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  جامع  آبخیزهاي کشورحوزه مدیریت 
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 hrpeyrowan@yahoo.com، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري

  مربی و عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري
   .10ptنازنین  B(فاصله  سطر چهار دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري ددد                            ----

  ----) نازك  .10ptنازنین  B(فاصله 
 ----  

 چکیده
است که بتوان مقدار فرسایش  هائی، توسعه تکنیکسازي برنامه حفاظت خاكو تصمیم هاي آبخیزهاي مهم در مدیریت جامع حوزهیکی از ضرورت

همچنین . این مهم براي مکانیابی اقدامات حفاظتی و کنترل دقیق تلفات خاك ضروري است. صورت مکان ویژه تعیین نمودهقابل تحمل خاك را ب
. فاظتی ضروري استسود اقدامات ح - سازي مدل هزینهبرآورد مکان ویژه از فرسایش قابل تحمل یک مبحث اقتصادي مهم است که براي بهینه

هاي با منشاء کیهانی، هاي مبتنی بر ردیابی رادیوایزوتوپ در حال حاضر، فناوري. اولین گام در برآورد فرسایش مجاز، تعیین نرخ خاکزایی است
ست که برخی از تخمین نرخ خاکسازي و تولید خاك از فنون شناخته شده ا برايهاي ژئوشیمیایی، بیالن جرمی و روابط ژئومورفولوژیکی  روش

شناسی به مسئله شناسایی هاي خاكهاي روش سنتی در تهیه نقشهولی امروزه با توجه به محدودیت. ها مستلزم وقت و سرمایه زیاد است آن
 .استخاك بر اساس متغیرهاي محیطی موثر بر تشکیل و تکامل خاك  طبقاتبینی عمل آمده است که هدف آن پیشهاي برقومی خاك توجه ویژه

وضعیت و پتانسیل خاکزایی در سطح  ،GISو تلفیق آن در محیط هاي مرتبط با عوامل خاکزایی سازي الیهدر این تحقیق سعی شده با رقومی
ب ضر بر اساس تابع، GISشیب و اقلیم در ایران، در محیط  پس از تعیین مقادیر عوامل خاکزایی از جمله سنگ مادر، توپوگرافی و. کشور ارائه شود
پس از تولید نقشه پتانسیل  وبندي نقشه تولیدي حاصل ضرب عوامل خاکزایی، بر اساس معیار ارائه شده در این تحقیق طبقه. عوامل اقدام شد

. متعلق است درصد 43برابر و کم  درصد 51که عمده سطح کشور از نظر پتانسیل خاکزایی به دو رده متوسط به میزان  شدخاکزایی ایران مالحظه 
به بیان دیگر بیش از . سطح کشور از نظر خاکزایی در وضعیت مطلوب است که عمدتاً به نواحی جنگلی شمال کشور متعلق استپنج درصد تنها 
متوسط . ، فرسایش مجاز تعریف شدي موجود در کشورهابراي هریک از کاربري .درصد پهنه ایران در وضعیت خاکزایی متوسط به پایین است 70

ها در این بر مبناي تنوع کاربري متوسط وزنی فرسایش مجاز کشور .محاسبه شده است تن در هکتار در سال شش، EPMبه روش ر، فرسایش کشو
 ،فرسایش کشورمیانگین شود که مشخص می ،شش t/ha/yبرابر با متوسط فرسایش به وقوع پیوسته کشور که  محاسبه شد t/ha/y2/2  تحقیق
به این ترتیب لزوم برنامه مدیریت فرسایش و حفاظت خاك کشور در قالب طرح مدیریت . برابر حد تحمل فرسایش خاك ایران است سه کمدست

  .بایست در سرلوحه کارها و اقدامات قرار گیردهاي آبخیز، میجامع حوزه
 

   سازند، توان هوازدگی سنگ مادر، اقلیم، شیبپذیري فرسایش فرسایش قابل مجاز، نقشه رقومی خاك، ضرب عوامل خاکزایی، :يکلید ياواژه
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  مقدمه 
 هاي بشناسی به مسئله شناسایی رقومی خاك توجه ویژههاي خاكهاي روش سنتی در تهیه نقشهامروزه با توجه به محدودیت

