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ABSTRACT 

Today, biological methods are considered as one of the effective approaches to control soil erosion at early 

stages. Biologic management is a scientific and applied approach to manage and control runoff and soil loss. 

However, there is no practical and specific algorithm for preparing and implementing biological programs for 

managing or controlling soil erosion in the watershed scale. Therefore, the present study was conducted as a 

pioneer study to develop a practical framework for the biologic management of soil erosion. In this regard, the 

erosion status in the watershed was initially considered to identify areas prone to bio-management. Then 

Ombrothermic and Hythergraph diagrams were prepared and combined with topographic, temperature, 

precipitation, and evapotranspiration data layers for zoning and obtaining an agroclimatic map. Finally, 

providing a list of endemic and dominant species of the study area obtained from phytosociological studies and 

soil characteristics, biologic management of soil erosion for each agroclimatic category was suggested as a final 

step for the proposed framework. The applicability of the proposed algorithm was evaluated for the Oshnavieh 

Galazchai Watershed in West Azerbaijan Province, Iran. The results showed that 24 and 76% of the watershed 

are classified in low and moderate situations in soil erosion, respectively. Based on the agroclimatic map, the 

suitable species for biological management of soil erosion were identified, and their associated characteristics 

were extracted. Finally, among the rangeland species in the studied area, Achillea millefolium, Agropyron 

desertorum, Agropyron tauri, Galium verum, Melica persica kunth, and Stachys inflata benth were suggested 

for biologic management of soil erosion in almost 64% of Galazchai Watershed. Therefore, the results of the 

present study could be extended at the country level for the appropriate biologic management of soil erosion. 

Keywords: Agronomic Management, Soil and Water Conservation, Soil Conservation Development Program, 

Soil Erosion Management. 
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 غربی(آذربايجان)مطالعه کاربردی: گالزچای اشنويه،  های آبخيزالگوی مديريت زيستی فرسايش خاک در حوزه

زينب  ،1مغانی، محمود شريفی1، مريم نقدی1شکوفه مالشاهی، 1سيالبی، مصطفی ذبيحی1، عاطفه جعفرپور*1دحميدرضا صادقیسي

 1الناز فرزادفر ، 1قيصوری

 .، نور، ایرانمنابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده .1

 (24/12/1399تاریخ تصویب:  -22/12/1399تاریخ بازنگری:  -1/11/1399)تاریخ دریافت:  

 چکيده

شود. برای مهار فرسایش خاک در مراحل ابتدایی فرسایش تلقی می کاراکارهای مناسب و های زیستی یکی از راهامروزه روش

زیستی برای مدیریت و مهار مدیریت زیستی رویکردی علمی، کاربردی و ترکیبی از مفاهیم ساختاری، زیستی و محیط

های نامه کاربردی و مشخصی برای تهیه و طبعاً اجرای برنامهیوهکه تاکنون ش. حال آناستفرسایش، رواناب و رسوب 

 باهدفعنوان پژوهش پیشگام ، پژوهش حاضر بهرونیازازیستی مدیریت و یا مهار فرسایش خاک در کشور وجود ندارد. 

خیز برای ریزی شد. در این خصوص ابتدا ارزیابی وضعیت فرسایش در آبتبیین رویکرد مدیریت زیستی فرسایش برنامه

های های آمبروترمیک و هایترگراف تهیه و با الیهقرار گرفت. سپس منحنی مدنظرشناسایی مناطق مستعد مدیریت زیستی 

ادامه با  درکشاورزی ترکیب شد. -بندی و دستیابی به نقشه اقلیمیتوپوگرافی، دمایی، بارش و تبخیر و تعرق برای منطقه

شناسی، شناسی گیاهی و وضعیت خاکمنطقه مطالعاتی بر اساس مطالعات جامعههای بومی و غالب تهیه فهرست گونه

شده پیشنهاد برای چارچوب تهیه موردنظرعنوان آخرین مرحله کشاورزی به-مدیریت زیستی فرسایش در هر رده اقلیمی

غربی صورت یجانآذربااستان شد. ارزیابی عملکرد الگوی پیشنهادی از طریق کاربرد آن در حوزه آبخیز گالزچای اشنویه در 

وضعیت فرسایشی  ازنظردرصد دیگر در طبقه متوسط  76درصد از آبخیز مطالعاتی در طبقه کم و  24گرفت. نتایج نشان داد 

های رویشی و ویژگی ییشناساهای مناسب برای مدیریت زیستی فرسایش کشاورزی، گونه-قرار دارند. بر اساس نقشه اقلیمی

، Achillea millefoliumهای های مرتعی موجود در حوزه آبخیز مطالعاتی، گونهاز بین گونه تیدرنهاشد. ها استخراج آن

Agropyron desertorum ،Agropyron tauri ،Galium verum ،Melica persica kunth وStachys inflata benth عنوان به

درصد از سطح حوزه آبخیز گالزچای اشنویه پیشنهاد و ارائه  64های نهایی برای مدیریت زیستی فرسایش حداکثر در گونه

. نتایج پژوهش حاضر برای تعیین وضعیت فرسایشی آبخیزهای کشور و ارائه مدیریت زیستی مناسب قابلیت استفاده شد

 دارد. 

