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 مقدمه. 1
ا  بررا    کننرده  رتد سرریع جمعیرت عامرل محردود    

رود.  اراوی قابل کنت در سراسر جهان به تمار مری 

بنابراین، نیاز مبرم بره کراربردِ کارآمردِ منرابع اراوری      

تود. همدنین، این موووع  )خا ( بینتر ایساس می

 [.7یکی از اهداف کناورز  چایدار است  

انسران، محیهری    خا  منبعی ییاتی بررا  بقرا   

برا  رتد گیاهان، محلی برا   خیرة آب، دفع سموم 

هاست و نقش کلید  در تنظریم دمرا  کررة     و آالینده

زمین دارد. همدنرین، خرا  زیسرتگاه مناسربی بررا       

بسیار  از موجودا  و محرل مناسربی بررا  چرخرة     

عناصر غذایی و یفرظ محیهری سرا م بررا  زنردگی      

ب خا  فرایند  است [. امروزه، تخری4انسان است  

که ظرفیت و تروان خرا  را بررا  تو یرد در یراا و      

دهد؛ در درازمد  این فرایند به طور  آینده کاهش می

ور  خرا  و محریط زیسرت را     جد   ظرفیرت بهرره  

 1خرا   [. چدیدة تخریرب  13دهد   تحت تأثیر قرار می

نامحسوس اما بسریار خهرنرا  اسرت و در صرور      

ویرژه در منراطد    هرا بره   استمرار به تخریرب سررزمین  

ها    تود. بنابراین، زیان خنک منجر می خنک و نیمه

  اقتصاد  و اجتماعی آن بسریار زیراد اسرت. تخریرب    

خا  و اراوی، به منز رة عراملی مسرتقیم، در تهدیرد     

محیط زیست جهانی، رفراه انسران و جامعره منرهود     

 [.8است  

برقرارنبودنِ توازن میان عروه )تو ید محصوال  

ورز ( و تقاوا ) افزایش جمعیت و نیاز به تأمین کنا

غذا( در کنورها  در یاا توسعه، ماننرد کنرورها    

خاورمیانه، به فرسایش دو سوم اراوی قابل کنت در 

                                                      
1. soil degradation 

[. 17منجر تده است   1990تا  1900ها   فاصلة ساا

ها  آبخیز، اغلب کراربران اراوری و    در بینترِ یووه

هرا دربرارة عوامرل     نانرد؛ متأسرفانه آ   خا  کنراورزان 

تأثیرگذار بر تخریرب خرا  آگراهی کرافی ندارنرد و      

هرا   ها  کنتررا تخریرب خرا  در مردیریت آن     برنامه

جایگاهی ندارد. بنابراین، فقردان اطالعرا  برر رونرد     

هرا  اخیرر، سررعت     ویرژه در سراا   تخریب خا ، به

بخنیده است. در مها عا  تخریب اراوری، از قبیرل   

ها  خا  مهرم   کاربردِ دادهفرسایش و تخریب خا ، 

ا  کره  یتو روژ  و    [ بره گونره  23و ورور  اسرت   

گررذار در  ژئومورفو رروژ  از جملرره عوامررل تررأثیر   

[. کراربردِ  5رونرد    ها به تمار می چذیر  خا  تخریب

 از یکی مرزها در ترسیم ژئومورفو وژ  علم ها  داده

 بره  اسرت؛  نقنه ها  واید و زمین تفکیک ها  روش

 .[28تود   می گفته «ژئوچدو وژ » اصهالیاً تیوه این

ژئومورفو وژ   – با توجه به اینکه مها عا  خا 

ها نقش مهمی ایفرا   بند  خا  بردار  و طبقه در نقنه

کند، در سهوح ژئومورفیک یکسان با ترایط منابه  می

رود رونرد   گیاهی، اقلیم و غیرره( انتظرار مری    )چوتش 

ها مناهده تود.  منابهی در خصوصیا  و رفتار خا 

بنررابراین، در روش ژئوچرردو وژ ، برره منز ررة روش   

سیسررتماتیک تجزیرره و تحلیررل سررهوح ژئومورفیررک، 

تود با بررسری جرامع روابرط برین خرا  و       سعی می

هررا از خررا    کررنش آن ژئومورفو رروژ  و بررر هررم  

( ایرن  1989برردار  ترود. زینرک و همکراران )     نقنه

لرری هلنررد ا مل روش را نخسررتین بررار در انسررتیتو بررین

(ITCچایه )   27گذار  کردند.] 