و همکاران  Zhu. استخاك بر اساس متغیرهاي محیطی موثر بر تشکیل و تکامل خاك  طبقاتبینی عمل آمده است که هدف آن پیش
. درصد تهیه کنند 98با دقت باالي  خاك ها در مونتاناي غربی، نقشه رقومیموفق شدند به روش شناسایی رقومی خاك) 1997(

McBratney روش ) 2003( و همکاران SCORPAN-SSPEe را در مناطقی که با محدودیت منابع اطالعاتی روبرو است، براي
  :موثر در تشکیل خاك به شرح زیر ارائه شده است عامل هشتدر این مدل، . داع نمودندهاي رقومی خاك اب تولید نقشه

Sc = f (s,c,o,r,p,a,n)     یاSa = f (s,c,o,r,p,a,n)   
  :پارامترهاي این مدل به قرار زیر است

s : ،خصوصیات خاك یک نقطه بر اساس اطالعالت موجود یا نظر کارشناسیc : ،اقلیم منطقه در یک نقطهo : فعالیت ارگانیسم شامل
موقعیت : nزمان و سن،   عامل: aلیتولوژي سنگ مادر، : pتوپوگرافی : rموجودات زنده، پوشش گیاهی و فعالیت جانوري و انسان، 

  .بینی شده خاكخصوصیات پیش: Saنهایتاً  خاك و طبقه: Sc، مکانی
مواد : Pناهمواري سطح زمین، : rمواد ارگانیسمی، : Oاقلیم،  آب و هوا و: Clعامل  پنجدر تحقیقات مختلف مشخص شده است که 

  ).1941ژنی، (آیند که در معادله زیر نشان داده شده است زمان، از مهمترین عوامل خاکزایی به حساب می: tمادري و 
  

Jenn's SLORPT equation 
S = f(cl, o, r, p, t) 

 
، نسبت به  SCORPANهاي رقومی مورد نیاز مدل روشدر منطقه کوهین قزوین با ساخت الیه) 1392( علیجانی و همکاران

پیروان و  وسیلهبه. مهم در خاکزایی، سنگ بستر و مواد مادري است عواملیکی از . کردندتولید نقشه خاك منطقه اقدام 
رده مقاومتی ارائه شده است  10بندي حساسیت به فرسایش واحدهاي سنگی ایران در روش جامعی براي رتبه) 1392( جعفري شریعت

هر چه مقاومت فیزیکی، شیمیایی و . بندي سنگ مادري در تشکیل خاك ایران قرار گرفتق حاضر، مبناي رتبهکه این روش در تحقی
به بیان دیگر، سازندهاي زودفرسا به . مکانیکی سنگ بستر، کاهش یابد بالطبع تاثیر سایر عوامل خاکرایی بر سنگ موثرتر خواهد بود

  . آیدوجود میهبه شرط حضور شرایط مساعد ارگانیسمی و توپوگرافی، خاك عمیق بشوند و راحتی به مواد منفصل و خاك تبدیل می
روابط  هاي ژئوشیمیایی، بیالن جرمی و هاي با منشاء کیهانی، روشهاي مبتنی بر ردیابی رادیوایزوتوپ در حال حاضر، فناوري

همچنین مدلسازي نرخ تقلیل باروري خاك در . ستتخمین نرخ خاکسازي و تولید خاك از فنون شناخته شده ا برايژئومورفولوژیکی 
هاي باروري و کیفیت خاك در یک بازه زمانی  سازي تغییرات شاخص هاي تخمین فرسایش قابل تحمل با شبیهاثر فرسایش و روش

یر براي تعیین نامه و مدل فراگ تاکنون اجماع الزم بر سر یک یا چند شیوه. مشخص نیز براي بیشتر محققان موضوعی نو و بدیع است
اي و جغرافیاي فیزیکی و مدیریتی حاکم بر عرصه اراضی و  هاي منطقه بدیهی است، ضرورت. نداشته استفرسایش قابل تحمل، وجود 