 .مدیریت فرسایش خاک ،یزراع تیریمد ،وخاکآباجرایی حفاظت خاک، حفاظت برنامه : کليدی هایواژه
 

 مقدمه
در مناطق  ینزمسر یبتخر یخاک عامل اصل تشدیدی یشفرسا

 در یستیزیطمح مسائل ینتراز بزرگ یکیمختلف جهان و 

هدررفت خاک باعث بروز  و یش. فرسااست مختلف یکشورها

ها یلیونانباشت م یز،هدررفت خاک حاصلخ ید،شد یهایالبس

 ،معابرها و ، جادههاآبراهه سدها، پشت در کشاورزی یدتن خاک مف

حامل گردوغبار و  یها و بادها، طوفانزاییبیابان سرعت یشافزا

 ;Adimassu et al., 2017) شودمی از آن یناش یهوا یآلودگ

Ebabu et al., 2019خاک باعث  هدررفتو  فرسایش کهیی(. ازآنجا

 روینازا است، ییغذا یتامن یدو تهد یکشاورز یورکاهش بهره

 یمشکالت اساس از یستزمحیط و یعیبحران غذا، آب، منابع طب

 ;Pimentel & Burgess, 2013) شودمی محسوب یدقرن جد
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Ebabu et al., 2019 .)پوشش یتاز اهم یشناخت کاف بنابراین 

منابع  یریتلزوم مد یندگان،توجه به آو  یریپذیتمسئول یاهی،گ

 ,.Boardman et al) سازدیروشن م ازپیشیشخاک و آب را ب

همچون کودها،  یخصوص اگرچه استفاده از عوامل ین(. در ا2019

 یشاثرات فرسا یرهو غ یاریآب یها، فنّاورپوشها، خاککشآفت

 آلودگی، یجادکنند اما در عوض موجب ایکم م یرا تا حدود

و  یعیسازگان طبها و بومزیستگاه تخریب بشر، سالمت تهدید

 روین(. ازاDharma-Wardana, 2018) شودیم یانرژ یادمصرف ز

 خاک رویهیب فرسایش کاهشو  مدیریتمناسب  یهااز راه یکی

 بر(. Sadeghi et al., 2017) است یستیز یهااستفاده از روش

 یهابا استفاده از روش یشفرسا 1زیستی مدیریت اساس همین

مناسب و  یاهانگ کاشتو  یاهیپوشش گ یتهمچون تقو زیستی
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 یحفاظت یکشاورز ،(Nyssen et al., 2007) یبوم

(Wulanningtyas et a., 2021; Somasundaram et al., 2020; 

Noori et al., 2014)، یانوباکتریمانند س یزخاک یزموجوداتر 

(Sadeghi et al., 2020) ،باکتری (Sadeghi et al., 2017; 

Sadeghi et al., 2020 ،)خزه (Gao et al., 2017 ،)هایپوشخاک 

 باعث چرا، مدیریتی یها( و طرحHosseini et al., 2018) زیستی

 توسط برداریبهره هایزمینه در آبخیز مناسب مدیریت

 میزان کاهش در شایانیکمک  تواندیکه م شودمی آبخیزنشینان

 .باشد داشته خاک هدررفت و فرسایش

که  شودیجهت مشخص مازآن یستیز یهاروش اهمیت

 ییمنطقه و کارا یک یطیمح یطدخالت در شرا یزانم ینترکم

 یازلحاظ اقتصاد ینچندارد و هم یانسبت به اقدامات سازه بهتری

(. درهرحال Gholami et al., 2017تر خواهد بود )صرفهمقرون به

در  تریشب یستیز یهاتوجه داشت که استفاده از روش یدبا

 شیاریینو ب یطحس ی،پاشمان شامل یشفرسا ییمراحل ابتدا

 یشخواهد داشت و هر چه فرسا ترییشو اثر ب یجهمراتب نتبه

 با یستیز یهاروش همراهی کند پیدا بیشتریشدت  وتوسعه 

 یااقدامات سازه ریو سا یو مهندس 1مهندسیزیست هایروش

 نیهم در. بود خواهد برخوردار یشتریب ضرورت از یزداریآبخ

 یهاروش از استفاده با رابطه در زین یمختلف یهاپژوهش راستا

 در این خصوص. استشده انجام مختلف اهداف با یستیز تیریمد

et al. (2001) Norton مناطق پرخطر و  ییشناسا یپژوهش در

حدفاصل دو کشور   Itaipuسد زیدر حوزه آبخ شیفرسا یبندپهنه

 برای که داشتند انیب هاآن. را بررسی کردندو پاراگوئه  لیبرز

 شیفرسا با مناطق ابتدا در است یضرور زیآبخ حیصح تیریمد

 یلصیتف مرحله در سپس و شوندییشناسا دیشد یلیخ و دیشد

 Masjedi and.کرد اقدام تربزرگ اسیمق با مطالعات به نسبت

Fathi moghadam (2009)  یرونیب اندام یزبر بیضر یپژوهش در 

. کردند یبررس را انیجر سرعت کاهش در آن یرتأث و گز اهیگ

 باعث باال یزبر بیضر لیدل به گز اهیگ داد نشان هاآن جینتا

 شیفرسا یتدرنها و شده انیجر یبرش تنش و سرعت کاهش

 Gholami et al. (2012) گرید یپژوهش در .کندیم کم را خاک

رواناب و رسوب را  دیتول یندهایبر فرآ نیپوشش سطح زم یرتأث

 اثر کاه، پوشخاک که داد نشان هاآن جینتانمودند.  یبررس

    چنینهم .دارد شیفرسا یهایژگیو و رواناب رییتغ در یتوجهقابل

Pourjavad et al. (2017 )زانیم بر یاهیگ یهابوته ریتأث یچگونگ 

 یمنطقه صبر در خشک مناطق در یباد رسوب و شیفرسا

در  داریاختالف معن وجود هاآن. را بررسی کردندشهرتان سبزوار 
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نوع،  رینظ ییهایژگیرا به و یمطالعات منطقهدر دو  یباد شیفرسا

