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 خلخال

:چکيده  

فرسایش آبي به عنوان یکي از مسائل مهم در کشاورزي 

و آبخیزداري مطرح است. به منظور ارزیابي کّمي خطرات 

هاي آبخیز فاقد آمار و اطالعات، فرسایش آبي حوزه

ناپذیر است. اي اجتنابهاي تجربي منطقهاستفاده از مدل

که یکي از روش EPMدر این تحقیق، با به کارگیري مدل 

باشد، داول برآورد کّمي فرسایش در ایران ميهاي مت

 ابتدا اقدام به برآورد مقادیر فرسایش آبي در سطح 

بعد عوامل تشدید فرسایش در  ها شد. در مرحلهزیرحوزه

گیاهي امل شاخص پوششهاي وابسته شمنطقه انتخاب و نقشه

(NDVI ارتفاع متوسط رواناب ساالنه، دبي پیک، دبي ،)

ط ارتفاع از سطح دریا، درصد انواع پیک ویژه، متوس

استفاده از اراضي، مساحت، ضریب شکل، طول و متوسط 

شناسي مربوط به هر پذیري سازندهاي زمینامتیاز فرسایش

بررسي  تهیه شدند. GISها با استفاده از یک از زیرحوزه

ي بین عوامل انتخابي با مقادیر برآورد شده رابطه

 از طریق  هافرسایش خاک در زیرحوزه

به انجام  ArcGIS9.3افزار سازي آماري در محیط نرممدل

رسید. سپس با تعیین متغیرهاي مستقل )شامل عوامل 

ها( انتخابي( و متغیر وابسته )میزان فرسایش زیرحوزه

مراحل انجام آزمون به صورت تجزیه و تحلیل انتزاعي، 

 آزمون چند متغیره و انجام تجزیه مسیر به منظور مشخص

هاي مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در محیط کردن اثر

مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد فرسایش ، SPSS16افزار نرم

اي فرسایش آبي در آبي به دست آمد. در نهایت مدل منطقه

آبخیز مورد مطالعه به صورت  هاي حوزهتطبیق با ویژگي

رگرسیون چند متغیره تبیین و ارایه شد که بر اساس آن 

آبخیز خلخال استان  رزیابي شدت فرسایش آبي در حوزها

 اردبیل به انجام رسید.
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 مقدمه -1-1

خاك، یكي از مهمترین منابع طبیعي هر كشور است. اگر    

ك بر اساس شناسایي استعداد و قدرت تولید استفاده از خا

آن و مبتني بر رعایت اصول صحیح و علمي باشد، خاك از 

رود. عاملي كه موجودیت منابع آب و خاك را به بین نمي

اندازد، فرسایش است كه همواره براي از بین بردن خطر مي

 (.1385كند )رفاهي، منابع عمل مي

تواند بیعي حتمي ميفرسایش خاک هر چند یک پدیده ط   

قلمداد شود، ولي تشدید آن بر اثر عوامل مصنوعي مانند 

تواند برداري از طبیعت، مياعمال نادرست انسان در بهره

هایي در زندگي موجب بروز خطرات جدي و ایجاد نابساماني

وجود  فرسایش 1ژئومرفولوژي درازمدتبشر گردد. در دید 

که باعث تشکیل و توسعه فرسایش خاک نه تنها مضر نیست، بل

 ها و اراضي مناسب براي کشت و زرع دشت

گردد. ولي در مقیاس زماني کوتاهتر، فرسایش باعث از مي

براي  ،گردد. بنابرایندست رفتن خاک و کاهش تولید مي

رسان است انسان که نیاز به تولید غذا از خاک دارد، آسیب

 (.2002، 2)فیلیپس

به عنوان یکي از مهمترین  توانفرسایش خاک را مي   

پایدار و منابع طبیعي موانع دستیابي به توسعه کشاورزي 

بخیز عالوه بر هاي آدانست. رسوبات ناشي از فرسایش حوزه

حاصلخیزي آن، موجب کاهش کیفیت آب  هدررفت خاک و کاهش

شده و عمر مفید سدها را به دلیل انباشت رسوبات در مخزن 

 (. 1383د )داوري و همکاران، اندازآنها به مخاطره مي

زیست در کشور ما فرسایش خاک از یک سو به تخریب محیط   

و از سوي دیگر به عنوان عامل محدوده کننده براي 

هاي کشاورزي گردد. فعالیتهاي کشاورزي محسوب ميفعالیت

غیر علمي نیز قادر است فرسایش خاک را تشدید نماید. 

به مراتب بیشتر از سرعت  تلفات خاک در مناطق کوهستاني

(. مقدار فرسایش 1378تشکیل خاک است )شکوري و پریوند، 

درصد داشته  45سال رشدي در حدود  48خاک در کشور در طي 

توان (. به طور کلي فرسایش خاک را مي1378است )احمدي، 

شیاري، شیاري، اي، بین، ورقهبارانيبه انواع مختلف 

هاي اي، تونلي، حرکترودخانهخندقي، سیالبي، بدلند، کنار 

 (.1385بندي کرد )رفاهي، تقسیم غیره اي وتوده

                                                           

1- Catastroph     2- Philips 
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امروزه فرسایش آبي به عنوان یکي از مسائل مهم در    

کشاورزي و آبخیزداري مطرح است و محققین با انجام 

تحقیقات مختلف به دنبال راهکارهایي براي به حداقل 

 (. 1386رساندن آن هستند )شریفیان، 

گیري و تشدید فرسایش و تولید رسوب همواره متأثر از شکل

دو گروه عوامل ثابت و متغیر در زمان در یک حوزه آبخیز 

است که بر اساس شرایط حاکم مختلف ممکن است یک یا چند 

هاي آبخیز نوع عامل مشارکت داشته باشند. در اکثر حوزه

استفاده از اراضي در مقایسه با سایر عوامل نقش بیشتري 

را در رخداد و تشدید فرسایش و تولید رسوب دارد )قدوسي 

 (.1385و همکاران، 

-پوشش گیاهي یكي از عوامل مهم در كنترل فرسایش حوزه   

باشد و با توجه به این كه تحت تأثیر هاي آبخیز مي

توان آن را در كند، ميها و دخالت انسان تغییر ميفعالیت

نیز بررسي نمود ارتباط با نحوه استفاده از زمین 

 (.2002و همکاران،  1)شینجو

هاي نحوه استفاده از اراضي )كاربري اراضي( و فعالیت   

مرتبط با آن نیز هم بر روي نیروهاي مؤثر روي فرسایش 

خاك )عوامل فرساینده( و هم روي مقاومت خاك )عوامل 

(. تغییر 1997، 2فرسایش پذیر( تأثیر گذار است )رنارد

كي از تغییرات مهم و اساسي طبیعت است كه كاربري اراضي ی

نتیجه تعامل ناعادالنه بشر با طبیعت است یكي از صور این 

تغییرات، تخریب پوشش منابع طبیعي و ازدیاد اراضي 

هاي نامتعارف بدون توجه به قابلیت توسعه كشاورزي در شیب

 (.1375، جویباری باشد )شتایياراضي مي

، نحوه ارزیابي و تولید رسوب در مطالعات فرسایش خاك   

، فرسایشهاي مختلف با شدت تعیین مناطقخطر فرسایش و 

مناطق و این حائز اهمیت فراوان است، چرا كه با شناسایي 

و  داراي توان بالقوه فرسایشي آبخیز هايهزتشخیص حو

ه یت صحیحي در استفاده از اراضي اراتوان مدیری، ميرسوبي

یا جلوگیري از وقوع  رسوب و و نمود و باعث كاهش فرسایش

 .(2003و همکاران،  4؛ کوپوس2000، 3)لو و هیگیت آن شد

هاي به منظور ارزیابي کّمي خطرات فرسایش آبي حوزه   

  آبخیز فاقد آمار و اطالعات، استفاده از

-ناپذیر است )هاشمي و عرباي اجتنابهاي تجربي منطقهمدل

                                                           