در این تحقیق سعی شده . کننده شیوه و مدل مناسب براي تعیین این شاخص کلیدي براي مدیریت و حفاظت خاك استخاك، تعیین
هاي مختلف در خصوص عوامل موثر بر خاکزایی، نسبت به بررسی پتانسیل خاکزایی کشور ایران اقدام شود و در است بر اساس دیدگاه

تولید و مورد استفاده قرار  مدیریت جامع فرسایش و حفاظت خاك در کشور برايهاي کاربردي بزرگ مقیاس، پرتو این گام اولیه، نقشه
  . گیرد

 
هامواد و روش  

هاي رقومی لیتولوژي کشور در مقیاس براي انجام این تحقیق از نقشه. گستره کشور ایران است ،منطقه مورد بررسی
پس از تهیه نقشه رقومی ارتفاعی ایران، نقشه شیب . ، نقشه رقومی توپوگرافی و نقشه رقومی اقلیم دومارتن  بهره گرفته شد1:250000

گانه  10 طبقات، نقشه رقومی لیتولوژي به نقشه )1392( جعفريو شریعتبر اساس متد پیروان . رده تهیه شد پنجشیب در  طبقاتو 
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 پنجنقشه رقومی اقلیمی نیز به . بندي شدرده قابلیت هوازدگی سنگ مادري طبقه پنجحساسیت به فرسایش تبدیل شد و این نقشه به 
، )عامل توپوگرافی(، الیه شیب )امل سنگ مادريع(هاي پایه، الیه رقومی توان خاکزایی پس از تهیه نقشه. بندي شدرده مختلف طبقه

با توجه به مرور منابع  .دست آمدهبه شرح زیر تلفیق و نهایتاً نقشه پتانسیل خاکزایی ایران ب) الیه اقلیم، ارگانیسم و زمان(الیه اقلیم 
، میزان فرسایش مجاز کشور بر اساس گسترش )1395، و همکاران يرخدعرب(هاي مختلف راجع به نرخ مجاز فرسایش در کاربري

واحدهاي کاربري به صورت میانگین وزنی محاسبه شد تا وضعیت ایران به لحاظ پتانسیل خاکزایی از یک سو با نرخ مجاز فرسایش از 
آمده از این دست هنظر مدیران منابع طبیعی و آبخیزداري به اهمیت فرسایش خاك جلب شده و نتایج ب وسوي دیگر مقایسه شود 

  . کار بسته شودهاي، بریزي منطقهتحقیق، در برنامه
  

 نتایج 
 :ل موارد زیر استمتحقیق شا اینعوامل تحت بررسی 

  و توان هوازدگی سنگ مادر) Parent material(الیه حساسیت به فرسایش واحدهاي سنگی -1
و ) 1 و شکل 1جدول (بندي شدند طبقه 10تا  1هاي رتبهپذیري به شناسی به لحاظ فرسایشدر این الیه،  سازندهاي زمین

  ). 2جدول و  3شکل (سپس به قرار زیر طبقات توان و یا قابلیت هوازدگی از این الیه استخراج شد 
  

)1392، جعفريپیروان و شریعتو  1390پیروان و همکاران،( شناسی پذیري سازندهاي زمین وضعیت ایران از نظر فرسایش: 1جدول

 توصیف از نظر مقاومت به فرسایش   طبقه فرسایش پذیري مساحت ( هکتار)  درصد فراوانی ردیف

1 024 /0  1 /38867  I فوق  العاده مقاوم 
2 237 /2  8 /3619834  II بسیار مقاوم 
3 708 /7  2 /12470628  III مقاوم 
4 691 /6  7 /10826150  IV متوسط باال 
5 015 /10  7 /16205142  V متوسط 
6 99 /25  7 /42052132  VI متوسط پایین 
7 06 /37  3 /59966143  VII پایین 
8 948 /4  6 /8005038  VIII بسیار پایین 
9 699 /2  8 /4367898  IX فوق العاده پایین 
10 622 /2  4 /4242715  X غیر مقاوم، کامالً سست و منفصل 
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  رده مقاومتی در مقابل فرسایش  10نقشه طبقات حساسیت به فرسایش واحدهاي سنگی کشور به : 1شکل