ارتفاع،  شیبا افزا کهیطورارتباط دادند. به اهیارتفاع و عرض گ

 کاهش یباد شیفرسا مقدار یاهیتراکم و عرض پوشش گ

 Hosseinalizadeh et al. (2019)  .داشت خواهد یپ در یداریمعن

یش تونلی در بخشی فرساهای مثبت و منفی ر پژوهشی پتانسیلد

های لسی استان گلستان را بررسی کردند. نتایج پژوهش از نهشته

عنوان تهدید نشان داد که فرسایش تونلی در منطقه مذکور به

عنوان فرصت، بستر جدی در هدررفت خاک بوده و از طرفی به

ش تنوع زیستی را فراهم مناسبی برای رشد انواع گیاهان و افزای

 یهافن ییکارادر پژوهشی  Vianna et al. (2020) .نموده است

 یکیدر نزدرا  هایبدر ش یاهیدر توسعه پوشش گ مهندسیزیست

مطالعه،  ینر اد کردند. یابیارز یل رادر برز یآببرق یروگاهن یک

صورت مجزا و در به ، یمهندسیستز یهااز فن یانواع مختلف

 مهاراز  یریجلوگ یبرا ییهاعنوان سامانهبه یبی،رکت یطشرا

کار گرفته شدند. نتایج ها بهدر شیب یسطح یشفرسا یندهایفرآ

ها نشان داد ترکیب مواد آلی با روش کاشت دستی باعث بهبود آن

 یهامهارکننده که استفاده ازیدرحالتوسعه پوشش گیاهی نشد 

در هنگام کاشت دستی تنوع چشمگیری بر  2یرسوبات آل

های پوشش گیاهی و استقرار پوشش گیاهی نشان داد. در شاخص

ای مقایسه بررسی   Symmank et al. (2020)پژوهشی دیگر

حفاظت از  یبراو اقدامات مکانیکی  یمهندسزیست هایآوریفن

مناطق  سازگانبومخدمات یر آن بر تأثو  هارودخانه سواحل

. نتایج ایشان نشان داد  اقدامات قراردادند مدنظررا  یساحل

شوند افزایش چهار برابری ترسیب کربن می باعث یمهندسزیست

و  20ها به ترتیب باعث کاهش چینکه استفاده از سنگیدرصورت

ها شد. اخیراً درصدی مقدار فسفر و نیتروژن از بستر رودخانه 30

 گیاه وتیور یرتأث Islam et al. (2021)در پژوهشی دیگر  نیز 

(Chrysopogon zizanioides)  یهادامنه یشفرسا مهاربر نفوذ و 

 در بنگالدش شدهسازییهشب یدشد یبارندگ یطدر شرا دارشیب

را بررسی کردند. نتایج ایشان نشان داد گیاه وتیور با دارا بودن 

درصد  18ای گسترده رواناب سطحی را به میزان سامانه ریشه

 کاهش داد. 

های متعددی در بررسی پیشینه پژوهش نشان داد پژوهش

های مختلف زیستی برای اهداف مختلف رابطه با استفاده از روش

است. از سوی دیگر  شدهگزارش کاهش فرسایش خاک ازجملهو 

نامه کاربردی و مشخصی برای تاکنون شیوهها نشان داد بررسی

کاهش فرسایش خاک در کشور  منظوربههای زیستی اجرای روش

در پژوهش حاضر سعی شد چارچوب و  روینهماز  وجود ندارد.

2 Organic Sediment Retainers 
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 همین الگویی مشخص برای مدیریت زیستی فرسایش ارائه شود. بر

 حوزه کاری واحدهایابتدا  یشفرسا یستیز یریتمد در اساس

با  یشیفرسا وضعیتو  تعیین ییاجرا یاسمق درمربوطه  یزآبخ

BLM1 (2011Esmali & Abdollahi,  ) ارزیابی جدولاستفاده از 

 مطالعاتی آبخیز برای یشیفرسا یمایو س وضعیت نقشه و تکمیل

 از استفادهمنطقه با  یطشرا بررسیبا  یت. درنهاشودمی تهیه

 4یکشاورز-اقلیمی نقشهو  3یترگرافها و 2یکآمبروترم هایمنحنی

منطقه  یطمتناسب با شرا ومناسب  یاهیگ یهاگونه یز،حوزه آبخ

 اثباتمنظور به وراستا  ین. در اشد خواهدارائه  یستیز یریتمد برای

 در پیشنهادی رویکرد شده،ارائه الگوی یابیو ارز ییاجرا یتقابل

عنوان به غربییجانآذربادر استان  یهاشنو یگالزچا یزحوزه آبخ

 انواع غلبهسبب  بهنمونه در مناطق مرتفع شمال غرب کشور  یزآبخ

 پژوهشی یشینهوجود پ ینو همچن فرسایشی اولیه

(Mostafazadeh et al., 2015; Zabihi Silabi et al., 2020 به کار )

 یالگو سازینهزم تواندیحاصل از پژوهش حاضر م یجگرفته شد. نتا

 کشور باشد.  یزهایدر آبخ یشفرسا یستیز یریتمد

 تبيين روش و الگوی مديريت زيستی فرسايش 

 ی حوزه آبخيز مطالعاتیکار یواحدها نقشه هيته -

در رویکرد مدیریت زیستی فرسایش ابتدا نقشه واحدهای کاری 

امل ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت های اطالعاتی شغالباً از الیه

های اطالعاتی مذکور با شود. پس از تهیه الیهشیب استخراج می

آید. دست میها نقشه اولیه واحدهای کاری منطقه بهترکیب الیه

تواند بر اساس نظر کارشناسی و فنی اگرچه این واحدهای کاری می

 مدیر آبخیز و با لحاظ مبانی مختلف تعیین شوند.

 تهيه نقشه فرسايش خاک حوزه آبخيز مطالعاتی -

منظور تعیین پس از تهیه واحدهای کاری آبخیز مطالعاتی، به

وضعیت فرسایشی در هر واحد کاری با بازدید میدانی و یا تهیه 

بر اساس نظرات کارشناسی تکمیل و  BLM، جدول ارزیابی عکس

شود. درنهایت امتیاز و وضعیت گیری میسپس از نظرات میان

فرسایشی هر واحد کاری محاسبه خواهد شد. در مرحله بعد پس از 

تعیین وضعیت فرسایشی، نقشه سیمای فرسایشی در واحدهای 

گستره  (. بر این اساس، ,2005Sadeghiدست خواهد آمد )کاری به

های گسترده ی پراکنش و شدت انواع مختلف و اصلی فرسایشنسب

 و متمرکز در منطقه و در مقیاس زیرآبخیزها تعیین خواهد شد.

