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  CORINEارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز  سلج انبار با استفاده از مدل 
  

   3فرناز براتی  ،2فرشادمیردار هریجانیمحمد عقیقی، ، 1*زهرا چترسیماب 
  جغرافیایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهراندانشجوي دکتري سنجش از دور و سیستم اطالعات  - 1

 )z_simab@yahoo.com(  
  مدیرکل دفتر آبخیزداري و حفاظت خاك، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور

  ، مراتع و آبخیزداري کشورها معاون دفتر حفاظت خاك و کنترل فرسایش، سازمان جنگل ،کارشناس ارشد  - 2
  دانشجوي دکتري مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران - 3

(fbarati1365@yahoo.com)  
  

 
  

  چکیده
 حجم رفتن بین از و افت موجب که ساالنه فرسایش خاك یکی از مشکالت زیست محیطی در مناطق مختلف جهان و ایران محسوب می شود

 تعیین مناطق با خطر فرسایش باال جهت انجام اقدامات مناسب براي پیشگیري از شدت. میشود دنیا سراسر در حاصلخیز خاکهاي وسیعی از
 براي روش، ورودي این. تاس خاك خطر فرسایش ارزیابی و تخمین جهت کٌرین مدلی مدل. شدبا میفرسایش در حوزه آبخیز سدها حائز اهمیت 

 شاخص اساس بر منظور بدین. باشد می اراضی کاربري و شیب دهندگی، پذیري، فرسایش ي فرسایشها الیه خاك واقعی فرسایش محاسبه
 و سنگریزه بافت، میزان بر اساس نیز خاك فرسایش پذیري همچنین. یونپ تهیه شد – فائو خشکی فرسایندگی از طریق شاخص فورنیه و شاخص

 این پژوهش .و سنجش از دور جهت تهیه پارامترهاي ورودي مدل استفاده شد) GIS(شد در این مدل از سیستم اطالعات جغرافیایی برآورد عمق
 منطقه داراي خطر فرسایش زیاد%  3حدود  نشان پژوهش نتایج. انجام شد و شهرستان تنکابن در حوزه آبخیز سلج انبار واقع در استان مازندران

 پذیري خاك واقع درصد منطقه در کالس کم و خیلی کم از لحاظ خطر فرسایش 54شد و منطقه به علت داشتن پوشش گیاهی خوب حدود با می
 مناطقی با ریسک باال تا متوسط فرسایش در نواحی مرکزي. شدبا میدرصد منطقه نیز داراي خطر فرسایش پذیري متوسط  42و حدود . می شود

 و شیب بیشترین بیشترین بارش، با نواحی در باال در حوزه آبخیز سلج انبار واقعی فرسایش خطر مناطق داراي.  انبار قرار داردحوزه آبخیز سلج 
  .شود توجه خاصی می خاك از حفاظت به عنوان عامل گیاهی به پوشش در این مدل  .باشد می

  
  و سلج انبار CORINE ،GIS خطر فرسایش، مدل :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
 توان از جمله این اثرات می. شدبا میی زیست محیط و دياقتص نامطلوب اثرات علت به جهان سراسر در جدي مشکل یک خاك فرسایش

 و همکاران، Eroglu(اشاره نمود مخازن عمومی سازي ذخیره ظرفیت کاهش و زمین، وري بهره کاهش و کاهش حاصلخیزي خاك به
 باعث می شود حجم آب کمتري براي تامین آب و آبیاري وجود داشته باشد درنتیجه اگر شدت و توزیعکاهش حجم مخازن ).2010

 فضایی فرسایش خاك شناخته شده باشد، اقدامات مدیریتی که موجب کاهش فرسایش خاك می شود، می تواند به طور موثري در
 برگرفته در نیمه خشک و خشک يها محیط را ایران مساحت دصرد 70 از بیش). Herath ،2003و  Ananda( حوزه موثر واقع شود

