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 چكیده
 

وشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک پدیده ای است که موجب از بین رفتن یا کاهش خاک سطحی،  پ

حاصلخیزی و افزایش رسوب، آلودگی رودخانه ها و پرشدن مخازن سدها به ویژه در مناطق خشک و نیمه 

خشک می گردد. باران یكی از عواملی است که موجب از هم گسیختگی ذرات خاک و فرسایش خاک می 

باران انجام می فرسایش زایی شود. مدل سازی فرسایش خاک از طریق شدت بارش در قالب شاخص 

ی . به دلیل عدم دسترسی به مقادیر شدت باران و مشكالت موجود در استخراج آن از فرم های سنتگیرد

استفاده شد. این  تجربی فورنیه برای محاسبه مقادیر فرسایندگی خاک بارانسنج های ثبات، از شاخص

طول دوره داده های دیدبانی ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوی انجام شد.  10مطالعه بر روی 

سال در نظر گرفته شد. علت انتخاب دوره مذکور محدودیت طول دوره  22به مدت  1984-2005دوره 

در دسترس می  2005می باشد که تا سال  CMIP5ایستگاههای هواشناسی و طول دوره داده های 

ریزمقیاس نمایی  RegCM4.5توسط مدل منطقه ای  CanESM4گردش کلی باشند. داده های مدل 

روش عامل تغییر تا سطح ایستگاه ریزمقیاس دینامیكی گردید و سپس داده های مدل منطقه ای با 

می باشد، ضمن  RCP8.5شدند. نتایج نشان دادند که در شرایط گرمایش بیشتر که معادل با سناریوی 

 ش و در بهار افزایش می یابد.افزایش کلی فرسایندگی باران، مقادیر فرسایندگی باران در فصول پاییز کاه
 RegCM4.5، فورنیه، مدل خراسان رضویکلمات کلیدی: فرسایندگی باران، گرمایش جهانی، 

 

Future Projection of Rainfall Erosion over Khorasan Razavi Province of 

Iran under Global Warming  
Abstract 
 
Soil erosion is a phenomenon that destroys surface soil, vegetation, reduced fertility and 

increased sediment, river pollution and dam reservoirs filling, especially in arid and semiarid 

areas. Rain is one of the factors that cause soil particle disruption and soil erosion. Soil erosion 

modeling is done through rainfall intensity in the form of rainfall erosion index. Due to the lack 

of access to the values of rainfall intensity, the Fourier and the Weissmeyer-Smith equation 

were used to calculate soil erosivity. This study was performed over 10 synoptic stations of 

Khorasan Razavi province having 22 years’ data during 1984–2004. The reason for choosing 

this period is the limitation of the length of the meteorological stations and the length of the 

CMIP5 data period, which is available until 2005. CanESM4 general circulation model data 

were dynamically downscaled using the RegCM4.5 Regional Climate model and change factor 

method to downscaled the data down to station scale. The results showed that under higher 
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Global Warming which is equivalent to the RCP8.5 scenario, while the overall rainfall erosion 

increased, the amount of rain erosion decreased in autumn and increased in spring. 
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 مقدمه

آن باعث بروز بسیاری از فرسایش منابع طبیعی در هر کشوری می باشد و خاک به عنوان یكی از مهمترین 

فرسایش خاک به ویژه در مناطق خشک و  .مشكالت انسانی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می گردد

سطحی و کاهش حاضلخیزی، وه بر از بین بردن خاک نیمه خشک یک پدیده مضر به حساب می آید که عال

مخازن  نیاهی، افزایش هرزآب، تولید رسوب، افزایش گل آلودگی رودخانه ها و پرشدباعث کاهش پوشش گ

 فرسایندگی به نام شاخصی از خاک فرسودن در باران قدرت جهت توصیف (.1397، فرخ زاده) سدها می شود

دهد  می نشان خاک  ذرات چسبندگی و پیوستگی بردن بین از در باران را توانایی که شود می استفاده باران

(. فرسایش خاک به دو روش اندازه گیری مستقیم و غیرمستقیم )استفاده از شاخص ها( اندازه 1365)علیزاده، 

 یا پاشمان همزمان میزان اندازه گیری با محققان برخی مستقیم، دشواری روش دلیل  گیری می شود. به

 بر که مبتنی رسیده اند ییشاخص ها به آنها بین روابطی و برقراری بارندگی وخصوصیات خاک تلفات

ویشمایر و اسمیت با بررسی عوامل تاثیرگذار بر فرسایش خاک،  .(Hudson, 1995است) بارندگی خصوصیات

معادله جهانی تلفات خاک را توسعه دادند. معادله یادشده بعد از تغییراتی توسط افراد مختلف به صورت زیر 

 می باشد:
A=R.K.L.S.C.P 

 Cشیب،  Sطول،  Lفرسایش پذیری،  Kنیروی فرسایندگی باران،  Rالنه تلفات خاک، متوسط سا Aکه در آن 

