کیلومترمربع)
 مساحت درصد

 68/9 28/1104 کم

 26/31 81/3566 متوسط

 44/37 72/4272 زیاد

 63/21 06/2468 زیاد خیلی

 100 87/11411 مجموع
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 خطر طبقه نیشتریب ،(3) جدول در شدهارایه  جینتا اساس بر

 به مربوط گرگانرود زیآبخ حوضه در باران یندگیفرسا عامل

. است لومترمربعیک 4272.72 با برابر یمساحت با ادیز خطر طبقه

 9.68 حدود 1104.28 با برابر یمساحت با زین کم خطر طبقه

 در. است داده ختصاصا خود به را یمطالعات منطقه از درصد

 شد مشاهده باران یندگیفرسا عامل خطر مختلف طبقات یبررس

 در بیترتبه کم و ادیز یلیخ ،متوسط ،ادیز خطر طبقات که

 در تواندیم جینتا نیا. اندگرفته قرار چهارم تا اول یهاگاهیجا

 مورد یحفاظت اقدامات جهت مناطق نییتع و یبندتیاولو

 .ردیگ قرار استفاده

 گیرینتیجه -4

 آن ادیز راتییتغ به توجه با باران یندگیفرسا عامل یبررس

 تیاهم از یمحل طیشرا و اسیمق ،ییایجغراف منطقه به بسته

 هدف با حاضر پژوهش ارتباط نیهم در. است برخوردار یادیز

 باران یندگیفرسا عامل یزمان و یمکان راتییتغ یالگوها یبررس

 صورت رکشو شرق شمال در گرگانرود زیآبخ حوضه در

 بیشینه و نیانگیم ریمقاد یمکان یالگو ،جینتا اساس بر. رفتیپذ

 نیهم در. است متفاوت گریکدی با باران یندگیفرسا عامل

 یندگیفرسا عامل یمکان یالگو تفاوت به توجه با خصوص

 دوره یط بیشینه مقدار) بیشینه ،نیانگیم ریمقاد از منتج باران

 یط کمینه مقدار) کمینه و( هاستگاهیا از کی هر در یمطالعات

 اقدامات بر هیتک( هاستگاهیا از کی هر در یمطالعات دوره

 عامل نیانگیم ریمقاد به معطوف آب و خاک حفاظت

 و شیفرسا خطر یبرآوردکم سبب تواندیم باران یندگیفرسا

 تیریمد تحت مناطق در یحفاظت اقدامات تناسب عدم جهینت در

 یبرا شده اعمال تیریمد نوع رسدیم نظربه نیبنابرا. شود

 بالقوه خطر بیشینه بر یمبتن باید شیفرسا مهار و خاک حفاظت

 عامل نیتخم در بیشینه ریمقاد از استفاده که باشد شیفرسا وقوع

 توجه با. کرد یابیارز ارتباط نیا در توانیم را باران یندگیفرسا

 دستبه جهینت ،یمطالعات یهاستگاهیا اکثر در یشیافزا روند به

 خاک شیفرسا وقوع خطر رشد به رو روند دهندهنشان آمده

 منطقه یتیریمد یهابرنامه و راهکارهاارایه  در باید که است

 باید ضمناً. ردیگ قرار رانیگمیتصم و رانیمد مدنظر مطالعه مورد

 به یآمار دوره ،یندگیفرسا عامل محاسبه در که کرد توجه

 و یخشکسال یهادوره ریتأثتحت تا شود انتخاب یاگونه

. داشت امر نیا از یحیصح یابیارز بتوان تا ردینگ قرار یترسال

 تنها ،باران یندگیفرسا عامل یبررس که است ذکر انیشا

 مدنظر شیفرسا زانیم برآورد در بالقوه عامل کی عنوانبه

 منظوربه حیصح یهامیتصم اتخاذ که است یحال در نیا ،است

 خصوص در شتریب اطالعات ازمندین خاک شیفرسا تیریمد

 به توجه اب خاک و یاهیگ پوشش جمله از موثر عوامل ریسا

 در شودیم شنهادیپ که است یمطالعات منظقه در آن تنوع

