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  چکیده
  

هاي انسان  هاي طبیعی قرار دارد و از سوي دیگر از فعالیت فرسایش خاك هر محل از یک سو، تحت تاثیر ویژگی
ها و سازندهاي حساس به  و فرسایندگی زیاد آب، وسعت زیاد خاكاي  مدیترانهنظام بارشی . پذیرد تاثیر می

ها شماري از عوامل طبیعی  ناهمواريفرسایش، پوشش گیاهی طبیعی تنک در بسیاري از مناطق کشور و شرایط 
کشور  آبی ناشی از دخالت انسان در سطح فرسایش عمده عوامل. مهم موثر بر فرسایش خاك در ایران هستند

استعداد و عمدتاً  و مطابق صحیح استفاده توان در عدم شود را می خاك اطالق می فرسایش تشدیدي که به آن
اي است  غییرات وسیع کاربري اراضی و از بین بردن پوشش سطحی پدیدهت. کرد ارائه راضیابیش از ظرفیت از 

زارهاي کم بازده  رویه مراتع و شخم دیم مواردي از قبیل چراي بی. توان مشاهده کرد که در جاي جاي کشور می
ن و سازي، احداث ساختما هاي عمرانی نظیر جاده برداري کشاورزي و منابع طبیعی و اجراي پروژه در حیطه بهره

ضعف قوانین مصوب . کند کاوي بدون لحاظ اصول حفاظت خاك به طور روزافزونی فرسایش را تشدید می معدن
مجموعه در این مقاله، . مشکالت اضافه شود ها نیز باید به این در زمینه حفاظت خاك و عدم اجراي صحیح آن

  .است عوامل موثر بر فرسایش آبی در کشور به طور خالصه بررسی و تحلیل شده
  

  .کننده تشدید عوامل طبیعی، عوامل :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

هاي سطحی،  فرسایش آبی از جمله فرسایش
میلیون  120اي در بیش از  هاي توده آبکندي و حرکت

هاي بین آنها غالب  نی و دشتهکتار از مناطق کوهستا
برآوردهاي مختلفی از مقدار فرسایش در ایران .است

دست  ن بهوجود دارد و هنوز اجماع کاملی در خصوص آ
چه کارشناسان بر آن توافق  با این همه، آن. استنیامده

فرسایش در ایران از حد مجاز دارند، فزونی مقدار 
ادامه این وضعیت به سیر قهقرایی محیط زیست، از .است

بوم، تهدید امنیت غذایی و حتی زیستتعادل خارج شدن 
است شدهدر این مقاله تالش . شود استقالل کشور منجر می

عوامل موثر بر فرسایش آبی و رسوب با اتکا به 
هاي اجتماعی در دو  هاي انجام شده و تحلیل پژوهش

  . قسمت عوامل طبیعی و انسانی مرور شود
  

 در ایران خاك فرسایش  عوامل طبیعی موثر بر

 ایران، سرزمین اي از عمده نظام بارشی بخش

؛ که در آن )1378؛ جاماب، 1371خلیلی،(اي است  مدیترانه
جوي در دوره رشد گیاه ناچیز هاي  مقدار ریزش

وقوع بارش در دوره غیر رشد و یا اوایل رشد که .است
، از دالیل مهم  گیاه سطح زمین را به خوبی نپوشانده

 در این میان، مناطق اقلیمی. فرسایش آبی در ایران است

درصد مساحت کشور  90ک که قریب خش  خشک و نیمه
 به نسبت تري شکننده شناختیبوم پوشانند؛ وضعیت را می

در صورت تخریب پوشش . دارند رویه ي بیها برداري بهره
 نیازمند زمانی طبیعی، استقرار و گسترش مجدد گیاهان،

  ). 1371خلیلی، (تر است  طوالنی
 حذف پوشش ،مرطوب و مرطوب نیمه در اقالیم

 فرسایش براي را شرایط ي تند،ها به ویژه در شیبگیاهی 

هاي اول پس از حذف گیاهان  به ویژه در سال آبی شدید
 وضعیت ایران بنابراین، شرایط اقلیمی. آورد به وجود می

را  عمده سطح کشور آبی در براي فرسایش مناسبی بالقوه
  مثالی از شدت فرسایش و رسوبگذاري . استکرده فراهم

  

  
عمق هشت متري قبور سه هزار ساله کشف شده  در ایران،

، ز مردگانهایی ا نمونه. در محوطه مسجد کبود تبریز است
هاي آبرفتی ریز و درشتی که در  الیهبه موزه انتقال یافته و