  )1394، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، 1392، جعفريو شریعت پیروان(
  

  
  درصد فراوانی دستجات مقاومتی سنگ ها به فرسایش در کشور ایران: 2شکل

  Xو IX و  VIIIو  VI ،VIIرده هاي  :نامقاوم کم تا  Vو  IVرده هاي  :نیمه مقاوم  IIIو  IIو  Iرده هاي : مقاوم
     

درصد  73شود که حدود مالحظه می ،)2شکل ( با نگاهی اجمالی به درصد فراوانی واحدهاي سنگی کشور نسبت به فرسایش
به شرط فراهم بودن سایر شرایط خاکزایی از جمله اقلیم و درجه فعالیت . هستندها و مواد مادري خاك، مستعد هوازدگی سنگ

ن تشکیل خاك بر روي سازندهاي زمین شناسی ایران باال است ولی اموجودات زیستی از یک سو و توپوگرافی مالیم از سوي دیگر، امک
گسیخته از منابع برداري لجاماي انسانی و بهرههبه خصوص دخالت. متاسفانه در کمتر جاي ایران، سایر شرایط خاکزایی فراهم است

  . متعادل کرده است هاي خاکزایی را ناانسان در ایران، کلیه موازنه وسیلهبهطبیعی 

10%
17%

73%

مقاوم

نیمه مقاوم
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  ها و مواد مادري خاك در کشور ایراندرصد فراوانی طبقات قابلیت هوازدگی سنگ:  3شکل

  
  شناسی  کشوردر الیه توان هوازدگی سازندهاي زمین بندي عامل سنگ مادري و امتیازات متعلقهرتبه: 2جدول

  رتبه هوازدگی  توان هوازدگی  رتبه حساسیت به فرسایش
I  وII 1  خیلی کم  
III  وIV  2  کم  
V وVI  3  متوسط  
VII  وVIII  4  زیاد  

IX  وX 5  خیلی زیاد  
  )Relief(بندي شیب الیه طبقه
با  آنطبقات شیب و تهیه و نقشه ) DEM(ارتفاعیرقومی  الیه لذا شیب اراضی یکی از عوامل مهم در خاکزایی است،  

یندهاي ااست ولیکن با وجود فر بسیار وسیعگستره سازندهاي حساس به فرسایش در ایران  کهاینباوجود . دستجات زیر تهیه شد
با توجه به اهمیت . رسوب باال استآسا، هدررفت خاك تولیدي و ایجاد هاي سیلتکتونیکی و پرشیب بودن سطح اراضی و وقوع باران

اقدام شد و به هر رده، رتبه متناسب با آن  3 بندي شیب به قرار جدول، نسبت به طبقه DEMبر اساس نقشه  ،شیب در خاکزایی
 .تهیه شد) درصد( الیه رقومی طبقات شیب و نسبت داده شد

  
 شیب کشوربندي عامل توپوگرافی و امتیازات متعلقه در الیه رتبه: 3جدول

  رتبه هوازدگی  توصیف اثرگذاري بر خاکزایی  شیب به درصد
  1  خیلی کم   40  >
  2  کم  25-40
  3  متوسط  12-25
  4  زیاد  12- 5
  5  خیلی زیاد > 5

  

2.261325764

14.39898841
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42.01079761

5.321943242
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  درصد فراوانی طبقات شیب در کشور ایران بر مبناي جدول : 4شکل

  
درصد سطح کشور داراي میزان شیب مناسب با  78در ایران نمایان است، حدود  اراضی طور که در توزیع دستجات شیبهمان

  .  درجات متوسط تا زیاد  براي تشکیل خاك است و به شرط فراهم بودن سایر شرایط، امکان خاکزایی فراهم است
  