 حوزه آبخيز مطالعاتی ترگرافيها و کيآمبروترم یهایمنحنتهيه  -

منظور تعیین برای تعیین دوره خشکی و تغییرات دما و بارندگی به
طقه، منحنی آمبروترمیک و های منگیاهان مناسب با ویژگی

 ,.Salahi et alشود )برای آبخیز موردمطالعه استخراج می گرافرتیها

2008; Hanifehpur et al., 2013.) های آمبروترمیک و منحنی
اساساً برای بررسی تطابق شرایط اقلیمی با تقاضای پوشش  گرافرتیها

 های فنولوژیک گیاهی است. گیاهی در مقاطع مختلف دوره

 ی حوزه آبخيز مطالعاتیکشاورز-یمياقل نقشهتهيه  -

های ارتفاع از سطح دریا، تبخیر و تعرق، دما و در ادامه با ترکیب الیه
دست خواهد به موردمطالعهکشاورزی برای آبخیز -اقلیمی بارش نقشه

(. نقشه FAO, 1996; Farajzadeh & Takalo-Bighash, 2001آمد )
های مناسب دیریت فرسایش و ارائه گونهریزی مبرنامه باهدفمذکور 

 برای آبخیز مطالعاتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

های فيزيکی آبخيز و توقعات ارزيابی تطبيقی ويژگی -

 ی حوزه آبخيز مطالعاتیاهيگ یهااکولوژيک گونه

های عمومی خاک، توپوگرافی، اقلیم )بارش، در مرحله بعد ویژگی
های غالب بر اساس اطالعات موجود وژی گونهدرجه حرارت( و فنول

استخراج خواهد شد.  5شناسی گیاهیویژه مطالعه جامعهو به
کشاورزی، -یت با توجه به وضعیت فرسایشی و نقشه اقلیمیدرنها
های مناسب از گیاهان غالب بومی در آبخیز مطالعاتی برای گونه

دار ( نمو1شود. در شکل )مدیریت زیستی فرسایش ارائه می
 است. شدهارائهجریانی مراحل انجام مدیریت زیستی فرسایش 

کاربست مدل الگويی مديريت زيستی فرسايش در حوزه آبخيز -

 غربیآذربايجانگالزچای اشنويه، 

اصلی تهیه الگوی مدیریت زیستی فرسایش  باهدفژوهش حاضر پ
های آبخیز  و سپس کاربست عملی آن در آبخیز گالزچای در حوزه

یشینه پاشنویه به سبب غلبه انواع اولیه فرسایشی و همچنین وجود 
( Mostafazadeh et al., 2015; Zabihi Silabi et al., 2020پژوهشی )

های رودخانه گدار، یرحوزهریزی شد. حوزه آبخیز گالزچای از زبرنامه
هکتار، در  10300غربی با مساحت حدود در استان آذربایجان

 32است. شیب متوسط آبخیز  شدهواقعباالدست شهرستان اشنویه 
و  3300، 1480یب به ترتدرصد، حداقل، حداکثر و ارتفاع متوسط 

کیلومتر و زمان  3/19متر از سطح دریا، طول رودخانه اصلی 2390
. میانگین بارندگی و درجه حرارت استآن حدود دو ساعت تمرکز 

-درجه سانتی 8/11متر و میلی 482یب به ترتساالنه آبخیز گالزچای 

 Azardasht-Abbanan Engineering Consulting) استگراد 

Company, 2010.)  

 
 

                                                                                                                                                                                                 
1 Bureau of Land Management (BLM) 

2 Ombrothermic Diagram 

3 Hythergraph Diagram 

4 Agroclimatic Map 

5 Phytosociology 
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 خاک شيفرسا یستيز تيريمد یالگو یانينمودار جر -1 شکل

 

 ه،ياشنو یگالزچا زيآبخ حوزه یکار یواحدها نقشه -

 یغربجانيآذربا

در پژوهش حاضر، واحدهای کاری حوزه آبخیز گالزچای اشنویه 

های اطالعاتی شامل ارتفاع از سطح دریا، شیب با استفاده از الیه

 1:25000و جهت شیب با استفاده از نقشه توپوگرافی 

(National Cartographic Center, 2018 ) و در محیط سامانه

های ( استخراج شد. پس از تهیه الیهGIS) 1اطالعات جغرافیایی

ها نقشه اولیه واحدهای کاری اطالعاتی مذکور با ترکیب الیه

حال با توجه به تعداد زیاد واحدهای ینباادست آمد. منطقه به

جهت تقلیل و تصحیح واحدهای  و بهکاری منطقه با مساحت کم 

کاری متناسب با شرایط منطقه، بازدید از حوزه آبخیز گالزچای 

اشنویه انجام شد. سپس با توجه به شرایط منطقه واحدهای کاری 

هکتار در واحدهای کاری با باالترین مطابقت ادغام و  25تر از کم

هایت سپس مرز واحدهای کاری با واقعیت زمینی اصالح شد. درن

واحد کاری برای آبخیز مطالعاتی استخراج شد. موقعیت  21تعداد 

عمومی و واحدهای کاری در حوزه آبخیز گالزچای اشنویه در 

 شده است.( ارائه2شکل )

حوزه آبخيز گالزچای اشنويه،  در خاک شيفرسا نقشه-

 غربیآذربايجان

منظور تعیین وضعیت پس از تهیه واحدهای کاری منطقه، به

از واحدهای کاری،  سایشی در هر واحد کاری با تهیه عکسفر

بر اساس نظرات هفت کارشناس تکمیل و  BLMجدول ارزیابی 

گیری و امتیاز وضعیت فرسایشی هر واحد سپس از نظرات میان

کاری محاسبه شد. با تعیین وضعیت فرسایشی نقشه سیمای 

 ( استخراج شد.1فرسایشی با استفاده از جدول )