سازي شده شبیهگذر زمان آن را پوشانیده؛ در موزه تبریز 
  ).1(شکل  2است

اگر عمق تدفین دو متر در نظر گرفته شود؛ 
وبگذاري بیش از شش متر طی سه هزار سال، حکایت رس

از وضعیت حاد فرسایش و رسوبگذاري در شرایط مناطق 
باید توجه داشت که فرسایش و . نیمه خشک کشور دارد

هاي گذشته عمدتا ناشی از شرایط  رسوبگذاري در دوره
زیرا، فرسایش تشدیدي ناشی از رشد . استبودهطبیعی 

ه سده اخیر و عمدتا پس از جمعیت در ایران مربوط ب
   .اصالحات ارضی است

  
  شده يساز هیشب یآبرفت يها هیال - 1شکل 

  جانیهزار ساله در موزه آذربا سه يها اسکلت کشف محل
  )مهر يخبرگزار ازعکس (

  
؛ 1386 ،یخانمیحک(باران  یندگیفرسا یبررس

 هیکه سه ناحدهد  ینشان م )1392کامی و همکاران،  نیک
باران را  یشیمقدار قدرت فرسا نیشتریدر کشور ب

شمال و ارتفاعات  یساحلنوار مشتمل بر  ،هیدو ناح.دارند
 هیناح زیاد یندگیفرسا ،که یدر حال .زاگرس پرباران هستند

                                                        
 .وسیله بازدیدکنددگان ممنوع است برداري به مشاهده شخصی؛ عکس -  2
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 لیبه دل ؛جنوب کشور واقع است یسوم که در نوار ساحل
در سایر مناطق نیز  .باشد یکوتاه مدت م دیشد يها بارش

   .شود وقوع رگبارهاي کوتاه مدت فرساینده مشاهده می
، )1362(مثال مطابق گزارش ملکوتی و نوروزي 

دقیقه در مورخ  پنجمتر باران در  میلی 21نزول 
شدت (ثبت شده در ایستگاه سد امیرکبیر  28/2/1362

به سیل مخربی در حوزه ) متر بر ساعت میلی 250تقریبی 
هکتاري مشرف به مخزن سد منجر شده که  3100فرعی 

  . استداشتهفرسایش و تخریب زیادي نیز در پی 
هاي مختلف از  زمین از دیدگاه پستی و بلندي

هاي جوي، سرعت رواناب، عمق و  جمله تاثیر بر پدیده
خصوصیات خاك و کاربري بر فرسایش اثر 

جزء  ،بزرگ يها ها در اغلب حوضه سرشاخه.گذارد می
در . هستند بیمحسوب شده و پرش یعات فوقانارتفا

مناطق کوهستانی بسیار مرتفع ایران به ویژه در اقالیم 
دلیل عدم تکامل پروفیل خاك و  خشک، به خشک و نیمه

عمق هستند و  ها کم هاي سنگی، خاك زدگی وجود برون
فاموري و (ها وجود دارد مقدار خیلی زیاد سنگریزه در آن

و سخت بودن  ییهواوآب طیراش رایز ،)1358دیوان، 
باعث محدود شدن  ،سازنده ارتفاعات يها جنس سنگ

بزرگ را  يها حوضه یانیمنطقه م. شود یم يسازخاك
  . است  دهیها پوشان تپه معموالً

 ایو  مید يکاربر يبرا شتریب ینوع اراض نیا
مورد استفاده قرار و بعضا براي کارهاي عمرانی دام  يچرا

ها داشته  نسبت به سرشاخه يتر میمال بیش رایز، رندیگ یم
ها در  رودخانه. دندار يتر قیعم و اغلب خاك نسبتاً

عبور  یهاي آبرفت از دشت عمدتاً ،ابیقسمت پا
انواع  يمناسب براو داشته  یکم بیش یاراض نیا.دنکن یم

 یو عمران) به شرط وجود آب( يکشاورز يها تیفعال
و بلندي و ضخامت  با توجه به شرایط پستی. دنباشیم

خاك و همچنین شدت کاربري، مناطق میانی بیشتر در 
هاي بدون  دشت. معرض فرسایش آبی قرار دارند

ناهمواري به ویژه در مناطق خشک مستعد فرسایش آبی 
  .هستد

 ،ها ها و سنگ خاك شیبه فرسا تیاز نظر حساس
مقاومت کم تا خیلی  ،هاي سطحی درصد سازند68حدود 

وهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، پژ(دنکم دار
 بالغ بر ،یادشدهها از وسعت  با کسر مساحت دشت.)1386

ها،  از مارن ي متشکلبه سازندها ربوطم ماندهیدرصد باق20
 يمورفولوژ شود که معموالً یم ییایدر يها لتیها و س لس

