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تهیه نقشه فرسايندگی باران برای استان لرستان

شماره 89، زمستان 1389

)پژوهش و سازندگی(

چكید ه 
فرس�ايندگي باران معموال در قالب ش�اخص هاي فرس�ايندگي که مبتني بر خصوصیات بارندگي هستند بیان مي شود. تاکنون شاخص هاي 
مختلف�ي ارائ�ه ش�ده اند که از میان آنها ش�اخص EI30( R( در مدل )RUSLE( از مقبولیت بیش�تری در دنیا برخوردار اس�ت. با محاس�به 
ش�اخص ياد ش�ده مي توان نقشه هاي فرسايندگي )نقشه هاي همفرسا( را به صورت اس�تاني، منطقه اي يا کشوري تهیه کرد. در اين تحقیق 
برای اس�تان لرستان با اس�تفاده از شاخص فرسايندگي EI30 نقشه فرس�ايندگي باران تهیه گرديد. به منظور برآورد شاخص ياد شده براي 
مناطق فاقد داده های باران نگار از تحلیل رگرس�یونی اس�تفاده شد. بدين منظور ش�اخص EI30 و تعدادي از شاخص هاي زوديافت براي 13 
ايس�تگاه  مجهز به باران نگار محاس�به شده و س�پس بین EI30 و شاخص هاي زوديافت تحلیل رگرس�یونی انجام شد. مناسب ترين رابطه 
رگرس�یونی بر مبنای متغیر ش�اخص فورنیه اصاح شده بدست آمد. ضريب تعیین و اشتباه استاندارد برآورد رابطه ياد شده به ترتیب برابر 
با 0/955 و 112 می باش�ند. در ادامه با بررس�ي تمام ايستگاه هاي هواشناسي موجود در استان و مناطق مرزي )دارای آمار شدت بارندگی و 
 EI30 آمار روزانه بارندگی(، 61 ايس�تگاه با بیش از 15 سال آمار براي تهیه نقشه فرسايندگي باران انتخاب شدند. میانگین، حداکثر، حداقل
برای ايس�تگاه های انتخابی به ترتیب برابر با 594/94، 2257/3، 98/54 مگاژول- میلي متر بر هكتار در س�اعت در سال و ضريب تغییرات 
آن برابر با 66/38 درصد بدس�ت آمد. به منظور تبديل داده هاي نقطه اي )ايس�تگاه ها( ش�اخص مورد نظر به نقشه از روش هاي میان يابي و 
براي انتخاب روش مناسب میان يابي، از روش ارزيابي متقابل استفاده گرديد. از بین روش های میان يابی مورد استفاده، روش کوکريجینگ 

مناسب برای برآورد شاخص فرسايندگی EI30 در سطح استان بوده و نقشه فرسايندگی به روش ياد شده تهیه شد.   

.EI30 کلمات کلید ي: استان لرستان، فرسايندگي باران، روش های میان يابی، شاخص فورنیه اصاح شده، شاخص
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Watershed Management Research Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 89 pp: 62-72

Rainfall erosivity mapping for Lorestan province
By: Sh. Hakim Khani, Member of Board Sientific University of Ouromieh (Corresponing Author;Tel:+989144172019) 
and I. Hakim Khani, Scientific Member of Agricultural and Resources Research Center of Lorestan.
Rainfall erosivity is usually represented by indices based on rainfall characteristics. So far, many rainfall erosivity indices 
have been developed, out of which the R index (EI30 in the model of RUSLE) is the most acceptable one. By calculating 
the EI30 in various points, erosivity maps can be produced for the country, some provinces or any other parts of the 
country. In this study, erosivity map for Lorestan Province was produced using this index. In order to estimate this index 
for regions lacking data from recording rain gauges, regression analysis was used. Thus the EI30 index and a few easily 
obtainable rainfall erosivity indices were calculated for 13 recording rain gauges with long term and intensive rainfall 
data. A regression analysis was then carried out between EI30 index and other indices. The best regression equation 
was established using Modified Fournier index (MF) with determination coefficient and standard error of estimate of 
0.955 and 112, respectively. To mapping rainfall erosivity, all of rain gauges (both having rainfall intensity and daily 
rainfall depth records) existed in the province and that of the surrounding regions were then assessed, and 61 rain gauges 
having more than 15 year daily rainfall data were selected. The EI30 were then estimated for the selected ones using the 
regression equation. Mean, Maximum, Minimum and coefficient of variation of the rain gauges were 594.94, 2257.3, 
98.54 Mj-mm-ha-1hr-1year-1 and 66.38 percent. For converting point erosivity data to a map, a number of common 
interpolation methods were assessed and in order to select the suitable one, cross- validatin method were used. from 
the interpolation methods, Co Kriging was found to be the most suitable in terms of low error measures based on cross 
validation. Therefore rainfall erosivity map were produced for Lorestan Province using Co Kriging.. 

Keywords: EI30 index, Interpolation methods, Lorestan Province, Modified Fournier index, Rainfall erosivity  

آم��اري در بیش��تر نقاط دنیا به خصوص براي دوره ه��اي زماني طوالني مدت وجود 
ندارد و فرآیند محاس��به آنها نیز وقت گیر و مش��کل اس��ت )43(. از این رو محققین 
مختلف با اس��تفاده از آمار بارندگي روزانه و ماهانه كه در ایستگاه هاي باران سنجي 
قابل دس��ترس هستند، توانسته اند شاخص هاي س��اده تر و زودیافت ارائه كنند. این 
شاخص ها یا از طریق تحلیل منطقه اي تولید رسوب یا از طریق برقراري همبستگي 
( )32( و 

P

p
2 و رابطه با ش��اخص EI30 بدس��ت آمده اند )3(. دو ش��اخص فورنیه )

( )14( معروفترین ش��اخص های گروه اخیر هستند. 
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p
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2 فورنیه اصالح ش��ده ) 
همبس��تگي باالي شاخص فورنیه اصالح شده با EI30 در تحقیقات زیادی به اثبات 
رس��یده اس��ت. بطوری كه محققان زیادی نظیر )1، 2، 6، 15، 21، 220، 35 ، 42(

 EI30 و ش��اخص فورنیه اصالح ش��ده اقدام به برآورد EI30 با برقراري رابطه ای بین
كرده اند. 

