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 . مقدمه1
خفاک،   یشفرسفا  ۀیفد پدنسبت به  ینااه ج ان یکدر 

و در حدود هشتاد  یادن یمرتع یاز پنجاه درصد اراض یشب
در  یطفور قابفل تفوج    بفه  یکشفاورز  هفای یندرصد از زم

[. امفروزه  11] خفاک قفرار دارنفد    یشفرسفا  یدمعرض ت د
 هفای یفت فعال یریتبشفر و فقفدان مفد    یهادخالت یلدلبه

و  یفد تول ینتعفادل بف   رویفه، یبف  یاهیبردارو ب ره یانسان
 یبفاران  یش[. فرسا25ه  خورده است ]هدررفت خاک  به

اثففر متقابففل دو عامففل بففاران و خففاک اسففت و تحففت هففر 

دو عامفل اسفت. بفر     ینمتأثر از ا یشفرسا یزانم یطیشرا
 یشصفور  گرفتفه، فرسفا    یهفا اساس مطالعا  و پژوهش

 یا خصوصف  یراز برخفورد قطفرا  بفاران تحفت تفأث      یناش
خفاک،  ۀ تفود بارش بوده که سفب  جفدا ن فودن ترا  از    

انتقففال  یو آمففاده ن ففودن ترا  بففرا یریکففاهش نفوتپففذ

انتظفار   تفوان یمف  ین[. بنفابرا 27] شفود یتوسط رواناب مف 
هدررفت خاک متفاو  بوده و وابسته بفه   یزانداشت که م

بفاران بفه    یندگیباران باشد. فرسا یندگی  عامل فرساشد
 یففرخففاک تعب یشفرسففا یجففادبففاران در ا وهبففالق ییتوانففا

 ینو متخصصف  گفران پفژوهش از  یاری[. بسف 13] گرددیم

 یشفرسفا  یندخاک معتقدند که درک درست فرآ یشفرسا
در برابفر   یشم فار فرسفا   هفای ینفه زم توانفد یمف  یپاش ان

و  27] یدفراه  ن ا یخوببه یستیز یهاپاش ان را با روش
چنففین در بسففیاری از مطالعففا  هیففدرولوژی   هفف  [.31

عنفوان حفد   های آبخیز از عامل شفد  بارنفدگی بفه   حوزه

فرسایش اسفتفاده   ۀپدیدتبع آن  هشروع رواناب و ب ۀآستان
 یندگیفرسفا  مفل عا یربا توجه به نقفش انکارناپفذ  شود. می

اسففت تففا  یور[، ضففر4] یآبفف یشبففاران در شففروع فرسففا
در خصففوص  یفف کامففل و دق یهففامطالعففا  و پففژوهش

عنففوان بففاران بفه  یندگیمختلفف  عامفل فرسفا   یهفا جنبفه 

 .یردخاک بالقوه صور  پذ یشفرسا
بفاران بخفش    یندگیعامل فرسفا  یزمان ییرا تغ بررسی

 یفت بوده که اه  یدرولوژیکه ۀچرخ ییرپذیریاز تغ یم  
خاک  یشو فرسا یبارندگ ینارتباط ب یصدر تشخ ییسزابه

عامففل  یففیندارد. تع یففدرولوژیکه یهففاپاسفف  یففابیدر ارز

از  یکفی مختلف    یزمفان  هفای یفاس باران در مق یندگیفرسا
 یشمبفارزه بفا فرسفا    یکارهفا راه یفین م   در تب یهالفهؤم

اقداما  مبارزه  یزمان اجرا ینچننوع و ه  یینخاک در تع
و  یآمفار  ۀدورطفول،   ینچنف . ه باشدیخاک م یشبا فرسا

مقفدار عامفل    یفین در تع ینقفش م  ف   یزن هایستااهتعداد ا
 یفابی اسفاس مطالعفه و ارز   یفن . بر اکنندیم یفاا یندگیفرسا

مفورد   یآمفار  یهفا اثفر دوره  یصتشخ نیزو  یزمان ییرا تغ
بفاران   یندگیبفر عامفل فرسفا    هفا یسفتااه مطالعه و تعفداد ا 

 تفوان یپژوهش مف  یشینۀپ ی. با بررسرسدینظر مبه یضرور

عامفل  مقولفۀ  مطالعا  متعفددی در ارتبفاط بفا     که یافتدر
، 19]فرسایندگی باران در دنیا و ایران صور  گرفتفه اسفت   

در خصفوص   انجفام شفده   یهفا پژوهش، لکن [30، 24، 23
بففر  یآمففار ۀدوراثففر طففول  یبررسفف ی،زمففان یریپففذ ییففرتغ
مختلف    رگشفت ب یهفا دوره بینییشو پ یفروان هاییعتوز

 ین. در ه ف باشفد نسبتاً محدود مفی  یدرولوژیکه یرهایمتغ
ج فت   یطفول دوره آمفار   یبفا بررسف   گفران پفژوهش راستا 
 ۀدورکه طفول   یدندرس یجهنت ینبه ا یمبس یفراوان یلتحل
 دیافر یکاز  یاحت االت یعتوابع توز یزبر انتخاب و ت  یآمار
ب موجف   یمثر بوده و کوتاه بودن حج  ن ونه سف ؤم یاربس

 شفود یمف  یآمار یعتوز ینب تر ییندر تع یمشکل جدبروز 
و تعداد  یآمار ۀدورطول  یتبه اه  یار،د ی[. در پژوهش6]
با اسفتفاده از   یمبس یفراوان هاییعتوز در تعیین هایستااها

 چنفین هف  [. 20] یافتنفد دسفت   یمختل  آمفار  یهاروش
بفر   یآمفار  ۀدوراثر طفول   ررسیو ب یلبه تحل گرانپژوهش

ده سفاله در   یزمفان  هاییاسدر مق یدرولوژیکه یخشکسال
مفورد مطالعفه بفر     یآمفار  ۀدور یراروپا پرداختنفد و بفر تفأث   

اثفر   دیافر  ی. در پژوهش[12داشتند ] یدروند تأک یهاآماره
و  ولفز رودخانفه در   یفان روند جر یلبر تحل یطول دوره آمار

 در رونفد متففاو  طفول    یاخفتمف اصفل   و یبررس یسانال

 هفای یاندر جر یشیاما روند افزا شد.تأیید  یآمار یهادوره
سفال   یاز سف  یشبف  یآمفار  یهفا حداقل و حداکثر در دوره