این گونه سازندها، به . دنآور یرا به وجود م يتپه ماهور
طور طبیعی مستعد فرسایش هستند و نقش زیادي در 

پژوهشکده حفاظت خاك و . تولید رسوب دارند
کرت  13مقدار تلفات خاك از ) 1392(آبخیزداري

 34تا  12فرسایش احداث شده روي اراضی مارنی را بین 
  . تن در هکتار در سال گزارش کرده است
یري شده در گ در مقابل، فرسایش اندازه

هاي مرتعی و دیم کشور، اکثرا کمتر از یک تن در  کرت
طور قطع، میزان فرسایش کل با  به. باشد هکتار در سال می

ها بسیار بیشتر  لحاظ فرسایش خندقی در این نوع سازند
یافته از سازندهاي شور  گذاري مواد فرسایشرسوب. است

فیت خاك اراضی پایین دست سبب کاهش کی
اي از یک سازند مارنی تخریب  نمونه) 3(کل ش.شود می

  .دهد شده را نشان می
  

  عوامل انسانی تشدید کننده فرسایش
عنوان زیر مورد بحث قرار  پنج این عوامل تحت         

  :گیرد می
 تشدید بر مؤثر عام ياقتصاد-اجتماعی هاي چالش*

  خاك فرسایش
  زراعی اراضی در فرسایش تشدید بر موثر عوامل*
  طبیعی منابع اراضی در فرسایش تشدید بر موثر عوامل*
  یعمران يها تیفعال در حفاظتی کردیرو فقدان*
 در ها يگذارسیاست و نیقوان ،یفرهنگ مسائل نقش*

  خاك حفاظت و شیفرسا
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  )عکس از نویسنده(در منطقه دهلران سازند مارنی با فرسایش شدید  - 2شکل 

  
 برتشدیدفرسایش عام مؤثر ياقتصاد- اجتماعی هاي چالش

  خاك
 ایجاد عوامل تواند یکی از رشد جمعیت می

افزایش جمعیت و  با. باشد خاك در منابع ناپایداري
همچنین ارتقاء سطح زندگی مردم، احتیاجات انسانی به 

 این اکثر تأمین که آنجا از. یابد صورت تصاعدي فزونی می

 صورت طبیعت از برداري بهره از طریق نوعی به نیازها

اراضی و در نتیجه  منابع و طبیعت بر فشار گیرد؛ می
افزایش جمعیت در  گاه. شود روز بیشتر میبهروزفرسایش 

هاي خارجی  مهاجرت. مهاجرت است یک محل ناشی از
 میزان منابع، و بین جمعیت تعادل زدنهمبرو داخلی نیز با 

  . دهند می افزایش را اراضی منابع بر فشار
 مدتی در مهاجران افغانی که مثال، عنوان به

شرق کشور در ناحیه  مرزي در مناطق 70و  60هاي  دهه
 از بسیاري بودند؛ آهنگران واقع در خراسان جنوبی متمرکز

 در حتی مصرف و سوخت براي را مرتعی يها بوته
 هاي در قالب طرح( کاشت دست هاي جنگل مواردي

  .کردند را نابود) زدایی بیابان

  
 معیشت شیوه و اشتغال وضعیت از سوي دیگر،

 تخریب بر مؤثر اجتماعی عوامل جمعیت نیز از جمله

 روند زمین، بر با مرتبط يها فعالیت اصوال،. است اراضی

توان  بنابراین، می. دارند بیشتري تأثیر سرزمین تخریب
 نسبت به(بیشتري  شاغلین که نتیجه گرفت مناطقی

 يها سایر بخش و کشاورزي در بخش) فعال جمعیت

  .بیشتري هستند تخریب در معرض ،دارند زمین با مرتبط
مدیریت روستایی  سنتی نظام فروپاشی از پس

 و دولتی مدیریت و جایگزینی) به بعد 1341ي ها سال از(
 در قدرت مراتب روستایی، سلسله در مناطق دولتی نیمه یا

 تحوالت دلیل به. شد دگرگون به طور اساسی روستاها

 سنتی ساختار ارضی، اصالحات جریان در آمده پیش

 داد و دست از را قابلیت خود و جایگاه مدیریت روستا

باللی (بود مکانیکی  بینی نجها که متکی به جدید مدیریت
مشکالت . به تدریج جایگزین آن شد) 1389و همکاران، 

طی نیم قرن اخیر از یک سو و  روستا مدیریت در
جایگزینی نیروي کار محدود غیرماشینی با قدرت تراکتور 