 ژئوچردو وژ   در هردف اصرلی   کلری،  طرور  بره 

 اسراس ترواهد   برر  هرا  خا  بند  طبقه و دهی سازمان

 یک از استفاده با زمین سهو در ها آن ژئومورفو وژیکی
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 سرهو  چهرار  معمروالً  اسرت؛ و  مراتبی  ساختار سلسله

 و چسرتی  ،1سریما  اراوری   ر ترامل  مختلرف  طبقاتی

3تناسی سنگ ، 2 بلند
 ساختار این ر در4تکل زمین و 

 [18[ و روزیترر   28گیررد. زینرک     مری  قررار  نظر مد

 بینری  چیش برا  ژئوچدو وژ  روش که کردند گزارش

 اراوری  هرا   وایرد  به خا  خصوصیا  و ها کالس

ها با اَتکاا اراوری، کره برر رو      خا  .است وابسته

ترد    بره یابنرد،   توند و تکامرل مری   ها تنکیل می آن

ارتباط نزدیک و متقابل دارند. تغییرچذیر  خا  تابعی 

از موقعیت مکانی یا واید ژئومورفیک آن اسرت کره   

ا گو و مقدار این تغییرا  به موقعیت اسرتقرار خرا    

هرا  مختلرف    در سیما  اراوی، نوع خا  و ویژگی

 بستگی دارد.

 در چژوهنری  در [23[ و یودومسرر    19تائتز  

 برررا  ژئوچرردو وژ  روش کرره رفتنرردگ نتیجرره تایلنررد

 برر  زیرا، عالوه است؛ ارزتمند خا  فرسایش مها عة

 هرا  خرا   موقعیرت  قبیل از عواملی خا ، ها  ویژگی

 مها عرا   در بایرد  نیرز  مختلرف  اراوری  اَتکاا رو 

[ در 6گیرد. افتخار  و مؤمنی   قرار مد نظر فرسایش

هرا    خررم در ه برر مبنرا  تلفیرد روش     -دتت ابهرر 

دو وژیک و گالسود به بررسی یساسریت منرابع   ژئوچ

ها  انسانی چرداختند  خا  به تخریب ناتی از فعا یت

درصرد از اراوری    14و گزارش کردنرد کره کمترر از    

تده یساسیت کمری بره تخریرب دارنرد و در      مها عه

ترایط فعلی به مدیریت خاصی نیاز ندارنرد، و ری در   

د بقیة اراوی تخریب خا  با درجا  مختلرف وجرو  

                                                      
1. landscape 
2. relief 

3. lithology 

4. landform 

 [14  5چررروژة ارزیررابی جهررانی تخریررب خررا  دارد. 

ا  تخریب خرا  در   نخستین تجزیه و تحلیل مقایسه

سهو جهانی اسرت. ایرن چرروژه از گسرتره و ترد       

تخریب خا  از هنگرام جنرگ دوم جهرانی ترا سراا      

هایی ارائه کرده اسرت. در ایرن مها عره     تخمین 1990

راوری  میلیرارد هکترار از ا   97/1گرفته تد کره    نتیجه

تد  تخریرب   درصد( به 23مورد استفاده در جهان )

درصرد   21درصد از اراوی زراعی،  38تده است که 

هرا را ترامل    درصرد از جنگرل   18از مراتع دائمری و  

میلیرون هکترار از    579تود. این بررسی ننان داد  می

انرد،   زدایری  این اراوی دچار تخریب چوتش و جنگل

میلیرون   552رط و میلیون هکتار دچار چرا  مفر  679

اند و  هکتار دچار مدیریت غلط و نامناسب کناورز 

 22ها  صنعتی نیرز   آ ودگی تیمیایی ناتی از فعا یت

 میلیون هکتار از اراوی را تحت تأثیر قرار داده است.

تده در این برنامه، رقم اراوی زراعری   طبد نقنة تهیه

یافترره در آمریکررا  جنرروبی، آفریقررا و آسرریا  تخریررب

 درصد است. 65و  74، 45رتیب ت به

در این چژوهش، با توجره بره اینکره تهیرة نقنرة      

 ریز ِ برنامه برا  ا  است زمینه و اساس تخریب خا 

مبارزه با تخریب خا ، سعی تده، با اسرتفاده   منهقیِ

هرا  نقنرة    از روش ژئوچدو وژ ، به تفکیرک وایرد  

خررا  اقرردام تررود و، وررمن تعیررین هررر یررک از     

هرا، نقنرة نهرایی     خا   در تخریبها  مؤثر  تاخص

تخریب خا  به منظرور اسرتفادة کراربران و مردیران     

 اراوی در منهقه ارائه تود.