 (. Wischmeier and Smith, 1978عملیات مدیریتی می باشد ) Pپوشش گیاهی و 

(. در دهه اخیر اهمیت 1365درصد خاک ها در معرض فرسایش می باشند )علیزاده،  75در ایران بیش از 

فرسایندگی باران دو چندان شده است. در این زمینه سازمان جنگل ها، مراتع  مسائل فرسایش خاک و عوامل

منظور جلوگیری یا  میلیون دالر در راستای پروژه های آبخیزداری به 150و آبخیزداری کشور ساالنه حدود 

 ,.Sadeghi, and Hazbavi, Zکاهش بخشی از فرسایش خاک و مشكالت مرتبط با آن هزینه می کند )

(، در مطالعه ای بهترین شاخص فرسایندگی باران در استان فارس را مطالعه و 1396زارع و همكاران ) (.2015

 باران فرسایندگی ضریبفورنیه نشان دادند که  فرسایندگی آنها بر اساس شاخص پهنه بندی نمودند. 

 می شرق شمال تا قشر ناحیه در مقدارآن کمترین و فارس شمال ناحیه مرکزی قسمت در مقدار را  بیشترین

(، خصوصیات الگوی توزیع مكانی فرسایندگی باران را در استان هرمزگان با 1395عادلی و همكاران ) .باشد

 32بكارگیری شاخص فورنیه اصالح شده مطالعه نمودند. بر اساس یافته های آنها شاخص فرسایندگی باران از 

جاسک تا سد استقالل متغیر است. بر اساس به ترتیب در ایستگاههای  MJ mm ha-1h-1yr-1 414تا 

 ترتیب ( استان کرمان به30EIباران) شاخص فرسایندگی حداقل و (، حداکثر1395تحقیق کاویان و همكاران)

 آباد دولت و برای ایستگاههای سلطانی سال در و ساعت در هكتار بر متر میلی مگا ژول 24.9و  213.7با برابر

 .بود اسفندقه



 

 

3 

روش تلفیقی با استفاده از  راسان رضویخبرای استان  فورنیه، برآورد شاخص فرسایندگی هدف این تحقیق

مسیر غلظت های شاخص تحت دو سناریوی  2030-2080برای دوره عامل تغییر -ریزمقیاس نمایی دینامیكی

RCP4.5  وRCP8.5 .می باشد 

 هامواد و روش

 

ایستگاه  10از داده های مشاهداتی رضوی می باشد.  منطقه مورد مطالعه در این تحقیق شامل استان خراسان

برای پیش نگری شاخص  شد.استفاده   1984-2005سال در دوره  22آماری دوره  باهواشناسی همدیدی 

در هر یک از ایستگاههای منطقه مورد مطالعه، داده های بارش مدل گردش کلی فرسایندگی باران، ابتدا 

CanESM4  ه ای از مدل منطقبا استفادهRegCM4.5  .برای سه  این فرایندریزمقیاس نمایی دینامیكی  شد

تحت دو سناریوی مسیر  2071-2100و  2021-2049به عنوان دوره پایه و دو دوره آینده  1984-2005دوره 

داده های ریزمقیاس شده به روش دینامیكی با مقیاس انجام شد.  RCP8.5و  RCP4.5غلظت های شاخص 

 کاهش یافت.سطح ایستگاههای هواشناسی تغییر تا روش آماری عامل 

مقدار فرسایندگی باران  1فرسایندگی باران از روش فورنیه اصالح شده استفاده شد. معادله نمایه برای محاسبه 

 .(Arnodus, 1977) را نشان می دهد
(1)                                                p / 2

ip∑=R 
 

در  )بر حسب میلی متر(میانگین بارندگی ساالنه  p ،)برحسب میلی متر(میانگین بارندگی ماهانه  ip که در آن 

  می باشد.میزان فرسایندگی باران  R ومورد مطالعه طی دوره آماری 
 

  نتایج و بحث
 

ظت تحت دو سناریوی مسیر غل 2080و  2030، مقادیر شاخص های فورنیه برای دوره دیدبانی، دهه 1در جدول 

این مقادیر بر روی ده ایستگاه سینوپتیک خراسان رضوی درج شده است.  RCP8.5و  RCP4.5های شاخص 

شامل قوچان، سرخس، سبزوار، گلمكان، مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، کاشمر، گناباد و تربت جام میانگین 

ریق میانگین گیری بر روی گیری شده است. علیرغم اینكه ارائه یک شاخص استانی برای فرسایش باران از ط

مقادیر تک تک ایستگاههای سینوپتیک به دلیل تفاوت در نوع خاک و شدت بارش ها ممكن است موجب بروز 

ورد استانی این شاخص گردد، ولی چنین رویه ای می تواند دیدگاه کلی از شاخص فرسایش را در آخطا در بر