بازي  به همراه تاثیر بورس) 1388شریفی، (از سوي دیگر 
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 تعیین سازي، تأثیر زمین با هدف تغییر کاربري به ساختمان

  . استداشته زمین تخریب روند اي در کننده
 روستاها از زیادي تعداد اگرچه در حال حاضر،

 اي پاره دلیل به اند؛ شده برخوردار شورایی مدیریت از

 اختیارات و وظایف با شوراها ناآشنایی مانند مشکالت

 بودن نامشخص و منابع طبیعی حوضه در خود قانونی

 پیگیري و نظارت ریزي، برنامه فرآیند در ها آن جایگاه

 انجام و نقش ایفاي براي الزم از کارآیی مربوطه، مسایل

به این ). 1388شریفی، (نیستند برخوردار خود وظایف
هاي شخصی در تملیک غیرقانونی  مشکل، باید سودجویی

شبکه رسد که  به نظر می. ها اضافه شود و تغییر کاربري
 و فرهنگ یحکمران ،يفناور اي از سه عامل دهیدرهم تن

 برداري نادرست از در بهره )1390باللی و همکاران، (

ها موثر  ن ها و تخریب آ جنگل و مراتع خاك،و  آب منابع
  . باشند

  
  عوامل موثر بر تشدید فرسایش در اراضی زراعی 

زیرکشت   هاي زراعی، اراضی دیمدر زمین
نقش بیشتري در ایجاد  ،غالت و سایر محصوالت مشابه

 سطح که هاي آیش، سال اصوال در. فرسایش آبی دارند

 بیشتر در ها خاكاست؛  پوشش فاقد زمین شخم خورده و

به دلیل تاثیر عواملی از . باشند می فرساینده عوامل معرض
چرانیدن یا سوزاندن بقایاي گیاهی و  قبیل خشکسالی، 

عدم استفاده از کودهاي دامی، پوشش حفاظتی زمین تقلیل 
شخم در . شوند بیشتري می فرسایش دچار ها یافته و خاك

ه فرسایش جهت شیب یکی از عوامل اصلی تشدید کنند
بندي اراضی  این موضوع، تاحدي به وضع قطعه. آبی است

  .شود می و سطح پایین آموزش روستائیان مربوط
مالحظه کردند در ) 1384(کامی و همکاران  نیک

درصد، نسبت فرسایش خاك دههایی با شیب حدود  کرت
برابر تیمار با شخم  دهدر تیمار شخم جهت شیب حدود 

مناطق  در تندتر شدن شیببا . عمود بر شیب است
اثر تغییر کاربري اراضی . یابد می شدت فرسایش کاري، دیم

هاي تند  ویژه در شیب طبیعی به دیم بر فرسایش به منابع

بازده با تغییر  زارهاي کم دیم گسترش. نباید فراموش شود
-وکشتو  ها در مناطق نیمه خشک کاربري مراتع و جنگل

درختان جنگلی انبوه در  قطعهاي پرشیب با  کار در دامنه
  .مال حتی بدون سکوبندي معمول استمناطق مرطوب ش

مقایسه مقادیر تلفات خاك بین مراتع و 
دهد  زارها، افزایشی تقریباً هفت برابري را نشان می دیم

مقدار ). 1392پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، (
آهن در جهت شیب  فرسایش ناشی از هر بار شخم با گاو

است شدهگیري  تن در هکتار اندازه 50حدود  در
رغم تاکید بر عدم به). 1391زاده و همکاران،  اهللا لطف(

کاري عملی براي قانونمند  هاي تند، تا کنون راه شخم شیب
کردن و مهار این پدیده مخرب در سطح کشور یافت 

  . استنشده
 اگرچه آمار و ارقام مدونی در ارتباط با وضعیت

باغات کشور وجود  و دایمی يها کشت در فرسایش
توان اظهار  دلیل عدم شخم ساالنه، می ندارد، با این همه به

داشت که شدت فرسایش در این اراضی کمتر از دیمزارها 
 روي باغات ه برخی ازعرص گرفتن قرار که، هرچند. است

 مقابل فرسایش در را ها دار، آن شیب اراضی
عدم توجه به زهکشی . استساختهپذیرتر  آبی،آسیب

هاي مازاد در مزارع آبی به ویژه در حاشیه  صحیح آب
ترین دلیل توسعه  ها و آبکندهاي قدیمی، مهم رودخانه

هاي  فرسایش آبکندي در مناطق کم شیب و حرکت
فرسایش ).1388صوفی، (دار است  اراضی شیباي در  توده

ی را به اي، زمین زراعت هاي توده اي و حرکت کنار رودخانه
 . کند طور کامل از حیز انتفاع خارج می