  )Climate, Time, Organisms(الیه اقلیم 
عالوه بر این که شرایط الزم براي هوازدگی فیزیکی و شیمیایی نوع اقلیم و درجه حرارت و بارش میانگین یک منطقه 

ها را که در هاي زیستی اعم از گیاهی و جانوري و میکروارگانیسمتواند میزان و شدت فعالیتکند، میهاي مادري را کنترل می سنگ
شکیل خاك به شدت به سایر عوامل مدت زمان الزم براي ت. را تحت کنترل خود داشته باشد شوندمیخاکزایی عامل مهم محسوب 

متاثر از شرایط توپوگرافی و ویژگی سنگ مادري نیز  ، گرچه کهکننده تشکیل خاك از جمله اقلیم و موجودات زنده بستگی داردفعال
لذا با . تتر اسهاي دیگر مانند اقلیم سرد و خشک، بسیار پایینهاي گرم و مرطوب، زمان تشکیل خاك نسبت به اقلیمدر اقلیم. هست

هاي ارگانیسمی و زمان به نوعی در نظر گرفته شده در نظر گرفتن الیه اقلیمی کشور دو عامل دیگر موثر در خاکزایی مانند فعالیت
ابتدا بر . هاي اقلیم و فعالیت ارگانیسمی موثر بر خاکزایی استفاده شددر این بررسی، از الیه اقلیم دومارتن کشور براي عامل. است

  . بندي شدندبندي و رتبهطبقه 4قشه دیجیتال پوشش ایران، نواحی اقلیمی به قرار جدول اساس ن
   

  بندي عامل اقلیمی و امتیازات متعلقه در الیه اقلیم کشوررتبه: 4جدول
  رتبه  توصیف اثرگذاري بر خاکزایی  نوع اقلیم 

  1  خیلی کم خشک
  2  کم  نیمه خشک

  3  متوسط  ايمدیترانه
  4  زیاد  نیمه مرطوب

  5  خیلی زیاد مرطوب و خیلی مرطوب
     

2.261325764

14.39898841
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محاسبه و به قرار  GISدر محیط  و پس از تعیین معیارها و امتیازات متعلق به هر دسته اقلیم، پراکنش آن در سطح کشور
اقلیمی قرار دارند و لذا ) خشک خشک و نیمه( 2و  1درصد سطح کشور در رده  80بر اساس نتایج حاصله، حدود . ارائه شد 5 شکل

عامل خاکزایی،  پنجبه بیان دیگر گرچه از میان . شرایط الزم خاکزایی در ایران با توجه به شرایط اقلیمی در وضعیت بحران واقع است
به . براي تشکیل خاك در ایران فراهم نیستمناطق،  بیشتردر خاکزایی است ولیکن اقلیم مناسب  ، مناسبشیبعوامل لیتولوژي و 

دست طور عمده تولیدکننده رسوب براي مناطق پایینهاي رگباري، بهبا بارش شناسی حساس به فرسایشسازندهاي زمین همین سبب،
   .هستند

 

  
  اقلیمی در کشوردرصد فراوانی رتبه خاکزایی طبقات  : 5 شکل

 گیريبحث و نتیجه
در سطح کشور با هم تلفیق و نقشه پتانسیل خاکزایی  GISبندي عوامل خاکزایی در محیط هاي رتبهدر این بخش ابتدا نقشه

وضعیت  با توجه به الیه نقشه کاربري اراضی ایران و در نظر گرفتن استانداردهاي فرسایش مجاز در هر واحد کاربري،. ایران تولید شد
  .فرسایش کشور و پتانسیل خاکزایی به قرار زیر بررسی شد

  
  )روش ضرب عوامل( ها تلفیق الیه

نقشه . ، نسبت به ضرب عوامل اقدام شدGISپس از تعیین مقادیر عوامل خاکزایی سنگ مادر، توپوگرافی و شیب، در محیط 
  . بندي شدطبقه 5تولیدي حاصل ضرب عوامل خاکزایی، بر اساس معیار ارائه شده در جدول 