1- Shingo    2- Renard    3- Lu & Higgitt    4- Coppus   
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اي فرسایش خاک، نتیجه ه(. با استفاده از مدل1386خدري، 

ي یا کیفي توان بصورت کمّ فرآیندهاي فرسایش و رسوب را مي

هاي ها و مدل(. روش1386بیان نمود )محمدي و کاظمي، 

جود دارد که مختلفي براي ارزیابي و تهیه نقشه فرسایش و

 کند.آن را تعیین مي آبخیز هاطالعات موجود در حوز

و نیز با ي اات رایانهاز امكان يامروزه با برخوردار   

براي  ابزاريکه  1يیاطالعات جغرافیا علم سیستم يبكارگیر

مدیریت، تجزیه و تحلیل و نمایش اطالعات زمیني  آوري،جمع

 توان اطالعات رايم ياطالعات يهابانك با ایجاد ،باشدمي

 يهاو به روز نموده و با انجام تحلیلي بند، طبقهيآورجمع

و  يعوامل خاك ياز وضعیت مكان يودمنداطالعات س يمكان

ت این عوامل را به روند تغییرات آنها بدست آورد و وضعی

بنفشه و رضایي ؛ 1382علوي پناه، ) ه نمودیصورت نقشه ارا

 .(1386همکاران، 

به طور کلي فرسایش یک پدیده اجتناب ناپذیر بوده و    

 توان آن را کاماًل از بین برد، ولي نمي

تواند آن را تشدید نموده و یا کاهش انسان مي هايفعالیت

دهد. به هر حال فرسایش یک پدیده دائمي است و همیشه 

وجود خواهد داشت. ولي در صورتي که میزان آن کمتر از 

میزان خاک تشکیل شده باشد بحراني نیست و هنگامي میزان 

فرسایش کمتر از میزان تشکیل خاک یا برابر آن است که 

مانند بافت، عمق و حاصلخیزي آن در طول  خصوصیات خاک

زمان ثابت بماند. فرسایش خاک در کشور ما روند نگران 

رسد برخورد سریع و عاجالنه با اي دارد و به نظر ميکننده

این معضل با دیدگاه علمي و منطقي هر چه زودتر باید 

انجام پذیرد. گام اول در این راستا شناسایي فرسایش و 

بیشتر دستخوش این پدیده بطئي ولي خانمان  مناطقي است که

 .(1386چی، )چکمه باشدبرانداز مي

باشد که اي از ترکیب چندین عامل ميچون فرسایش نتیجه   

کنند، بنابراین هیچ روش به واسطه زمان و مکان تغییر مي

تواند تمامي عوامل مربوطه را در ایجاد اي نميساده

در مناطقي که تأثیرات  فرسایش در نظر گیرد، به خصوص

-باشد. باید در نظر داشت که اساسًا نميانساني غالب مي

توان عامل مشخص و معیني را به عنوان عامل اصلي فرسایش 

آبي در یک منطقه معرفي نمود، بلکه شرایط فرسایش موجود 

در منطقه را باید معلول تأثیرات متقابل مجموعه عوامل 
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باید اذعان نمود که هر  مؤثر در ایجاد فرسایش دانست.

-عامل، عامل دیگري را تقویت و یا از فعالیت آن باز مي

دارد. عوامل اصلي مؤثر در فرسایش آبي عبارتند از: 

پذیري خاک، پستي و بلندي، پوشش فرسایش عوامل اقلیمي،

؛ گدز و 1385برداري از اراضي )رفاهي، زمیني و نحوه بهره

 (.2000، 3؛ پرز1999، 2دانکرلي

 

 تعريف مسئله -1-2

توان یافت كه اي را در سطح زمین ميامروزه كمتر منطقه   

در معرض تخریب قرار نگرفته باشد و البته عامل اصلي آن 

افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از زمین است )احمدي، 

1378.) 

باشد. خاك در حیات انساني داراي اهمیت زیادي مي   

استفاده از آن باید به صورت  برداري وبنابراین بهره

منطقي و اصولي صورت گیرد تا بتواند نیازهاي انسان را 

تأمین كند و از فرسایش و تخریب آن جلوگیري كند )رفاهي، 

(. براي اجراي اقدامات حفاظت خاك الزم است اثرات 1385

عوامل مختلف فرساینده و روند تولید رسوب شناسایي شوند 

وه فرسایش، شدت تولید رسوب و و اطالعاتي در مورد نح

 (.1383پراكنش مكاني آن بدست آید )احمدي و سکوتي، 

یكي از مهمترین مشكالت مطالعه فرسایش و رسوب كمبود    

باشد. این مسأله در اطالعات و آمارهاي مورد نیاز مي

كشورهاي در حال توسعه حادتر بوده كه ایران هم با این 

گیري رسوب در كشور اندازه هايمعضل روبرو است. ایستگاه

-ما به تعداد كافي وجود ندارد و یا اغلب در خروجي حوزه

هاي آبخیز قرار دارند كه این عوامل باعث استفاده از 

-هاي رسوبفاقد ایستگاه آبخیز هايههاي تجربي در حوزمدل

 (.1376نژاد، سنجي شده است )دادخواه و نجفي

هاي موجود نشان حبررسي تعداد زیادي از گزارش طر   

-ها ميدهنده وجود اشكاالت عمده در نحوه به كارگیري مدل

باشد كه باعث ایجاد خطا در میزان مقادیر برآورد شده 

هاي (. یكي از مسائل اساسي در مدل1380کامي، شود )نیکمي

فرسایش خاك، عدم دقت در استفاده، اجرا و مدیریت حجم 

ین اطالعات پراكنده با زیادي از اطالعات ورودي است كه ا

هاي ریاضي ها، با مدلسازي نقشهو رقومي GISاستفاده از 

                                                                                                                                                                                

1- Geographical Information Systemes (GIS)    2- Geddes & Dunkerley    2- Perez 
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گیرند )جلیلي و حدیدي، مورد تجزیه و تحلیل قرار مي

1384.) 