  
  عوامل موثر بر تشدید فرسایش در اراضی منابع طبیعی

ها، مراتع و  طبیعی مشتمل بر جنگل اراضی منابع
پوشاند  درصد سطح کشور را می90اراضی بیابانی قریب 

  .)1381ها، مراتع و آبخیزداري،  سازمان جنگل(
از ظرفیت چوب و برداري غیرعلمی و بیش  بهره

 با.ید فرسایش در این اراضی شده استعلوفه، سبب تشد

عشایري و  جامعه در مدیریت سنتی نظام فروپاشی



  در ایرانآبی خاك مروري بر عوامل موثر بر فرسایش / 22
رقابتی و  صورت به منابع طبیعی از برداري بهره روستایی،

فرسایش ،ها که سیر قهقرایی این عرصه ،آمددراي  رویه بی
ییر از سوي دیگر، تغ). شریفی(داشتپیبیشتري را در 

هاي  گسترده کاربري مراتع به صورت واگذاري به دستگاه
رسمی  به انحاء  دولتی و خصوصی و یا به صورت غیر

ویژه مراتع  به(مختلف، سبب حذف بخشی از مراتع
گردیده و این موضوع، با تاثیر بر برنامه زمانی ) بند میان

کوچ عشایر سبب تشدید فشار بر مراتع ییالقی و قشالقی 
شود  مراتع حریم روستایی، به مراتعی اطالق می .استشده

  . گیرند هاي روستایی قرار می که مورد چراي دام
 دام در این دسته از مراتع بدون مفرط اثر چراي

هاي لخت با  ظرفیت مرتع به صورت دامنه رعایت
مسیرهاي متعدد حرکت دام یا میکروتراس، از تعادل 

ضریب رواناب و  هاي طبیعی با افزایش خارج شدن آبراهه
  . شود ها مشاهده می خندقی شدن مسیر آن

 تخریب در نیز گريو اجتماعی دی فنی ابعاد

بودن منابع طبیعی، سبب ) دولتی(ملی . دارند مراتع نقش
برداران در استفاده پایدار از مراتع و  توجهی بهره بی

) بردار و نه بهره(چه، اصوال مالک . استشدهها  جنگل
نسبت به حفظ و نگهداري زمین احساس مسئولیت 

از طرف دیگر، دولت فاقد توان نظارتی و تعاملی . کند می
هاي  واگذاري عرصه. الزم براي نگهداري این اراضی است

فصل مشکل ممیزي مراتع در وحلمنابع طبیعی به مردم و 
 سبب افزایش احساسنشده،  ممیزي مرتعی اراضی

و در نتیجه  مرتعو بهبود وضعیت  مرتع به دار دام دلبستگی
داران نقش دام آموزش و ترویج. شود هش فرسایش میکا

  . برداري از مراتع دارد مهمی در بهبود بهره
  

  هاي عمرانی  فقدان رویکرد حفاظتی در فعالیت
سازها و وساختکاوي،  خاك در ارتباط با معدن

هاي منابع طبیعی دچار فرسایش و  حضور صنایع در عرصه
 صورت ویژه به معادن به طورکلی،به. شود تخریب می

بر معادن، در عالوه. کنند خاك را تشدید می روباز فرسایش
هاي  در اغلب پروژه ول حفاظت خاكاصبسیاري موارد 

-برداري و خاكخاك. شود سازي کشور رعایت نمی راه

که  سازي همچنین عبور و مرور وسایط نقلیه راه ریزي و
بین رفتن  باعث از ؛دکنن طول اجراي پروژه تردد می در

آن به  شدن تر پذیر و حساس آسیب ،طبیعی شرایط
فرسایش خاك نظیر باران و تشدید  هاي طبیعی محرك
اي  که نمونه) 1391خدري و جافریان،  عرب(شود می منطقه

  . شود می مالحظه )4(از آن در شکل 
احداث راه موجب تغییرات اساسی دائمی در 

گیاهی طبیعی،  هاي حاشیه جاده، حذف پوشششیب دامنه
ها با متمرکز افزایش مصنوعی سطح آبخیز برخی از آبراهه

-محل احداث پل(هاي سطحی در یک نقطه نمودن جریان

ها و تشدید فرسایش در محدوده و مسیر احداث جاده) ها
هاي  اغلب پروژه در خاك اصول حفاظت رعایت. شودمی
همچنین، . گیرد ندرت مورد توجه قرار میبهسازي  راه

هاي گسترده ناشی از اقدامات  ریزيها و خاك برداريخاك
، تغییر کاربري )1385امامی، (سازي  عمرانی نظیر جاده