 هاي شاخص و زمین مدیریت از نحوه بازتابی آن مقدار و است بالقوه ژئومورفولوژیکی خطر و پیچیده فرایند یک خاك فرسایش .است
 به زیستی، محیط نهان و آشکار جانبه چند و اثرات شوندگی تشدید خاصیت دلیل به همچنین .میرود شمار به تخریب محیطی
 توسط رفتن، دست از براي خاك ذاتی قابلیت فرسایش پذیري خاك،).1389روستایی و همکاران،(است یافته شهرت زمین سرطان
 تغییر با همزمان خاك، سطحی قشر دهندة تشکیل ذرات شدن قابلیت جدا از تابعی خاك فرسایش پدیدة .میباشد فرسایش عوامل
 نظارت با میدانی منظم يها از طریق بازدید فرسایش تحقیق يها روش).2007حسین و همکاران،(انتقال استتوسط عوامل  آنها مکان

 فضایی توزیع و خاك فرسایش موقع به و دقیق ارزیابی از طرفی. است انسانی نیروي منابع و زمان مالی، منابع نیازمند مدت، طوالنی
 تحقیق و بررسی میزان در موثر روش یک فرایند فرسایش سازي شبیه.اهمیت استحائز  ضروري شرایط در حفاظت ریزي برنامه براي

 ،Mingyong( شود بهره گرفته می  (RS)دور از سنجش و (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم براي شبیه سازي از. شدبا می فرسایش
 پیشرفته آن براي جمع آوري، ذخیره،ي ها یک ابزار قدرتمند در ارزیابی محیط زیست از طریق ویژگی GISتکنولوژي  ).2012

 براي ارائه اطالعات پوشش زمین با استفاده از RSاز تکنولوژي ). Burrough،1986(ي فضایی استها دستکاري و نمایش داده
 در تحقیقات زیادي از سنجش از دور و). 2008 و همکاران، Yuksel(ي پردازش تصویر رقومی مورد استفاده قرار می گیردها تکنیک

 و RS ،GISي ها بنابراین، ترکیب روش. ي تخریب و فرسایش اراضی استفاده شده استها سیستم اطالعات جغرافیایی براي تهیه نقشه
 .کند را فراهم میي معقول و دقت بهتر در مناطق بزرگتر ها ، امکان ارزیابی فرسایش خاك و توزیع فضایی آن با هزینهCORINEمدل 

)Bayramin تا 1958دوره مختلف از سال  5ماهواره طی  تصاویر کمک با کُرین، مدل با آنکارا در یتامطالع ، در)2005، همکاران و 
 به ،2003سال  در آنکارا در خاك که فرسایش بود آن از حاکی ایشان پژوهش نتایج .کردند بررسی را خاك فرسایش خطر 2003

 و Dengiz(.دارد قرار خاك واقعی باالي فرسایش کالس در مطالعه مورد منطقه%  85از   بیش و رسیده خود حد بیشترین
 دست به نتایج .زدند کٌرین تخمین مدل از استفاده با آنکارا جنوب در ،1گلباسی منطقه در را خاك فرسایش ، خطر)2004،همکاران

خطر  داراي%  1درصد خطر فرسایش متوسط و  تنها  23.8 ،که بیشتر سطح منطقه داراي خطر فرسایش کم بود این دهندة نشان آمده
 در 2کارتیکایا سد حوضه خاك نقشه فرسایش RSو  GISافزار  نرم کمک ، با)2008، همکاران و  Yuksel(. فرسایش خیلی زیاد است

 کم منطقه در کالسسی در 0.33حدود  داد و در نشان سد حوضه از آمده دست به نتایج .کردند تهیه کٌرین مدل اساس بر را ترکیه
 کُرین مدل اساس بر .)2010،همکاران وAydin (.در کالس باالي فرسایش خاك واقع شده است%  30درصد در کالس متوسط و  %35

 سال از سد حوضه در خاك فرسایش ایشان، تحقیقات طبق .کردند بررسی را استانبول حوضه سد در خاك فرسایش GISمحیط  در
 با خاك واقعی فرسایش خطر به بررسی نقشۀ) 1391،سپهر و هنرمند نژاد(. افزایش داشته است% 27تا %  17از  2003تا  1984

 درصد حوزه آبخیز داراي خطر 80از  بیش داد نشان پژوهش نتایج. شده در منطقه جهرم پرداختند اصالح کٌرین مدل از استفاده
 .است برخوردار کمتري نسبتاً واقعی خاك فرسایش از مذکور حوضه حالیکه در است؛ خاك فرسایش بالقوه براي باال و متوسط