هاي گذشته هاي تجربي برآورد فرسایش و رسوب در دههمدل   

به صورت یكپارچه و حداكثر در واحدهاي بزرگ كاري مثل 

در عرصه  GISاند. با ظهور شدهاجرا ميواحدهاي هیدرولوژیك 

تحقیقات و مطالعات و توسعه و تكمیل شدن نرم افزارهاي 

هاي اطالعاتي مختلف، مربوطه، امكان روي هم اندازي الیه

ات مكاني اطالع -وزن دهي، محاسبات مختلف و برآورد توزیعي

 (.1384فراهم گردید )قرمز چشمه و بیات، 

انرژي و تنوع بیولوژیكي و حوزه آبخیز منبع آب،    

هاي فرآورده همچنین منشاء منابع حیات چون مواد معدني،

باشد كه به عنوان یك جنگلي و كشاورزي و محل تفریح مي

هاي اكوسیستم بزرگ اكولوژي پیچیده را داراست. حوزه

كوهستاني به سرعت در حال  هاي آبخیزحوزهآبخیز به ویژه 

باشد. موارد متعدد مي تغییر و مستعد فرسایش خاك و

بنابراین بطور جدي منابع و توسعه اجتماعي و اقتصادي 

 باشند.افراد نیازمند مدیریت صحیح مي

مسأله مهم در بررسي فرسایش خاك در یك حوزه آبخیز،    

ریزي جهت حل برنامه باشد تاارزیابي كّمي میزان فرسایش مي

امر مستلزم  مشكالت موجود با دقت بیشتري صورت گیرد. این

 وجود 

 باشد.مي آبخیز هسنجي در حوزهاي رسوبایستگاه

 

 کليات -1-3

 رسايش و مراحل آنف -1-3-1

کلمه فرسایش که در انگلیسي و فرانسه بهه آن اروژن و    

از ریشههه التههین اردوري بههه معنههاي  ،گوینههداروزیههون مههي

عبارت است از سائیده شدن سهطح زمهین.  وباشد سائیدگي مي

شهود کهه طهي آن ور کلي فرسایش به فرآیندي گفته مهيبه ط

ذرات خاک از بستر اصلي خود جدا شده و به کمک یهک عامهل 

شهود. در صهورتي کهه انتقال دهنده به مکاني دیگر حمل مي

عامل جدا کننده ذرات از بستر و انتقال آنهها آب باشهد، 

-شود. وقتي از فرسایش صحبت ميمي به آن فرسایش آبي گفته

فورًا آثار و عالئمي که مشخص کننده نوع فرسهایش اسهت شود 

شود که با تخریب و برداشت و حمل مهواد و در نظر مجسم مي

رسوب یا تجمع مواد همراه است. براي کنترل فرسهایش آبهي 

حل مناسبي باید ابتدا با شناخت از عوامل مؤثر در آن راه
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مهل تهوان عاه کرد. باید در نظر داشت که اساسًا نمهيارای

مشخص و معیني را به عنوان عامل اصلي فرسایش آبي در یهک 

منطقه معرفي نمود بلکه شرایط فرسایش موجود در منطقه را 

باید معلول تأثیرات متقابل مجموعه عوامل مؤثر در ایجاد 

فرسایش دانست. باید اذعان نمود که هر عامل عامل دیگهري 

رفهاهي، دارد )را تقویت و یا آن را از فعالیهت بهاز مهي

1385.) 

هاي زیاد ناشي از فرسایش مانند پهر با توجه به خسارت   

ها و متعاقهب آن افهت شدن مخازن سدها، كاهش مرغوبیت خاك

تولید محصوالت زارعي، تخریب اراضي، مهاجرت روستائیان به 

شهرها و خالي شدن روستاها از سكنه، فزوني معضهالت ناشهي 

شود. لهذا در ش ناشي مياز آن در شهرها که اغلب از فرسای

هاي اساسهي گیريریزي و تصمیماي به منظور برنامههر منطقه

، الزم بندي كارهاي حفاظهت خهاك و آبخیهزداريبراي اولویت

است اطالعات دقیقي دربارة وضهعیت فعلهي فرسهایش در دسهت 

باشد و مناطق حساس به فرسایش با درجهات مختلهف حساسهیت 

رت اصولي و درست براي حفاظهت مشخص گردند تا بتوان به صو

 (.1382ریزي كرد )حسنلو، از منابع طبیعي برنامه

باشهد كهه به طور كلي عمل فرسایش داراي سه مرحله مهي   

 این مراحل عبارتند از:

 الف( مرحله كنده شدن خاك یا برداشت   

 ب( مرحله حمل یا انتقال   

 گذاريج( مرحله تجمع یا رسوب   

  1شدن خاك يا برداشتمرحله كنده  -الف

ها بر اثر از بین رفهتن دانهدر این مرحله، ابتدا خاك   

دهنهد هوموس و كلوئیدهاي خاك چسبندگي خود را  از دست مي

گهردد. پاشند، در نتیجه خاك آماده فرسایش مهيو از هم مي

در چنین وضعي، خاك سطحي كه حاصلخیزترین قسمت خهاك اسههت 

ج به وسیله آب یا باد از جاي به طور ناگهاني یا به تدری

شود. پهس از فرسهایش خهاك سهطحي، خهاك غیهر مي خود كنده

 گردد.حاصلخیز زیرین یا سنگ مادر در آن ظاهر مي

 2مرحله حمل يا انتقال -ب

-چون ذرات خاك چسبندگي خود را از دست داده است نمهي   

هها یها بادههاي تنهد هاي شهدید آبتواند در مقابل جریان

                                                           

1- Detachment    2- Transport    3- Accumulation or Sedimentation 
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شود و به نقطه ، در نتیجه از جاي خود كنده ميدمقاومت كن

گردد. مسافتي را كه آب یاد باد، مواد را دیگري منتقل مي

، از آن جملهه برد به عوامل مختلف بسهتگي داردبا خود مي

توان در مورد آب: شدت آب، شهیب زمهین، ریهز و درشهتي مي

ها )شن، رس و غیره( و در مورد فرسایش بهادي: شهدت آبرفت

هها ها و همچنین مسطح و وسیع بودن جلگهاد و قطر بادرفتب

 ها را نام برد.و دشت

 3گذاريمرحله تجمع يا رسوب -ج

ها هرجا به مانعي )گیاه، دیوار، سنگ و غیهره( رفتباد   

برخورد كنند فورًا به روي زمین افتند و در آنجا روي ههم 

ههاي ههاي بهزرگ و حتهي تهودشوند و تشكیل تپهانباشته مي

هها (. آبرفت1385دهند )رفاهي، اي را ميعظیم شني یا ماسه

شهود به تدریج كه از شدت جریان آب و شیب زمین كاسته مهي

تهر مانند و در سطح زمین )ابتدا ذرات درشتاز حرك باز مي

 (.1373كنند )کردواني، و بعد ذرات ریزتر( رسوب مي

 

 رزيابي خطر فرسايش آبيا -1-3-2

خطر فرسایش، یک شکل خاصي از ارزیابي منهابع  ارزیابي   

باشد که ههدف از آن شناسهایي منهاطقي اسهت کهه زمیني مي

-حداکثر تولید آن بر اثر فرسایش مورد تهدیهد قهرار مهي

بندي اراضي به نواحي کوچکتر گیرد. اهداف ارزیابي، تقسیم

بر اساس مقدار و نوع فرسایش آنهاست که پایه و اساسي در 

 آید.هاي حفاظت خاک به حساب ميزيریبرنامه

ارزیابي خطر فرسایش در مناطق وسیعتر و متنوع، شهامل    

 انتخههههاب مههههدل و پارامترهههههاي وابسههههته بههههه آن 

افتهد کهه آبهي کهه باشد. فرسایش خاک زماني اتفاق مهيمي

ب سطحي درآمده و روانانتوانسته در خاک نفوذ کند، بصورت 

کند. خهاک قهادر حرکت مي ها در روي خاکدر جهت شیب دامنه

به جذب آب نبوده و یها اینکهه شهدت بارنهدگي بیشهتر از 

ب هورتهوني(، و یها اینکهه روانهاظرفیت نفوذ سطحي است )