با انتخاب ش��اخص مناسب فرسایندگی باران نقشه هاي فرسایندگي )نقشه هاي 
هم فرسا( به صورت منطقه اي یا كشوري قابل تهیه است. از كاربردهاي شاخص هاي 
فرس��ایندگي و نقشه هاي حاصل مي توان به مواردی نطیر كمك به برنامه ریزي، ارائه 
و اجراي طرح هاي مناس��ب حفاظ��ت خاك، كمك به تحقیق��ات از طریق افزایش 
آگاهي از فرس��ایش )26، 31، 45( و اس��تفاده در مدل های برآورد فرس��ایش )44( 

اشاره كرد. 
م��رور مطالعات انجام ش��ده در ارتباط با تهیه نقش��ه فرس��ایندگی حکایت از 
آن دارد كه ش��اخص EI30 از مقبولیت جهاني برخوردار بوده و بیش��تر نقش��ه ها با 

مقد مه 
فرس��ایندگي باران، نیروي محركه یا توان عوامل فرس��ایش زا در جداس��ازي و 
انتقال ذرات خاك در ارتباط با فرس��ایش آبی اس��ت )30(. قدرت فرسایندگي باران 
نقش زیادی در فرس��ایش خاك داش��ته و می تواند نشان دهنده پتانسیل فرسایش 
در مناطق مورد نظر باشد )32(. اگر سایر خصوصیات مؤثر بر فرسایش ثابت در نظر 
گرفته شود، میزان تلفات خاك مستقیماً متناسب با میزان فرسایندگي باران خواهد 
بود. این عامل معموال در قالب ش��اخص های فرس��ایندگی كه مبتنی بر خصوصیات 
بارندگی هستند بیان می ش��ود. محققین مختلف )40، 44( با اندازه گیري همزمان 
می��زان پاش��مان یا تلفات خاك و خصوصیات بارندگي و برق��راري روابطي بین آنها، 
اقدام به ارایه ش��اخص هایي كرده اند كه مبتني بر خصوصیات بارندگي می باش��ند. 
تاكنون ش��اخص هاي مختلفي در دنیا ارائه ش��ده اند كه بسته به منطقه جغرافیایي، 

مقیاس، شرائط محلي و نوع اندازه گیري متفاوت از یکدیگر هستند )38(. 
ش��اخص ه��اي فرس��ایندگي ب��اران را مي ت��وان به ط��ور كل��ي در قالب دو 
گ��روه ش��اخص هاي مبتن��ي بر انرژي جنبش��ي و ش��دت بارندگي و ش��اخص هاي 
مبتن��ي ب��ر آم��ار س��هل الوصول بارندگ��ي تقس��یم بندي ك��رد. از مع��روف ترین 
،)44( R ی��ا EI30 ش��اخص هایي ك��ه در گ��روه اول قرار م��ی گیرند، مي ت��وان به 

 29( AIm(، KE<1 )26( و     )35( اش��اره نمود. در این ش��اخص ها به نحوی 
از ش��دت بارندگی و انرژی جنبش��ی استفاده شده  اس��ت. یکي از محدودیت های 
ش��اخص  هاي مبتني بر انرژي جنبش��ي و شدت بارندگي نیاز داش��تن به داده های 
بارندگي با فواصل زماني كوتاه مدت بوده كه از باران نگارها حاصل می ش��ود. چنین 
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 EI30 اس��تفاده از آن تهیه ش��ده اند. نقش��ه هاي فرسایندگی با اس��تفاده از شاخص
را در بس��یاري از كش��ورها از جمله آمری��کا )44(، فرانس��ه )38(، آفریقاي جنوبي 
)38(، س��ري النکا )38(، هند )38(، غنا )34(، هندوراس )31(، برزیل )43(، جنوب 
ش��رق اس��ترالیا و جنوب ایتالیا )22(، كره جنوبي )37(، جنوب ایتالیا )18(، جزیره 
سیس��یل )20(، جمهوری چك )28(، جنوب نیجریه )39( و قسمتی از مالزی )42( 
تهیه كرده اند. در ایران نیز مطالعاتی انجام ش��ده و نقش��ه هایی تهیه ش��ده اس��ت. 
سپاس��خواه )4( با ارایه رابطه ای بین ش��اخص فورنیه اصالح ش��ده و EI30 س��االنه 
در یك ایس��تگاه، نقشه فرس��ایندگی برای كشور تهیه نمود. محمدی )9( برای تهیه 
نقش��ه فرسایندگی كش��ور به روش فورنیه تنها از 90 ایس��تگاه هواشناسی استفاده 
كرد. مختارزاده )EI30 ،)10 را براي چند ایس��تگاه س��ینوپتیك محاس��به كرده و بر 
اس��اس آن كشور را به چند ناحیه فرس��ایندگي مختلف تقسیم نمود. سرخوش )5( 
 ،EI30 با اس��تفاده از شاخص فورنیه اصالح ش��ده و حداكثر بارندگي روزانه و برآورد
براي س��ه استان فارس، بوشهر و كهکیلویه و بویراحمد، نقشه فرسایندگي ارایه داد. 
 EI30 دادكرمي )2( و پناهي )1( با اس��تفاده از ش��اخص فورنیه اصالح شده و برآورد
ب��ه ترتی��ب براي حوضه دریاچه ارومیه و كل كش��ور )به غیر از اس��تان هاي گیالن، 
آذربایجان ش��رقي و خوزستان( نقشه فرسایندگي تهیه كرد. نبوي نامقي )12( براي 
اس��تان خراس��ان و با اس��تفاده از بارندگي متوسط س��االنه و برآورد EI30 اقدام به 
تهیه نقش��ه فرس��ایندگي كرد. بهبهبهانی )16( با استفاده از شاخص تغییر یافته اي 
بنام ش��اخص هادسون )KE<20( و 5 ایس��تگاه باران نگار، نقشه فرسایندگي براي 
 EI30 حوضه هاي مركزي اس��تان مازندران ارائه نمود. صادقی و بهزادفر )7( با برآورد
برای پنج ایستگاه سینوپتیك، نقشه فرسایندگی برای استان  های مازندران و گلستان 
ارایه كردند. حکیم خانی و همکاران )3( با اس��تفاده از ش��اخص فورنیه اصالح شده، 
نقش��ه فرسایندگی برای كشور تهیه كردند. همتی و همکاران )13( در تحقیق خود 
با اس��تفاده از آمار تلفات خاك 24 پالت احداث ش��ده در منطقه كبوده علیاء استان 
كرمانش��اه، به این نتیجه رسیدند كه شاخص EI60 بیشترین همبستگي را با مقادیر 
تلفات خاك دارد. علی پور و همکاران )6( با بررسی همبستگی بین تعدادی شاخص 

فرس��ایندگی با میزان رس��وبدهی در حوضه دریاچه نمك اعالم كردند كه ش��اخص 
EI30 بیش��ترین همبس��تگي را با رس��وبدهی دارد و آنها نقش��ه فرسایندگی حوضه 
یاد ش��ده را با استفاده از ش��اخص EI30 تهیه كردند. سپاسخواه و پناهی )41( با به 
كارگیری 180 ایستگاه با طول دوره آماری حداقل چهار سال و با استفاده از شاخص 

