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 چكيده
 

 مقااایر  حفاظت خااک اارای اهمتات ایااای اسات  باا ته اه باه ای  اه         هایریزیفرسایش قابل تحمل خاک برای برنامه

  لذا ایان تحقتا    تعتتن گراا کشهربرای  متزان آنالام است  ،مشخصي برای تلفات قابل تحمل خاک ار ایران و ها ندارا

های انجام شده، شبا هدف تعتتن مقاایر قابل تحمل تلفات خاک ار کشهر انجام گرفت  ار این تحقت  ابتدا با بررسي پژوه

های برآورا و مزایا و معایب هار یاا اا ایان    های مختلف، عهامل مهثر بر آن، روشتعاریف فرسایش قابل تحمل اا ایدگاه

ها مهرا مطالعه قرار گرفت تا با مقایسه آنها با شرایط کشهر و اطالعات مه ها، روش م اسب بارای بارآورا فرساایش    روش

آوری و تحلتال  کرت  ماع  292های فرسایش به تعداا فعلي تهته و تدوین گراا  آمار کرت قابل تحمل ار ایران ار وضع

شد  سپس با ته ه به اطالعات مه ها، عهاملي مشتمل بر ضخامت خاک، الیه محدوا ک  ده، نهع کاربری اراضي و اقلات  باه   

رار گرفت  ب ابراین  دولي تهته شاد کاه   ع هان معتارهای تعتتن متزان فرسایش قابل تحمل خاک ار کشهر مهرا استفااه ق

ب ادی گرایاد  طبا   ادوش پتشا هاای،      ار آن مقاایر قابل تحمل فرسایش خاک بر اساس این عهامل ار پ ج کالس طبقه

م ااط  خشاا و    ار مراتاع  تن ار ه تار ار ساش بارای  22/1تا بتشت ه  22/0مقاایر کمت ه فرسایش قابل تحمل خاک اا 

های واقع ار م ااط  نتماه خشاا تاا نتماه      اراضي   گلي م اط  ااگرس و سایر   گلباشد  ار د متغتر تهانميخشا نتمه

  گلي حاشاته اریاای خازر     م اط تهان ارقام  دوش را تا پ ج برابر افزایش ااا  ار مرطهب و ایمزارهای سراسر کشهر مي

که تحت کشاورای آباي قارار   اراضي نظر گرفت  ار مهرا برابر ار  10تا  مقاایر م درج ار  دوش پتش هاای را تهانمينتز 

  شهاپتش هاا ميساامان حفاظت خاک آمری ا   داوشاا  استفااه اارند
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 مقدمه
 فرسيايش  ييا  شناسيي  زميی   فرسايش از منظور

 نتیجيه  منحصيرا  سيايش فر گونه اي  که است اي  طبیعي

 طيي  در کيه  طبیعيي  فرسيايش  در .است عملکرد طبیعت

 تشکیل به منجر گیرد،مي صورت طوالني بسیار هایزمان

 عبيارت  بيه (. 1991شود )هیمسات و همکاران، ميخاک 

 فرسيايش  از بیشتر خاکسازی فرسايش، نوع اي  در ديگر،

ميي  افيزايش  خاک پروفیل ضخامت نتیجه در بوده و خاک

بيه   تشيديدی  ييا  تسيريعي  فرسيايش  کيه  حيايي  در .ديابي 

 نادرست برداری بهره با انسان که شودمي اطالق فرسايشي

)مورگان،  گذاردمي تاثیر خاک تويید پايداری بر ،اراضي از

 از فرسييايش مقييدار تشييديدی، در فرسييايش. (5002

؛ شيود ميي  کاسته خاک ضخامت از و بوده بیشتر خاکسازی

 پدييده  يي   طبیعيي  فرسيايش  اينکيه  بنابراي  با توجه به

 فرسيايش  از طير  ديگير   و است پذيرش قابل و ظبیعي

 انسياني  هيای فعايیيت  از متاثر مخرب ي  پديده تشديدی

 آسيتانه  حيد  يي   ن بی  ايي  دو، بتوا رسدبنظر مي است،

 و مديريتي اقدامات است الزم حد، آن در که نمود تعريف

 مشيکل  دچيار  نظر مورد منطقه تا داد انجام را حفاظتي يا

اي  آستانه به فرسايش قابل تحمل  .(1991)اسمیت،  نشود

 خاک موسوم است.  