باران بر روي سطح خاکي که بر اثر شرایط مرطوب پیشین یا 

بهارد سطح ایستابي باال به حالت اشباع در آمده اسهت، مهي

ههاي آب معموالً در محهیطاشباعي(. این دو نوع هرز رواناب)

ب در سهطح روانهاشوند. با شهروع اولهین متفاوت ایجاد مي

دهنده گیرند که نشانخاک، اشکال مختلفي از فرسایش شکل مي

هاي مختلف هستند، مانند ترکیبات گوناگون در زمان و مکان
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فرسایش سطحي، فرسایش خطي و خندقي )بیزونایس و همکاران، 

 (.2001ن، و همکارا 1؛ زیگلر2001

شود، فرآیندهاي طوري که از این تعاریف اظهار مي همان   

 شههههماري منههههتج فرسایشههههي از فاکتورهههههاي بههههي

شوند و مدلیزه کردن آنها بدلیل پیچیهدگي ایهن عوامهل مي

مشههکل اسههت. معمههوالً چهههار فههاکتور اصههلي شههامل خههاک، 

هها مهورد توپوگرافي، پوشش زمین و اقلیم در ایهن بررسهي

و  3؛ کینهگ1978، 2گیهرد )ویشهمایر و اسهمیتميتوجه قرار 

 (. 1998همکاران، 

 

 شكال مختلف فرسايش آبيا -1-3-3

به طور كلي از نظر ایجاد و مکانیسهم تشهکیل، اشهكال    

بنهدي تقسهیمسایش آبي را مي توان به صهورت زیهر عمده فر

 کرد:

 هانهروي دام در نتیجه نیرو و انرژي آبفرسایش  -1   

 اي هاي تودهحركت -2   

 فرسایش خندقي -3   

 ايفرسایش کنار رودخانه -4   

 

 سايش در نتيجه نيرو و انرژي آبفر -1

هایي با سازندهاي ریهز این گونه فرسایش بر روي دامنه   

رس، مارن و یا شیل تشكیل شهده كهه خهاك سهطحي آن فاقهد 

بهرداري شهده گیاهي بوده و به صورت غیر اصولي بههرهپوشش

 عبارتند از: است كه

 2الف( فرسايش باراني يا پاشماني

فرسایش باراني در اثر برخورد قطرات بهاران بهه سهطح    

آید. با ادامه بارندگي، خهاك بهه تهدریج خاك به وجود مي

شود و در این حالت قطرات باران از یك طرف باعث مرطوب مي

شوند و از طرف دیگر به صوت ذراتهي بهه فشرده شدن خاك مي

شوند و در نتیجه یهك الیهه بها ایل به هوا پرتاب ميطور م

آورد كه همهان نفوذپذیري خیلي كم در سطح خاك به وجود مي

سله است. تنها چاره كار جهت جلوگیري از فرسایش پاشماني 

باشهد )رفهاهي، حفظ و احیاء و توسعه پوشش سطحي زمین مهي

1385.) 

                                                           

1- Ziegler    2- Wischmeier & Smith    3- King 

1- Splash Erosion    2- Sheet Erosion         
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 2ايب( فرسايش سطحي يا ورقه

در اثر آبدوي حاصل از بارن و یا ذوب این نوع فرسایش    

آید. عامل عمده به وجود آمده فرسایش برف به وجود مي

اي ضربه قطرات باران است و آبدوي نقش کوچکي در ورقه

سازي مستقیم ذرات دارد. در به وجود آمدن این نوع جدا

فرسایش دو عامل بیشترین تأثیر را دارد: اول فقدان 

لوگیري از انرژي سینتیک قطرات گیاهي کافي براي جپوشش

باران و دوم وقوع رگبارهاي شدید در فصول خشک. عالئم 

 اي عبارت است از: فرسایش ورقه

یه سطحي خاک هاي روشن که در اثر فرسایش الوجود لکه -   

 شود. ظاهر مي

 جود سنگریزه و قلوه سنگ در روي سطح خاک.و -   

ان کشت شده در کدست نبودن پوشش گیاهي و گیاهی -   

 مزارع. 

خت شدن پاي درختان و ظاهر شدن ریشه آنها ل -   

 (.1373)کردواني، 

 

 ( )رواناب 1آبهرزج( فرسايش 

گیاهي از بهین رفهت، فرسهایش سهطحي پس از اینكه پوشش   

آغاز شده، در نتیجه بارندگي و جاري شهدن آن در روي خهط 

-حركت مهي بزرگترین شیب دامنه در مسیري نامشخص شروع به

نهامیم. اصهوالً كند كه این مسهیر نامشهخص را روانهاب مهي

دهند مگر آن كه دامنه از ها عمل حفر را انجام نميرواناب

مواد قابل تخریب و یا غیر قابل نفهوذ رس سهاخته شهده و 

 باشد.گیاهي ميفاقد پوشش

 2شياريد( فرسايش 

ا، ههها در روي دامنههبه تدریج در نتیجه گسترش هرزآب   

 ابعهههاد آن توسهههعه یافتهههه و بهههه شهههیار تبهههدیل 

توان گفت كهه ابعهاد آن از گردند. به عنوان یك اصل ميمي

(. در 1378رسهد )احمهدي، سانتیمتر مي 50چند سانتیمتر تا 

تر تر برویم شیارها عمیقها هر چه به طرف پاییندامنه كوه

-شوند و آبراهه بزرگتري به وجود مهيشده و به هم وصل مي

ورند. به این دلیل است كه این نوع جمع شدن شهیارها را آ

هاي لخت مراتهع اي گویند. فرسایش شیاري زمینفرسایش پنجه

                                                           

1- Runoff  Erosion    2- Rill Erosion    3- Bad land Erosion   4- Mass movement 



 
 

20 

هاي مزروعي بهه خصهوص دیمزارهها را گیاه اراضي و زمینکم

 (.1385دهد )رفاهي، بیشتر مورد حمله قرار مي

 3هـ( فرسايش بدلند يا هزاردّره

گیهرد كهه ههایي صهورت مهيمهیناین فرسایش معموالً در ز   

ها در العاده زیاد است. هزاردّرهحساسیت آن به فرسایش فوق

گردنهد ها ایجاد مهينتیجه نیروي تخریبي آب در روي دامنه

شهكل كوتهاه و بریهده  Vههاي كه مورفولوژي آن شهامل دّره

ههاي تنهد اسهت. بنهابراین مرحلهه تكهاملي بریده با شیب

شیاري بهه فرسهایش بدلنهد یها  هاي سطحي، هرزآب وفرسایش

 (.1378پذیرد )احمدي، هزاردّره خاتمه مي

 