اراضی و در نظر نگرفتن پتانسیل لغزشی در ایجاد 
، از عوامل موثر بر تشدید هاي روستایی گاه سکونت
  . اند اي در کشور شناخته شده هاي توده حرکت

سـازي، احـداث    هـاي رسـمی راه   بر پروژهعالوه
هاي نفـت،   هاي انتقال نیرو، لوله هاي دسترسی در پروژه راه

بـرداري از   هاي احیاء منابع طبیعی، بهـره  گاز و آب، پروژه
هاي اختصاصی ویالها و نظایر آن را نیز باید به  جنگل، راه

-قـرار عنوان منابع فرسایش و تولید رسوب مـورد توجـه   

هـا کمتـر از    اظتی در احداث این نوع جـاده اصول حف.داد
مشـکل دیگـر   . شود سازي رعایت می هاي رسمی راه پروژه

ها و سـایر   رویه خودروها به ویژه در دشت تردد زیاد و بی
تواند به فرسـایش آبـی منجـر     اراضی مسطح است که می

هاي یک خودرو ممکن اسـت   خط کم اهمیت چرخ. شود
اي از ریزگـرد را   تـوده اي از فرسـایش آبکنـدي یـا     شبکه

به این موضوع باید توسعه سریع مسیرهاي . گسترش دهد
سواري در مجاورت شهرهاي بـزرگ و   نوردي و موتورکوه

اثر آن بر فشرده شدن خاك، افـزایش ضـریب روانـاب و    
ــرد   ــافه کـــــ ــایش را اضـــــ ــا فرســـــ .متعاقبـــــ
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  )عکس از نویسنده(در شهرستان برازجان  در دست ساختفرسایش شیاري شدید در حاشیه جاده  - 3شکل 
  

ها در  گذارينقش مسائل فرهنگی، قوانین و سیاست
  فرسایش و حفاظت خاك

هاي گوناگون فرهنگی،  تخریب خاك از جنبه
متاسفانه، در بسیاري  .پذیرد قانونی و حتی شرعی تاثیر می

 انظباطی، با بی ما کشور در زمین از استفاده از موارد تفکر

 نگري و عدم آینده فقدان شخصی، هاي مفرط سودجویی

 توان نتیجه بنابراین، می. استشدهتوأم  فنی اصول رعایت

هاي   با چالش مستقیمی ارتباط زمین تخریب که گرفت
محیطی و  هاي زیست فرهنگی و آموزش ناکافی از دیدگاه

از . بازدارنده دارد حفاظت خاك و آب و ضعف قوانین
هاي فنی زیاد در حفاظت  رغم پیشرفتبهطرف دیگر، 

هاي فرهنگی موجود در مواردي مانع  خاك و آب، چالش
از تعامل صحیح بین دولت با مردم و حتی تعامل بین 

هاي زیادي در  مثال. شود می هاي مختلف دولتی دستگاه

ا قابل ه گذاريارتباط با مسائل فرهنگی و قوانین و سیاست
  : شود هایی اشاره می ذکر است که به نمونه

غیرقانونی اراضی منابع طبیعی با هدف  تصرف    
ها با هدف  بازان زمین، یا شخم آنبورسسودجویی توسط 

ویژه در اطراف  حفظ مالکیت، چالشی مهم است که به
  . شود هوا مشاهده میوآبشهرها و مناطق خوش 

قانون ارث اموال غیرمنقول، در طول زمان، سبب     
این مسئله بویژه در . شود خرد شدن اراضی کشاورزي می

بندي اراضی در امتداد  است که قطعهشدهزارها سبب  دیم
، که در عمل )5شکل (گیرد  صورتشیب اصلی زمین 

ها،  سازمان جنگل(شود  مانع از شخم عمود بر شیب می
  ). 1381ر، مراتع و آبخیزداري کشو

مهاجرت به عنوان یک چالش اجتماعی اهمیت     
 بااي از آن  پذیرد و نمونه ها تاثیر می دارد که از سیاست

 بر تشدید اقتصادي عام مؤثر - هاي اجتماعی  عنوان چالش

  .خاك بیان شد فرسایش
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  )زاده اهللا عکس از دادور لطف(هاي دیم عمدتا در امتداد شیب در منطقه هنام لرستان  زمینبندي  قطعه - 4شکل 
  

و   گذاريگذاري، سیاست هاي قانون بخش
ها و اجراي  نامه قضایی کشور با تصویب قوانین و آیین

ها در موضوع فرسایش و حفاظت خاك  صحیح آن
ا، براي پیشگیري از فرسایش و برخی ه برخی از آن.موثرند