                                                      
5. Global Assessment of Soil Degradation 

(GLASOD) 
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 شناسی . روش2

 موقعیت منطقة مورد مطالعه .2.1
 در هکترار  16630ا  به مسایت  این مها عه در منهقه

برین   آبیک، تهرستان محدودة در قزوین، استان ترق

 عرر   دقیقرة  9 و درجره  36 ترا  دقیقه 1و  درجه 36

 14 و درجره  50 ترا  دقیقره  21 و درجره  50 و تما ی

موقعیرت منهقرة    1تکل  انجام تد. ترقی طوا دقیقة

 دهد. ها را ننان می مورد مها عه و محل یفر نیمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها . موقعیت منطقة مورد مطالعه و محل حفر نیمرخ1شکل 

 

وا  منهقرررة مرررورد مها عررره دارا  آب و هررر   

مترر و   میلری  257خنک، متوسط بارندگی سا یانه  نیمه

هرا    ا  است. برر اسراس نقنرة رژیرم     اقلیم مدیترانه

هررا   [ و چررردازش داده1رطرروبتی و یرارترری خررا   

[ 25، 24  1افزار نیوهاا هواتناسی منهقه در محیط نرم

ترتیررب زریررک  رژیررم رطرروبتی و یرارترری خررا  برره

                                                      
1. newhall 

یررین تررد. تع 4و ترمیررک 3، اردیررک وررعیف2خنررک

تناسی منهقه مربوط به دوران کواترنر  تنکیال  زمین

هرا    افکنره  ها  آبرفتی و مخرروط  است: تامل تراس

مرکب از سنگریزه و ماسه. کنرت آبری گنردم، جرو،     

تررین   همرراه اراوری مرتعری مهرم      ر  و یونجه بره  

 کاربر  اراوی منهقه مورد نظر است. 

                                                      
2. dry xeric 

3. weak aridic 
4. thermic 
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 تهیة نقشة ژئوفرم .2.2
هررا  هرروایی بررا مقیرراس  عکررا در ایررن چررژوهش از

ها  هروایی   [. تفسیر عکا16استفاده تد   1:40000

مراتبری روش   بر اساس نظر کارتناس، ساختار سلسله

تناسری و   هرا  زمرین   ژئوچدو وژ  و توجه بره نقنره  

وسیلة استریسکوپ انجام تد. در   توچوگرافی منهقه به

ها  ژئومورفو وژ  موجود در منهقه در  نهایت، واید

، 2بلنررد   ، چسررتی و1ر سرریما  اراورری ر سررهوچهررا

بند  تد. برا  تعیین  ر طبقه4زمین و تکل  3 یتو وژ 

تناسری منهقره برا مقیراس      الیة  یتو وژ  از نقنة زمرین 

[. سپا، زمین مرجع کرردن  10استفاده تد   1:100000

هرا  هروایی برا     تده برر رو  عکرا   ها  ترسیم واید

ه از منهقة مورد مها عه تد استفاده از نقاط کنترا برداتته

ها بازرسی تد و،  صور  گرفت. سپا، دقت مرزبند 

هرا، نقنرة او یره یرا      چا از اطمینان از صحت مرزبنرد  

 منز ة به ،نقنه نیااز  همان نقنة ژئوفرم منهقه تهیه تد.

 یرة تهتناسری و   مها عا  میدانی خرا    برا ،هیچا ةنقن

 تد. استفاده  ژئوچدو وژ روش به خا  ة نقن

مطالعدددام میددددانی و آنالیکهدددای    .2.3

 آ مایشگاهی
چا از تهیة نقنة ژئوفرم، موقعیت هرر یرک از نقراط    

نیمررر  در منهقررة  61بررردار  تعیررین تررد و   نمونرره

هررا  ژنتیکرری   مها عرراتی یفررر تررد. از همررة افررد  

ها  تیمیایی و فیزیکری   بردار  و برا  آزمایش نمونه

 نترد   هواخنرک  از به آزماینرگاه منتقرل ترد. چرا    

 هردایت  متر، pH از استفاده با اتباع گل pH ها، نمونه

                                                      
1. landscape 

2. relief 

3. lithology 

4. landform 

 سرنج  هردایت  از اسرتفاده  برا  اترباع  عصارة ا کتریکی

 [،9هیرردرومتر    روش برره  خررا  بافررت ا کتریکرری،

 ظرفیررت تبررادا کرراتیونی [،3  روش برره آ رری کررربن

و فسفر قابل جذب  [2 ها  خا  به روش باور  نمونه

چررا از تررد. گیررر   انرردازه [15  برره روش او سررن

 مرورد  هرا   نیمرر   بند  ردهها  آزماینگاهی،  تجزیه

 بند  رده سامانة اساس بر خا  فامیل سهو تا مها عه

سررپا، بررا تلفیررد الیررة  .تررد [ نهررایی21  آمریکررایی

افرزار   اطالعاتی خا  و نقنة ژئروفرم در محریط نررم   

Arc- GIS9.3    نقنرررة خرررا  منهقررره بررره روش ،

 ژئوچدو وژ  تهیه تد.