  .دارد قرار باال درکالس%  20حدود  شده، مطالعه منطقه در خاك واقعی فرسایش
در حوزه آبخیز آزاد  GISنقشه برآورد خطر فرسایش خاك را به روش کرینه با استفاده از سنجش از دور و  .)1394 ،جوادي و همکاران(

از سطح منطقه داراي % 64از سطح منطقه داراي شدت فرسایش شدید، حدود   0.26رود پرداختند و نتایج آنها نشان داد که حدود 
به مقایسه ) 1393، انتظاري و حیدري(.شدبا میمنطقه داراي فرسایش کم  درصد از سطح 10شدت فرسایش متوسط بوده و تنها حدود 

                                                        
1 Globasi 
2 Kartalkaya 
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دهد  مقایسه این دو مدل نشان می. در تخمین فرسایش خاك در حوضه تنگ سرخ شیراز پرداختند SLEMSAو  CORINEي ها مدل
ترین فاکتور در افزایش  عامل شیب مهم پردازد از دقت بیشتري برخوردار بوده و که مدل کرین با توجه به اینکه به جزئیات بیشتري می

   .میزان فرسایش در حوضه است
در نهایت، ارزیابی و . پتانسیل فرسایش و خطر واقعی فرسایش در منطقه استهدف از این مطالعه مشخص نمودن توزیع فضایی 

  .شدبا میبندي مناطق مهم براي اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مناسب براي جلوگیري از فرسایش خاك  اولویت
  

  منطقه مورد مطالعه 
در مرز شهرستان تنکابن با قزوین واقع گردیده است  در ناحیه غرب استان مازندران،از نظر تقسیمات کشوري  ه آبخیز سلج انبارزحو

توان به روستاي یوج و باشد و در اطراف حوضه میمی) حرآباد(شامل مران، سلج انبار و کالم الت  روستاهاي داخل حوضه). 1شکل(
 36°23′19″و طول شرقی 50°51′35″ تا 50°46′10″هکتار در محدوده جغرافیایی  92/4228این حوضه با مساحت. سرن اشاره کرد

  .واقع شده است عرض شمالی  36°27′60″تا  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  نقشه محدوده مطالعاتی) 1(شکل 
  

  :ها مواد و روش
 معادله پایه بر مدل این . میباشد کرین روش خاك، فرسایش فضایی توزیع نمایش و خاك فرسایش تخمین کاربردي يها مدل از یکی

سال   در 3کریکبی مایکل توسط بار ین اولینکٌر مدل که است ذکر به الزم .است شده داده بسط و توسعه، )USLE(خاك  افت جهانی
 و شیب دهندگی، فرسایش پذیري، فرسایش عوامل خاك  به واقعی فرسایش محاسبه براي روش این .است شده گرفته کار به 2001
است، در  گرفته قرار عمل مالك پژوهش این در که شده اصالح مدل کٌرین مراحل .باشد می نیازمند اراضی کاربري یا گیاهی پوشش

  .نمایش داده شده است) 1(شکل
  

                                                        
3 M. Krikby 
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 CORINEمراحل اجرایی مدل ): 2(شکل

  
  : الیه فرسایش پذیري خاك

پذیري خاك سه فاکتور اصلی عمق خاك، بافت خاك و میزان سنگ و سنگریزه مورد نیاز است  براي تهیه الیه فرسایش
)Parlak،2003.( به دلیل  شوند و ذاتاً ي رس شنی، خاك رس یا خاکستر به عنوان خاك رس شناخته میها خاك ،از لحاظ بافت خاك

سیلتی لومی و سیلتی به طور معمول به دلیل  لومی، ،ي لومی شنیها در مقابل، خاك. شدبا میانسجام باالي آنها داراي فرسایندگی کم 
  .عدم انسجام و پایداري کم بسیار در مقابل فرسایش حساس هستند

ي عمیق عمدتاَ حجم بیشتري از آب را ها اوالَ خاك. شود عمق خاك به دو دلیل به عنوان عامل مهمی در فرسایش خاك شناخته می
میزان سنگریزه . باشد ي عمیق کمتر میها ، از دست دادن خاك در خاكکنند و ثانیاً ي کم عمق جذب و نگهداري میها خاك نسبت به