 یفل و تحل یدر بررسف  ان دیافر گفر [. پفژوهش 8غال  بفود ] 
کفه احت فال وقفوع     یدندرسف  یجفه نت یفن به ا یل،س یفراوان

محدود بوده  یهابر اساس داده یابیبرون یک حدی یمبس

ن ونفه، صفحت برآوردهفا     ۀانفداز بفودن   ترشیبا ب ینو بنابرا
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 [.9تر خواهد بود ]مناس 
اثفر طفول آمفار     یبفه بررسف   یگرپژوهش یزن یرانا در

 یسفتااه ا یزدهدر سف  یمبسف  بینفی یشدر پ یدرولوژیکیه
نشفان   یشفان ا یجپرداخت. نتفا  یراندر سطح ا یدرومتریه

در  هففابینففییشدقففت پفف یآمففار ۀدورطففول  یشداد افففزا
داده اسففت.  یشمختلف  را اففزا   هفای ی و اقلف  هفا یسفتااه ا

از آمفار کوتفاه مفد      فادهن ودند کفه اسفت   یانب ینچنه 
بفا   هفای یمبسف  بینییشپ یبرا یژهوخطا به یجادامکان ا

از  ی[. گروهفف7] آوردیدوره برگشففت بففاال را فففراه  مفف  

ای سد های حداکثر لحظهبا بررسی آمار دبی گرانپژوهش
نشان دادند کفه بفا اففزایش طفول     مخزنی جره خوزستان 

مقفادیر   ،آماری عموه بفر تغییفر نفوع توزیفع آمفاری      ۀدور
گیفرد  قفرار مفی   یرشد  تحفت تفأث  سیمب برآوردی نیز به

 یدبف  یاثر طفول دوره آمفار   ی،در پژوهش ینچن[. ه 10]

در  یفراوانف  یفع توز یندر انتخفاب ب تفر   یاحداکثر لحظفه 
 یاستان گلستان بررس یدرومتریه هاییستااهاز ا یتعداد
 وعکه با وجود تغییفر دوره آمفاری، نف    یافتنددر . ایشانشد

ها تغییفری نداشفت.   دست آمده برای دادهبه یتوزیع فراوان
های آماری مختلف ،  عموه بر این مشخص شد که در دوره

بینفی شفده بفرای دوره    میزان دبی حداکثر سیمبی پفیش 
ختلف ، مشفابه   های آمفاری م های یکسان در دورهبرگشت

 هفای یفع توز یینبا هدف تع یا[. در مطالعه1نبوده است ]
 یهففاسففاالنه در اسففتان یبارنففدگ یمناسفف  بففرا یفروانفف

بففر  یآمففار ۀدورطففول  یگلسففتان و مازنففدران، بففه بررسفف

نشفان   یجمختل  پرداختند. نتفا  یفراوان هاییعانتخاب توز
 گ بفل بفر   یفع توز تریشب یآمار ۀدورطول  یشداد با افزا

 هفای یع. ض ناً توزیابدیساالنه برازش م یبارندگ یهاداده
 هفای یفع توز ینب تفر  یف  ترتبفه  پیرسون،و لوگ  یرسونپ

و پفنج و   یسفت ب یسفت، پفانزده، ب  یهابر داده یافتهبرازش 

 ۀدورشفدند. لکفن در خصفوص نقفش      یسفاله معرفف   یس
 یندگیعامل فرساتغییر مقدار بر  هایستااهو تعداد ا یآمار

 [.15گففزارش نشففده اسففت ]  یبففاران پففژوهش مسففتند 
ای بفه تحلیفل رونفد    گفر در مطالعفه  چنین دو پفژوهش ه 

زمانی عامفل فرسفایندگی بفاران در ایفران پرداختنفد. بفر       

اساس نتایج ایشان عامل فرسایندگی باران فصلی و ساالنه 

ترتیف  دارای رونفد کاهشفی و افزایشفی بفوده و عامفل       به
هفا رونفد افزایشفی و    انه در برخی ماهفرسایندگی باران ماه

 .[23]رخی دیار روند کاهشی را نشان داد در ب
منظور دقت و به ینچنپژوهش و ه  ۀیشینپ یبررس با

 یپژوهش، مع والً سع یجاعت اد به نتا یزو ن تریشصحت ب
 یهفا مناس  بر اسفاس داده  یآمار ۀدورکه طول  شودیم

 یفن مناس  انتخاب شود. بفر ا  هاییستااهموجود و تعداد ا
 یدر خصففوص بررسفف یلففیاسففاس انجففام مطالعففا  تک  

باران در کشور بفا طفول    یندگیعامل فرسا یزمان ییرا تغ

مناسف  ج فت    یسفتااه تعفداد ا  ینچنف و هف   یآمار ۀدور
اسفت.   یضرور تریشاعت اد ب یتبا قابل یجبه نتا یابیدست

 یج فان و گسفترده از رابطفه    یعبا توجه بفه اسفتفاده وسف   
و در نظر گرفتن اکثر عوامفل   یاهدررفت خاک در سطح دن

خفاک در قالف  شفش عامفل در رابطفه       یشمؤثر بر فرسا

رابطه در اکثر مطالعفا    ینمبنا بودن ا ینچنمذکور و ه 
 یفابی خاک، پژوهش حاضر بفا هفدف ارز   یشو برآورد فرسا

مدل مذکور در هفتاد  ی یعامل اقل یزمان ییرا رفتار و تغ
مشفترک   ۀدورسفال طفول    یسفت بفا ب  یمطالعفات  اهیستاا

 عفداد و ت یآمفار  ۀدوراثر طفول،   یبررس ینچنو ه  یآمار

بفاران در   یندگیعامفل فرسفا   ییرپفذیری بفر تغ  هفا یستااها
 انجام شده است. یرانمختل  در ا یزمان هاییاسمق
 

 شناسیروش. 2
 منطقۀ مورد مطالعهموقعیت   .2.1

بفا تنفوع    یرانکشور ا ۀپ ن یت ام یپژوهش حاضر برا
 1873950حفففدود  یو مسفففاحت یو توپفففوگراف ی فففیاقل
انجفام   یانجفام شفده اسفت. در راسفتا     [18] یلومترمربعک

باران  یندگیعامل فرسا ۀمحاسبو  یپژوهش حاضر و بررس
 یهفا مذکور بفه داده  ۀرابط یازن یلدلبه یت،و اس  یش ایرو