  
  خاکزایی عواملهاي رقومی بندي نقشه تلفیقی حاصل از ضرب امتیازات الیهطبقه برايمحدوده ضرب عوامل  : 5جدول

  رتبه خاکزایی  توصیف درجه خاکزایی  محدوده ضرب عوامل
 5< 0< x  1  خیلی کم  

 17< 5< x  2  کم  
45< 17< x    3  
95< 45< x  4  متوسط  
125< 95< x  5  زیاد  
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  )خیلی زیاد: 5زیاد و : 4متوسط، : 3کم،  : 2خیلی کم، : 1درجات خاکزایی شامل (نقشه پتانسیل خاکزایی ایران   :6 شکل

  
که عمده سطح کشور از نظر پتانسیل خاکزایی به دو رده  شدمالحظه ) 6 شکل(پس از تولید نقشه پتانسیل خاکزایی ایران 

سطح کشور از نظر خاکزایی در وضعیت مطلوب است که  پنج درصدتنها . متعلق است درصد 43و کم  درصد 51متوسط به میزان 
در وضعیت خاکزایی متوسط به پایین  درصد پهنه ایران 70به بیان دیگر بیش از . عمدتاً به نواحی جنگلی شمال کشور متعلق است

  . )7شکل ( است

  
  درصد فراوانی توانایی خاکزایی در سطح کشور ایران: 7 شکل

 )5رتبه (خیلی زیاد : 125- 95، )4رتبه (زیاد :  95-45، )3رتبه (متوسط :  45- 17، )2رتبه (کم : 17-5، )1رتبه (خیلی کم :   >5
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مسائل خاك و فرسایش ضرورت داشت تا برآوردهاي فرسایش کشور با توجه به  براي تعیین وضعیت بحرانی کشور در مورد
. هاي موجود مقایسه شود تا نتایج کشوري آن راهنماي روشنی براي مدیران منابع طبیعی باشدفرسایش استاندارد و مجاز در کاربري

  . لذا این مهم به شرح زیر انجام شد
  

  بر اساس  فرسایش  مجاز کشور  اولویت مدیریت جامع فرسایش و حفاظت خاك
سازي در حوزه مدیریت منابع  از نظر عملیاتی و نیز از منظر تصمیم. یک مبحث بنیادي است) Tvalue( فرسایش قابل تحمل

میالدي در تعیین  70تا  50هاي  اي در دهه هاي گسترده تالش. بسیار موثر و کلیدي است هاي آبخیزو در مدیریت جامع حوزه اراضی
هاي متنوع است، همچنین  اي پیچیده با مولفه ویژه انجام شده است ولی این مبحث علمی، یک مبحث بین رشته صورت مکانهآن ب

ی بر توسعه مبانی علمی و رشد دانش شناختی آن سایه افکنده منابع عدم اطمینان ناشی از متغیرهاي مکانی، زمانی، فیزیکی و مدیریت
ویژه در کشورهاي هاز این دهه به بعد، ب. گرفت پایانی قرن بیستم، توسعه مفاهیم آن بسیار کند صورت می  از زمان یاد شده تا دهه. است

طور ها بر کمیت و کیفیت منابع بیوماس و بهدر حال توسعه، اشکال پیدا و پنهان تخریب و فرسایش خاك بازخوانی شد و اثرات آن
تري در جهت  هاي جديلذا تالش. عنوان تهدیدهاي جدي براي پایداري منابع تنوع زیستی، مورد توجه قرار گرفتاخص، اثرات آن به

یکی دیگر از  ).1396پرویزي، (توسعه مفاهیم این علم و رسیدن به ساز و کارهاي کاربردي و عملیاتی تعیین آن در دستور کار گرفت 
این مهم براي . صورت مکان ویژه تعیین نمودههائی است که بتوان مقدار فرسایش قابل تحمل خاك را بها، توسعه تکنیک ضرورت