EI30، نقشه فرسایندگی برای كشور ارایه نمودند.
برای تبدیل داده های نقطه ای به اطالعات ناحیه  ای معموالً از روش های میانیابی 
استفاده می شود. روش های مختلفی برای میان یابی داده  ها وجود دارند كه از جمله 
آنها می توان به روش های اسپالین )36(، میانگین متحرك وزن دار )36(، روش های 
رگرسیونی )33( و زمین آمار )23( اشاره كرد. این روش ها بسته به نوع متغیر، تعداد 
و پراكنش داده ها و شرایط منطقه مورد مطالعه دقت های متفاوتی دارند و باید قبل 

از میان یابی و تهیه نقشه فرسایندگی، روش مناسب انتخاب شود.
 قابل پذیرش اس��ت كه با بررس��ی مطالعات انجام شده شاخص EI30 در ایران، 
اعالم نمود كه نقشه  مناسبي براي كشور یا استان هاي مختلف آن تهیه نشده است. 
بدلیل آنکه این مطالعات با استفاده از تعداد كم ایستگاه هاي هواشناسي و عدم توجه 
كافی به انتخاب ش��اخص فرس��ایندگی و روش های میان یابی مناسب انجام شده و 
از دقت چنداني برخوردار نیس��تند )3(. ضمناً در مطالعات یاد ش��ده برای محاس��به 
انرژی جنبش��ی باران از روش Wichmeier و Smith )44( اس��تفاده ش��ده و از 
معادل��ه Brown و Foster )17( )ك��ه جدیدت��ر بوده و در ارای��ه آن از داده های 
زیادی استفاده به عمل آمده و در مدل RUSLE از آن بهره گیری می شود( استفاده 
نش��ده اس��ت. بنابراین با توجه به ش��رایط ایران و عدم وجود داده كافي و مناسب از 
پالت هاي فرسایش��ي برای معرفی شاخص مناس��ب، بکارگیري شاخص EI30 براي 
تهیه نقش��ه هاي فرس��ایندگي كش��وری و منطقه اي اجتناب ناپذیر است. لذا هدف 
مقاله حاضر آن اس��ت كه با توجه به نبود نقش��ه فرس��ایندگی مناسب برای استان 
لرستان نسبت به تهیه نقشه فرسایندگي باران بر اساس EI30 همراه با انتخاب روش 

میان  یابی مناسب اقدام نماید.

شكل 1- پراکنش ايستگاه های هواشناسی انتخابی
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مواد  و روش ها 
انتخاب ايستگاه هاي هواشناسي و کنترل کیفیت و همگني داده ها

در این تحقیق از مجموع ایس��تگاه هاي هواشناسي س��ینوپتیك، كلیماتولوژي، 
تبخیرس��نجي و باران س��نج معمولي وابسته به س��ازمان هواشناسی و وزارت نیرو و 
مس��تقر در داخل و مجاور اس��تان لرستان، ایس��تگاه هایی انتخاب شدند كه دارای 
طول دوره آماری بیش از 20 س��ال بودند. البته در مناطقی كه تعداد ایس��تگاه هاي 
هواشناس��ي كم بود، ایستگاه هاي با آمار حداقل 15 سال نیز انتخاب شدند. كیفیت 
و همگنی آمار هر یك از ایس��تگاه هاي انتخابي از طریق بررس��ي مقادیر خیلي زیاد 
و خیل��ي ك��م آمار بارندگي روزانه و مقایس��ه آنها با بعضي از ایس��تگاه هاي مجاور و 
روش جرم مضاعف1 )11( كنترل ش��د. بنحوی كه در صورت مشاهده مقادیر خیلي 
پرت، داده های مزبور تعدیل یا حذف ش��دند )25(. همچنین مختصات ایستگاه هاي 
هواشناس��ي انتخابی با بازدیدهای میدانی كنترل و اصالح شدند. لذا با بررسي تمام 
ایس��تگاه هاي هواشناس��ي انتخابی اولیه حدود 61 ایستگاه واجد شرایط براي تهیه 

نقشه فرسایندگي باران مناسب تشخیص داده شدند )شکل 1(.

محاسبه شاخص  EI30برای ايستگاه های مجهز به باران نگار
براي محاس��به شاخص فرسایندگي )EI30( از حاصل ضرب انرژي جنبشي یك 
بارندگي )E( در حداكثر شدت 30 دقیقه اي آن )I30( بر حسب  مگاژول- میلي متر 
بر هکتار در س��اعت در سال )Mj-mm-ha-1hr-1year-1( در سیستم SI استفاده 
ش��د )44(. ابتدا ش��دت بارندگي براي فواصل زمانی 10 دقیقه )44( حساب شده و 
 Brown س��پس مقدار انرژي ش��دتهاي بارندگی بدست آمده با اس��تفاده از معادله
و Foster )17( )كه مبتني بر ش��دت بارندگي اس��ت( برآورد ش��د. در ادامه مقدار 
انرژي هاي محاسبه شده در مقدار بارندگي فواصل زماني مربوطه ضرب شده و جمع 
ش��دند كه این حاصل جمع برابر با انرژی جنبشی كل واقعه بارندگی مربوطه است. 
در ح��ال حاضر در م��دل RUSLE از معادل��ه Brown و Foster )معادله 1( به 
منظور برآورد میزان انرژي جنبشي بارندگي براي فواصل زماني مختلف یك بارندگي 
اس��تفاده می  ش��ود. این معادله از داده هاي زیادتري در مقایس��ه با معادله ارائه شده 
توسط Wichmeir و Smith )44( استفاده كرده و شکل تابعي بهتري )یعنی یك 

رابطه نمایی بوده و دارای برآوردهای دقیق تری برای شدت هاي كم است( دارد: 
)1(

h  وer؛ 
mm كه در آن ir؛ ش��دت بارندگي براي فاصله زماني r ام برحس��ب 

انرژي جنبشي براي فاصله زماني r ام برحسب مگاژول بر هکتار در میلي متر است.
در آخر با بدس��ت آوردن حداكثر شدت 30 دقیقه اي بارندگي مربوطه و ضرب 
آن در انرژي جنبشی كل )طرز محاسبه در باال گفته شد(، شاخص EI30 یا R براي 
واقعه بارندگي یاد شده تعیین شد. این شاخص براي تمام بارندگي هاي اتفاق افتاده 
در یك س��ال، محاسبه ش��ده و حاصل جمع آنها، میزان EI30 ساالنه را بدست داد. 

سپس میانگین گیری حسابی براي تعیین EI30 متوسط دوره آماري انجام شد.