ابتففدا آمففار و اطمعففا   مففد ،بففا فواصففل کوتففاه یبارنفدگ 
در کل کشور  یستااها پنجاه و یستدواز  یشب یناارباران
حاصفل   ینفان هفا اط  آن یو از صحت و درسفت  یآورج ع

 هفای یسفتااه ا یآمفار  ۀدورطفول   یسفتوگرام شد. سپس ه
لحفا  اسفتخراح حفداکثر دوره     بفا  شفد و  ی موجود ترسف 
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 یپوشفان موجفود، حفداکثر هف     یهفا م کن از داده یآمار
 یففزمففذکور و ن یهففاداده یکففیالکترون یففتهففا، موجودداده

مد نظفر   یمشترک آمار ۀدور یینها در تعبه آن یدسترس
 ۀدوربفا   یمطالعفات  یسفتااه ا هفتفاد  یفت قرار گرفت. در ن ا

 یسفت بمفد   بفه  1382تفا   1363از سال  یمشترک آمار
 یافر دسال انتخاب شد. در پژوهش صور  گرفتفه توسفط   

مشفترک   ۀدورو طفول   ایسفتااه  جفده بفا ه  گفران پژوهش
، 1371تفا   1349از سال  و سه سال یستبمد  به یآمار

و  یش ایرباران و یندگیعامل فرسا یو زمان یمکان ییرا تغ
 ین[. در ه ف 26قرار گرفت ] یمورد بررس یراندر ا یتاس 

 یو بررسف  یسهراستا با توجه به روش کار مشابه امکان مقا
 ییرپفذیری بر تغ هایستااها دو تعدا یآمار ۀدورطول،  یرتأث

حاضر و مذکور ففراه    باران در پژوهش یندگیعامل فرسا
 در پفژوهش  یمطالعفات  هفای یسفتااه شده است. پراکنش ا

 1در شفکل   یشینپژوهش انجام شده پ ینچنحاضر و ه 
 نشان داده شده است.

  
آماری و ۀ دورمنظور بررسی نقش طول، [ )راست( و  پژوهش حاضر )چپ( به26های مورد استفاده در پژوهش پیشین ]موقعیت ایستگاه . 1شکل 

 ها بر تغییرپذیری عامل فرسایندگی باران در ایرانتعداد ایستگاه

 

 روش پژوهش. 2.2
معا  رگبارهای سازی اطدر این پژوهش، پس از آماده

، میزان Excelافزار های کشور در محیط نرمکلیه ایستااه

 ۀمعادلف روش عامل فرسایندگی رگبارهفای ثبفت شفده بفه    

و  2و  1[ براسففاس روابففط 29ج ففانی هففدررفت خففاک ]

 .شد[ محاسبه 26]های پیشین مشابه با پژوهش

E (1)رابطه  = 210/3 + 89/7 Log Ii 

R (2)رابطه  =  
∑ EiI30

n
i=1

100
 

متر بفر  انرژی جنبشی رگبار بر حس  تن Eکه در آن 

تفا   1متر باران )از گام زمانی یک ازای یک سانتیهکتار به

n و )iI متر بفر سفاعت،   شد  بارندگی به سانتیR   عامفل

متر بر هکتفار سفاعت و   متر سانتیفرسایندگی باران به تن

30I  ای پیوسففته رگبففار بففه  حففداکثر شففد  سففی دقیقففه

 .[26، 24، 2باشد ]متر بر ساعت میسانتی

مقادیر عامل فرسفایندگی رگبارهفا در    ۀمحاسبپس از 

های مورد مطالعه، مقادیر عامل فرسایندگی بفاران  ایستااه

طور جداگانه برای مقاطع زمانی ماهانه، فصلی و سفاالنه  به

یندگی باران ماهانه از مج وع نیز محاسبه شد. عامل فرسا

وقوع پیوسته در هفر  مقادیر عامل فرسایندگی رگبارهای به

دست آمد. عامفل فرسفایندگی بفاران    یک از روزهای ماه به

های فصل و فصلی از مج وع مقادیر عامل فرسایندگی ماه

عامل فرسایندگی باران ساالنه نیز از مج وع مقادیر عامفل  
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د. الزم بفه تکفر اسفت کفه     فرسایندگی فصلی محاسبه شف 

تک یل و بازسازی نواقص آماری نیفز بفا اسفتفاده از روش    

[. 23، 14هفا صفور  پفذیرفت ]   بستای بفین ایسفتااه  ه 

ض ناً مقادیر میاناین عامل فرسایندگی باران در هفر یفک   

های زمانی در کشور بفر اسفاس روش تیسفن بفا     از مقیاس

محاسفبه   هفا لحا  مساحت تحت تأثیر هر یک از ایسفتااه 

حاضفر بفا نتفایج     آمفاری نتفایج پفژوهش    ۀمقایسف گردید. 

هفای زمفانی   [ در هر یک از مقیاس26دیار ] گرانپژوهش

 tماهانه، فصلی و ساالنه در کشور نیز با استفاده از آزمفون  

 .[ صور  پذیرفت5]

 . نتایج3
مقادیر عامل فرسایندگی باران  ۀمحاسبنتایج حاصل از 

بففر اسففاس روش تیسففن طففی   ماهانففه، فصففلی و سففاالنه

[ بفه  26های مطالعاتی در پژوهش حاضر و پیشفین ] دوره

 2شفکل  ارائفه شفده اسفت.     2و  1هفای  ترتی  در جدول

هفای سفال از نظفر خطفر عامفل      بندی مفاه گر اولویتبیان

فرسففایندگی بففاران در کشففور منففتج از پففژوهش حاضففر و 

بنفدی  باشفد. ضف ناً اولویفت   [ مفی 26گران دیار ]پژوهش

مختل  سفال از نظفر خطفر عامفل فرسفایندگی       هایصلف

ارائفه   3مفورد مطالعفه در شفکل     ۀدورباران در کشور طی 

 .شده است

 در ایران [26متر بر هکتار ساعت( در پژوهش حاضر و پیشین ]متر سانتیمقادیر عامل فرسایندگی باران ماهانه )تن .1جدول 

 مقطع زمانی فروردین اردیب شت خرداد تیر مرداد ش ریور م ر آبان آتر دی ب  ن اسفند
 

 

ن سال
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

ن
شی

 پی

ضر
حا

 