همچنین برآورد مکان ویژه از فرسایش قابل تحمل یک مبحث . مکانیابی اقدامات حفاظتی و کنترل دقیق تلفات خاك ضروري است
مدیریت جامع ، هاي پیشینبا توجه به گفته. سود اقدامات حفاظتی ضروري است - سازي مدل هزینهکه براي بهینه اقتصادي مهم است

بر اساس . بایست انجام شودهاي مختلف میفرسایش و حفاظت خاك مبتنی بر وضعیت فرسایش مجاز کشور بر اساس پراکنش کاربري
در صورتی فرسایش در یک منطقه . هاي مختلف، فرسایش مجاز تعریف شده استکاربريمنابع موجود در کشور و خارج از کشور براي 

نطقه باالتر از نرخ فرسایش مبه عبارت دیگر میزان خاکزایی در یک . تر باشدشود که نرخ آن از نرخ خاکزایی پایینمجاز محسوب می
رداختن به مدیریت فرسایش و کنترل رسوب و اجراي هاي آبخیز، پکننده مدیریت جامع حوزههاي تعیینیکی از مولفه. باشد

برداري انسان از منابع یکی از راهکارهاي مهم در این زمینه، رعایت تناسب اراضی و مدیریت بهره. هاي حفاظت خاك است فعالیت
هکارها و اولویت هاي هاي پتانسیل خاکزایی در مقیاس اجرایی، راتوان با تولید نقشهبر اساس نتایج این تحقیق می. طبیعی است

براي تعیین وضعیت موجود کشور، نقشه رقومی کاربري اراضی تهیه . اجرایی حفاظت خاك را در مناطق مختلف ایران به اجرا درآورد
رده کاربري جنگل، مرتع، اراضی آبی، اراضی دیم، بیابان و تپه هاي شنی و نمکی  ششبه . هاي آبخیز کشورشده در طرح سیماي حوزه

ها، فرسایش مجاز براي هریک از کاربري) 1395، همکارانخدري و عرب( وسیلهبهبر اساس مرور منابع  انجام شده . بندي شدطبقه
جعفري (و ) 1396، رضا بیات و همکاران(هاي انجام شده با توجه به بررسی. تعریف شده است که براي کشور ایران در نظر گرفته شد

براي روشن کردن . دست آمده است هبEPM تن در هکتار در سال بر اساس مدل ششمتوسط فرسایش کشور، ) 1395، اردکانی و بیات
هاي سطح ایران، فرسایش مجاز در هر کاربري با این رقم در سطح کشور و قضاوت بر نرخ فرسایش موجود، با توجه به گستره کاربري

با مقایسه متوسط وزنی . اسبه شد که نتایج آن در جدول ارائه شده استتوجه به مساحت کاربري مورد نظر به صورت درصد وزنی مح
مشخص ) شش t/ha/y(با متوسط فرسایش به وقوع پیوسته کشور  )6جدول(محاسبه شده  )t/ha/y2.2 (فرسایش مجاز کشور 

لزوم برنامه مدیریت فرسایش و به این ترتیب  .برابر حد تحمل فرسایش خاك ایران است سه کمدستشود که فرسایش واقعی کشور  می
  . بایست در سرلوحه کارها و اقدامات قرار گیردهاي آبخیز، میحفاظت خاك کشور در قالب طرح مدیریت جامع حوزه
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  )t/ha/y(کشور  هاي مختلفوضعیت فرسایش  مجاز کشور بر اساس پراکنش کاربري:  6جدول
 فرسایش مجاز

 با توجه به درصد وزنی

  *در کاربريفرسایش مجاز 
 تن در هکتار در سال

  درصد مساحت
 کاربري در ایران

 ها در ایرانکاربري

 )تن در جنگل شمال 10در جنگل زاگرس تا  تن 5(جنگل 7.5 7.5 0.5625
 مرتع 54.5 1 0.545
 بیابان 19.7 1 0.197
 تپه هاي شنی کفه نمکی 7 1 0.07
 اراضی آبی 5.2 10 0.52
 اراضی دیم 6.1 5 0.305

 متوسط وزنی فرسایش مجاز کشور 2.1995
  1395خدري و همکاران، عرب: مرجع*
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