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 « و جلوگیری از آن فرسایش خاک »

 

گرفته   Erodereالتین كلمه از شود،می گفته  Erosion و انگلیسی و به فرانسه Abtrag  آلمانی فرسایش كه به

ای به نقطه ل یا حركت آن از نقطهانتقا )شده و عبارت است از فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاك سطح زمین 

 .توسط آب یا باد ( سطح زمیندیگر در 

یر شدن خاك و متروك شدن مزارع ترین منابع طبیعی هر كشور است. فرسایش نه تنها سبب فقخاك یكی از مهم

ها، مخازن رد، بلكه با رسوب مواد در آبراههگذاناپذیری را به جا مییاد و جبرانگردد و از این راه خسارات زمی

این نباید مساله حفاظت گردد. بنابری فراوانی را سبب میهانانیز زی هاآنگیری سدها، بنادر و كاهش ظرفیت آب

 .و حراست خاك را كوچك و كم اهمیت شمرد
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اگر استفاده خاك بر اساس شناسایی استعداد و قدرت تولیدی آن و مبتنی بر رعایت اصول صحیح و علمی باشد، 

بوده كه فرسایش خاك بسیار  ( درختان یا سایر گیاهان )نباتیرود. فقط در سایه حمایت پوشش خاك از بین نمی

 .كند شده و تعادلی در تشكیل و فرسایش خاك ایجاد گردیده است

 محصول  روا شده بود، از زمانی كه بشر زمین را به منظور تهیهشرایط طبیعی حكم این تعادل مساعد كه تحت تاثیر

 برهم د،كن استفاده مرتع عنوان به آن از تا داد قرار زرع و كشت مورد خود، مایحتاج دیگر و غذا آوردن دست به و

 .معرض فرسایش شدید و وسیع قرار گرفت در هازمین و خورد

ولی از  ( فرسایش طبیعی ) افتادهمی اتفاق نیز برداری انسان قرارگیردن فرسایش قبل از آن كه مورد بهرهبنابرای

خاك  ( فرسایش سریع وشدید ) پرداخت باعث فرسایش بیش از حد كه انسان در آن به كشت و زرعوقتی 

 .شده است

 های تشکیل دهندهها از لحاظ سنگبندی خاکتقسیم: 

علم  ) و پتروگرافی (خاك شناسی )  چنین شرایط میزالوژیهای تشكیل دهنده خاك و همبر حسب دانه

های مختلفی وجود دارد كه زمین خاك (ییشیما اهشرح و رده بندی سنگ ها برحسب ساختمان آن

  از:  عبارتند

خاك را  %50باشند و در حدود متر میمیلی 0.002تر از دارای قطری كوچك (Clay) ذرات رس: خاك رسی •

های بسیار ریزی هستند به خاك سرد معروفند و در مقابل های رسی چون دارای دانهخاك .دهندتشكیل می

 .كنندرا محدود می هاآنرشد گیاهان مقاومت نشان داده و رشد 

 0.002تا  0.05ات سلیت تشكیل داده است كه دارای قطری بین ها را ذراین نوع خاك %50: های سیلتیخاك •

های سیلتی دارند به نام خاك راههم ، رس و غیره بهكه ناخالصی مثل ماسهو بر حسب اینباشند متر میمیلی

 .ای و یا سیلتی رسی معروفندماسه

متر است و بر میلی 2تا  0.06ها از اند. قطر دانهماسه تشكیل شده %75ها از این خاك :ایهای ماسهخاك •

گردند. مقدار كمی رس ، متوسط و ریز تقسیم میای درشتهای ماسهای ماسه به خاكهحسب اندازه دانه

های كند تا خاكتر در خود جذب میع خاك آب را بیشودهد و این نای را تغییر میهای ماسهخاصیت خاك

 .ای كه فاقد رس هستندماسه
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 ترهایی بزرگآن را دانه %75گردد ك در حدود هایی اطالق میهای اسكلتی به خاكخاك: های اسكلتیخاك •

، آب را به مقدار زیاد از خود عبور هادهند. این خاكو شن تشكیل می متر از قبیل قلوه سنگمیلی 2از 