محاسبه شاخص  های زوديافت
محاسبه EI30 مستلزم وجود آمار شدت بارندگی است كه در ایستگاه  های مجهز 
به باران نگار تهیه می  شوند. متاسفانه چنین آماری در بیشتر ایستگاه های هواشناسی 
اس��تان )ایس��تگاه های باران س��نجی( وجود ندارد و اجباراً باید آن را برای ایستگاه 
های یاد شده برآورد كرد. این برآورد را می توان با استفاده از معادله رگرسیونی بین 
شاخصEI30 و شاخص های زودیافت انجام داد. در این تحقیق تعدادی از مهمترین 

ش��اخص های زودیافت برای ایس��تگاه های مجهز به باران نگار ش��امل شاخص  های 
 ،)Md( متوس��ط بارندگ��ي حداكثر روزانه ،)فورنیه )32(، فورنیه اصالح ش��ده )14
بارندگي متوس��ط س��االنه )P/)P( Md2( )8(، متوس��ط تعداد روزهاي با بارندگي 
بیش از10 میلیمتر )N10(،  )24( متوس��ط حداكثر بارندگي هاي ماهانه )مرطوب 
ترین ماه س��ال( در طول دوره آماري )Mp(، مجذور متوسط حداكثر بارندگي هاي 
ماهانه در طول دوره آماري )Mp 2( و مجموع مجذور متوس��ط بارندگي هاي همه 
 ( محاسبه شدند.  انحراف معیار مقادیر 

∑ 2p
ماه هاي سال در طول دوره آماري )

بارندگي هاي ماهانه است.
شاخص فورنیه )F( از رابطه زیر محاسبه می شود: 

)2(
p؛ متوس��ط حداكث��ر بارندگي ماهانه )مرطوب ترین ماه س��ال( و P؛ متوس��ط 

بارندگي ساالنه

محاسبه شاخص های فورنیه
- ش��اخص فورنیه كل��ي )Ft(: در این روش، طبق تعریف باال مجذور متوس��ط 
حداكثر بارندگي ماهانه در طول دوره آماري محاس��به ش��ده و به متوسط بارندگي 

ساالنه تقسیم شده  است.
- شاخص فورنیه متوسط ساالنه )Fa(: در این روش براي هر سال یك شاخص 
حس��اب ش��ده و سپس از آنها متوس��ط گیري شده اس��ت. به ابن نحو كه با تقسیم 
مج��ذور حداكثر بارندگي ماهانه هر س��ال به بارندگي همان س��ال، مقدار ش��اخص 
فورنیه س��ال یاد ش��ده بدست آمده  و س��پس در طول دوره آماري میانگین گیري 

شده است. 
شاخص فورنیه اصالح شده )MF( طبق معادله )3(:

)3(

كه در آن pi؛ متوس��ط بارندگي ماه iام، P؛ متوس��ط بارندگي س��االنه در طول 
دوره آماري هستند

- ش��اخص فورنیه اصالح ش��ده كلي )MFt(: در ای��ن روش، طبق تعریف باال 
مجذور متوسط بارندگي هر ماه در طول دوره آماري محاسبه شده و مجموع آنها به 

متوسط بارندگي ساالنه تقسیم شده است. 
- ش��اخص فورنیه اصالح شده متوسط س��االنه )MFa(: در این روش براي هر 
سال یك شاخص حساب شده و سپس از آنها متوسط گیري شده است. به این نحو 
كه مجذور بارندگي هر ماه در هر س��ال محاس��به شده و با تقس��یم مجموع آنها به 
بارندگي همان س��ال، مقدار ش��اخص فورنیه اصالح شده سال یاد شده بدست آمده 
اس��ت. براي بدست آوردن شاخص متوسط ایس��تگاه از مقادیر شاخص یاد شده در 

طول دوره آماري میانگین گیري شده است. 

برقراری رابطه رگرسیونی بین شاخص EI30 و شاخص های زوديافت 
در این مرحله براي دس��تیابي به مناسب ترین معادله رگرسیوني بین شاخص   
EI30 ب��ه عنوان متغیر وابس��ته و ش��اخص های زودیافت محاس��به ش��ده به عنوان 
متغیرهای مس��تقل از تحلیل رگرسیوني چند متغیره خطی استفاده شد. هم چنین 
ب��ه منظور رعایت پیش فرض ع��دم وجود هم خطي قوي بین متغیرهاي مس��تقل 
در رگرس��یون چند متغیره )25( و به حداقل رس��اندن مس��ئله هم خطي شدید2 یا 
همبس��تگي قوي بین متغیرهاي مس��تقل و براي دس��تیابي به معادالت رگرسیوني 
مختلف، تركیباتي از متغیرهاي انتخابی طوري انتخاب ش��دند كه ضریب همبستگی 
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66 )پژوهش وسازند گی( 

آنها در س��طح كمتر از 0/90 اطمینان واقع شود )25(. سپس بین تركیبات مستقل 
انتخابي و متغیر وابس��ته )EI30( با اس��تفاده از روش رگرس��یون گام به گام3 روابط 
ریاض��ی برقرار و بهترین معادل��ه با لحاظ كردن معیارهای ضریب تعیین و اش��تباه 
اس��تاندارد برآورد شد. سپس شاخص مذكور برای ایس��تگاه های باران سنجی فاقد 

بارن نگار از رابطه یاد شده برآورد گردید.

انتخاب روش میان يابی مناسب 
برای تبدیل مقادیر برآورد نقطه ای ش��اخص فرسایندگی باران )EI30( به سطح 
)نقش��ه( از روش های میان یابی استفاده شد. در این تحقیق از سه روش كلی توابع 
موجود در نرم افزار ArcGis )27( با مبنای شعاعی، میانگین متحرك وزنی و زمین 
آمار اس��تفاده ش��د )جدول 1(. ضمناً معیارها یا روش های مختلفی براي محاس��به 
میزان خطای روش هاي میان یابي و در نتیجه ارزیابي كارآیي آنها وجود دارد كه در 
 )RMSE( ریش��ه دوم میانگین مربع خطا ،)MAE( اینجا از میانگین خطاي مطلق
و ضریب تعیین معادله رگرسیونی بین مقادیر مشاهده اي و برآوردی )R 2( به صورت 

زیر استفاده شد: 
)4(

)5(

)6(

x(Z( مقدار برآورد ش��ده در نقطه i
*  كه در آنها n تعداد نقاط مش��اهده اي، 

x(Z( میانگین مقادیر مشاهده اي  x(Z( مقدار مشاهده اي براي نقطه iام،  i iام، 
مي باشند.