 
 (Sadeghi, 2005) خاک شيفرسا یمايس یبندطبقه -1 جدول

 آمدهدستبهامتیاز  وضعیت کلی
نماد کلی فرسایش 

 خاک
 شدت هر نوع از فرسایش

نماد جزئی شدت هر نوع 

 از فرسایش

مساحت هر نوع از فرسایش 

 )درصد(

نماد جزئی مساحت هر نوع 

 از فرسایش

 1 25-0 1 خیلی کم A 0-20 جزئی

 2 50-25 2 کم B 21-40 کم

 3 75-50 3 متوسط C 41-60 متوسط

 4 100-75 4 زیاد D 61-80 زیاد

   5 خیلی زیاد E 81-100 یادز یلیخ

                                                                                                                                                                                                 
1 Geographic Information System 

 تهیه نقشه واحد کاری میدانیبازدید 

 

 تهیه نقشه سیمای فرسایش
 

 گرافرتیهامنحنی آمبروترمیک و  تهیه
های ارتفاع از سطح دریا، الیه ترکیب

 تبخیر و تعرق، دما و بارش

 کشاورزی-تهیه نقشه اقلیمی
 

 های گیاهی مناسب برای مدیریت زیستی فرسایشارائه گونه
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 ی و کشورغرب جانيگالز در استان آذربا زيآبخ و واحدهای کاری حوزه تيموقع -2 شکل

 

حوزه آبخيز گالزچای  گرافرتيهاهای آمبروترميک و منحنی -

 غربیآذربايجاناشنويه، 

 کشاورزی-اقلیمی و نقشه گرافرتیهاهای آمبروترمیک، منحنی

 برای آبخیز موردمطالعه تهیه شد. بر همین اساس برای تهیه نقشه

شده با استفاده از گرادیان تهیهدما و بارش  الیه کشاورزی،-اقلیمی

-Azardashtآبخیز ) های نزدیک به حوزههای ایستگاهاز داده

Abbanan Engineering Consulting Company, 2010 و الیه )

آمار و با استفاده از آمار شش تبخیر و تعرق نیز از روش زمین

 ایستگاه استخراج شد.

گالزچای اشنويه، کشاورزی حوزه آبخيز -نقشه اقليمی -

 غربیآذربايجان

ها در محیط های موردنیاز، این الیهبعد از استخراج تمامی الیه

و درنهایت نقشه  تلفیق گریکدی با ییایجغراف اطالعات سامانه

 کشاورزی حوزه آبخیز مطالعاتی تهیه شد. -اقلیمی

های آبخيز و نيازهای اکولوژيک ارزيابی تطبيقی ويژگی -

 غربیآذربايجانگياهی حوزه آبخيز گالزچای اشنويه، های گونه

های غالب حوزه که تاکنون اقدامی برای شناسایی گونهازآنجایی

آبخیز موردمطالعه صورت نگرفته بود، بنابراین با پیمایش میدانی 

های غالب گیاهی در هر یک از واحدهای کاری شناسایی گونه

-شی و نقشه اقلیمیشدند. درنهایت با توجه به وضعیت فرسای

های مناسب از حوزه آبخیز گالزچای اشنویه، گونه کشاورزی

گیاهان غالب بومی در آبخیز مطالعاتی برای مدیریت زیستی 

 فرسایش در حوزه آبخیز گالزچای اشنویه ارائه شد. 

 نتايج و بحث
ارائه رویکرد الگوی مدیریت زیستی در حوزه  باهدفپژوهش حاضر 

عنوان یکی از آبخیزهای شمال غرب ویه بهآبخیز گالزچای اشن

کشور انجام پذیرفت. نتایج نشان داد حوزه آبخیز گالزچای اشنویه 

دارای کاربری اراضی شامل جنگل، مرتع خوب، مرتع متوسط، 

مرتع فقیر، کشاورزی دیم، کشاورزی آبی، باغ و اراضی مسکونی 

  ( استخراج شد.2واحد کاری مطابق شکل ) 21است و تعداد 

در هر  BLMاز سوی دیگر نتایج تکمیل جدول ارزیابی 

وضعیت  ازنظرواحدهای کاری نشان داد حوزه آبخیز مطالعاتی 

فرسایشی در دو طبقه کم و متوسط قرار دارد که نتایج در جدول 

 یشیغالب فرسا یهاو رخساره( و نقشه وضعیت فرسایشی 2)

بر همین  است. شدهارائه( 4و   3) یهادر شکل یبمنطقه به ترت

ی با واحد کاری، تعداد شش واحد کار 21اساس از مجموع 



 1003 ...صادقی و همکاران: الگوی مديريت زيستی فرسايش خاک در  پژوهشی( –)علمی 

 

وضعیت فرسایشی  ازنظردرصد(  24یلومترمربع )ک 6/24مساحت 

 6/76ی با مساحت تقریبی واحد کار 15در طبقه کم و تعداد 

وضعیت فرسایشی در طبقه  ازنظردرصد(  76یلومترمربع )ک

مساحت آبخیز مطالعاتی  دهد اغلبمتوسط قرار دارند که نشان می

توان فرسایشی در مراحل ابتدایی فرسایش قرار داشته و می ازنظر

های زیستی وضعیت فرسایشی آن را بهبود بخشید با لحاظ روش

که نیازی به انجام اقدامات مکانیکی الزم باشد. در همین بدون آن

 BLM( نیز با استفاده از جدول ارزیابی 2005) Sadeghiراستا 

وضعیت فرسایشی واحدهای کاری حوزه آبخیز برهموم در  نقشه

های زیستی مدیریت استان مرکزی را تهیه و بر انجام روش

 .داشته استید تأکفرسایش خاک 

 

 غربیآذربايجانگالزچای اشنويه،  زيآبخ حوزه یکار یواحدها یبرا شدههيته BLM یابيارز -2 جدول