2/3 0/5 0/3 1/2 2/4 1/3 2/0 0/9 0/9 2/1 0/7 0/4 0/6 0/1 0/3 0/1 1/4 0/2 0/1 0/2 0/3 0/7 0/4 1/2 1363 1349 

1/3 1/8 0/8 2/1 1/1 0/8 0/9 4/4 4/6 1/4 0/6 0/5 2/8 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/2 0/6 0/4 2/4 0/8 1364 1350 

3/6 2/8 0/9 0/5 3/1 1/0 3/1 5/7 9/9 2/1 1/1 0/3 0/5 0/2 1/2 0/3 0/1 0/0 0/7 0/4 1/6 1/8 0/3 2/1 1365 1351 

0/8 2/8 1/5 1/2 1/0 4/8 1/3 1/0 0/9 0/8 0/4 1/5 3/0 0/1 0/8 0/5 0/0 0/3 0/3 0/3 0/1 0/5 1/0 1/7 1366 1352 

5/8 1/6 1/7 0/8 6/2 1/4 3/3 0/7 2/1 0/9 0/0 0/3 0/9 0/1 1/5 0/3 1/5 0/3 0/6 0/3 0/2 0/9 1/0 1/0 1367 1353 

0/6 0/4 1/4 1/5 1/7 1/2 1/6 4/2 5/5 2/4 5/4 0/6 0/8 0/4 1/5 0/2 0/0 0/1 0/9 0/1 2/1 0/6 2/2 0/6 1368 1354 

1/7 4/5 2/0 0/7 0/6 2/7 1/9 1/0 3/2 0/5 1/5 0/2 1/2 0/0 0/0 0/0 0/3 0/2 0/5 0/2 0/4 0/3 1/0 1/9 1369 1355 

2/8 3/3 2/9 1/2 1/7 1/2 2/0 5/4 2/1 0/5 4/8 0/5 0/6 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3 0/2 1/3 0/7 1/6 1/7 1370 1356 

1/8 2/3 1/3 4/1 1/4 2/0 2/0 4/2 2/0 0/4 2/3 0/2 0/1 0/4 0/0 0/1 0/0 0/0 0/5 0/9 0/6 2/4 0/2 2/1 1371 1357 

4/5 2/7 0/8 1/7 4/3 2/2 2/7 1/5 1/4 1/8 1/1 0/3 0/7 0/3 0/1 0/1 0/2 0/1 0/1 0/4 0/8 2/8 0/4 1/5 1372 1358 

1/3 1/4 2/5 1/8 1/4 1/0 6/2 4/5 1/1 6/1 0/9 0/9 0/1 0/3 0/2 0/1 0/0 0/0 0/0 0/3 0/2 1/3 0/3 1/3 1373 1359 

1/9 5/1 1/6 1/6 1/6 3/7 0/8 1/0 0/9 0/3 1/1 0/6 1/4 1/5 0/1 0/2 0/4 0/2 0/0 0/2 0/7 2/1 1/0 1/3 1374 1360 

1/5 2/7 2/3 0/4 3/4 2/0 1/4 0/6 4/2 0/5 5/8 2/8 1/3 0/3 0/4 0/0 0/1 0/0 0/2 0/3 0/9 1/3 0/5 4/0 1375 1361 

1/6 1/8 0/3 2/5 1/3 3/0 1/1 2/3 1/3 4/5 0/9 0/9 0/6 1/1 0/3 0/0 0/1 0/3 0/2 0/9 0/4 1/2 0/5 3/3 1376 1362 

1/0 2/8 0/4 1/7 0/7 2/6 0/9 0/5 6/5 0/5 1/5 0/6 0/3 1/0 0/2 0/4 0/6 0/2 0/0 0/2 1/1 1/7 0/4 1/6 1377 1363 

0/5 0/5 0/5 1/6 2/1 1/2 3/5 1/1 2/4 0/9 1/8 0/4 0/1 0/4 0/4 0/1 0/0 0/3 0/0 0/1 0/3 0/2 0/4 0/8 1378 1364 

6/0 1/2 1/0 0/8 1/8 1/0 2/9 2/7 4/3 2/2 0/8 1/8 0/9 0/4 1/4 0/1 0/0 0/1 0/8 0/3 1/0 0/2 1/8 1/1 1379 1365 

3/5 0/9 0/3 1/2 0/4 4/9 1/7 6/4 0/5 1/2 6/2 0/4 0/2 0/4 2/2 0/2 1/2 0/1 0/0 0/3 0/6 0/4 0/3 1/2 1380 1366 

1/0 1/0 2/2 0/7 6/7 0/6 2/8 1/0 2/2 0/6 0/7 0/4 0/1 0/3 0/9 0/0 0/8 0/1 0/2 0/1 0/3 0/8 0/6 3/8 1381 1367 

2/1 1/5 1/1 1/3 2/8 5/1 2/2 1/3 1/2 0/9 2/5 0/4 1/8 0/6 0/7 0/2 0/0 0/1 0/0 0/2 0/8 1/5 0/0 1/8 1382 1368 

0/7 - 1/1 - 3/2 - 0/4 - 0/7 - 0/9 - 0/0 - 0/0 - 0/7 - 0/0 - 0/4 - 0/6 - - 1369 

7/7 - 0/7 - 4/0 - 6/3 - 1/3 - 0/5 - 0/9 - 0/1 - 0/0 - 0/0 - 1/2 - 0/5 - - 1370 

2/8 - 1/7 - 0/8 - 2/2 - 0/8 - 0/5 - 0/9 - 0/3 - 0/0 - 0/0 - 1/7 - 1/4 - - 1371 

 میانگین 1/8 1/0 1/1 0/8 0/3 0/2 0/1 0/2 0/2 0/3 0/4 0/5 0/7 1/1 1/5 1/5 2/6 2/0 2/2 1/1 1/4 1/1 2/2 2/3

معیار انحراف 0/9 0/66 0/7 0/52 0/2 0/28 0/1 0/47 0/1 0/63 0/3 0/80 0/6 1/84 1/4 2/30 1/9 1/50 1/4 1/69 0/8 0/75 1/2 1/92  

83 59 68 57 154 64 75 76 153 98 168 92 159 94 209 89 236 81 138 72 65 69 66 54 
 تغییرات ضریب

 (درصد)
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 [ در ایران26متر بر هکتار ساعت( در پژوهش حاضر و پیشین ]متر سانتیمقادیر عامل فرسایندگی باران فصلی و ساالنه )تن. 2جدول 