ا  انتخراب   ها  آزماینگاهی بره گونره   نوع تجزیه

تد کره، ورمن ترأمین ا زامرا  معمروا در مها عرا        

چرذیر   تناسی، ارزیابی تخریرب خرا  نیرز امکران     خا 

تناسرری و  تررود. نظررر برره اینکرره در مها عررا  خررا  

تود،  بند  اراوی فرسایش آبی و باد  بررسی می طبقه

 تناسری بره   ها  خا  آمده از نقنه دست از اطالعا  به

منز ررة ورود  در روش گالسررود اسررتفاده تررد. برررا  

بررسی تخریب خا  از مناهدا  صحرایی، تجربره و  

[ اسرتفاده ترد و نقنرة تخریرب     22دانش کارترناس   

 [ تهیه تد.14خا  طبد روش گالسود  

 کار در روش گالسود اصول .2.4
در سررراختار گالسرررود، تخریرررب خرررا  ناتررری از 

ه دو گرروه اصرلی   ها  انسانی به طور کلری بر   فعا یت

. 2جرایی خرا ؛    . تخریب برا جابره  1تود:  می  تقسیم

تخریب درونی خصوصیا  تیمیایی و فیزیکی خا . 

ر ترامل فرسرایش    و در کل چهار گروه تخریب اصلی

، تخریرب تریمیایی و تخریرب     آبی، فرسرایش براد   

هرا  تخریرب    تود. گرروه  ر تنخیص داده می فیزیکی
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توند. ترد    سیم میاصلی به دوازده تاخة فرعی تق

ر درجرة تخریرب و    تخریب خا  با ترکیب دو عامرل 

ا  که فرایند تخریرب در آن ر    مسایت نسبی منهقه

ترود. از آنجرا کره درجرة      ر ننران داده مری   داده است

تخریب با چهار سرهو و گسرترش تخریرب برا چرنج      

دادن ترد    ترود، بررا  ننران    سهو ننران داده مری  

 (.2یر است )تکل چذ ترکیب امکان 20تخریب خا  

 

 
 [14] گالسودهای شدت و سطوح گسترش تخریب خاک در روش  کالس. 2 شکل

 

اعداد سرمت چرپ خرط کسرر  بیرانگر درجرة       

تخریب و عدد سمت راست نمایانگر سهو گسرترش  

تخریب است. در برخی مواقع ممکرن اسرت در یرک    

تده ترکیبی از دو گروه تخریرب اصرلی    واید تفکیک

ه باتد. در این ترایط نیرز ترد    مختلف وجود داتت

کل تخریب را باید به طرید مناسرب و برا توجره بره     

 [.14 ها تعیین کرد   سهم و منارکت هر یک از آن

 نتایج. 3

 منطقه ژئوفرمنقشة  .3.1
مراتبری روش ژئوچردو وژ ، در    طبد سراختار سلسرله  

منهقة مورد مها عره چهرار وایرد در سرهو سریما       

چستی و بلنرد ، دوازده   اراوی، هفت واید در سهو

واید در سهو  یتو وژ  و نُه واید در سهو  نردفرم  

 32تفکیک تد و در نهایت نقنرة ژئروفرم منهقره برا     

، 1واید تهیه تد. وایدها  سیما  اراوی تامل تپره 

است. سیما  اراوی تپره   4و دتت 3، چیدمونت2چنپلین

درصد، سیما  اراوری چنپلرین برا     14/1هکتار  189با 

درصد، سریما  اراوری چیردمونت     22/9تار هک 1533

درصد و سیما  اراوی دترت   63/43هکتار  7255با 

درصررد منهقرره را تررامل    53/45هکتررار  7571بررا 

توند. بنابراین، دو واید سیما  اراوری دترت و    می

ترتیب بینترین مسایت منهقره را در برر    چیدمونت به

نقنة وایدها  ژئوفرم منهقة مورد  3تکل  گیرند. می

 دهد. ها عه را ننان میم

تده در هرر یرک از    ها  تناسایی ژئوفرم 1جدوا 

هرا را ننران    وایدها  سیما  اراوری برا مسرایت آن   

 دهد. می

                                                      
1. hillland 

2. peneplain 

3. piedmont 
4. plain 



 ...تهیآ نقشآ تزریب خا  بر مبنای روش ژئوپدولوژی و مدل گقسود با استفاده از  
 

859 

 
 