واحد 

 کاری

حرکت 

 خاک
 بقایای گیاهی

وضعیت سنگ و 

 ریزهسنگ

های مجسمه

 1فرسایشی

فرسایش 

 شیاری

شکل 

 آبراهه

فرسایش 

 آبکندی
 وضعیت فرسایشی جمع امتیازات

 متوسط 47 6 9 4 8 5 6 9 1

 کم 35 3 5 4 7 9 3 4 2

 متوسط 49 3 9 8 7 6 7 9 3

 متوسط 42 7 6 7 6 6 4 6 4

 متوسط 47 1 7 3 13 2 12 9 5

 متوسط 46 6 11 6 6 5 5 7 6

 متوسط 38 1 4 2 7 6 12 6 7

 زیاد 54 1 10 6 9 9 8 11 8

 کم 38 5 5 7 2 6 6 7 9

 کم 37 7 5 5 3 7 3 7 10

 متوسط 60 3 10 11 8 10 8 10 11

 متوسط 51 6 13 13 7 2 4 6 12

 متوسط 45 3 6 6 7 11 3 9 13

 متوسط 44 7 10 6 4 7 4 6 14

 کم 26 1 3 3 5 6 3 5 15

 متوسط 53 9 9 4 7 4 10 10 16

 متوسط 48 4 10 4 8 2 12 8 17

 کم 24 1 2 3 2 6 6 4 18

 متوسط 50 6 10 10 7 4 5 8 19

 متوسط 44 4 10 10 3 5 6 6 20

 متوسط 50 4 9 8 7 2 11 9 21

 

چنین منحنی آمبروترمیک و هایترگراف حوزه آبخیز هم

است.  شدهارائه( 6و  5های )یب در شکلبه ترتگالزچای اشنویه 

نتایج حاصل از بررسی منحنی آمبروترمیک و هایترگراف حوزه 

های خشک حوزه آبخیز دهد ماهمی آبخیز مطالعاتی نشان

. استر گالزچای اشنویه شامل خرداد، مرداد، شهریور و مه

چنین کشیدگی منحنی هایترگراف در هر دو جهت محورهای هم

عمودی و افقی بوده که بیانگر دامنه تغییرات بارشی و دمایی زیاد 

های گیاهی مناسب منظور انتخاب و ارائه گونهبه منطقه است.در 

کشاورزی شد. بر -با شرایط منطقه، اقدام به تهیه نقشه اقلیمی

 ازنظرکشاورزی حوزه آبخیز مطالعاتی  -اساس نقشه اقلیمی

 شدهارائه صورتبهشرایط دمایی، بارش و تبخیر و تعرق به نه طبقه 

ترین مساحت بندی شد. بر همین اساس بیش( تقسیم6در شکل )

درصد  34ج بوده که حدود کشاورزی در طبقه پن -طبقه اقلیمی

، 6، 5چنین چهار طبقه شود. هماز سطح حوزه آبخیز را شامل می

درصد از مساحت حوزه را تشکیل داده و باید در  87حدود  8و  7

 قرار گیرد.  موردتوجهریزی و مدیریت فرسایش برنامه
 

                                                                                                                                                                                                 
1 Pedestals  



 پژوهشی( –)علمی  1400 ، تير4، شماره 52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 1004

 

 
 غربیآذربايجانگالزچای اشنويه،  زيحوزه آبخ یشيفرسا یماينقشه س -3 شکل

 

 
 های غالب فرسايشی حوزه آبخيز گالزچای اشنويه، آذربايجان غربینمايی از رخساره -4شکل 

 مجسمه فرسايشی حرکت خاک فرسايش سطحی

 آبکندیفرسايش  ایآبراههفرسايش  شياریفرسايش 
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 غربیآذربايجانگالزچای اشنويه،  زيحوزه آبخ کيآمبروترم یمنحن -5 شکل

 
 غربیآذربايجانگالزچای اشنويه،  زيحوزه آبخ ترگرافيها یمنحن -6 شکل

 

کشاورزی، مساحت -در گام بعدی پس از تهیه نقشه اقلیمی

کشاورزی برای تعیین -های مختلف در طبقات اقلیمیکاربری

ن بذر مصرفی استخراج شد. بر همین و میزا کشتقابلمساحت 

اساس با توجه به شرایط منطقه و پوشش گیاهی متراکم مراتع 

شد و  نظرصرفخوب، از انجام اقدامات مدیریت زیستی فرسایش 

قرار  مدنظرفقط در مراتع متوسط و ضعیف انجام اقدامات زیستی 

 ,Mesdaghi, 2010; Azarnivand & Zare- Chahouk)گرفت 

2012; Moghadam, 2015.)  در همین راستا خصوصیات خاک

 مدنظرمراتع متوسط و ضعیف نیز برای اجرای اقدامات زیستی 

 .Zabihi Silabi et al قرار گرفت. بر همین اساس طی پژوهش 

 هاییکاربر یمنطقه برا یاراض یتقابل یابیبر ارز یمبن (2020)

 یتیمحدود گونهیچموردمطالعه ه، خاک منطقه مختلف یاراض

موارد مرتبط  یرسا و یماده آل یدیته،اس ی،ازلحاظ بافت خاک، شور

های ( به تفکیک رده3در جدول ). مرتع ندارد یدر خصوص کاربر

کشاورزی آبخیز مطالعاتی مساحت کاربری -در نقشه اقلیمی همگون

هکتار از سطح  6570(، 2است. بر اساس نتایج جدول ) شدهارائهموجود 

درصد( قابلیت انجام مدیریت زیستی فرسایش  64مطالعاتی ) حوزه آبخیز

 .را دارد 

ی اقدامات اجراقابلپس از مشخص شدن میزان مساحت 

از  آمدهدستبهیت طبق نتایج درنهازیستی برای مهار فرسایش، 

نقشه وضعیت فرسایشی، منحنی آمبروترمیک، هایترگراف و نقشه 

های مناسب برای گونهکشاورزی حوزه آبخیز گالزچای، -اقلیمی

در  شدهارائههای غالب مدیریت زیستی فرسایش از بین گونه

( انتخاب و بر اساس دوره فنولوژیک گیاهی، میزان 4جدول )