نتايج 
به علت محدودیت وجود ایس��تگاه هاي مجهز به باران نگار با آمار مناسب، تنها 
13 ایستگاه واجد شرایط در استان لرستان و استان هاي همجوار انتخاب شدند. نام 
این ایس��تگاه ها و ش��اخص  EI30 و سایر شاخص هاي زودیافت انتخابي در جدول 2 
مش��اهده مي شود. مثال با توجه به این جدول، حداقل، حداكثر و میانگین شاخص   
EI30 ب��ه ترتیب برابر با 94/76، 1593 و 588/90 م��گاژول - میلیمتر بر هکتار در 

ساعت در سال مي باشد. 
به منظور بررس��ي روابط و همبس��تگي بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته 

جدول 1- روش های میان يابی استفاده شده 

عالمت اختصاریروش

توابع با مبنای شعاعی

CRSاسپالین كاماًل منظم شده 4

STاسپالین تحت كشش 5

MQFتوابع چند جمله ای درجه دو 6

IMQSتوابع چند جمله ای درجه دو معکوس 7

TPSاسپالین صفحه نازك 8

میانگین متحرك وزنی

WMA1توان = 1

WMA2توان = 2

WMA3توان = 3

WMA4توان = 4

روش های زمین آماری

OKكریجینگ معمولی 9

LOKلگاریتم كریجینگ معمولی 10

COKكوكریجینگ 11 

LCOKلگاریتم كوكریجینگ 12 

تهیه نقشه فرسايندگی ...
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شماره 89، پژوهش های آبخیزد اری، زمستان 1389

EI30 و MFa شكل 2- خط برازش داده شده بین

گار
ن ن

ارا
ه ب

ز ب
جه

ي م
خاب

انت
ی 

اس
شن

هوا
ي 

ها
اه 

تگ
س

ر اي
ه د

شد
به 

اس
مح

ي 
دگ

اين
رس

ي ف
ها

ص 
اخ

 ش
ير

اد
مق

 -
2 

ول
جد

ثر 
داک

 ح
ط

وس
 مت

M؛
p 

وز،
ه ر

ر ب
مت

ملی
 10

از 
ش 

 بی
گي

ند
بار

 با 
اي

زه
رو

اد 
عد

ط ت
وس

 مت
N؛

10 
تر،

یم
میل

به 
نه 

اال
 س

گي
ند

بار
ط 

س�
تو

؛ م
P 

تر،
یم

میل
به 

نه 
وزا

ر ر
کث

دا
  ح

گي
ند

بار
ط 

س�
تو

؛ م
M

d 
تر،

ه م
يا ب

در
ح 

�ط
 س

 از
اع

رتف
H؛ ا

ده 
 ش

اح
اص

یه 
ورن

ص ف
اخ

 ش
M؛

Ft
ر، 

مت
یلی

ه م
ه ب

الن
سا

ط 
وس

 مت
ده

 ش
اح

اص
یه 

ورن
ص ف

اخ
 ش

M؛
Fa

ر، 
مت

یلی
ه م

ي ب
 کل

یه
ورن

ص ف
اخ

ش�
F؛ 

t ،
تر

یم
میل

به 
نه 

اال
 س

ط
س�

تو
ه م

رنی
فو

ص 
اخ

ش�
F؛ 

a  
تر،

یم
میل

به 
نه 

ها
 ما

گي
ند

بار

ت.
اس

ل 
سا

در 
ت 

اع
 س

در
ار 

كت
ر ه

ر ب
مت

یلی
- م

ل 
ژو

گا
ب م

س
رح

E ب
I3

و 0
ع 

مرب
تر 

یم
میل

به 
 )σ

ه )
هان

 ما
اي

ي ه
دگ

ارن
ر ب

ادي
مق

ار 
عی

ف م
حرا

ر ان
(د

P(
نه 

اال
 س

گي
ند

بار
ط 

وس
 مت

ب
ضر

صل
حا

 ؛ 
σ.P

ر، 
مت

یلی
ه م

ي ب
کل

)EI30( و همبس��تگي داخلي بین متغیرهاي مس��تقل، ماتریس 
همبس��تگي در جدول )3( آورده شده اس��ت. طبق این جدول 
 =0/977( MFa بیشترین همبستگي را با شاخص EI30 شاخص
R( دارد و ش��اخص هاي Fa، ، Md و Mp به ترتیب با ضریب 
ب��ا 0/936، 0/934، 0/925 و 0/902 در  براب��ر   همبس��تگي 

رده هاي بعدي قرار دارند.
 EI30 ارتفاع از سطح دریا كمترین همبستگي را با شاخص
)R = -0/402( نشان داد. در كل مي توان گفت به غیر از ارتفاع 
 EI30 از س��طح دریا بقیه متغیرها بیش از 0/80 همبس��تگي با
دارند. همبس��تگي داخلي بین متغیرهاي )ش��اخص ها( انتخابی 
نی��ز باال بوده و این بیانگر هم خطي ش��دید بین متغیرهاي یاد 
ش��ده مي باش��د. مثاًل شاخص  MFt )ش��اخص فورنیه اصالح 
 P شده كلي( داراي ضریب همبستگي برابر با 0/988 با شاخص
اس��ت. مهمترین علت همبستگی زیاد بین EI30 و شاخص های 
یاد ش��ده ناش��ی از متغیر بارندگی است. بدلیل اینکه این متغیر 
به نحوی در EI30 و هم در س��ایر ش��اخص های زودیافت لحاظ 

شده است.
از بین رواب��ط مختلف حاصل از تركی��ب متغیرها، معادله 
)7( به دلیل داشتن ضریب تعیین باال و اشتباه استاندارد برآورد 
كمتر، برای انجام محاسبات الزم انتخاب شد )جدول 4 و شکل 
                                                                           .)2

)7(
در این رابطه، MFa؛ ش��اخص فورنیه اصالح شده متوسط 
س��االنه )محاس��به شده از روش دوم( برحس��ب میلیمتر بوده و 
واحد  EI30 مگاژول- میلیمتر بر هکتار در س��اعت و در س��ال 
مي باشد. همچنین معادله یاد شده در سطح یك درصد معني دار 

است.
جدول )5( مش��خصات مدل های برازش داده ش��ده بر نیم 
تغییر نماهای تجربی روش ه��ای زمین آماری را برای داده های 
فرس��ایندگی EI30 باران در سطح استان لرستان نشان می دهد. 
مدل برازش شده برای همه روش ها از نوع كروی بوده كه شعاع 
تاثیر آن از 130/1 كیلومتر در روش OK )كریجینگ معمولی( 
تا 183/9 كیلومتر در روش LOK )لگاریتم كریجینگ معمولی( 
تغیی��ر می كند. آس��تانه از 0/236 در روش LCOK )لگاریتم 
كوكریجینگ( ت��ا 198100 در روش OK دامنه تغییرات دارد. 

055/491558/1103 −= MFaIE
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68 )پژوهش وسازند گی( 

جدول 3- ماتريس همبستگي شاخص هاي انتخابي

* و ** به ترتیب نشان گر سطح معني داري 0/05 و 0/01 هستند.

EI30 جدول 4 –  مشخصات معادله رگرسیوني بین شاخص فورنیه اصاح شده و  

جدول 5- مشخصات مدل های برازش داده شده بر داده های فرسايندگی باران

ضرایب متغیر مستقل
ضریب استاندارد شده  

)Beta(
اشتباه استاندارد برآوردضریب تعیینسطح معني داري مقدار t محاسبه شده

MFa11/5580/97715/3380/000
0/955112/058

6/3800/000-491/055-مقدار ثابت

اثر قطعه ای 2آستانه 1شعاع تاثیر )km(مدل برازش داده شدهروش كریجینگ

OK

كروی

130/101981008200

LOK183/900/5260/055

COK132/4016870790

LCOK154/800/2360/017

تهیه نقشه فرسايندگی ...