 . نقشة واحدهای ژئوفرم منطقه3 شکل

 
 شده در منطقه های ژئوفرم شناسایی شرح واحد .1جدول 

 واید ژئوفرم سیما  اراوی
 مسایت

 واید ژئوفرم سیما  اراوی
 مسایت

 درصد هکتار درصد هکتار

 Hi111 189 13/1 تپه

 چیدمونت

 

 

 

 

 

 

 دتت

Pe444 200 2/1 

PL111 458 75/2 

 

 

 چنپلین

Pe111 377 26/2 PL112 218 31/1 

Pe122 243 46/1 PL113 656 94/3 

Pe214 232 39/1 PL123 657 95/3 

Pe223 254 5/1 PL124 653 92/3 

Pe224 123 73/0 PL131 893 36/5 

Pe333 114 68/0 PL223 351 11/2 

 

 چیدمونت

 

 

 

Pi111 1034 21/6 PL232 125 75/0 

Pi112 371 23/2 PL233 1189 14/7 

Pi121 813 88/4 PL234 580 48/3 

Pi123 1289 75/7 PL235 208 25/1 

Pi124 120 72/0 PL242 667 01/4 

Pi125 205 23/1 PL243 533 2/3 

Pi134 2006 06/12 PL254 274 64/1 

Pi143 1372 25/8 PL326 44 26/0 

Pi145 259 55/1 
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 نقشة خاک منطقه .3.2

 تحلیرل  و تجزیره  سیسرتماتیک  روش ژئوچردو وژ  

 برا  [. در ایرن روش 18سرهوح ژئومورفیرک اسرت     

 و و ژئومورفو روژ   خرا   برین  روابط جامع بررسی

و  ترود  اقدام می خا  بردار  قنهن به ها آن کنش برهم

 مراترب  بینرترین  دارا  کره  نقنه، واید ترین کوچک

 ترود  معرفی می و تفکیک است، و یکنواختی همگنی

[. بنابراین، نقنة خا  منهقه با هدف ارتباط برین  11 

ها  محیهی  تغییرا  خا  با ژئومورفو وژ  و فرایند

ایج ها تهیه ترد. نتر   مؤثر بر رو  ا گو  چراکنش خا 

آمده از تهیة بانک اطالعا  خا  ننان داد که  دست به

 22بنرد  در   ها  موجود در منهقره از نظرر رده   خا 

کالس خا  )تا سهو فامیل( قررار دارنرد. برا تلفیرد     

ها  بند  خا  آمده از نقنة ژئوفرم و رده دست نتایج به

واید،  24)تا سهو فامیل( نقنة نهایی خا  منهقه با 

بره صرور  رقرومی     Arc-GIS9.3زار اف در محیط نرم

نقنرة رقرومی خرا  منهقره را برر       4تهیه تد. تکل 

 دهد. مبنا  روش ژئوچدو وژ  ننان می

 

 
 خاک منطقه ةنقش .4شکل 

 

هرا ننران داد    بند  خا  آمده از رده دست نتایج به

، در 1که در سیما  اراوی تپه خا   یتیک زرواورتنت

و در  2لسی زرچتسیما  اراوی چنپلین خا  تیپیک ک

 3سیما  اراوی چیدمونت خا  فلوونتیک هاچلوزرچت

هرا    انرد و بعرد از آن خرا     دارا  بینترین فراوانری 

                                                      
1. Lithic Xerorthents  

2 Typic Calcixerepts  

3. Fluventic Haploxerepts 

و تیپیرک   4تیپیک کلسی زرچرت، تیپیرک هاچلوزرچرت   

قرار دارند. در سیما  اراوی دتت خا   5زروارتنت

دارا  بینترین فراوانری   6سدیک زریک هاچلوکلسیدز

 ، 7هرا  تیپیرک هاچلوکلسریدز    است و بعد از آن خرا  

                                                      
4. Typic Haploxerepts 

5. Typic Xerorthents 

6. Sodic Xeric Haplocalcids 

7. Typic Haplocalcids 
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 . نقشة تخریب خاک منطقه5شکل 

 مورد مطالعه ةهای تخریب خاک در منطق توزیع کالس .2جدول 

 درجة تخریب کالس تخریب خا 
 مسایت

 درصد وسعت)هکتار(
 32/24 87/4027 کم 1
 36 5987 متوسط 2
 8/30 94/5128 زیاد 3
 12/5 81/865 خیلی زیاد 4
 7/3 38/620 نندهمها عه  -

 