استانی شاخص فرسایندگی باران برای پهنه استان آورده  ، میانگین1استان ارائه دهد. بر این اساس در جدول 

 شده است. 
 تحت دو سناریوی مسیرهای غلظت شاخص 2080و  2030شاخص استانی فرسایندگی باران برای دو دوره  -1جدول

Month Observation 2030s_RCP4.5 2030s_RCP8.5 2080s_RCP4.5 2080s_RCP8.5 

Jan 38.95 42.01 41.62 33.50 38.68 
Feb 28.69 29.15 32.45 23.80 29.37 
Mar 13.61 0.37 27.65 0.74 25.67 
Apr 19.94 16.45 25.16 12.96 25.21 
May 18.87 15.15 15.12 14.00 31.21 
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Jun 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 
Jul 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 

Aug 0.25 0.40 0.20 0.20 0.20 
Sep 1.86 0.93 0.93 4.65 0.92 
Oct 9.11 12.49 10.84 9.28 3.84 
Nov 21.94 27.43 22.13 20.29 17.89 
Dec 34.15 40.32 39.03 28.89 28.36 

 
 

و پس از محاسبه دامنه عدم قطعیت پیش نگری اقلیمی نشان داده شده است.  1در شكل  1نتایج جدول 

جود بارش قایل مالحظه در سطح استان، همانطور که شكل نشان می دهد در ماههای تابستان به دلیل عدم و

در اینجا دامنه شاخص فورنیه بسیار پایین بوده و عدم قطعیت پیش نگری های اقلیمی نیز بسیار کم است. 

درصد  75درصد حد پایین پیش نگری های فرسایندگی باران و  25عدم قطعیت، فاصله بین آستانه صدک های 

درصد شبیه سازی های فرسایندگی  50ته شده است. به عبارت دیگر حد باالی پیش نگری اقلیمی در نظر گرف

باران،مقدار پیش نگری شده آن در آینده را در داخل محدوده خاکستری شبیه سازی کرده اند که محتمل 

 ترین مقدار در آینده خواهد بود.
 

 

 
 

تحت دو سناریوی )آینده دور(  2080)آینده نزدیک( و  2030رای دو دهه بشاخص فورنیه برای استان خراسان رضوی  – 1شكل 

RCP4.5  وRCP8.5  

مقدار فرسایندگی باران در دوره مهر تا دی ماه افزایش یافته است اما در ماههای اسفند تا  RCP4.5در سناریوی 

ولی در بهار کاهش یافته است. اما  اردیبهشت کاهش را نشان می دهد؛ به عبارت دیگر در فصل پاییز فرسایندگی افزایش

شرایط کم و بیش معكوس می باشد. این وضعیت نشان می دهد که هر چه گرمایش جهانی شدید  RCP8.5در سناریوی 

فرسایندگی در ماههای بهار شدت بارش ها نیز افزایش یافته و الگوی زمانی آنها نیز تغییر می کند. بر این اساس تر باشد، 

بارش بهاره و جابجایی بارش ها به سمت انتهای شدت ییز کاهش می یابد که می تواند ناشی از افزایش افزایش و در پا

   دوره سرد سال )عمدتا اسفند( باشد. 
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 نتیجه گیری
 

مورد  RCP8.5و  RCP4.5در این تحقیق اثر گرمایش جهانی در قالب دو سناریوی مسیر غلظت های شاخص 

در  1984-2005دوره  RegCM4.5برای واسنجی برونداد مدل منطقه ای اقلیمی بررسی قرار گرفت. دوره پایه 

 2030نظر گرفته شد. مدل اقلیمی منطقه ای برای دوره مشاهداتی و دو دوره آینده نزدیک و دور به ترتیب دهه 

رد اجرا شد. تعداد ایستگاههای مو CanESM4با استفاده از داده های شرایط مرزی مدل گردش کلی  2080و 

ساله در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که با افزایش گرمایش  22ایستگاه دارای طول دوره  10مطالعه 

میانگین فرسایندگی باران در استان خراسان رضوی افزایش می یابد. ممكن است افزایش فرسایندگی باران در 

شی از گرمایش کلی کره زمین باشد که استان ناشی از تسریع در چرخه هیدرولوژیكی ناشی از افزایش دمای نا

نتایج همچنین نشان دادند که در سناریوی اثرات آن نیز در مقیاس های منطقه ای قابل مشاهده می باشد. 
RCP8.5  ،فرسایندگی در ماههای بهار افزایش شدت بارش ها افزایش یافته و که با گرمایش جهانی شدید تر همراه است

این وضعیت همراه با افزایش بارش بهاره و جابجایی بارش ها به سمت انتهای دوره سرد سال  و در پاییز کاهش می یابد.

 )عمدتا اسفند( در منطقه مورد مطالعه می باشد.
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