با تشدید . ها اهمیت دارند از دیدگاه جبران خسارت
جا، تبعات داخل برهاي  فرسایش خاك، عالوه بر خسارت

است ممکنالمللی متعددي نیز  اي و بین اي، منطقه حوضه
به وجود آید که اهمیت تصویب و اجراي صحیح قوانین 

هایی از مشکالت کشور که  نمونه. کند را دو چندان می
قوانین روشنی مرتبط با راهبرد حفاظت خاك وجود ندارد 

  .شود می به آنها اشارهدر ادامه 
گذاري محصوالتی از قبیل گوشت قرمز و  قیمت    

بر مراتع و فرسایش  قوانین مربوط به واردات آن مستقیماً
  . گذارد خاك تاثیر می
زارهاي با شیب  هاي شخم معمول در دیم زیان

است؛ ولی قوانین بازدارنده بودهمورد تاکید  30تند از دهه 
هاي تشویقی مشخصی براي حل این معضل  و یا سیاست

از بین بردن پوشش طبیعی در باالدست . ارائه نشده است
از آن، به ساکنین  حوضه و فرسایش و سیل ناشی

ها و  پر شدن سد. کند هایی وارد می دست خسارت پایین
هایی از خسارات خارج از  گذاري در انهار نمونهرسوب

  .محل هستند

با حفظ محیط  مرتبط قوانین ناهماهنگی در
ها با توجه به  برخی از آن کارایی زیست و خاك یا فقدان

 اصالح ،دلیل به همین. شود نیازهاي روز مشاهده می

 از جدید یکی مقررات تدوین و وضع یا و قوانین موجود

  گذاريالزمه سیاست .و ضروري است اساسی اقدامات
صحیح و تصویب و اصالح قوانین، وجود اطالعات مکفی 

نظارت بر اجراي قوانین در توسعه این . از سرزمین است
ها نیز بدون پایش منابع و جلوگیري از سیر قهقرایی آن

  . مداوم یا ادواري آنها مقدور نیست
تفصیلی در   در مقیاسکافی متاسفانه اطالعات 

نکته مهم دیگر، تاکید بیش از حدي . کشور وجود ندارد
هاي دولتی در امور مرتبط با  بر نقش اجرایی دستگاه

که، باید این  در حالی. حفاظت خاك و آبخیزداري است
هاي دولتی نقش  واگذار شده و دستگاهامور به مردم 

  . و نظارتی داشته باشند  گذاريسیاست
  

  گیري نتیجه
ترین عوامل طبیعی و  در این مقاله عمده

تالش .شد بررسیکننده فرسایش آبی خاك در ایران  تشدید
ها و  که هر یک از عوامل موثر با ذکر مثال بر این بود

طور  به. هایی از مناطق مختلف کشور تشریح شود نمونه
خالصه، عوامل طبیعی در ایران به ویژه اقلیمی، ناهمواري 

شناسی شرایط را براي فرسایش خاك مستعد  و زمین



 25/ 1393/ 1شماره / 2جلد /نشریه مدیریت اراضی      

شد که عوامل انسانی از دادهبا این همه، نشان . استساخته
و  مسائلروستایی و عشایري،  جمله ضعف مدیریت

 فقدانو  ها يگذارسیاست و نیقوان ،یفرهنگهاي  چالش
کننده تشدیدنقش  یعمران يها تیفعال در حفاظتی کردیرو

  این عوامل تعادل طوالنی مدت زیست . تري دارندو مهم
زنند و به فرسایش شدید خاك و  محیطی را بر هم می

هاي  شوند که عوارض و خسارت تولید رسوب منجر می
  . شماري در پی داردبی
  

  سپاسگزاري
این مقاله برگرفته از گزارش نهایی طرح 

 در خاك حفاظت راهبردهاي تدوین"پژوهشی با عنوان 
است  "کشور رسوب کنترل و بادي و آبی فرسایش برابر

هاي آب،  که با تامین اعتبار از طریق ستاد توسعه فناوري
زیست در پژوهشکده محیطخشکسالی، فرسایش و 

وسیله از  بدین. انجام شدحفاظت خاك و آبخیزداري 
مذکور اندرکاران و همکاران در دو دستگاه  حامیان، دست

  .شود سپاسگزاري می
  فهرست منابع

بررسی علل زمین لغزش افسرآباد به منظور . 1385. رئیسیان .چرخابی و ر . ح. غیومیان، ا .ج ،.ن. امیام .1
پژوهشکده حفاظت خاك و . نهایی طرح پژوهشی گزارش. هاي مناسب جهت تثبیت پیشنهاد گزینه

 .ص 132. آبخیزداري

 ،يارتباط فناور ران،یو آب در ا یاراض یبازتاب تیریمد. 1389. کورتهالز .م و کئوالرتز .ژ ،.ر. م ،یبالل .2
. يمجله پژوهش آب در کشاورز. و آب ضیارا مدیریت يیمهاراداپا: ولاقسمت : و فرهنگ یحکمران

24)2 :(73-97. 