EI30MdPN10Mp Mp2∑ 2pFaFtMFaMFtσ.PP/Md2

EI30 1

Md925/0**1

P842/0**900/0**1

N10839/0**88/0**982/0**1

Mp902/0**970/0**93/0**93/0**1

 Mp2934/0**969/0**961/0**933/0**967/0**1

∑ 2p864/0**923/0**987/0**95/0**937/0**979/0**1

Fa936/0**968/0**800/0**792/0**930/0 **921/0**834/0**1

Ft890/0**955/0**806/0**812/0**960/0**902/0**827/0**97/0**1

MFa977/0**964/0**896/0**875/0**946/0**978/0**919/0**95/0**92/0**1

MFt867/0**941/0**988/0**97/0**96/0**976/0**981/0**865/0**0/87**92/0**1

σ.P801/0**880/0**985/0**949/0**899/0**947/0**991/0**0/77**76/0**86/0**97/0**1

P/Md2824/0**904/0630/0611/0*818/0**791/0**685/0*0/95**92/0**84/0**715/0*610/0*1
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جدول 6- نتايج ارزيابی روش های میان يابی 

رتبهمیانگین خطاي مطلقریشه دوم میانگین مربع خطاضریب تعیین

CRS0/68236/58157/587

ST0/69233/18153/755

MQF0/69232/10154/426

IMQS0/68236/72158/028

TPS0/68243/35164/019

WMA10/64258/42181/1913

WMA20/64251/04171/8310

WMA30/63252/18172/1911

WMA40/62255/27174/2512

OK0/71224/49151/523

LOK0/70226/97158/014

COK0/94107/4172/761

LCOK0/92126/2192/322

اث��ر قطع��ه ای از 0/017 در روش LCOK ت��ا 8200 در روش OK تغییر می كند. 
واحدها برای آستانه و اثر قطعه ای توان دوم واحد EI30 هستند. مشخصات ارایه شده 
در جدول )5( برای روش های LOK و LCOK مربوط به نیم تغییر نماهای متقابل 
 MFa ش��اخص ،LCOK و LOK اس��ت. در ضمن متغیر كمکی برای روش های

بوده كه همبستگی بسیار باالیی با EI30 دارد.
نتایج ارزیابی روش های مختلف میان یابی در جدول 6 ارائه شده است. روش های 
اس��تفاده شده در این تحقیق براس��اس معیارهای MAE و RMSE در ستون آخر 
رتبه بندی ش��ده اند. بر این اس��اس روش ه��ای COK، LCOK، OK و LOK به 
ترتی��ب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند و روش WMA1 رتبه آخر را به خود 
اختصاص داده اس��ت. چهار روش��ی كه بهترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند 
ج��زء روش های زمین آماری بوده و از ضریب تعیین باالتری نیز برخوردار هس��تند. 
در ضمن بررس��ی جدول یاد ش��ده نش��ان می دهد كه روش های میانگین متحرك 
وزن��ی كمتری��ن كارایی را در ای��ن تحقیق دارند. در یك جمع بن��دی می توان گفت 
روش COK روش��ی مناسب برای برآورد شاخص فرسایندگی باران در سطح استان 
لرس��تان می باش��د. لذا از روش فوق برای تهیه نقشه فرسایندگی بارانEI30 استفاده 

شد )شکل3(.

بحث
همان طور كه گفته شد محاسبه EI30 مستلزم وجود آمار شدت بارندگی است 
كه در ایس��تگاه های مجهز به باران نگار تهیه می ش��وند. متاسفانه چنین آماری در 
بیش��تر ایس��تگاه های هواشناسی استان )ایس��تگاه های باران سنجی( وجود ندارد و 
اجباراً باید آن را با اس��تفاده از ش��اخص های زودیافت برای ایس��تگاه های یاد شده 
برآورد كرد. نتایج نشان داد كه شاخص فورنیه اصالح شده متوسط ساالنه، بیشترین 
همبس��تگی را با EI30 داش��ته و معادله رگرس��یونی )معادله 7( بین آن دو بهترین 
معادله اس��ت. این یافته س��ازگار با یافته های محققان زی��ادی دیگری نظیر )1، 2، 
6، 15، 21، 22، 38، 42( بوده كه با برقراري رابطه ای بین EI30 و ش��اخص فورنیه 
اصالح ش��ده اقدام به برآورد EI30 كرده اند. لذا در مطالعات آینده و در مناطق دیگر 
م��ی ت��وان با برقراری رابطه ای بی��ن آن دو، EI30 را برای مناطق فاقد آمار ش��دت 

بارندگی برآورد نمود. 
طبق نقشه فرسایندگی استان )شکل 3(، مناطق واقع در امتداد شمالی - جنوبی 
و مركزی اس��تان به خصوص در امتداد رش��ته كوه زاگرس داراي توان فرسایندگي 
زیاد و مناطق غربي و ش��رقي داراي فرسایندگي كمي مي باشند. مقادیر فرسایندگي 
مناطق یاد ش��ده با تغییرات میزان بارندگ��ی همخواني دارد، به طوري كه مناطق با 
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بارندگی زیاد و كم به ترتیب داراي فرسایندگي زیاد و كم هستند. همبستگی باالی  
EI30 با متوسط بارندگی ساالنه )P( زیاد است )جدول 3(.

نقش��ه فرسایندگی به طور جداگانه برای اس��تان لرستان تهیه نشده و تنها سه 
نقشه كشوری توسط حکیم خانی و همکاران )3(، محمدی )9( و سپاسخواه و پناهی 
)41( تهیه ش��ده اند. در دو مورد اول به ترتیب از ش��اخص های فورنیه اصالح شده 
و فورنیه و در مورد س��وم از ش��اخص EI30 استفاده ش��ده است. در نقشه تهیه شده 
توسط محمدی )9( فرسایندگی كل استان در حد كم )مقدار شاخص فورنیه تقریبا 
برابر با 5 میلیمتر( برآورد ش��ده اس��ت. در مورد سپاسخواه و پناهی )4(، نیز مقادیر 
فرس��ایندگی برای مناطق واقع در امتداد ش��مالی - جنوبی و مركزی استان زیاد و 
برای مناطق غربي و شرقي كم است. در دو مورد یاد شده )محمدی )9( و سپاسخواه 
و پناهی )4(( تعداد ایس��تگاه های هواشناس��ی بس��یار كم )ب��ه ترتیب 90 و 180 
ایستگاه برای سطح كشور( بوده و لذا نقشه ها فاقد دقت مناسبی هستند. در مطالعه 
حکیم خانی و همکاران )3( از تعداد زیادی ایس��تگاه اس��تفاده ش��ده و نقشه دارای 
دقت خوبی اس��ت. چون نقش��ه یاد شده براساس ش��اخص فورنیه اصالح شده تهیه 
ش��ده و سازگار با این تحقیق است، لذا مقایس��ه دو نقشه منطقی تر خواهد بود. در 
نقشه ارایه شده توسط حکیم خانی و همکاران )3( مقدار شاخص فورنیه اصالح شده 
برای مناطق واقع در امتداد ش��مالی - جنوبی و مركزی اس��تان بیش از 90 میلیمتر 
و برای مناطق غربی و شرقی كمتر از 90 میلیمتر است. یعنی در نقشه یاد شده نیز 
فرسایندگی باران برای مناطق واقع در امتداد شمالی - جنوبی و مركزی زیاد است. 
الزم بذكر است كه در نقشه تهیه شده در این تحقیق میزان فرسایندگی باران برای 
مناطق مذكور به ترتیب از 600 تا 2000 و 200 تا 800 مگاژول- میلیمتر بر هکتار 
در س��اعت در سال است. الزم به یادآوری است كه نقشه یاد شده تنها نشان دهنده 
پتانس��یل فرسایش ناشی از فرسایندگی باران است و عالوه بر عامل یاد شده، عوامل 
زیاد دیگری از جمله نحوه اس��تفاده از اراضی، پوشش گیاهی، توپوگرافی و فرسایش 