 مقطع زمانی ب ار تابستان پاییز زمستان ساالنه

 حاضر پیشین حاضر پیشین حاضر پیشین حاضر پیشین حاضر پیشین سال

11/8 8/7 5/0 3 3/7 3/4 2/2 0/3 0/8 2 1363 1349 

15/2 12/5 3/3 4/7 6/1 6/3 2/8 0/2 3/0 1/4 1364 1350 

26/0 17/3 7/7 4/3 14/1 8 1/8 0/6 2/5 4/3 1365 1351 

11/0 15/2 3/2 8/7 2/6 3/2 3/8 0/9 1/4 2/5 1366 1352 

24/9 8/5 13/7 3/7 5/4 1/8 3/9 0/7 1/9 2/2 1367 1353 

23/9 12/1 3/8 3 12/6 7/2 2/4 0/7 5/2 1/2 1368 1354 

14/3 12/2 4/2 7/9 6/6 1/7 1/6 0/2 1/8 2/3 1369 1355 

20/1 14/8 7/5 5/7 8/8 6/4 0/6 0/3 3/3 2/5 1370 1356 

12/2 19 4/5 8/4 6/3 4/8 0/1 0/5 1/3 5/3 1371 1357 

17/0 15/2 9/5 6/6 5/1 3/5 1/0 0/4 1/4 4/7 1372 1358 

14/3 19 5/2 4/2 8/3 11/5 0/3 0/4 0/5 2/9 1373 1359 

11/4 17/6 5/1 10/4 2/8 1/8 1/8 1/9 1/7 3/6 1374 1360 

22/1 15 7/2 5/1 11/4 3/9 1/9 0/3 1/6 5/6 1375 1361 

8/6 21/8 3/2 7/4 3/3 7/6 1/1 1/5 1/1 5/3 1376 1362 

13/7 13/6 2/1 7/2 9/0 1/5 1/1 1/5 1/5 3/4 1377 1363 

12/0 7/4 3/2 3/3 7/7 2/4 0/5 0/8 0/7 1 1378 1364 

22/7 11/8 8/8 3 8/0 6/7 2/3 0/6 3/6 1/5 1379 1365 

17/1 17/4 4/2 7 8/3 7/9 3/7 0/7 0/9 1/8 1380 1366 

18/5 9/3 9/9 2/3 5/7 2 1/8 0/4 1/1 4/7 1381 1367 

15/2 14/8 6/1 7/9 5/8 2/6 2/5 0/8 0/8 3/5 1382 1368 

8/8 - 5/1 - 2/1 - 0/7 - 1/0 - - 1369 

23/1 - 12/4 - 8/1 - 1/0 - 1/7 - - 1370 

13/1 - 5/3 - 3/5 - 1/2 - 3/1 - - 1371 

 میانگین 3/07 1/82 0/66 1/73 4/83 6/75 5/57 6/09 14/13 12/26

 انحراف معیار 47/1 1/14 46 1/09 81/2 3/17 33/2 3/06 89/3 5/29

 ضریب تغییرات )درصد( 48 62/90 69 63/11 58 46/95 41 50/18 27 0/43

 

 

 

 متر  بر هکتارساعت( متر سانتیعامل فرسایندگی باران )تنهای مختلف از نظر خطر بندی ماهاولویت . 2شکل 

 .[ )پایین(26در کشور طی پژوهش حاضر )باال( و پیشین ]

 [26پژوهش پیشین ]



 ... ییرپذیریبر تغ هایستااهو تعداد ا یآمار ۀطول داده، دور یرتأث

 

405 

 

 

 متر  بر هکتارساعت( متر سانتی)تن عامل فرسایندگی بارانمختلف از نظر خطر  هایفصلبندی اولویت  .3شکل 

 .[ )پایین(26)باال( و پیشین ]در کشور طی پژوهش حاضر 

 

 گیری. بحث و نتیجه4
دست آمده، مقفادیر میفاناین عامفل    بر اساس نتایج به

مفورد   ۀدورهفای مختلف  طفی    فرسایندگی بفاران در مفاه  

مؤیفد   2و شفکل   1کشور، با توجه بفه جفدول   مطالعه در 

ترتی  در آتر به ماهانه حداکثر و حداقل عامل فرسایندگی

متفر بفر هکتفار    متفر سفانتی  تن 1/0و  6/2و تیر با مقادیر 

توان در ثبت حفداکثر  دلیل این امر را میباشد. ساعت می

تعداد رخدادهای بارندگی در آتر و حفداقل وقفایع در تیفر    

 ۀدوررگبار در کشفور در   208و  1721ترتی  با مقادیر به

و ن فود. در  ( جسفتج 1382-1363بیست ساله پفژوهش ) 

های مقایسه انحراف معیار مقادیر عامل فرسایندگی در ماه

، حداکثر 1/0و  97/1مختل  سال نیز، آتر و تیر با مقادیر 

چنفین  و حداقل مقادیر را به خفود اختصفاص دادنفد. هف     

های آتر و درصد در ماه 81و  76ترتی  ضری  تغییرا  به

ناین عامفل  تیر محاسبه شده است. در بررسی مقادیر میفا 

زمانی ماهانه در  ۀپایفرسایندگی بر اساس روش تیسن در 

( و مفرداد  38/6) 1380کشور بفه تفکیفک سفال نیفز آتر     

ترتیفف  حففداکثر و حففداقل مقففدار عامففل   ( بففه0) 1369

دسفت آمفده از تغییفرا     اند. نتایج بهفرسایندگی را داشته

هفای مختلف  داللفت بفر     زمانی عامل فرسایندگی در مفاه 

هفای  ها و فصلدر ماههای مختل  بارش ت سیست حاک ی

مختل  در م ار مقفادیر و نفوع نفزوال  در هفر قسف ت از      

باشففد کففه بففا گففزارش تغییففرا  عامففل  [ مففی16کشففور ]

هفای زمفانی مختلف  در مازنفدران     فرسایندگی در مقیاس

چنفین نتفایج   خوانی نفدارد. هف   [ ه 17[ و خوزستان ]3]

( p<05/0دار )خفتمف معنفی  داللت بر ا tحاصل از آزمون 

عامفل فرسفایندگی بفاران در پفژوهش      ۀماهانف بین مقادیر 

هفا در  [ در اکثر مفاه 26] گران دیارحاضر با نتایج پژوهش

 ۀماهانف دست آمفده مقفادیر   نتایج بهکل کشور دارد. ض ناً 

عامل فرسایندگی با حداکثر مقفدار گفزارش شفده توسفط     

کفه بفا   [ مطابقفت نفدارد. درحفالی   26] دیار گرانپژوهش

خفوانی دارد.  حداقل محاسبه شده در پژوهش مفذکور هف   

توان در تففاو  طفول و دوره آمفاری و    دلیل این امر را می

های مورد استفاده جستجو ن فود.  چنین تعداد ایستااهه 

هفای تعفدادی از   که نتایج ایفن پفژوهش بفا یافتفه    حال آن

سب  بخیز م ارلو درشیراز به[ در حوزۀ آ28گران ]پژوهش

آماری و ایستااه مشابه موافقفت   ۀدورشباهت نسبی طول 

 [26پژوهش پیشین ]
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 دارد.