، زریررک کلسرری 1سرردیک زریررک کلسرری جیپسرریدز 

، جیپسررریک 3، جیپسررریک آکواسرررا یدز 2جیپسررریدز

و زروفلوونتیرک   5، زریک هاچلوکلسریدز 4هاچلوسا یدز

دهندة  مناهده تد. همدنین، نتایج ننان 6هاچلوکمبیدز

 ها در سیما  اراوی دتت است. تنوع بینتر خا 

 تخریب خاک نقشة .3.3
هرا  نقنرة خرا      ها  تخریب در واید ستعیین کال

                                                      
1. Sodic Xeric Calcigypsids 

2. Xeric Calcigypsids 

3. Gypsic Aquisalids 

4. Gypsic Haplosalids 

5. Xeric Haplocalcids 

6. Xerofluventic Haplocambids 

ژئوچرردو وژ  بررر مبنررا  روش گالسررود صررور     

چذیرفت. نتایج ننان داد کره در یراا یاورر چدیردة     

هرا  اراوری منهقره برا       تخریب خا  در کلیة بخرش 

 5دادن اسررت. تررکل  درجررا  مختلررف در یرراا ر 

 دهد. ها  آن را ننان می چراکنش کالس

خرا  در   هرا  تخریرب   توزیع کرالس  2جدوا 

دهد کره   کند و ننان می منهقة مورد مها عه را ارائه می

کالس تخریب دو با درجة متوسط بینترین و کرالس  

چهار با درجة خیلی زیاد کمترین مسرایت منهقره را   

نقش انرواع عوامرل مرؤثر در     3جدوا  گیرد. در بر می

 دهد. ها  نقنة تخریب خا  منهقه را ننان می واید
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 شده بر روی نقشة تخریب خاک در شرق استان قزوین ع عوامل تخریب خاک در هر یک از واحدهای مشخص. نقش انوا3جدول 

 کالس

 تخریب
 نوع تخریب

زیرتقسیم نوع 

 تخریب
 ترح گسترش درجه عامل

 

 

 

 . کم1

 فرسایش آبی
کاهش عمد خا  

 (Wtسهحی )
 کم فعا یت کناورز 

بسیار 

 کم

تا  5تیارهایی با عمد 

 25تا  5اصلة متر  و ف سانتی15

 متر  سانتی

تخریب 

خواص 

 تیمیایی خا 

کاهش مواد آ ی خا  

و هدررفت عناصر 

 (Cnغذایی )

 فعا یت کناورز 
 متوسط

 
 کم

 5/1مقدار مادة آ ی خا  کمتر از 

درصد و مقدار متوسط از ، فسفر 

 و چتاس

 بسیارکم کم فعا یت کناورز  (Cs)تورتدن 
متر  کمتر از  سانتی 100در عمد 

 دسی زیمنا بر متر 4

 بسیارکم کم فعا یت کناورز  (Ca)قلیائیت 

 15خا  کمتر از  ESPمقدار 

و واکنش  13کمتر از  SARدرصد، 

 5/8خا  کمتر از 

تخریب 

 فیزیکی خا 

تدن خا  و  فنرده

تنکیل سله در سهو 
(Pc) 

 کم کم فعا یت کناورز 

عالئم تنکیل سخت الیه و سله در 

درصد  5ز سهو خا  در کمتر ا

 اراوی

 کم فعا یت کناورز  (Pw)زهکنی 
بسیار 

 کم
 متر 10عمد آب زیرزمینی بیش از 

 

 

 

 

 

2 .

 متوسط

 فرسایش آبی
کاهش عمد خا  

 (Wtسهحی )

فعا یت کناورز  و 

از بین رفتن چوتش 

 گیاهی

 متوسط متوسط

 25تا  15تیارهایی با عمد 

 25تا  5متر  و فاصلة  سانتی

 متر  سانتی

ب تخری

خواص 

 تیمیایی خا 

کاهش مواد آ ی خا  

و هدررفت عناصر 

 (Cnغذایی )

فعا یت کناورز  و 

از بین رفتن چوتش 

 گیاهی

 زیاد متوسط

 1مقدار مادة آ ی خا  کمتر از 

درصد و مقدار کم از ، فسفر و 

 چتاس

 زیاد متوسط فعا یت کناورز  (Cs)تورتدن 
 8تا  4متر   سانتی 100در عمد 

 بر متردسی زیمنا 

 کم کم فعا یت کناورز  (Ca)قلیائیت 

 15خا  کمتر از  ESPمقدار 

و واکنش  13کمتر از  SARدرصد، 

 5/8خا  کمتر از 

تخریب 

 فیزیکی خا 

 

 