پذیری خاك و س��نگ در به فعلیت رس��یدن فرس��ایش آبی در یك منطقه دخیل 
هستند. بنابراین در مناطق با فرسایندگی زیاد باید مدیریت بیشتری در جهت حفظ 
و بهبود عوامل مقاومت كننده در مقابل فرس��ایش از جمله پوش��ش گیاهی صورت 
گیرد. نقش��ه تولید ش��ده در این تحقیق می تواند در طرح های آبخبزداری، برآورد 
میزان تلفات خاك با مدل RUSLE و شناس��ایی مناطق با پتانسیل فرسایش زیاد 
مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه آمار تلفات خاك اندازه گیری شده از پالت 
 EI30 هاي فرسایشي یا حوضه های كوچك در استان وجود ندارد استفاده از شاخص
)به علت مقبولیت بیشتر در دنیا( براي تهیه نقشه فرسایندگي اجتناب ناپذیر است. 
ولی در آینده می توان با تولید این داده ها از بین ش��اخص های موجود مناس��بترین 
 را انتخاب كرده و نقش��ه فرس��ایندگی ب��اران را با اس��تفاده از آن تهیه كرد. توصیه 
می ش��ود در اقالیم كالن اس��تان چنین اندازه گیری هایی برای ارزیابی مدل های 

مختلف برآورد فرسایش انجام شود. 

 پاورقي ها
1- Double mass analysis
2- Colinearity
3- Stepwise method
4- Completely Regularized Spline 
5- Spline with Tension
6- Multiquadric Function 
7- Inverse Multiquadric Spline
8- Thin Plate Spline
9- Ordinary Kriging
10- Log Ordinary Kriging

شكل 3- نقشه فرسايندگی استان لرستان )واحد بر حسب مگاژول - میلیمتر در هكتار در ساعت در سال(

تهیه نقشه فرسايندگی ...

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

)پژوهش وسازند گی(71

شماره 89، پژوهش های آبخیزد اری، زمستان 1389

11- Cokriging
12- Log Cokriging
13- Sill
14- Nugget

منابع مورد  استفاد ه
1- پناهي، ج.، )1377( تعیین شاخص فرسایش زایي باران در جمهوري اسالمي ایران. 

پایان نامه كارشناسي ارشد آبیاری، دانشگاه شیراز، 221 صفحه. 
2- دادكرمي، ع.، )1376( تعیین شاخص فرسایش زایي باران در حوضه دریاچه ارومیه. 

پایان نامه كارشناسي ارشد خاكشناسی، دانشگاه تبریز، 338 صفحه. 
3- حکیم خان��ی، ش.، مهدیان، م.ح.، عرب خدری، م. و قربان پور، د.، )1384( بررس��ی 
فرس��ایندگی باران در سطح كش��ور به روش فورنیه اصالح شده. سومین سمینار ملی 
فرس��ایش و رس��وب، پژوهش��کده حفاظت خاك و آبخیزداري، 9- 6 شهریور 1384، 

.281 -288
4- سپاس��خواه، ع. ر.، )1373( تخمین ضریب فرسایش زائي باران در ایران. چهارمین 

كنگره علوم خاك ایران، 9-6 شهریور، دانشگاه صنعتي اصفهان، صفحه 119.
5-  س��رخوش، پ.، )1374( تعیین شاخص فرسایش زایي باران در استان هاي فارس، 
بوش��هر و كهکیلویه و بویراحمد. پایان نامه كارشناس��ي ارش��د آبیاری، دانشگاه شیراز، 

189 صفحه. 
6- عل��ی پ��ور، ز.، مهدیان، م. ح.، پذی��را، ا. و حی��دری زاده، م.، )1386( كاربرد فازي 
كریجینگ براي تهیه نقشه فرسایندگي باران در حوزه دریاچه نمك. چهارمین همایش 
ملي علوم و مهندسي آبخیزداري ایران، اول و دوم اسفند 1386، كرج، دانشکده منابع 

طبیعی، به صورت الکترونیکی و فاقد صفحه بندی.  
7- صادقی، س.ح.ر. و بهزادفر، م.، )1383( تغییرات مکاني فرسایندگي باران در استان 

مازندران. پژوهشنامه علوم كشاورزی و منابع طبیعی خزر، 2)1(:49- 36.
8- قربان پور، د.، )1383( مطالعه و برآورد شاخص فرسایندگي باران )R( در مازندران. 

پایان نامه كارشناسي ارشد آبخیزداري، دانشگاه مازندران، 88 صفحه. 
9- محمدي، ج.، )1377( تهیه نقش��ه فرسایندگي باران در ایران با استفاده از شاخص 
فورنی��ه و روش آماري كریجینگ. مجله علوم كش��اورزي و منابع طبیعي، 3)4(: 44-

.35
10- مخت��ارزاده، م.، )1367( تعیین فاكتور فرس��ایندگي )R( فرمول ویش��مایر براي 
ایران. پایان نامه كارشناس��ي ارشد، دانش��گاه تربیت مدرس، گروه مرتع و آبخیزداری، 

150 صفحه.
11- مهدوي، م.، )1378( هیدرولوژي كاربردي. انتش��ارات دانش��گاه تهران، جلد دوم، 

چاپ دوم، 398 صفحه.
12- نبوي نامقي، غ.، )1377( تعیین ش��اخص فرس��ایندگي باران در اس��تان خراسان. 
پایان نامه كارشناس��ي ارش��د، دانش��گاه تربیت مدرس، گروه مرت��ع و آبخیزداری، 96 

صفحه. 
13- همت��ي، م.، احم��دی، ح.، نیك كامی، د. و زهتابی��ان، د.، )1386( تعیین بهترین 
ش��اخص فرسایندگي باران در اقلیم نیمه خشك س��رد ایران )مطالعه موردي ایستگاه 
تحقیق��ات حفاظت خ��اك كبوده علیا – كرمانش��اه(. چهارمین همای��ش ملي علوم و 
مهندس��ي آبخیزداري ایران، اول و دوم اسفند 1386، كرج، دانشکده منابع طبیعی، به 

صورت الکترونیکی و فاقد صفحه بندی.  