 ،يارتباط فناور ران،یو آب در ا یاراض یبازتاب تیریمد. 1390. کورتهالز شلیم و کئوالرتز .ژ ،.ر. م ،یبالل .3
مجله پژوهش آب در . یچارچوب بازتاب يدیو عناصر کل نفعانینگرش ذ: قسمت دوم: و فرهنگ یحکمران
 .20- 1): 1(25. يکشاورز

سازمان . کشور زیآبخ يها حوزه يمایس ییگزارش نها. 1386. پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري .4
 .يزداریها، مراتع و آبخ جنگل

خاك در  یآب شیارقام فرسا قیبررسی فرسایش مجاز و تدق. 1392. حفاظت خاك و آبخیزداري پژوهشکده .5
 .يزداریها، مراتع و آبخ سازمان جنگل. اقالیم مختلف کشور

 .وزارت نیرو. طرح جامع آب کشور. گزارش سنتز. 1378). شرکت مهندسین مشاور( جاماب .6

. فرسایندگی باران و انتخاب شاخص مناسب براي ایرانمروري بر شاخص هاي . 1386. ش ،یخان میحک .7
 .کشور يزداریها، مراتع و آبخ سازمان جنگل. هاي آبخیز ایران در گزارش نهایی طرح سیماي حوزه

و  یمسایل مناطق بیابان یمجموعه مقاالت سمینار بررس. رانیاقالیم خشک و فراخشک در ا .1371. ع خلیلی، .8
 .14-32. ایران وابسته به دانشگاه تهران یو بیابان يقیقات کویرمرکز تح. یزد. ایران  يکویر

 .صفحه 552. فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران. 1384. ق. ح رفاهی، .9

، 1404در افق  يزداریو آبخ یعیسند توسعه منابع طب. 1387. کشور يزداریها، مراتع و آبخ جنگل سازمان .10
 .صفحه 324

انتشارات سازمان . برنامه و استراتژي منابع طبیعی. 1381. راتع و آبخیزداري کشورها، م سازمان جنگل .11
 .  ها، مراتع و آبخیزداري کشور جنگل

 



  در ایرانآبی خاك مروري بر عوامل موثر بر فرسایش / 26
گزارش نهایی طرح . برنامه راهبردي بهینه سازي الگوهاي مدیریت حوزه هاي آبخیز. 1388. ا ،یفیشر .12

 .پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري. پژوهشی

ي ایران، شماره روزنامه. زاییها بر فرسایش و رسوبتأثیر جاده. 1391. جافریان .مو . خدري، معرب .13
  .7، ص5180

 .ص 383. 240نشریه شماره. موسسه تحقیقات خاك و آب. خاکهاي ایران. 1358. ل دیوان و م. فاموري، ج .14

خاك با استفاده از  بررسی و تعیین مقدار فرسایش. 1391. اردکانی جعفري .نوروزي بنیس و ع .دادور، ي .ل .15
مطالعه موردي در حوزه (هاي آبخیز  هاي آلومینیومی در اراضی دیم به منظور مدیریت صحیح حوزه مکعب

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی  تمجموعه مقاال). هاي لرستان و کرمانشاه هنام و مرك استان
 .لرستان. آبخیزداري

دفتر حفاظت .  حوزه آبخیز سد کرج 28/2/1362یل مورخ تحلیلی بر س. 1362. نوروزي .و غ. ملکوتی، ع .16
  .ها و مراتع خاك و آبخیزداري سازمان جنگل

 زانیاثرات شخم بر م نییتع. 1384. جو رزم .پو  موحد اتیب .، فیاردکان يجعفر .ع  .د ،یکام کین .17
 . يزداریپژوهشکده حفاظت خاك و آبخ ،یقاتیگزارش نهایی طرح تحق. بیحد ش نییخاك و تع شیفرسا

شاخص  نیتر مناسب نییو تع یبررس. 1392. و دادور ل يدار سررشته .ا ،يخدر عرب .م. د کامی، نیک .18
پژوهشکده حفاظت خاك و . نهایی طرح پژوهشی گزارش. رانیباران در مناطق مختلف ا یندگیفرسا

 .ص 120. آبخیزداري

  
  
  
  
  
  

 