 .باشنددهند و لذا همیشه خشك میمی

 

 کننده خاک عبارتند ازفرآیندهای فیزیکی فرسایش : 

 .افتدداوم آب در طول یك مسیر اتفاق میفرسایش جریانی، به دلیل جریان م :هارودخانه .1

شود چهار ها حاصل میهمین بارش های سطحی كه ازبآبارش و روان :های سطحیبآبارش و روان .2

 .آورندوجود میهای، لعابی و كوهی را بای، ورقهنوع فرسایش چكه

 .افتدر مناطق خشك و نیمه خشك اتفاق میشناسی است كه دفرسایش بادی یك نیروی بزرگ زمین :باد .3

 .حجم باالی آب با سرعت باال است آنشوند كه دلیل هایی تشكیل میزرگ، گرداببهای در سیل :سیل .4

 دلیل به دارشیب سطح یك روی بر رسوبات و صخره حركت دلیل به اغلب جاییهجاب این :جرم حرکت .5

 .افتدمی اتفاق زمین جاذبه

o نقشه  ) تركیبات و ساختار خاك، آب و هوا، توپوگرافی گذار بر فرسایش خاک عبارتند از:عوامل تاثیر

قطع  چنینهم. و پوشش گیاهی (آن یبا شرح چگونگ یا هیناح ای ،یمحل ،یعیطب تیاز موقع یبردار

سانی تاثیرگذار بر سازی و شهرنشینی از عوامل انكشاورزی، تغییرات اقلیمی و جاده هایدرختان، فعالیت

 .باشندفرسایش خاك می

o ر گرد و غبار، ایجاد رسوب د رسایش خاک اثرات زیست محیطی خواهد داشت که عبارتند از:ف

 هااكوسیستم آبزیان و نابودی زمین

یری از های گیاهی است كه به جلوگترین روش برای جلوگیری از خاك، افزایش پوششترین و موثرشناخته شده

  های لبه طول در است هاییتچهخردیفی از درختان و در چنین بادشكن كههمكند. فرسایش آبی و بادی كمك می
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 فرسایش از جلوگیری برای دیگر روش یك نیز شودمی استفاده باد برابر در شدن مانع برای كشاورزی های زمین

میلیون تن خاك  15كشور ایران در فرسایش خاك در دنیا رتبه نخست را در اختیار دارد. این كشور حدود  .است

 .فرسایش شده دارد

 

 مبارزه با فرسایش آبی 

 .مستقیم غیر مبارزه معموال برای حفظ خاك و مبارزه با فرسایش دو راه وجود دارد: مبارزه مستقیم و 

توانند این دو روش مبارزه نمی

دیگر شوند، بلكه جایگزین یك

باشند. كمل میبه صورت م

ای ـهالیتـاده از فعـاستف

مدیریتی در قالب مدیریت 

، روشی خیزآبهای جامع حوزه

مناسب در كنترل و كاهش 

 .میزان فرسایش و رسوب است

  

 مبارزه غیر مستقیم 

گیری بهتر، بایستی برای نتیجه كردن آن است. تربیشدر مبارزه غیر مستقیم هدف ایجاد پوشش گیاهی یا 

های جاد تعادل بین خاك و گیاه و زمینباشد و به جهت ای برداری از زمین با حفظ خاك متناسبروش بهره

هایی كاری، و قسمتگلمرتعی و جنگلی و زراعتی مشخص گردد تا نقاطی كه استعداد جنگل را دارد، جن

هایی جا پوشش مرتعی ایجاد یا توسعه داده شود و خالصه سطحداری مناسب است، در آنبرای مرتعكه 

خانواده  ) ویژه از خانواده لگومینوزست، گیاهان زراعتی مناسب با آن محل به كه برای كشاورزی مستعد ا

هر چند گیاهان زراعتی خاك را به خوبی مرتع و جنگل در برابر عوامل فرسایشی  .شودكاشته  ( انینخود

كنند، اما چون خاك استعداد كشاورزی دارد، چنان چه از روی اصول صحیح كشت و زرع گردد، حفظ نمی