14- Arnoldus, H.M.J., (1980) An approximation of the rainfall factor 

in the Universal Soil Loss Equation. In: De Boodt, M., Gabriels, D. 
Eds., Assessment of Erosion. Chi Chester, New York, pp. 127–132.
15- Aronica, G., Ferro, V., (1997) Rainfall erosivity over the Calabrian 
region. Hydrological sciences J. 42(1), 35-48.
16- Behbahani. M. R., (1997) Rainfall erosion indices of Mazandaran 
central watersheds (North of Iran). In: Proceedings of The 8th 
international conference on rainwater catchment systems, 25-29 April, 
Tehran, Iran, 877-887.
17- Brown, L. C., Foster, G. R., (1987) Storm erosivity using idealized 
intensity distributions. ASAE. 30(2),3 79-386.
18- Capolongo, D., Diodato, N., Mannaerts, C. M., Piccarreta, M., and 
Strobl, R.O., (2008) Analyzing temporal changes in climate erosivity 
using a simplified rainfall erosivity model in Basilicata (southern 
Italy). Journal of Hydrology 356: 119– 130.
19- Cerro, C., Bech, J., Codina, B., Lorente, J., (1998) Modeling 
rain erosivity using disdrometric techniques. Soil Science Society of 
American Journal 62: 731-735.
20- D’Asaro, F., D’Agostino, L. and Bagarello, V., (2007) Assessing 
changes in rainfall erosivity in Sicily during the twentieth century. 
Hydrological Processes 21: 2862-2871.
21- Ferro, V., Giordano, G., Iovino, M., (1991) Isoerosivity and 
erosion risk map for Sicily. Hydrological sciences J. 36: 549-564.
22- Ferro, V., Porto, P., Yu, B., (1999) A comparative study of rainfall 
erosivity estimation for southern Italy and southeastern Australia. 
Hydrological sciences Journal 44(1), 3-24.
23- Goovaerts, P., (2000) Geostatistical approaches for incorporating 
elevation into the spatial interpolation of rainfall. Journal of Hydrology 
228: 113-129.
24- Hadley, R.F., Lal, R. Onstad, C.A. Walling, D.E. & Yair, A. 
(1985) Recent developments in erosion and sediment yield studies, 
UNESCO, Paris, 127p.
25- Hair, J.F., Andersen, R.E. Tatham R.L. & Black, W. C. (1998) 
Multivariate Data Analysis. Prentice Hall, Upper Saddle River, New 
Jersey. 
26- Hudson, N. (1995) Soil Conservation. (3rd edition) B. T. Batsford 
Limited, London. 391p. 
27- Johnston K, Ver Hoef JM, Krivoruchko K, and Lucas N, (2001) 
Using ArcGIS geostatistical analyst. ESRI. 
28- Krasa, J., Dostal, T. and Vrana, K., (2007) Rain erosivity 
distribution in the Czech Republic. Geophysical Research Abstracts 
9: 05270.
29- Lal, R., (1976) Soil erosion on alfisols in Western Nigeria, Effects 
of rainfall characteristics. Geoderma 16: 389-401.
30- Lal, R., Elliot, W., (1994) Erodibility and erosivity. In: Lal, R. 
(ed.), Soil erosion research methods, Soil and Water Conservation 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

72 )پژوهش وسازند گی( 

Society, Ankeny, 181-208.
31- Mikhailova, E.A., Bryant, R.B., Schwager, S.J., Smith, S.D., 
(1997) Predicting rainfall erosivity in Honduras. Soil Science Society 
of America Journal 61 (1): 273–279.
32- Morgan, R.P.C., (1995) Soil Erosion and Conservation. Addison-
Wesley, London,198 p.
33- Naoum, S., and Tsanis, I. K., (2003) Temporal and spatial 
variation of annual rainfall on the island of Crete, Greece. Hydrol. 
Process. 17: 1899–1922.
34- Oduro-Afriyie, K., (1996) Rainfall erosivity map for Ghana. 
Geoderma 74: 161–166.
35- Onchev, N.G., (1985) Universal index for calculating rainfall 
erosivity. In: El-Swaify, S.A., Moldenhauer, W.C. and Lo, A. (eds), 
Soil erosion and conservation, Soil Conservation Society of America, 
Ankeny, IO, pp. 424–431.
36- Price, T. D., McKenney, D. W., Nalderc, I. A., Hutchinson, M. F., 
and Kesteven, J. F., (2000) A comparison of two statistical methods 
for spatial interpolation of Canadian monthly mean climate data. 
Agricultural and Forest Meteorology 101: 81–94.
37- Qi, H., Gantzer, C.J., Jung, P.K., Lee, B.L., (2000) Rainfall 
erosivity in the Republic of Korea. J. Soil Water Conserv. 55: 115– 
120.

38- Renard, K.G., & Freimund, J.R., (1994) Using monthly 
precipitation data to estimate the R-factor in the revised USLE. 
Journal of Hydrology 157: 287–306.
39- Salako, F. K., (2006) Rainfall temporal variability and erosivity 
in subhumid and humid zones of southern Nigeria. Land Degradation 
and Development 17: 541-555.
40- Salles, C., Poesen, J., (2000) Rain properties controlling soil splash 
detachment. Hydrological Processes 14: 271-282.
41- Sepaskhah, A. R., and Panahi, J., (2007) Estimating storm 
erosion index in I.R. Iran. Iranian Journal of Science & Technology, 
Transaction B, Engineering, 31(B2): 237-248.
42- Shamshad, A., Azhari, M. N., Isa, M. H., Wan Hussin, W.M.A., 
and Parida, B. P., (2008) Development of an appropriate procedure 
for estimation of RUSLE EI30 index and preparation of erosivity maps 
for Pulau Penang in Peninsular Malaysia. Catena 72: 423–432.
43- Silva, A.M., (2004) Rainfall erosivity map for Brazil. Catena 57: 
251–259.
44- Wichmeier, W.H., & Smith, D.D., (1978) Predicting rainfall 
losses: a guide to conservation planning. Agriculture Handbook No. 
537, US Department of Agriculture, Washington, DC. 
45- Yu, B., (1998) Rainfall erosivity and its estimation for Australia’s 
tropics. Australian Journal of Soil Research 36: 143–65.

تهیه نقشه فرسايندگی ...

 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