ممکن است خاك را  ها پوشش سطحی سنگ: کند همچنین ممکن است قابل توجه باشد، هرچند که اثر آن با توجه به شرایط تغییر می
هنگامی که روان آب شروع می شود، سنگ ممکن است باعث آشفتگی شود و بنابراین شدت از تکه تکه شدن باران محافظت کند، اما 

  .کند فرسایش را بیشتر می
  : نحوه تهیه الیه فرسایندگی خاك از طریق رابطه ذیل است

 شاخص فرسایندگی خاك =کالس میزان سنگ * کالس عمق خاك* خاك  کالس بافت )1(
  :الیه فرسایش دهندگی )2(

  .استفاده شده است) 5(خشکی  و شاخص) 2،3،4رابطه(فورنیه  شاخص از فرسایش دهندگی نقشه تهیه منظور به مطالعه، این در
퐹 = ∑

∑
                                                                                                                                     )2(                                                                                                         

푅 = . .

.
 ,     퐹 < 55 푚푚                                                                                               )3     (  

푅 = . . .
.

  , 퐹 ≥ 55 푚푚                                                                                           )4(                                                           
                

، بارندگی ساالنه Pمتر،  ، بارندگی ماهانه به میلیPi، )مگاژول میلی متر در هکتار ساعت سال(، عامل فرسایندگی باران Rدر این رابطه 
  . است شاخص اصالح شده فورنیه Fمتر و  به میلی

 شود ستفاده مییونپ ا -با توجه به اینکه شاخص فورنیه نمی تواند تنش رطوبتی را در نظر بگیرد و بنابراین از شاخص خشکی فائو
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)Arnoldus ،1980.(است منطقه یک دهندگی فرسایش در بارش و تبخیر همزمان عملکرد بیانگر 4یونپ - فائو خشکی شاخص. 
  ).1390اختصاصی و سپهر، (دهد  می نشان است، ساالنه تعرق و تبخیر متوسط به ساالنه بارش متوسط حسب بر که را مذکور شاخص

)5(                                                                                                                       
P :ساالنه و  بارش متوسطEPT :متوسط تبخیر و تعرق  

  .استفاده می شود) 6(از رابطه  دهندگی فرسایش براي تهیه الیه نقشه
  شاخص فرسایندگی= یونپ -کالس شاخص خشکی فائو* کالس شاخص فورنیه) 6(
  

  :الیه شیب منطقه
متر تهیه  10با اندازه سلولی ) DEM(منطقه، نقشه طبقات رقومی ارتفاعی 1:25000ي توپوگرافی ها براي تهیه نقشه شیب از نقشه

  . تهیه می شود CORINEي روش ها نقشه منطقه بر اساس کالس DEMشود و با استفاده از  می
  

  :الیه پوشش گیاهی
 از. کند در طول زمان تغییر تواند می که است عامل تنها که چرا است، فرسایش يها مدل در عنصر مهمترین احتماال گیاهی پوشش

 گیاهی پوشش و زمین از استفاده مورد در اعتمادي قابل و دقیق اطالعات. آورد می فراهم فرسایش کنترل براي را فرصت این رو، این
و سپس بر اساس روش . از سنجش از دور می توان براي تهیه نقشه کاربري زمین استفاده کرد. وارد شود مدل به ورودي عنوان به باید

CORINE به دو کالس تقسیم می شود .  
 ، فرسایش)Soil Erodibility(خاك پذیري یش فرسا نقشه تلفیق از) بالقوه فرسایش خطر(منطقه خاك فرسایش پتانسیل نقشه سپس

 فرسایش میزان محاسبه نیازمند واقعی، فرسایش خطر میزان برآورد جهت. است شده حاصل شیب، نقشه و) Soil Erosivity(هندگید
 خطر نقشه تهیه جهت بالقوه، فرسایش خطر نقشه تهیه از پس پژوهش، این در از این رو .شدبا می منطقه گیاهی پوشش پایه بر

 خطر نقشه تلفیق از خاك، واقعی فرسایش خطر نقشه نهایت در .است شده گرفته بهره پوششنقشه  از واقعی یا بالفعل فرسایش
  .گیاهی، حاصل می شود پوشش نقشه و خاك) پتانسیل( بالقوه فرسایش