تحلیل نتایج حاصل از محاسفبه مقفادیر فصفلی عامفل     

و شفکل   2فرسایندگی باران در کشور و مندرح در جدول 

، ب فار و  های زمسفتان، پفاییز  فصلگر این است که بیان 3

ا چ فارم از لحفا  خطفر    های اول تف ترتی  رتبهتابستان به

دلیل ایفن  دهند. خود اختصاص میعامل فرسایندگی را به

تفر در فصفل   توان با وقوع تعداد رگبارهای بفیش امر را می

بنفدی  رسفد اولویفت  نظفر مفی  زمستان مرتبط دانسفت. بفه  

های سال به لحا  خطر عامفل فرسفایندگی بفاران و    فصل

یار مطابقفت  دیک تعداد وقوع رگبار طی دوره مطالعاتی با

در کل کشور و های مطالعاتی دیار دارد. این نتایج با یافته

مبنفی بفر اه یفت فراوانفی     [ 26و  17] خوزسفتان استان 

مطابقت داشفته  رگبارها در تعیین مقدار عامل فرسایندگی 

گفر در  ولی با نتفایج گفزارش شفده توسفط یفک پفژوهش      

[ در یففک راسففتا  3] هففای مازنففدران و گلسففتان اسففتان

مطالعفاتی، قرارگیفری    ۀمنطقهای متفاو  اشد. پ نهبن ی

های متفاو  در مورد مطالعه در اقلی های مختل  ایستااه

چنففین تعففداد آمففاری متفففاو  و هفف  ۀدورکشففور، طففول 

هفای مفذکور را   هفای مفورد اسفتفاده در پفژوهش    ایستااه

 از ج له دالیل اختمف در نتایج تکر ن ود.توان می

ترین مده در پژوهش حاضر، بیشدست آطب  نتایج به

 هفای فصفل ترین انحراف معیار عامل فرسفایندگی در  و ک 

های پفاییز و تابسفتان بفا    ترتی  مربوط به فصلمختل  به

چنفین مقفادیر حفداکثر و    است. هف   46/0و  81/2مقادیر 

 هفای فصفل حداقل ضری  تغییرا  عامل فرسفایندگی در  

دست آمفد.  رصد بهد 41و  69ترتی  تابستان و زمستان به

توان بیان ن ود کفه فصفل پفاییز از    ، می3با توجه به شکل 

نظر خطر عامل فرسفایندگی و ضفرور  مفدیریت اراضفی     

ورزی حففائز کشففاورزی و تبعیففت از اصففول صففحیح خففاک

چنفین  باشد. با توجه به نتفایج و هف   تری میاه یت بیش

زمانی فصل رویش محصوال  زراعی با مقدار نسبتاً ک ه 

تفوان گففت کفه پوشفش     تر عامل فرسایندگی در ب ار می

اراضی تا حدودی خطر عامل فرسایندگی را کاهش خواهد 

داد ولی در اکثر منفاط  ایفران کفه برداشفت محصفوال       

توان انتظفار  شود، میکشاورزی در فصل تابستان انجام می

های فرساینده در فصل پفاییز باعف    داشت که وقوع بارش

تفوان  دد. البتفه در ایفن خصفوص مفی    ایجاد فرسایش گفر 

بنففدی خطففر فرسففایندگی در منففاط  مختلفف  در اولویففت

در بررسفی مقفادیر   مقیاس ماهانه را ب تفر تحلیفل ن فود.    

میففاناین عامففل فرسففایندگی بففر اسففاس روش تیسففن در 

تفکیک سال نیز زمسفتان  زمانی فصلی در کشور به مقیاس

ی  حداکثر ترت( به25/0) 1370( و تابستان 3/10) 1374

خفود اختصفاص   و حداقل مقدار عامفل فرسفایندگی را بفه   

 اند.داده

بر اسفاس نتفایج پفژوهش، حفداکثر و حفداقل مقفدار       

طفی  میاناین عامل فرسایندگی باران در مقیفاس سفاالنه   

بفا   1367و  1376هفای  ترتی  در سفال به مطالعاتیۀ دور

متر بر هکتفار سفاعت   متر سانتیتن 46/8و  81/21مقادیر 

(. انحراف معیفار و ضفری    2وقوع پیوسته است )جدول به

تغییرا  عامل فرسایندگی در مقیاس مذکور در کشور نیز 

 5/27متر بر هکتار سفاعت و  متر سانتیتن 89/3ترتی  به

ضفری  تغییفرا  عامفل     ۀمقایسف در دست آمفد.  درصد به

ختل  مشاهده شد که های زمانی مفرسایندگی در مقیاس

تفر، مقفدار   زمفانی بفزرگ   هفای ضری  مفذکور در مقیفاس  

 ۀدهنفد نشفان تری را به خود اختصاص داده اسفت کفه   ک 

تفر  هفای زمفانی کوچفک   تفر در مقیفاس  تغییرپذیری بیش

و  16گفران دیافر ]  مزبور با گزارش پژوهش ۀیافتباشد. می

[ برای کل کشور و حتی سایر متغیرهای هیدرولوژیک 22

میاناین عامل فرسفایندگی  چنین [ مطابقت دارد. ه 21]