 .ن به صرفه است و هم خاك حفظ خواهد شدهم از لحاظ اقتصادی مقرو
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o شودمراعات زیر نی معموال باید نکات برداری صحیح از خاک در نقاط کوهستادر بهره: 

هایی كه خاكش كم است، مانند قله چنین سطحای است و همها زیاد و صخرههایی كه شیب آنزمین

هایی در مقابل فرسایش كم شود و زمینك ها را باید به احداث جنگل اختصاص داد تا حساسیت خاكوه

ها تری دارد در آنهای جنگلی شیب كمای است و نسبت به زمینپایهو كوهكه دارای خاك نرم و مرطوب 

مرتع به وجود آورد و خالصه اراضی كه خاكش خوب و شیب آن كم است و دسترسی به آب آبیاری الزم 

 .شودصحیح كشاورزی با روشی اط و هم هست، با احتی

كنند معتقدند در نقاطی كه داری را اجرا میخیزآبجا قابل ذكر است كه بسیاری از كارشناسانی كه برنامه در این 

كلی هداری بخیزآبهای كه در ایران در كلیه حوزه، كما اینشودبه هیچ وجه نباید زراعت  ، حفظ خاك است،هدف

بدون  چنینهمشوند، زیرا شخم زدن زمین و می داریدامبرداری از زمین به صورت كشاورزی و برای مانع بهره

 .كندپوشش گیاهی ماندن آن برای مدتی از سال به فرسایش خاك كمك می

  

 مبارزه مستقیم 

گیری نظور پیشبه م تربیشمبارزه غیر مستقیم یعنی ایجاد پوشش گیاهی یا تقویت پوشش زنده خاك 

شود كه خاك فرسایش یافته باشد و گیرد، در صورتی كه مبارزه مستقیم هنگامی شروع میصورت می

باید اقداماتی انجام داد كه خاك بیش از این فرسایش نیابد و امكاناتی فراهم كرد تا سطوح فرسایش یافته 

گیری به مرحله از مرحله پیش ترمیم گردد. بنابراین در مبارزه مستقیم وضع خاك از نظر فرسایش

رسد كه انجام این امر مستلزم صرف هزینه زیاد است و اصل اقتصادی آن بایستی مراعات استعالجی می

 .گردد

های جاری از سرعت آستانه فرسایش تجاوز كند. سرعت آستانه افتد كه سرعت آبموقعی اتفاق می فرسایش آبی

 در مبارزه مستقیم با فرسایش آبی،ذرات خاك را با خود حمل كند.  فرسایش، حداقل سرعتی است كه آب بتواند

روجی و خالصه جلوگیری از های اضافی به طرف مجاری خدر زمین، یا هدایت آب تربیشهدف نفوذ دادن آب 

 .های جاری در سطح زمین است تا به سرعت آستانه فرسایش نرسد كه موجب فرسایش خاك گرددسرعت آب
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های افقی در امتداد خطوط تراز و ایجاد سكوهای محافظ شیارمبارزه مستقیم با فرسایش را معموال از طریق ایجاد 

 .دهندو حایل انجام می

الزم به ذكر است كه اقدامات الزم درباره جلوگیری 

از فرسایش خاك و انتخاب روش و به كار بردن وسیله 

مطالعات و صحیح برای مبارزه با آن باید با 

های دقیق و توجه به وضع اقلیمی و جغرافیایی بررسی

نه آن  ،و حتی اجتماعی منطقه مربوطه صورت گیرد

كه یك فرمول و یك دستورالعمل برای مبارزه با 

 .فرسایش بادی برای كلیه نقاط به كار برده شود

نها در عصر حاضر بلكه در طی فرسایش خاك نه ت

كننده رفاه و تهدیدقرون، یكی از خطرات جدی و 

آبادی هر جامعه بوده است. تردیدی نیست پیشرفت و 

های مناسب و موثر برای جلوگیری یا كم كردن میزان شسته شدن و هدر كار بردن روشهدوام كشاورزی مستلزم ب

 .باشدرفتن خاك می
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