تدن خا  و  فنرده

تنکیل سله در سهو 
(Pc) 

 متوسط متوسط فعا یت کناورز 

عالئم تنکیل سخت الیه و سله در 

 درصد 10سهو خا  در کمتر از 

 اراوی

 کم کم فعا یت کناورز  (Pw)زهکنی 
 متر 4عمد آب زیرزمینی بیش از 
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 شده بر روی نقشة تخریب خاک در شرق استان قزوین . نقش انواع عوامل تخریب خاک در هر یک از واحدهای مشخص3جدول ادامه 

 کالس
 تخریب

 نوع تخریب
زیرتقسیم نوع 
 تخریب

 ترح گسترش درجه عامل

 . زیاد3

 سایش آبیفر
کاهش عمد خا  

 (Wtسهحی )

فعا یت کناورز ، از 

بین رفتن چوتش 

 گیاهی و تیب

 زیاد زیاد

 50تا  30تیارهایی با عمد 

 25تا  5متر  و فاصلة  سانتی

 متر  سانتی

تخریب 

خواص 

 تیمیایی خا 

کاهش مواد آ ی خا  

و هدررفت عناصر 

 (Cnغذایی )

فعا یت کناورز  و 

از بین رفتن چوتش 

 هیگیا

 متوسط
بسیار 

 زیاد

 5مقدار مادة آ ی خا  کمتر از 

درصد و مقدار بسیار کم از ، 

 فسفر و چتاس

 (Cs)تورتدن 
فعا یت کناورز  و 

 مواد مادر 
 زیاد

بسیار 

 زیاد

میانگین وزنی تور  عصارة اتباع 

 8متر   سانتی 100خا  در عمد 

 دسی زیمنا بر متر 16تا 

 زیاد متوسط ز فعا یت کناور (Ca)قلیائیت 

 15خا  بیش از  ESPمقدار 

و واکنش  13بیش از  SARدرصد، 

 5/8خا  کمتر از 

تخریب 

 فیزیکی خا 

تدن خا  و  فنرده

تنکیل سله در سهو 
(Pc) 

 متوسط زیاد فعا یت کناورز 

عالئم تنکیل سخت الیه و سله در 

درصد از  15تا  10سهو خا  بین 

 اراوی

 زیاد متوسط ز فعا یت کناور (Pw)زهکنی 
 1عمد آب زیرزمینی در کمتر از 

 متر

 

 

 

 

. خیلی 4

 زیاد

 فرسایش آبی
کاهش عمد خا  

 (Wtسهحی )

فعا یت کناورز ، از 

بین رفتن چوتش 

 گیاهی و تیب

بسیار 

 زیاد
 زیاد

 50تیارهایی با عمد بیش از 

 25متر  و فاصلة کمتر از  سانتی

 متر  سانتی

تخریب 

خواص 

 تیمیایی خا 

مواد آ ی خا   کاهش

و هدررفت عناصر 

 (Cnغذایی )

فعا یت کناورز  و 

از بین رفتن چوتش 

 گیاهی

بسیار 

 زیاد

بسیار 

 زیاد

 1مقدار مادة آ ی خا  کمتر از 

درصد و مقدار بسیار کم از ، 

 فسفر و چتاس

 (Cs)تورتدن 
فعا یت کناورز  و 

 مواد مادر 

بسیار 

 زیاد
 زیاد

اع میانگین وزنی تور  عصارة اتب

متر   سانتی 100خا  در عمد 

 دسی زیمنا بر متر 16بیش از 

 زیاد متوسط فعا یت کناورز  (Ca)قلیائیت 

 15خا  بیش از  ESPمقدار 

و واکنش  13بیش از  SARدرصد، 

 5/8خا  بیش از 

تخریب 

 فیزیکی خا 

تدن خا  و  فنرده

تنکیل سله در سهو 
(Pc) 

 متوسط زیاد فعا یت کناورز 

کیل سخت الیه و سله در عالئم تن

درصد  20سهو خا  در بیش از 

 اراوی

 زیاد متوسط فعا یت کناورز  (Pw)زهکنی 
عمد آب زیرزمینی در بعضی از 

 متر 1ها کمتر از   بخش
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 گیری . بحث و نتیجه4
در کالس کم تخریب خا ، مؤثرترین عامرل مربروط   

( است؛ کره از  Cnبه تخریب خواص تیمیایی خا  )