متفر بفر   متفر سفانتی  تن 13/14باران ساالنه در کشور نیز، 

 .هکتار ساعت محاسبه شد

نتففایج پففژوهش حاضففر )هفتففاد  ۀمقایسففبففا بررسففی و 

آمفاری( و پفژوهش    ۀدورایستااه مطالعاتی و بیست سفال  

و  [ )هیجفده ایسفتااه مطالعفاتی   26گفران دیافر ]  پژوهش

 1هفای  آماری( و مندرح در جدول ۀدوربیست و سه سال 

هفای بارنفدگی و نیفز    آمفاری داده  ۀدورنقش طفول و   2و 

هففا بففر مقففادیر عامففل فرسففایندگی بففاران تعففداد ایسففتااه

دسفت آمفده در   . بفر اسفاس نتفایج بفه    گفردد مشخص می
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آمفاری و هفتفاد    ۀدورپژوهش حاضر با بیست سال طفول  

 13/14نه عامل فرسفایندگی بفاران   ایستااه، میاناین ساال

کفه  آنمتر بر هکتار ساعت محاسبه شد. حالمتر سانتیتن

 ۀدور[ با بیست و سفه سفال طفول    26گران دیار ]پژوهش

آماری و هیجده ایستااه میاناین ساالنه عامل فرسایندگی 

دسفت  متر بر هکتار ساعت بهمتر سانتیتن 26/12باران را 

بفین مقفادیر ماهانفه و     tآزمفون   آوردند. نتفایج حاصفل از  

هفای مطالعفاتی   فصلی عامفل فرسفایندگی بفاران در دوره   

دار بین مقادیر محاسفبه شفده در دو   گر اختمف معنیبیان

پژوهش مذکور بوده اسفت. بفر ایفن اسفاس بفین مقفادیر       

محاسففبه شففده عامففل فرسففایندگی بففاران در دو پففژوهش 

آتر، دی، هفای اردیب شفت، خفرداد،    صور  گرفته در مفاه 

چنففین فصففل زمسففتان اخففتمف  ب  ففن و اسفففند و هفف  

کفه در  (. حال آنp>05/0داری وجود نداشته است )معنی

دار اخفتمف معنفی   هفا فصلها و مقیاس ساالنه و سایر ماه

 (.p<05/0وجود دارد )

های صور  گرفته مقفادیر  ها و تحلیلبر اساس بررسی

الاففوی  چنففینمیففاناین عامففل فرسففایندگی بففاران و هفف 

هفای زمفانی   تغییرپذیری زمفانی و مکفانی آن در مقیفاس   

مختل  در پژوهش حاضر و مقایسفه بفا پفژوهش پیشفین     

هفای زمفانی   توان به اه یفت مقیفاس  [ می26]انجام شده 

زمفانی مفورد مطالعفه در     ۀدورعامل فرسفایندگی بفاران و   

تعیین عامل فرسایندگی باران اشاره ن ود. بر ایفن اسفاس   

تفری  تفر و م ف   تغییرا  زمانی نقش بفیش  رسدنظر میبه

نسبت به تغییرا  مکانی در تعیین مقدار و الافوی عامفل   

 کند.فرسایندگی باران ایفا می

تغییفرا  زمفانی عامفل     ۀمطالعپژوهش حاضر با هدف 

 ۀدورچنفین بررسفی اثفر طفول و     فرسایندگی باران و هف  

هفا بفر   چنین تعداد ایسفتااه های بارندگی و ه آماری داده

هففای زمففانی مقففدار عامففل فرسففایندگی بففاران در مقیففاس

مختل  در ایفران صفور  پفذیرفت. بفر اسفاس نتفایج، در       

آمفاری و   ۀدورتوان گفت کفه بفا تغییفر طفول     مج وع می

هفا، مقفادیر   های مفورد اسفتفاده در تحلیفل   تعداد ایستااه

ل فرسفایندگی بفاران تغییفر ن فوده اسفت.      محاسباتی عام

توان انتظار داشت که مقادیر محاسفبه شفده   عبارتی میبه

 ۀدورتر باشد، زیرا در یفک  تر، دقی طوالنی ۀدوربر اساس 

تری از عامل مذکور در محاسبا  تر، تغییرا  بیشطوالنی

هفای  در این راستا با در نظر گرفتن دادهلحا  خواهد شد. 

تفوان نسفبت   تر میهای بیشد و یا ایستااهثبت شده جدی

دقی  عامفل فرسفایندگی بفاران     ۀمحاسبروز کردن و به به

بایففد اشفاره شففود کفه تففداوم ثبفت آمففار در    اقفدام ن فود.   

 ۀدورهای اخیر باعف  تطویفل   های موجود در سالایستااه

های با آمار مناس  شفده  آماری و یا افزایش تعداد ایستااه

هفای  امکان استفاده از حفداکثر ایسفتااه  است که این امر 

بدی ی است ن اید. م کن در محاسبا  آماری را فراه  می

های مورد استفاده نیز به افزایش تر ایستااهکه تعداد بیش

دقت محاسبا  عامل فرسایندگی و لحا  تغییفرا  دقیف    

مکففانی ک ففک خواهففد ن ففود. در ایففن راسففتا اسففتفاده از  

تفر  مد  و تعداد بیشهای طوالنیهای حاصل از دورهداده

هفای  هفا در مقیفاس  تواند دقت نتایج ارزیابیها میایستااه

سفازی اتخفات   مختل  زمانی را افزایش دهفد و نیفز زمینفه   

کارهای مبارزه با فرسایش و الاوهفای مختلف    تدابیر و راه

کشت و ایجاد پوشفش حففاظتی در برابفر عامفل اقلی فی      

  کشور را فراه  ن ایفد. بفر   فرسایش آبی در مناط  مختل

آوری برای ج فع  هدف ندهای ه ین اساس انجام پژوهش

یابی بفه  تر و با توزیع مکانی ب تر برای دستهای بیشداده

هفای قابفل اعت فادتر پیشفن اد     بنفدی نتایج جامع و ج فع 

 شود.می

 

 

 

 



 1396تابستان ، 2، ش اره 70منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

408 

References 

[1]. Babaei, A., Najafinejad, A. Mostafazadeh, R. and Karami, M. (2010).  Data length effect of instantaneous max 

discharge records on fitting of the best frequency distribution (Case study: some of gauge stations, Golestan 

Province). 5th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran, Gorgan, Iran, 

pp. 1374-1377. 

[2]. Banasik, K., and Gorski, D. (1993). Evaluation of rainfall erosivity for east Poland. Proceeding of the Warsaw 

Symposium, Runoff and Sediment Yield Modeling, Warsaw, Poland, pp, 129-134. 