  4ايهاي تودهحركت -2

هاي است از حرکت حجم عظیمي از توده تاین فرسایش عبار   

خاک و سنگ به طرف پایین شیب، كه در اثر افزایش نیروي 

باشد. این وزن توده نسبت به نیروي مقاومت برشي خاك مي

سازي، هایي )جادهاًل طبیعي است اما با دخالتفرسایش معمو

( تشدید ... گیاهي وآبیاري نادرست، از بین رفتن پوشش

ایي خاک شود. مقدار رسوباتي که در نتیجه حرکات تودهمي

شود به مراتب بیشتر از آن است که وارد شبکه زهکشي مي

شود ها، شیارها و یا فرسایش روي زمین وارد ميتوسط خندق

اي عمدتًا به سه شکل متفاوت (. حرکات توده1385اهي، )رف

 دهد:رخ مي

 هاي خاک( ریزش توده1   

 لغزه( لغزش خاک یا زمین2   

 هاي گلي( جریان3   

 

 1فرسايش خندقي -3

-این نوع فرسایش را فرسایش گودالي یا آبكند نیز مهي   

 اي نسبتًا دائمي است كه جریانات موقتگویند. خندق آبراهه

گذرد و مقدار بسیار زیادي آب در هنگام بارندگي از آن مي

 رسهههههههههههههوب در خهههههههههههههود حمهههههههههههههل 

كند. باید در نظر داشت كه فرسهایش خنهدقي از بسهیاري مي

جهات شبیه فرسایش شیاري است، به عبارت دیگر مرز مشخصهي 

كه فرسایش خندقي و شیاري را از یكدیگر جهدا كنهد وجهود 

اري در این است كهه در ندارد و تفاوت فرسایش خندقي و شی
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هها خیلهي بها ههم اخهتالف فرسایش خندقي عرض و عمق خنهدق

دارند، در حالي كه در فرسایش شیاري عرض شهیارها معمهوالً 

چند برابر عمق آنهاست. الزم به ذكر است كهه هرگهاه عمهق 

سانتیمتر تجاوز نماید آنرا فرسایش خنهدقي  50شیارها از 

 در اثهر پیشهرفت شهیارها نامیم. فرسایش خندقي، معموالً مي

ههاي هادر اثر روانابشود. همچنین ممكن است خندقایجاد مي

هاي سطحي زمهین و نیهز شدید، تمركز سطحي آب در فرورفتگي

 زمیني به وجود آیند.هاي زیردر اثر فرو ریختن تونل

و شناسهي و آب در این نوع فرسایش عالوه بر عوامل زمین   

ههاي برداريسازي و بهرهبه ویژه راههوائي، عوامل انساني 

-اي دارند. خندقنقش عمده آبخیز هحوزهاي نادرست از زمین

 كنند:بندي ميها را بر حسب عمق به شرح زیر تقسیم

 متر 2خندق كوچك: تا  -1   

 متر                5تا  2ندق متوسط: خ -2   

 متر 10ا ت 5خندق بزرگ:  -3   

 متر.  10: بیشتر از خندق خیلي بزرگ -4   

 

  2ايرودخانهفرسايش کنار  -4

ها در این فرسایش معمواًل در دیواره نهرها و رودخانه   

فرسایش در امتداد  آید وثر نیروي برشي آب به وجود ميا

هاي دائمي همواره فعال است. کنترل ها و بستر نهرکناره

-جادهاي، اراضي کشاورزي حاشیه ظاین نوع فرسایش باعث حف

شود. به طور کلي فرسایش ها و حفظ کیفیت آب ميها، پل

شناسي دیواره و کف اي ناشي از جنس تشکیالت زمینکناره

خانه، حساسیت خاک، شیب رودخانه، سرعت آب و سایر رود

هاي انسان خصوصیات هیدرولیکي جریان آب و همچنین فعالیت

 (.1385باشد )رفاهي، مي

 

 فرسايش خاک زانتايج حاصل  -1-3-4

از بین رفتن خاک سطحي، کاهش سطح زیر کشت، کاهش    

حاصلخیزي خاک، کاهش عمق خاک سطحي، از بین رفتن مواد 

پذیري، افزایش مقاومت غذایي مورد نیاز گیاه، کاهش نفوذ

، از بین رفتن آب و نخاک در مقابل رشد و نمو گیاها

ورزي و گذاري در اراضي کشاهاي مخرب، رسوبایجاد سیالب

هاي آبیاري و مخازن سدها و در نتیجه ها و کانالآبراهه

                                                                                                                                                                                

1- Gully Erosion 

1- River Erosion 
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ها و مشکالت بهداشتي و کاهش ظرفیت مخازن، آلوده شدن آب

هاي اجتماعي و افزایش محیطي، از بین رفتن ارزشزیست

از  ،بیکاري و فقر نسل جوان و از بین رفتن نیروي انساني

)در اثر  بین رفتن تنوع زیستي موجودات و آلودگي هوا

وجود و افزایش ذرات معلق( همه از مسایل و مشکالت ناشي 

 .(1378)احمدی،  باشنداز وجود فرسایش خاک مي

 

 وامل مؤثر در فرسايش خاكع -1-3-5

 يعوامل اقليم -1-3-5-1

در بین عوامل اقلیمي باران، تگرگ، برف، یخبندان،    

ر توانند از عوامل مؤثر در ظهودرجه حرارت و باد مي

 فرسایش آبي خاک باشند.

 الف( نقش باران در فرسايش خاك

مهمترین خصوصیات باران که در فرسایش و حفاظت خاک    

اهمیت دارد عبارتند از: مقدار باران، شدت بارندگي، 

اندازه قطرات باران، توزیع اندازه قطرات باران، سرعت 

 .(1385)رفاهی،  نهایي بارندگي و توزیع بارندگي

 باران يا ارتفاع متوسط بارندگي  ( مقدار1

به طور كلي هر چه مقدار بارندگي بیشتر باشد رواناب    

گردد و در این حالت خاك حالت اشباع بیشتري ایجاد مي

شود و باعث فرسایش كند و آب در سطح خاك جاري ميپیدا مي

گردد. تعیین مقدار متوسط بارندگي در یک منطقه یا مي

هاي متفاوتي از جمله روش میانگین حوزه آبخیز به روش

عددي، روش تایسن و روش خطوط همباران یا ایزوهیتال صورت 

 پذیرد.مي

 ( شدت بارندگي 2

شدت بارندگي عامل مهمي است که در فرسایش خاک دخالت    

مؤثر دارد. شدت بارندگي به دو صورت در تشدید فرسایش 

خاک قدرت گذارد. نخست آن که وقتي شدت زیاد است اثر مي

جذب آب را ندارد و در نتیجه نزوالت به صورت رواناب حرکت 

کند. دوم آنکه هر چه شدت بیشتر باشد قطر قطره باران مي

بیشتر و انرژي جنبشي آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین 

هر چه شدت بارندگي بیشتر باشد، سرعت نفوذ سریعتر كاهش 

بد. شدت بارندگي از یایافته، در نتیجه رواناب افرایش مي
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-آید. باران را ميتقسیم ارتفاع بارش بر زمان به دستمي

 بندي کرد.( رده1-1توان بر حسب شدت آن به صورت جدول )

 دي باران بر حسب شدت آنبنتقسيم -1-1جدول 

                                                                 

 

                                 

 

 