بارش، ارتفاع مناسب، مقدار بذر و نحوه کاشت برای هر طبقه در 

 ,Taylor, 1999; Saboohi & Baraniاست ) شدهارائه( 5جدول )
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2016; Ghanbari et al., 2014; Nasrabadi et al., 2017; 

Shirmardi et al., 2018.) انجام با رودمی انتظار رو همین از 

 هایگونه کاشت ازجمله فرسایش زیستی مدیریت اقدامات

با  مطالعاتی، آبخیز از درصد 64 در منطقه شرایط با متناسب

 افزایش ترسیب کربن و تثبیت نیتروژن، حاصلخیزی خاک را افزایش و

 . ابدی کاهش ریگچشم طوربه شیفرسا زانیم
 

 غربیآذربايجانی، گالزچا زيحوزه آبخ یکشاورز-یمينقشه اقل -7 شکل

 

 یغربجانيآذربا ه،ياشنو یگالزچا زيآبخ حوزه یکشاورز-یمياقل یهامختلف )هکتار( در رده یهایکاربر وسعت -3 جدول

 یکاربر
 یکشاورز یمیاقل طبقه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0/00 0/00 223/4 0/00 110/57 0/00 0/00 9/44 0/00 آبی زراعت

 0/00 0/00 131/15 0/00 301/43 0/00 0/00 10/52 2/06 دیم زراعت

 0/00 0/00 127/23 0/00 33/95 0/00 0/00 15/86 6/06 باغ

 184/74 960/87 58/65 270/61 201/35 182/85 105/42 3/73 10/6 غنی مرتع

 243/3 807 324/94 1418/52 918/64 0/00 6/51 223/82 110/2 متوسط مرتع

 0/00 159/62 397/58 87/78 1783/28 0/00 0/00 64/95 24/81 ضعیف مرتع

 57/69 219/67 23/95 103/09 88/14 0/62 3/83 10/5 20/11 جنگل

 0/00 0/00 51/94 0/00 0/27 0/00 0/00 11/72 0/00 مسکونی

 243 966/6 722/5 1506 2702 0/00 6/5 289 135 کشت زیر اراضی

 

 

 

 

 یغربجانيآذربا ه،ياشنو یگالزچا زيآبخ حوزه در، وسط و بومادران، چپ( ريپن ريش)گون، راست؛  غالب یاهيگ یهاگونهبرخی  نمايی از  -8شکل 
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 یغربجانيآذربا ه،ياشنو یگالزچا زيآبخ حوزه در غالب یاهيگ یهاگونه مشخصات .4 جدول

 یفارس نام یعلم نام منطقه یستیز و یکیزیف یهایژگیو

 میاقل خشکمهین و سرد

Achillea millefolium L. بومادران 

 )متر( ارتفاع 900-2500

 (گرادیسانت)درجه  دما 10-22

 (متریلی)م بارش 350

کوهستان رشد  یدر دشت و نواح ،یاهتبو مهیو ن یاصورت بوتهچندساله به یاهیگ

 است. ریت انیتا پا بهشتیاواخر ارد ی. گلدهکندیم
 یفنولوژ

اقلیم خاصی نیاز ندارد و مقدار باالیی از عناصر اصلی شامل ازت، فسفر و برای رشد به 

 ,.Ghanbari et alدهد )پتاسیم در گیاه وجود دارد که حاصلخیزی خاک را افزایش می

2014.) 

نقش حفاظتی در کاهش 

 فرسایش
  

 میاقل سرد خشک

Stachys inflata benth 
 پولک 

 )متر( ارتفاع 1600-1800

 (گرادیسانت)درجه  دما 4-30

 (متریلی)م بارش >200

 یفنولوژ فصل بهار است. یدهو گل یشیرو مرحله

های مختلف رشد کرده، با ایجاد پوشش در سطح زمین باعث حفظ در ارتفاع و اقلیم

 ,Salehi & Kalvandi) استدارویی باال باارزشهای چنین از گونهشود. همخاک می

2020 .) 

حفاظتی در کاهش نقش 

 فرسایش
  

 میاقل یاستپمهین و معتدل

Bromus tomentellus یعلف جارو 

 )متر( ارتفاع 2300-3300

 (گرادیسانت)درجه  دما -25-40

 (متریلی)م بارش 510-600

تا اواسط  بهشتیارد لیاوا یدهمرحله گل ن،یاز اواسط اسفند تا اواخر فرورد یشیرو مرحله

 خرداد است.
 یفنولوژ

ها در پایین ساقه و پوشاندن خاک چنین تجمع بخش اعظم برگهای متراکم و همریشه

 (.Shirmardi et al., 2018شود )باعث کاهش هدررفت خاک و فرسایش می

نقش حفاظتی در کاهش 

 فرسایش
  

 میاقل خشکمهین سرد

Agropyron tauri یگندم چمن 

 )متر( ارتفاع 800- 2600

 (گرادیسانت)درجه  دما -20 -38

 (متریلی)م بارش >400

 یفنولوژ تا اواخر بهار است. زییپا لیرشد از اوا مراحل

ای افشان و انبوه به پایداری ساختمان خاک و کاهش هدررفت خاک وجود سیستم ریشه

 (.Karimzadeh et al., 2013کند )کمک می

کاهش نقش حفاظتی در 

 فرسایش
  

 میاقل معتدل مناطق

.Galium verum L ریپن ریش 

 )متر( ارتفاع 1400-1800

 (گرادیسانت)درجه  دما -5 -32

 (متریلی)م بارش >250

 یفنولوژ صورت دوساله است.خاص به یطیمح طیتابستانه، در شرا ایزمستانه  سالهکی

 ,Taylorبخشد )حاصلخیزی خاک را بهبود میبا افزایش نیتروژن و فسفر در خاک 

1999.) 