  
 ي تحقیقها نتایج و یافته

نقشه شیب  DEMتوپوگرافی منطقه، نقشه طبقات رقومی ارتفاعی و سپس با استفاده از نقشه  1:25000ي ها در ابتدا با کمک نقشه
 بالقوه خطر فرسایش میزان برآورد در اصلی الیه عنوان به شیب عامل با توجه به اینکه). 1جدول(منطقه در چهار کالس تهیه گردید 

  ).3شکل(گرفت و نقشه آن تهیه گردید  صورت منطقه توجه به مدل کرین در با شیب بندي کالس است شده محسوب خاك
  

  مساحت و درصد طبقات شیب در حوزه سلج انبار): 1(جدول
 %  )Ha(مساحت  کد کالس طبقات شیب

<5 1 29.96 0.70 
5-15 2 406.33 9.53 
15-30 3 1599.84 37.52 
>30 4 2227.69 52.25 

هاي سینوپتیک سیاه بیشه،کدیر،پل  تبخیر و تعرق ماهانه و متوسط بارندگی ساالنه منطقه سلج انبار از ایستگاهبراي برآورد 
ذغال،نهالستان کالردشت،گلستان محله دوهزار،کورکورسر نوشهر،سینوپتیک نوشهر،عباس آباد تنکابن وبلده نور استفاده گردید و بر 

  .منطقه به دست آمد ) 8رابطه(و با رندگی ساالنه )  7رابطه(و تعرق  گرادیان تبخیر ها اساس آمار این ایستگاه
)7                                                                              (                                                T= 0.3184H+297.41   

                                                        
4 Transeau (FAO/UNEP) 
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)8      (P=0.1843H+223.8                                                                                                                          
از معادله گردایان ساالنه برآورد شده و مدل رقومی ارتفاع در محیط نرم  )5شکل(و همباران  )4شکل(جهت رسم  نقشه هم تبخیر 

با توجه به . تهیه می گردد) 6شکل(یونپ – فائو خشکی شاخصنقشه  5سپس با استفاده از رابطه . استفاده گردید Arc GISي افزار
حداکثر و حداقل متوسط تبخیر در منطقه به ترتیب برابر با  4براساس شکل .قرار می گیرد 2تمامی منطقه در کالس  CORINEمدل 

سپس . میلیمتر است 43و  73حداکثر و حداقل بارندگی برابر با  5و همچنین بر اساس شکل شماره . شدبا میمیلی متر  814و  1470
  . قرار می گیرد 2در کالس یونپ کل منطقه  -بر اساس شاخص خشکی فائو

و نقشه  CORINEو سپس با توجه به مدل ) 7شکل(در حوزه سلج انبار به دست آمد  4الی  2ي ها شاخص فورنیه بر اساس رابطه
با . قرار می گیرد 1شند در نتیجه تمامی منطقه در کالس با می 60شاخص فورنیه تمامی منطقه داراي شاخص فرسایندگی کمتر ا ز 

 1کل منطقه در کالس  6و شکل  7که با توجه به شکل. نقشه فرسایندگی حوزه آبخیز سلج انبارتهیه شد 6از رابطه  استفاده
  .فرسایندگی قرار می گیرند

در مرحله بعد براي تهیه نقشه فرسایش پذیري مربوط به خاك، اطالعات مربوط به  عمق، بافت خاك و سنگ و سنگریزه مربوط به 
 . تهیه شد) 7شکل(نقشه فرسایش پذیري خاك  ،1و رابطه  1تهیه شده و بر اساس شکلاجزاء واحد اراضی 

  
  مساحت و درصد کالس فرسایش پذیري خاك در حوزه سلج انبار): 2(جدول

  %  )Ha(مساحت  کالس فرسایش پذیري خاك
< 0  1770.04  41.86  
0 -3  496.93  11.75  
3 -6  1738.57  41.11  
> 6  223.39  5.28  

  100  4228.93  سلج انبار
  

 دهندگی و ، فرسایش)8شکل (خاك پذیري یش فرسا نقشه تلفیق از) بالقوه فرسایش خطر(منطقه خاك فرسایش پتانسیل نقشه سپس
 مساحت و درصد هر یک از طبقات پتانسیل فرسایش خاك آورده شده است 3در جدول . است شده حاصل ،)3شکل(شیب  نقشه