 ( اندازه قطرات باران 3

میلیمتر و حداکثر  2/0حداقل قطر قطره معمواًل حدود    

 د. باران درشت و شدیباشدمیمیلیمتر  5قطر قطرات حدود 

خفه  کند و در فصول مرطوب محیطساختمان خاک را متراکم مي

تواند در زمین کند و چون آب نمياي در خاک ایجاد ميکننده

گردد. پس قطرات باران دو مي نفوذ کند به صورت سطحي جاري

هاي خاک دهند، اول با ضربات خود تودهعمل مهم انجام مي

تر در کنند و بعد کلوئیدهاي خاک را سریعمي را متالشي

مل فیزیکي و دهند و نیز تحت عمعرض فرسایش قرار مي

شیمیایي در پراکنده کردن ذرات خاک و از بین رفتن 

خاک دخالت دارند و به این طریق موجبات  بهوموس، در تخری

 سازند.کمبود ازت را نیز فراهم مي

 ( توزيع اندازه قطرات باران 4

باراني که بیشتر قطرات آن درشت است نسبت به باراني    

کند. یش بیشتري ایجاد ميکه بیشتر قطرات آن ریز است فرسا

به عبارت دیگر باراني که متوسط قطر قطرات آن باالست 

نسبت به باراني که متوسط قطر قطرات آن کم است فرسایش 

 کند.بیشتري ایجاد مي

 ( سرعت نهايي بارندگي5

سرعت قطرات باران ابتدا در اثر نیروي جاذبه مرتبًا    

ي از اصطکاک هوا یابد تا جایي که مقاومت ناشافزایش مي

ماند. برابر نیروي جاذبه شود، از آن پس سرعت ثابت مي

این سرعت ثابت همان سرعت حد باران است. به طور کلي 

سرعت نهایي قطرات باران به قطر آن بستگي دارد، یعني هر 

 چه قطره باران بزرگتر باشد، سرعت نهایي آن بیشتر است.

 ييرات فصلي باران(( توزيع بارندگي )توزيع زماني يا تغ6

 (mm/h) شدت بارندگي باران
 < 6 مالیم

 6-12 متوسط

 12-50 تند

  50< شدید
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یکي از عوامل مؤثر در فرسایش، توزیع نامناسب نزوالت    

باشد. براي نمونه در اکثر نقاط ایران قسمت آسماني مي

بارند و قسمتي اعظم نزوالت در دو فصل زمستان و بهار مي

 نیز مربوط به فصل پاییز 

باشد. در طول فصل تابستان با توجه به باال بودن درجه مي

رت و تبخیر، مقدار بارندگي تنها بخش کوچکي از کل حرا

نزوالت جّوي ساالنه است. این عدم پراکنش نزوالت جّوي اگر با 

 روش نادرست 

اي در برداري از اراضي همراه باشد تأثیر قابل مالحظهبهره

شود. سیر قهقرایي پوشش گیاهي داشته و فرسایش شدید مي

مراحل مختلف رشد گیاه قدرت فرسایندگي یک باران ثابت در 

متفاوت است، زیرا گیاه در مراحل مختلف رشد خود مقاومت 

 متفاوتي نسبت به فرسایش دارد.

 ب( نقش تگرگ در فرسايش خاک 

فرسایش حاصل از تگرگ به دلیل جرم زیاد و درشتي    

باال بودن سرعت سقوط قطرات به مراتب  هها و در نتیجدانه

هاي شدید است، زیرا سرعت ارانبیشتر از فرسایش ناشي از ب

سقوط قطرات  تخیلي بیشتر از سرع گهاي تگرسقوط دانه

( نشان 2-1هاي تگرگ در جدول )باران است. سرعت سقوط دانه

 داده شده است.

 هاي تگرگ بر حسب قطر آنهارعت سقوط دانهس -2-1جدول 

 

 

 

 

در فرسايش  ج( نقش برف 

 خاک 

ها اثر فرسایندگي باران و تگرگ به علت تخریب خاکدانه   

و پاشمان ناشي از برخورد قطرات با سطح خاک خیس است، در 

حالي که اثر فرسایندگي آب ناشي از ذوب برف به دلیل 

ها در اثر یخبندان و همچنین کاهش نفوذ تخریب خاکدانه

باشد. در اثر ذوب هاي زیرین ميیخ زدن الیهپذیري به علت 

تواند فرسایش ایجاد کند. شود که ميبرف آبدوي ایجاد مي

با وجود اینکه این فرسایش در برخي از مناطق مهمترین 

نوع فرسایش است، ولي قابل مقایسه با فرسایش حاصل از 

باشد. این نوع فرسایش در صورتي ضربات قطرات باران نمي

د بود که مقدار زیادي برف بر روي زمین متراکم شدید خواه

قطر تگرگ 

 )ميليمتر(

سرعت سقوط )متر 

 در ثانيه(

15 12 

20 16 

76 52 
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شده به طور ناگهاني ذوب شود. به طور کلي فرسایش خاک در 

 فبرف خیلي کمتر از فرسایش ناشي از باران است، زیرا بر

ماند و بالفاصله آبدوي مي مدت زیادي در سطح زمین باقي

 شود.جاري نمي

 د( نقش يخبندان در فرسايش خاک 

هاي مختلف در فرسایش مؤثر تواند به روشميیخبندان    

 باشد:

ها شده، ب باران و برف وارد شکاف و خلل و فرج خاکآ -   

در اثر یخبندان منبسط گردیده فشار زیادي به خاک وارد 

ها را خرد کرده و ذرات ریز آورد، در نتیجه یا خاکمي

ر شود. اگکند و یا موجب آماس خاک ميزیادي از خاک جدا مي

در پي هر یک از این دو پدیده باران شدیدي ببارد یا برف 

متراکم شده به طور ناگهاني ذوب شده و آبدوي زیادي 

 تواند سبب شسته شدن خاک گردد.ایجاد کند، آب حاصل مي

نگامي که زمین یخ بزند مانع نفوذ آب در داخل خاک ه -   

خاک شود، بنابراین آب باران از یک طرف بجاي نفوذ در مي

شود و ممکن است فرسایش ایجاد به صورت آبدوي جاري مي

کند. از طرف دیگر بجاي آنکه ذخیره شده، براي رشد 

رود. این عامل گیاهان مورد استفاده قرار گیرد، هرز مي

گیاهي که نقش مهمي در جلوگیري از پوشش خود سبب کاهش

 شود.فرسایش دارد، مي

 حرارت در فرسايش خاک  درجه نقش( ه

-ها شده، فرسایشیخبندان و ذوب شدن موجب خرد شدن سنگ   

دهد. این تأثیر به ویژه در پذیري آنها را افزایش مي

هاي رسي، تشکیالت متامورفیکي، تشکیالت مارني، شیلي، آهک

تشکیالت گچي و نمکي و مارني است که عمدتًا از پوشش خوبي 

ت زمین برخوردار نیستند. حرارت زیاد باعث کم شدن رطوب

کاهد و انتقال آنها را آسان شده، از چسبندگي ذرات مي

 وسازد. حرارت زیاد همچنین باعث تعریق شدید شده و نممي

کند و در نتیجه از پوشش حفاظتي زمین ها را کند ميرستني

 کاهد.مي

 در فرسايش خاک و( نقش باد

باد با تغییر دادن سرعت قطرات بارات و زاویه برخورد    

تواند در فرسایش آبي دخالت داشته باشهد. با خاك مي آنها

شود و در نتیجه پوشهش باد همچنین سبب كاهش رطوبت خاك مي
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-گیاهي را كاهش داده، شرایط را براي فرسایش فهراهم مهي

 .(1378)احمدی،  آورد

 