 .ردیگ قرار توجه مورد شیفرسا قیدق برآورد مطالعات

 منابع

(. 1393. )ع ،یصلوات ،. ر. م ،یجواد ،. ح ،یاحمد -1

 از استفاده با هیفورن روش به باران یندگیفرسا قدرت یبندپهنه

 ،(نیقزو استان :یمورد مطالعه) یابیدرون یهاروش یبرخ

 .1-14 ص ،2 شماره ،5 سال ،رانیا یعیطب یهاستمیاکوس

 و خاک حفاظت بر یدرآمد(. 1394. )ک ،دواریام -2

 .ص 292 ،سوم چاپ ،زدی دانشگاه انتشارات ،یزداریآبخ

 شیفرسا اقتصاد(. 1384. )م ،یقربان ،. ص. س ،ینیحس -3

 .ص 128 ،مشهد یفردوس دانشگاه انتشارات ،خاک

(. 1386. )م ،یخدرعرب ،. ح. م ،انیمهد ،. ش ،یخانمیحک -4

 منابع ،نمک اچهیدر حوضه یبرا باران یندگیفرسا نقشه هیته

 .713-726 ص ،3 شماره ،60 دوره ،رانیا یعیطب

 ،. م ،یخدرعرب ،. ح. م ،انیمهد ،. ش ،یخانمیحک -5

 ،کشور سطح در باران یندگیفرسا یبررس(. 1384. )د ،پورقربان

 وریشهر 6-9 ،تهران ،رسوب و شیفرسا یمل شیهما نیسوم

 .281-288 ص ،1384

(. 1394. )م ،وفاخواه ،. ر. ح. س ،یصادق ،. م ،یحیذب -6

 یهااسیمق در باران یندگیفرسا عامل یمکان یالگوها لیتحل
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 ،7 دوره ،زیآبخ تیریمد و یمهندس ،رانیا در متفاوت یزمان

 .442-457 ص ،4 شماره

(. 1395. )م ،وفاخواه ،. ر. ح. س ،یصادق ،. م ،یحیذب -7

 ،رانیا در باران یندگیفرسا عامل نهیبه یفراوان یهاعیتوز

 .301-306 ص ،1 شماره ،23 دوره ،خاک و آب حفاظت

(. 1396. )م ،تازه ،. س ،یفرامرز گردیسلطان ،. س ،زارع -8

 و فارس استان در باران یندگیفرسا شاخص نیبهتر نییتع

 .231-244 ص ،48 شماره ،توسعه و ایجغراف ،آن یبندپهنه

(. 1396. )ا ،بروشکه ،. د ،یکامکین ،. ر ،یاسکوئیسکوت -9

 یبرا یغربجانیآذربا استان باران یندگیفرسا شاخص یبررس

 حوضه تیریمد پژوهشنامه ،یبارندگ یفرساهم نقشه هیته

 .36-44 ص ،15 شماره ،هشتم سال ،زیآبخ

(. 1388. )ج ،ینیام ،. ه. س ،یهاشم ،. ط ،صفرراد -10

 یندگیفرسا یسازمدل در آمارنیزم یهاروش از یریگبهره

 زیآبر حوضه :یمورد مطالعه) هیفورن روش از استفاده با باران

 دانشگاه ،یمکان اطالعات سامانه یسراسر شیهما ،(قشالق باش

 .409-416 ص ،تهران ،اشتر مالک یصنعت

 و دقت یابیارز(. 1391. )ا. ر ،یافسر ،. آ ،محمدپوریعل -11

 شدت نقشه هیته در یعامل هیتجز و هیفورن شاخص روش ییکارا

 زیآبخ یهاحوضه  در EPM روش با آن سهیمقا و شیفرسا

 ،2 شماره ،1 سال ،یطیمح شیفرسا یهاپژوهش ،خشکمهین

 .42-52 ص

. ا ،هیاستادکالیمحمد ،. م ،زادهیلیخل ،. ا. ا ،یمساعد -12

 ،گلستان استان سطح در یهواشناس یخشکسال شیپا(. 1387)

 ص ،2 شماره ،15 جلد ،گرگان یعیطب منابع و یکشاورز علوم

183-176. 

 تراکم ی(. بررس1390. )ب. و ،خیش ،. ر ،زادهیمصطف -13

 یهمبستگ روش از استفاده با گلستان استان یسنجباران شبکه

 .79-87 ص ،93 شماره ،یزداریآبخ یهاپژوهش ،یمکان
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