  ). 9شکل(
  کالس طبقات پتانسیل فرسایش خاك در حوزه سلج انبار مساحت و درصد): 3(جدول

  
  
  
  
  
  
  
  

سپس با توجه به کاربري منطقه و مدل . شدبا می منطقه گیاهی پوشش تهیه نقشه نیازمند واقعی، فرسایش خطر میزان برآورد جهت
CORINE  نقشه پوشش گیاهی منطقه به دو کالس حفاظت شده به طور کامل و حفاظت نشده به طور کامل تقسیم می شود

   ) .10شکل) (4جدول(
  
  

 %  )Ha(مساحت  شرح کالس کد کالس
 41.8 1767.2 خیلی کم 0

 12.9 547.1 کم 1

 40.7 1720.4 متوسط 2

 4.5 190.7 زیاد 3
 100.0 4225.5  سلج انبار
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  مساحت و درصد کالس فرسایش پذیري خاك در حوزه سلج انبار): 4(جدول
  %  )ha(مساحت   شرح کالس کد کالس

 91.22  3857.79 محافظت شده 1

 8.78  371.14 محافظت نشده 2

 100.00 4228.93   سلج انبار

  
 شود می حاصل گیاهی، پوشش نقشه و خاك) پتانسیل(بالقوه فرسایش خطر نقشه تلفیق از خاك، واقعی فرسایش خطر نقشه نهایت در
  ).11شکل)(5جدول (
  

  فرسایش واقعی خاك در حوزه سلج انبارمساحت و درصد کالس خطر ): 5(جدول
 %  )Ha(مساحت  شرح کالس کد کالس

 41.8  1767.2 خیلی کم 0
 12.4  524.9 کم 1
 42.4  1792.7 متوسط 2
 3.3  140.7 زیاد 3

 100.0  4225.5 سلج انبار
  

 53پوشش گیاهی خوب حدود شد و منطقه به علت داشتن با میمنطقه داراي خطر فرسایش زیاد %  3حدود  5بر اساس جدول شماره 
درصد منطقه نیز داراي خطر  42و حدود . پذیري خاك واقع می شود درصد منطقه در کالس کم و خیلی کم از لحاظ خطر فرسایش

هاي  تی براي کنترل فرسایش خاك عملیاتیی با خطر فرسایش باال بایسها شد که در این نواحی و مکانبا میفرسایش پذیري متوسط 
  . یکی و بیولوژیکی انجام شودمناسب مکان
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نقشه طبقه بندي شیب منطقه :  4شکل نقشه هم تبخیر منطقه :  3شکل   

همباران  -نقشه متوسط بارندگی منطقه:  6شکل    یونپ – فائو خشکی شاخصنقشه :  5شکل 
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 -نقشه شاخص فرسایندگی :  8شکل
 فورنیه

نقشه فرسایش پذیري :  7شکل
 خاك

نقشه پتانسیل فرسایش خاك :  10شکل نقشه  امتیاز پوشش گیاهی :  9شکل   
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  :بحث و نتیجه گیري
 و 11شکل  با توجه به . است شده تهیه سلج انبار آبخیز حوضه خاك واقعی فرسایش نقشه ،ها داده تحلیل و تجزیه و بررسی از پس

 شد و فقط دربا میشود منطقه از لحاظ پتانسیل فرسایش خاك و فرسایش واقعی خاك تا حدودي شبیه هم  مشخص می 10شکل 
 ناپذیر جبران که یاد از کالس متوسط به کالس ز را خود جاي سرعت به الزم عدم تمهیدات و انگاري سهل درصد منطقه با 1.3حدود 
  . دهد بود، می خواهد
کردن  ممنوع و حفاظتی اقدامات کردن اجرا با بنابراین .نماید می خاك تاکیید فرسایش در گیاهی پوشش زیاد بسیار نقش بر نتایج
 پذیري فرسایش بارندگی و شیب، يها عامل . یافت خواهد کاهش زیادي میزان به خاك فرسایش خاك، حساس مناطق از برداري بهره

 و گیاهی پوشش یعنی دیگر، عامل مهار دو ولی است، فرسایش به نسبت خاك حساسیت کننده تعیین و ذاتی عوامل جمله از خاك
  .است انسان دست در حفاظتی مسائل
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