  پذيري خاکسايشفر -1-3-5-2

پذیري خاک مقاومت خاک در برابر بنا به تعریف، فرسایش   

ا شدن و انتقال ذرات است. باید در نظر داشت که جد

پذیري خاک معمواًل در ایام مختلف سال ثابت نیست فرسایش

ها، زیرا ممکن است در میزان مواد آلي، ساختمان خاکدانه

درصد رطوبت و  بافت الیه سطحي تغییراتي در کوتاه مدت 

اتفاق بیفتد. به طور کلي در عمل فرسایش آبي ابتدا ذرات 

اک در اثر برخورد قطرات باران یا نیروي برشي آبدوي از خ

شوند، سپس این ذرات به وسیله قطرات توده خاک جدا مي

پذیري شوند. بنابراین فرسایشباران یا آبدوي منتقل مي

خاک تابعي از قابلیت جدا شدن ذرات و قابلیت انتقال 

باشد. بنابراین هر خاصیتي از خاک که بتواند آنها مي

ع جدا شدن ذره خاک و انتقال آن شده یا آن را مشکل مان

)رفاهی،  پذیري خاک را کاهش خواهد دادسازد، فرسایش

1385). 

پذیري آن مؤثرند خصوصیاتي از خاک که در فرسایش   

عبارتند از: سرعت نفوذ، ظرفیت کل آب خاک، ظرفیت 

هاي نگهداري آب خاک، بافت خاک، ساختمان خاک و کلوئید

ل به شرح تأثیر هر کدام از عوامل فوق بر خاک. حا

 پردازیم:پذیري خاک ميفرسایش

 الف( نقش سرعت نفوذ

هر چه سرعت نفوذ در خاک بیشتر باشد میزان رواناب و    

در نتیجه فرسایش خاک کمتر خواهد بود. بنابراین یکي از 

 هاي جلوگیري از فرسایش خاک افزایش نفوذپذیري است.روش

 کل آب خاک )ظرفيت ذخيره آب خاک(ب( نقش ظرفيت 

هر چه ظرفیت کل آب خاکي بیشتر باشد مقدار بیشتري آب    

کمتر  شمقدار آبدوي و فرسای هکند و در نتیجباران جذب مي

-خواهد بود. مقدار این ظرفیت بر حسب بافت خاک تغییر مي

هایي که در آنها تخلخل کل بیشتر است فرسایش کند. خاک

 کمتر است.

 ش ظرفيت نگهداري آب خاکج( نق
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هر چه ظرفیت نگهداري آب خاکي بیشتر باشد، مقدار    

آبدوي و در نتیجه فرسایش کمتر خواهد بود. میزان این 

هاي بافت درصد، در خاک 9هاي شني حدود ظرفیت در خاک

درصد است.  36هاي رسي حدود درصد و در خاک 18متوسط حدود 

س بیش از دیگر مواد این ها، هوموبین مواد موجود در خاک

هاي مشابه، خاکي برد، بنابراین در خاکمي ظرفیت را باال

 که از هوموس غني است داراي فرسایش کمتري است. 

 د( نقش بافت خاک

بافت خاک به مقدار نسبي ذرات شن، سیلت و رس در خاک    

پذیري آن شود. بین مقدار سیلت یک خاک و فرسایشگفته مي

وجود دارد. هر چه مقدار سیلت خاک بیشتر  ارتباط نزدیکي

یابد، زیرا سیلت چسبندگي پذیري آن افزایش ميباشد فرسایش

اند ندارد. مواد شني به این دلیل در برابر فرسایش مقاوم

که ذرات آنها از نظر انتقال خیلي درشت است، همچنین به 

-مي پذیري خاکدلیل این که مواد شني سبب افزایش نفوذ

یابد. مواد رسي آبدوي و در نتیجه فرسایش کاهش مي گردند،

اند که ذرات به این دلیل در برابر فرسایش آبي مقاوم

 آنها خاصیت چسبندگي دارد.

 نقش ساختمان خاک ه( 

ساختمان خاک از نظر مقاومت در برابر عوامل فرساینده    

شود: ساختمان پراکنده و ساختمان به دو نوع تقسیم مي

ساختمان پراکنده پیوندي بین ذرات خاک وجود تجمعي. در 

هایي که ندارد و ذرات از هم جدا هستند، بنابراین خاک

داراي این نوع ساختمان هستند در اثر ضربات باران به 

شوند. ولي در ساختمان تجمعي ذرات خاک سرعت پراکنده مي

هایي که داراي این نوع اند، بنابراین خاکبه هم پیوسته

 کنند. ستند در برابر ضربات باران مقاومت ميساختمان ه

 و( نقش کلوئيدهاي خاک

پذیري خاک مؤثر است نوع عامل دیگري که در فرسایش   

 نهاي خاک به دلیل تأثیرشاباشد. نوع کلوئیدکلوئیدها مي

پذیري خاک مؤثرند. هر چه در نفوذپذیري در فرسایش

رم شوند، از هاي خاک در اثر جذب رطوبت بیشتر متوکلوئید

شود. به این دلیل قطر خلل و فرج آنها بیشتر کاسته مي

هاي هاي کاماًل رسي مرکب از رساست که آبدوي حاصل در خاک

هاي حاوي پذیر بیشتر خواهد بود. البته خاکآماس

کلوئیدهاي هیدروفیلي )آبدوست( نیز با جذب آب میزان 
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)حسنلو،  ندسازآبدوي را کاهش داده و فرسایش را محدود مي

1382). 

 

  توپوگرافي )شيب زمين( -1-3-5-3

خصوصیاتي از شیب زمین که در فرسایش خاک دخالت دارند    

 عبارتند از: درجه، طول، شکل و جهت شیب.

 الف( درجه شيب

هاي تند )البته در صورت یکسان بودن سایر شرایط، شیب   

زیرا  کنند،تا حدي از درجه شیب( فرسایش بیشتري ایجاد مي

هاي تند آب با سرعت بیشتري به طرف پایین جاري در شیب

شود و در نتیجه انرژي جنبشي و قدرت فرسایندگي آن مي

 شود. بیشتر مي

 ب( طول شيب

طول شیب عبارت است از فاصله از نقطه شروع آبدوي، یا    

یابد که اي که در آن درجه شیب به حدي کاهش مياز نقطه

یابد و یا از به وسیله آب رسوب ميمواد انتقال یافته 

اي که در آن آبدوي به یک نهر طبیعي یا مصنوعي نقطه

شود. تأثیر برگردان و غیره وارد ميمانند نهر تراس یا آب

طول شیب در میزان فرسایش در دو مورد تأثیر در مقدار کل 

شود. با یکسان فرض فرسایش و تأثیر در واحد سطح بررسي مي

درجه ولي با طول متفاوت ایط در دو شیب همکردن سایر شر

میزان فرسایش در شیب طوالني بیشتر از فرسایش در شیب 

کوتاه است. زیرا یک شیب طوالني نسبت به شیب کوتاه باران 

کند و بنابراین حجم و سرعت آب و در بیشتري دریافت مي

 نتیجه قدرت فرسایندگي آبدوي در آن بیشتر خواهد بود

 .(1385)رفاهی، 

 ج( شکل شيب

-شکل شیب در مقدار و نوع فرسایش تأثیر دارد. در شیب   

هاي محدب مقدار فرسایش با دور شدن از مقسم آب افزایش 

گردد، زیرا یابد. این عمل منجر به کم شدن عمق خاک ميمي

دست آورده شده، کمتر از خاکي خاکي که از شیب مالیم باال

شود. فرسایش اشته ميدست برداست که از شیب تند پایین

تر شیب که مقدار آبدوي قابل شدید معمواًل در قسمت پایین

 افتد.توجه است، اتفاق مي
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 د( جهت شيب

جهت شیب اثر غیر مستقیمي در آبدوي و فرسایش دارد.    