[3]. Behzadfar, M. (2004). Study on spatio-temporal variation of rainfall erosivity index in Mazandaran province, MSc 

seminar, Tarbiat Modares University. 

[4]. Bennett, H.H. (2001). Soil Conservation, Agrobis. 

[5]. Bihamta, M.R., and Zare Chahouki, M.A. (2011). Principals of statistics for the natural resources science, 

University of Tehran Press. 

[6]. Bobee, B., Caradias, G. Ashkar, F. Bernier, J. and Rasmussen, P. (1993). Towards a systematic approach to 

comparing distributions used in flood frequency analysis. Journal of Hydraulics, 142, 121-136. 

[7]. Dastorani, MT. (1996). Study on the effect of hydrological data length in flood forecasting in watersheds, MSc 

thesis, Tarbiat Modares University. 

[8]. Dixon, H., Lawler, D.M. Shamseldin, A.Y. and Webster, P. (2006). The effect of record length on the analysis of 

river flow trends in Wales and Central England. Proceedings of the Fifth FRIEND World Conference, Climate 

Variability and Change-Hydrological Impacts, Havana, Cuba, pp, 490-495. 

[9]. Griffis, V.W., and Stedinger, J.R. (2007). Evolution of flood frequency analysis with bulletin 17. Journal of 

Hydrologic Engineering, 12,283-297. 

[10]. Hemmadi, K., Akhoond-Ali, A. Behnia, A. and Arab, D. (2007). The role of updating statistical series in 

assessment of design flood, a case study of Jareh Storage Dam. Iranian Journal of Watershed Management 

Science, 1(2), 11-20. 

[11]. Hemmati, M., Ahmadi, H. Nikkami, D. Zehtabian, Gh. and Jafari M. (2008). The best indicator of rainfall 

erosivity in Iran cold semi-arid climate (case study: Kabude Olya soil conservation research station, Kermanshah). 

4th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran, Noor, Iran, pp 1-13. 

[12]. Hisdal, H., Stahl, K. Tallaksen, L.M. and Demuth, S. (2001). Have streamflow droughts in Europe become more 

severe or frequent? International Journal of Climatology, 21, 317–333. 

[13]. Laflen, J.M., and Moldenhauer, W.C. (2003). The USLE story, World Association of Soil & Water Conservation 

(WASWC), China. 

[14]. Mahdavi, M. (2009). Applied Hydrology, 2ed Edition, University of Tehran Press. 

[15]. Mahdavi, M., Osati, Kh. Sadeghi, S.A.N. Karimi, B. and  Mobaraki, J. (2010). Determining suitable probability 

distribution models for annual precipitation data (a case study of Mazandaran and Golestan Provinces). Journal of 

Sustainable Development, 3(1),159-168. 

[16]. Masoudian, S.A. (2011). Iran Weather, Mashhad Sharie Toos Press. 

[17]. Moradi, H.R., Behzadfar, M. and Sadeghi, S.H.R. (2006). Investigation of the relationship between rainfall 

parameters and rainfall erosivity factor in Khuzestan province. Scientific Journal of Agriculture, 29(4), 69-83. 

[18]. Nami, M.H., and Heidaripour, E. (2012). New method for exact calculate of the area and borders length in Islamic 

Republic of Iran.  Quarterly of Geography (Regional Planning), 2, 229-248. 

[19]. Nikkami, D., and Mahdian, M.H. (2015). Rainfall erosivity mapping in Iran. Journal of Watershed Engineering 

and Management, 4, 364-376. 

[20]. Onoz, B., and Baryazit, M. (1995). Best-fit distributions of largest available flood samples. Journal of Hydrology, 

167, 195-208. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Futcan.ut.ac.ir%2Fmember%2Fmazare.aspx&ei=lT4VVe7FDsHhaMrpgsgN&usg=AFQjCNEBM8YkdCvuxeyXKePs8rfKjT8e9A&sig2=WFHQEWc5ZSwtxtvbEGQUtA&bvm=bv.89381419,d.d2s


 ... ییرپذیریبر تغ هایستااهو تعداد ا یآمار ۀطول داده، دور یرتأث

 

409 

[21]. Robinson, J.S., and Sivapalan, M. (1997). Temporal scales and hydrological regimes: implication for flood 

frequency scaling. Water Resources Research, 33(12), 2981-2999. 

[22]. Sadeghi, S.H.R and N. Ghazanfarpour. 2007. Comparative evaluation of temporal and spatial frequency 

distribution for rainfall erosivity in few Iranian climatological stations. Agricultural Technology and Sciences 

Journal, 21(2): 55-66. 

[23]. Sadeghi, S.H.R., and Hazbavi, Z. (2015). Trend analysis of the rainfall erosivity index at different time scales in 

Iran. Natural Hazards, 77, 383–404. 

[24]. Sadeghi, S.H.R., and Tavangar, Sh. (2015). Development of stational models for estimation of rainfall erosivity 

factor in different timescales. Natural Hazards, 77:429–443. 

[25]. Sadeghi, S.H.R., and Yasrebi, B. (2008). Soil and Water Conservation in Forest Watersheds, Rahe Sobhan Press. 

[26]. Sadeghi, S.H.R., Moatamednia, M. and Behzadfar, M. (2011). Spatial and temporal variation in the rainfall 

erosivity factor in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 451-464. 

[27]. Shahoei, S., and Refahi, H. (1995). The use of intensity-duration and return period tables for rainfall erosivity 

index calculation and compare with other existing methods. 1st National Conference on Erosion and Sediment. 

Noor, Iran, pp, 265-275. 

[28]. Vaezi, A., and Aram, H. (2011). Temporal variations importance of rainfall erosivity for the planning of soil 

conservation measures (case study: Maharlu watershed). 1st National Conference on Modern Agricultural Sciences 

& Technologies (MAST). Zanjan, Iran, pp. 1-4. 

[29]. Wischmeier, W.H., and Smith, D.D. (1978). Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning. 

U.S. Department of Agriculture. Agriculture Handbook, United States. 

[30]. Yin, S., Xie, Y. Liu, B. and Nearing, M.A. (2015). Rainfall erosivity estimation based on rainfall data collected 

over a range of temporal resolutions. Hydrology and Earth System Sciences, 12, 4965–4996. 

[31]. Zachar, D. (1982). Soil erosion development in soil science. Elsevier Scientific, Netherlands. 

 



 
 