نقش حفاظتی در کاهش 

 فرسایش
  

 میاقل یاستپمهین و یاستپ مراتع

Agropyron desertorum 
 یگندم علف

 یابانیب

 )متر( ارتفاع 2000-2700

 (گرادیسانت)درجه  دما -20 -40

 (متریلی)م بارش >200
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 یغربجانيآذربا ه،ياشنو یگالزچا زيآبخ حوزه در غالب یاهيگ یهاگونه مشخصات .4 جدول

 یفارس نام یعلم نام منطقه یستیز و یکیزیف یهایژگیو

 اسفند اواسط یشیروو سرما، رشد  یمقاوم به خشک اریو بس یدائم ،یادسته یستیز شکل

 اواسط یبذرده خرداد، اواسط تا بهشتیارد اواخر یگلده شروع ن،یفرورد دوم مهین تا

 است. ریت اواسط تا خرداد اواخر بذر زشیر و ریت اواسط تا خرداد

 یفنولوژ

رسد و باعث تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش عمق ریشه به بیش از دو متر می

 & Alderson) استسالی از صفات مطلوب گیاه چنین تحمل به خشکشود، هممی

Sharp, 1994; seyedmohammadi et al., 2011.) 

نقش حفاظتی در کاهش 

 فرسایش
  

 یغربجانیآذربا ه،یاشنو یگالزچا زیآبخ حوزه در غالب یاهیگ یهاگونه مشخصات .4 جدولادامه 

 میاقل مرتفع یهاکوه و خشک یهاجنگل ، یاستپمهین ،یاستپ

Astragalus ascendes گون 

 )متر( ارتفاع 1100 -4000

 (گرادیسانت)درجه  دما 10-15

 (متریلی)م بارش 150-500

 یفنولوژ است. یکوتاه و بالشتک یابوته صورتبه

 جادیا خاک حفاظت یبرا مناسب پوشش اهیگ یبالشتک فرم کربن، یباال ریمقاد بیترس

 (.Vahabiet al., 2007; Saboohi & Barani, 2016) کندیم
قش حفاظتی در کاهش ن

 فرسایش
  

 میاقل سرد و فراسرد خشک،مهین

Melica persica یرانیا یکایمل 

 )متر( ارتفاع 1600-1800

 (گرادیسانت)درجه  دما 5-15

 (متریلی)م بارش 125 – 600

 لیتا اوا بهشتیاواسط ارد یمرحله بذرده بهشت،یاسفند تا اواخر ارد لیاوا یشیرو مرحله

 خرداد است.
 یفنولوژ

های میکروریزا باعث تثبیت چنین همزیستی با قارچهای افشان و متراکم و همریشه وجود

 (.Zarif Ketabi et al., 2010 ) شود خاک می

نقش حفاظتی در کاهش 

 فرسایش
  

 

 غربیآذربايجانگالزچای اشنويه،  زيآبخ حوزه در شيفرسا یستيز تيريمد یبرا یشنهاديپ یاهيگ یهاگونه -5 جدول

 کشاورزی-رده اقلیمی بذر )کیلوگرم در هکتار( نوع کشت نام علمی نام فارسی

 7، 2، 1 5-4 ریزوم Achillea millefolium بومادران

 9، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 105 بذرکاری Agropyron desertorum علف گندمی بیابانی

 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 10-6 بذرکاری Agropyron tauri چمن گندمی

 1  بوته کاری و ریزوم Galium verum شیر پنیر

 7، 1  بذرکاری Melica persica kunth ملیکای ایرانی

 5 5-4 بذرکاری Stachys inflata benth پولک

 

 گيرینتيجه
و  و آب یابی به مدیریت پایدار منابع خاکدر راستای دست

های سازگانو بوم احیا خاک رویکرد ،جلوگیری از اتالف آن

ی اراضی بهسازهای سازگار و آوریفن کارگیریو به شدهبیتخر

های ها روشمنظور نیل به این رویکردبه رو نیهموجود دارد. از 

های زیستی شامل مدیریت پوشش گیاهی روش ازجملهمختلفی 

های مناسب برای های مختلف با ویژگیو از طریق کاشت گونه

بهبود ورزی و خاکمناسب  یهاسامانهاجرای و حفاظت خاک 

های زیستی که روشطوری. بهزراعی وجود دارد یهاسامانه

کارهای مناسب در مراحل ابتدایی مدیریت فرسایش از راه

شود و علمی کاربردی و ترکیبی از مفاهیم فرسایش تلقی می

زیستی برای مدیریت و مهار فرسایش، ساختاری، زیستی و محیط

یک  اتخاذ. در همین راستا پژوهش حاضر با استرسوب و رواناب 

زیستی فرسایش مبتنی بر وضعیت فرسایشی و رویکرد مدیریت 

های مناسب با شرایط کشاورزی و انتخاب گونه -شرایط اقلیمی

منطقه در حوزه آبخیز گالزچای اشنویه انجام شد. نتایج پژوهش 

 64ی تنها موردبررسحاضر نشان داد که با استفاده از رویکرد 

 ملهازجنیازمند اقدامات زیستی  موردمطالعهدرصد از منطقه 

بهبود وضعیت  باهدفهای گیاهی بومی منطقه کاشت گونه

تحلیل اثر اتخاذ  اگرچهاست  به ذکرالزم  .استفرسایشی منطقه 
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رویکرد مدیریت زیستی فرسایش بر بهبود وضعیت فرسایشی 

 تر و گستردههای بیشآبخیز مربوطه نیازمند تحلیل و بررسی

عنوان ابزار به تواندحال نتایج پژوهش حاضر میینباااست، 

مدیریتی مناسب با رویکردی زیستی در مدیریت مسائل حاکم بر 

های آبخیز در سراسر کشور توسط مدیران، منابع خاک و آب حوزه

 قرار گیرد. مدنظرگذاران یاستسریزان و برنامه

 گزاریسپاس

ین زکی، خانم مهندس آزاده ام یّدسنویسندگان از آقای مهندس 

کرد و خانم مهندس خدیجه حاجی دانشجویان دکتری علوم کاتبی

و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس برای در اختیار قرار 

 .دارند رایاز کمال تشکر و قدردانی ن موردهای دادن داده

   "هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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