 به درجه ولي با جهات متفاوت یک منطقه معموالً هاي همشیب

ر عمده جهت طور یکسان با خطر فرسایش روبرو نیستند. اث

شیب در میزان آبدوي و فرسایش به علت اختالف میکروکلیماي 

هاي مختلف است و وضع قرار گرفتن شیب نسبت موجود در شیب

کند، تأثیر دارد. به خورشید در حرارتي که شیب دریافت مي

گیر فرسایش هاي سایهگیر معموالً نسبت به شیبهاي آفتابشیب

گیر نسبت به هاي آفتابشیب کنند، زیرابیشتري ایجاد مي

تر بوده و تبخیر بیشتري دارند، گیر گرمهاي سایهشیب

 گیاهي کمتر است. بنابراین ذخیره آب خاک کم شده رشد پوشش

 

 مينپوشش سطحي ز -1-3-5-4

یک خاک پوشیده از گیاهان متراکم حهداکثر مقاومهت را    

اههان در برابر جریان آب دارد. بنابراین در زمیني که گی

ههاي شهدید و متراکم داشته باشد، حتي با وجهود بارنهدگي

هاي تند فرسایش وجود نخواهد داشهت و در صهورت وجهود شیب

(. بهه طهور کلهي 1385بود )رفهاهي،  دهم، بسیار کم خواه

پوشش گیاهي قسمتي از آب باران را دریافت کرده و در خود 

حجهم  شود و به ایهن ترتیهبدارد که بعدًا تبخیر مينگه مي

کند. ریشه رواناب و در نتیجه میزان فرسایش کاهش پیدا مي

اي گیاهان باعث تثبیت اسکلت خاک شده و از فرسهایش تهوده

 (.1378کند )احمدي، خاک جلوگیري مي

 

 برداري از اراضيحوه بهرهن -1-3-5-5

عین نهه تنهها تحهت تهأثیر     مقدار فرسایش در شرایط م

كه از نهوع رفتهاري كهه بها گیرد بلعوامل طبیعي قرار مي

ههاي بشهر در پهذیرد. فعالیهت شود نیز تأثیر ميطبیعت مي

سازي معموالً سهبب ایجهاد و كشاورزي، دامداري، صنعت و راه

توانهد فرسهایش شود. اما مدیریت خوب مهيتشدید فرسایش مي

خاك )حتي فرسایش طبیعهي( را محهدود سهازد. تعیهین نهوع 

 مرتهع، چراگهاه، زراعهت و برداري از اراضي )جنگهل،بهره
( و نیز تعیین نوع كشت در زراعت یا به عبهارت دیگهر ...

-استفاده از زمین بر اساس استعدادش را مدیریت اراضي مي

هاي بشر در این زمینه كهه نامند. مواردي كه از بي توجهي

 تاكنون منجر به تشدید فرسایش شده است عبارتند از:
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ویهژه در دیمزارهها و  ( اجراي شخم در جهت شهیب بهه1   

هها كهه موجهب انجام شخم در زمان نامناسب در اكثر زراعت

 شود.تخریب ساختمان خاك مي

رویه كودهاي شهیمیایي و عهدم اسهتفاده از ( مصرف بي2   

 كودهاي آلي.

 ( كشت متمركز  و پشت سرهم بدون رعایت تناوب.3   

 ( سوزاندن كاه و كلش.4   

 نامناسب آبیاري در اراضي آبي. هاي( به كارگیري روش5   

 

 هاي فرسايش خاكمدل -1-3-6

هاي دنیاي مدل نمادي از واقعیت است كه مهمترین ویژگي   

 واقعههههي را بههههه صههههورت سههههاده و كلههههي بیههههان 

تواند یك تئوري، یك قانون، یك فرضهیه، كند. یك مدل ميمي

یك ایده سازمان یافته و یا سنتز یا تركیبهي از اطالعهات 

ها بازنمایي مشهاهدات (. مدل1385ها( باشد )رفاهي، )داده

پیچیده را از طریق حذف انتخهابي مشهاهدات فرعهي، مجهزا 

كردن مشاهدات مهم و برجسته نمودن روابط بین آنها، ساده 

 (.1379كنند )دهقانیان و همکاران، مي

دهند. درك هاي تحقیقاتي را كاهش ميها عمومًا هزینهمدل   

 یهههههك سیسهههههتم از طریهههههق  رفتهههههار پیچیهههههده

باشد اي ميسازي خیلي ارزانتر از آزمایشي و كار مزرعهمدل

، 1كه مستلزم صرف وقت و هزینهه زیهاد اسهت )ناراسهیمهان

اي جهایگزین سازي كامپیوتري بهه طهور گسهترده(. مدل1995

، 2اي و تجربیات آزمایشگاهي شده است )فیلیپمشاهدات پایه

ههاي توان مدلسایش و رسوب ميهاي برآورد فر(. از مدل1991

ها مبتني بهر روابهط مشهتق تجربي را عنوان كرد. این مدل

شده از آنالیز رگرسیون بهوده و معمهوالً نیازمنهد تعهداد 

زیادي داده هستند. در این مورد، دانش و علم ما به طهور 

هها و آنهالیز آنهها غیر مستقیم از طریهق اسهتخراج داده

ها خصوصیات یك سیستم یا تمام و شود. در این مدلمي منعكس

یا بخشي از نحوه كاركرد سیستم با نمادهاي ریاضي نمهایش 

هها گیهرد. ایهن مهدلداده شده و مورد بحث ریاضي قرار مي

براي بیان نحوه عملكرد سیستم و چگهونگي تهأثیر متقابهل 

عناصر یك سیستم و همچنین براي توصیف نحوه عمل سیستم به 

                                                           

1- Narasimhan    2- Philip 
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Abstract: 

   Water erosion affects on agriculture and watershed management of an 

area, intensively. For quantitative assessment of erosion hazard of the no 

data catchments, it is inevitable using regional empirical models. 

In this research, at first by using of EPM method which mostly uses in Iran, 

the amount of water erosion in each sub-watersheds were estimated. Then 

the accelerated factors of erosion selected and mapped in GIS including: 

NDVI, mean annual runoff, peak discharge, specific peak discharge, mean 

elevation, percent of each land uses, area, form factor, catchment length and 

susceptibility of the geological formations. 

   The relations between selected factors and estimated soil erosion rates in 

sub-watersheds was studied using statistical modelling in ArcGIS9.3. In the 

next step determined the independent (selected factors) and dependent 

(amount of erosion) variables, then the analyses was continued as abstract 

and multiple regressions to determine the most effective factors in SPSS16 

circumstance. Finally the regional model of water erosion was presented as 

multiple regressions with four main characteristics of the study area. The 

presented model was used to zonation the intensity of water erosion in 

Khalkhal watershed. 
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