ة تخریرب متوسرط و از نظرر گسرترش کرم      نظر درج

است. این واید نقنة تخریب خا  برا  کاربردهرا   

ها  این کرالس تروان    کناورز  مناسب است. خا 

تو ید زیاد و محدودیت کمی دارند و معموالً، از نظرر  

تخریب، توانایی بازساز  و عملکرد زیسرتی فراوانری   

 87/4027دارند. وسرعت ایرن کرالس در کرل منهقره      

 ار است.هکت

 5987کالس متوسط تخریب خا  برا مسرایت   

دهد. مؤثرترین  هکتار بخش اعظم منهقه را چوتش می

هرا  ایرن وایرد مربروط بره       عامل در تخریب خرا  

کاهش مواد آ ری خرا  و هردررفت عناصرر غرذایی      

(Cnاست؛ این یافته با نتایج مها عه )   در دتت  [6 ا

خریب از نظر در ه مهابقت دارد. این عامل ت خرم -ابهر

درجة تخریب متوسط و از نظر گسترش زیراد اسرت.   

این کرالس بررا  کاربردهرا  کنراورز  مناسرب و      

دارا  محرردودیت متوسررط اسررت. همدنررین، از نظررر 

ا   تخریب، توانایی بازساز  متوسهی دارد؛ بره گونره  

تا یرد  از برین رفتره اسرت.       که عملکرد زیستی آن

زیسرتی و  ها  کرالس تخریرب زیراد عملکررد      خا 

قابلیت بازسراز  خرود را ترا یرد زیراد  از دسرت       

هرا    ترین عامل مؤثر در تخریب خرا   اند و مهم داده

( اسرت  Csاین واید تخریب خواص تیمیایی خا  )

که از نظر درجة تخریب زیاد و از نظر وسعت بسریار  

توان برا  کاربر   زیاد است. از اراوی این کالس می

هکتار از اراوی  81/865ید مراتع استفاده کرد. این وا

 تود. منهقه را تامل می

ا  با کالس  زواا کامل عملکرد زیستی در اراوی

آسرانی   هرا بره   تخریب بسیار زیاد موجب ترده ترا آن  

ا   ها  مها عه مستعد تخریب توند؛ این نتیجه با یافته

برا  تهیة نقنة جهانی تخریب خرا  مهابقرت    [14 

هرا  اصرالیی    تدارد. از این اراوری تحرت مردیری   

تررین عوامرل    توان به عنوان مرتع استفاده کرد. مهم می

هررا  ایررن کررالس تخریررب  مررؤثر در تخریررب خررا 

( است، کره از نظرر   Csو  Cnخواص تیمیایی خا  )

درجه و گسترش تخریرب خرا  بسریار زیراد اسرت.      

انرد؛ ایرن    ها  این کالس فاقد توانایی بازسراز   خا 

که به بررسی تخریب و [، 26 ا   یافته با نتایج مها عه

بازسرراز  خررا  در تررماا چررین چرداخترره بودنررد،   

هکترار   38/620خوانی دارد. این واید با مسایت  هم

 دهد. بخش کمی از اراوی منهقه را چوتش می

تده در این تحقید بر  در نقنة تخریب خا  تهیه

هرا    مبنا  روش ژئوچدو وژ  و مدا گالسرود جنبره  

هرا  کرالس    د. خرا  مختلف تخریب خا  ارائه تر 

تخریب زیاد و بسیار زیاد عملکرد زیسرتی و قابلیرت   

انرد؛ بره    بازساز  خود را تا ید زیاد  از دسرت داده 

طور کلی، نتایج تحقید بیانگر این موووع اسرت کره   

درصد از مسایت منهقه، که بخش بسریار زیراد     75

است، تخریب تده و انحهاط یافته اسرت و فقرط در   

تواهد منخصری از تخریرب بره     درصد از منهقه 25

ترود. تخریرب خرواص     صور  فعلی منراهده نمری  

ر تامل کاهش مواد آ ی، هدررفت مواد  تیمیایی خا 

هرا    تررین جنبره   ر از مهرم  هرا  غذایی و تور  خرا  

هرا  منهقره اسرت؛     گذار بر روند تخریب خرا   تأثیر

ها  ویرژه و توجره    بنابراین، الزم است که با مدیریت

از تندید بینرتر ایرن فراینرد در ایرن      بینتر مسئوالن

نوایی از منهقره جلروگیر  ترود. ایرن راهبردهرا       
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مدیریتی تامل مصررف متعرادا کودهرا  تریمیایی،     

افزایش مصررف کودهرا  آ ری، زهکنری مناسرب و      

هرا  جنروبی    کاتت گیاهان مقاوم به تور  در بخش

تواند کیفیت این  منهقه است؛ کاربردِ این راهبردها می

هرا   را افرزایش دهرد و از تخریرب بینرتر آن    هرا   خا 

 جلوگیر  کند.
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