تري  پیچیدهيکي از ، 5فرسايش قابل تحمل خاک

9USDA-3)موضوع در تحقیقات فرسيايش خياک اسيت    

NRCS،1999).   مفهوم فرسايش مجاز خاک کيه در سيال-

توسط خاکشناسان بيا توجيه بيه حاصيلخیزی      1990های 

فرسايش مجياز  »به کار رفت، به اي  صورت بود که  خاک

توانيد ر  دهيد، بيدون    خاک مقدار فرسايشي است که مي

اي  که کاهشيي در حاصيلخیزی خياک و تياثیر منفيي در      

 ،اسيمیت ) تويیدات گیاهي در طوالني ميدت داشيته باشيد   

طبیعي آمريکيا کيه پیشيتر    (. سرويس حفاظت منابع 1991

، 00شد، از اواسيط دهيه   سرويس حفاظت خاک نامیده مي

                                                 
2 Soil loss tolerance 
3 Natural Resources Conservation 

Service 
4 United States Department of 

Agriculture 

خود بيا نيام    های حفاظتياي  عامل را برای طراحي برنامه

T-value کار برد. سيسس مفهيوم عميومي ايي  واهه بيه      هب

صورت حداکثر مقدار فرسايش سايیانه که ممک  است ر  

ل را بيه طيور   دهد و هنوز خاک توان تويید فراوان محصو

ويشيماير و  )اقتصادی و نامحدود دارا باشد، تعرييف شيد   

 (.1911، اسمیت

در تعیی  مرز بی  فرسايش طبیعيي و تشيديدی،   

خاک به عنيوان تعيادل بيی  تشيکیل     فرسايش قابل تحمل 

 هييا تعريييف شييده اسييتخيياک و هييوازدگي کامييل سيين 

بيه   هم کمینه عمق خاک (.1995 کي و راسیدي ،)واکاتسو

کيود و بقاييای گیياهي و    يي مانند هاعنوان عمقي که نهاده

آبیاری و کیفیت گیياهي اصيال    مثل  های مديريتيفناوری

برای جليوگیری از کياهش اقتصيادی تويیيد      ،شده هنتیکي

خياک ميورد   فرسايش قابل تحمل در برآورد ناکافي باشد، 

تر از بنابراي ، مقادير فرسايش بیش؛ ستتوجه قرار گرفته ا

تشکیل خاک، فقط در طول زماني که خاک به کمینه عميق  

و  5005، نیريني  ) تعريف شده نرسد، قابيل قبيول اسيت   

توانيد بيه   طبیعي تشيکیل خياک ميي    میزان(. 5011سین ، 

فرسايش قابل تحمل خاک،  میزانای برای تعیی  عنوان پايه

ل از هيوازدگي و همچنيی    متشکل از ميواد معيدني حاصي   

و همکياران  ورحيی   ) رسوب گرد و غبيار اسيتفاده شيود   

 . اي  تعريف براساس مفهوم فرسايش واقعي خياک (5009

برابر مقدار کل خاک از دست رفته توسيط تميام انيواع     که

بطيور   باشد، پیشنهاد شده اسيت. فرسايش شناخته شده مي

ت خاک خاک، بیشینه مقدار تلفافرسايش قابل تحمل کلي 

توانيد ميورد   بر حسب ت  در هکتار در سال است کيه ميي  

قبول باشد و حاصلخیزی بااليي را فراهم نمايد به طيوری  

که تويید از نظر اقتصادی و در طوالني مدت، پايدار بمانيد  

(NRCS ،1999.) 

خياک در تيدوي    فرسايش قابيل تحميل   برآورد 

بيه  ، وسيتان در هندهای حفاظت خاک اهمیيت دارد.  برنامه

 برابرخاک قابل تحمل میزان فرسايش صورت پیش فرض 

هييای اسييترات ی ريييزیبرنامييهدر هکتييار بييرای  تيي  5/11

تمام انواع خياک، آب و هيوا و پوشيش     در حفاظت خاک

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib46
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib57
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib57
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib57
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الکارييا و همکياران،   ) گیيرد قرار ميي گیاهي مورد استفاده 

ميديريت  بيا  های با بافيت نسيبتاد درشيت    در خاک. (5001

 11خوب در اراضي کشاورزی، تشکیل خاک سيطحي تيا   

شيود کيه نتیجيه عملیيات     ت  درهکتار در سيال بيايم ميي   

کشاورزی نظیر شخم و افزودن کود اسيت. در اراضيي بيا    

 12-50تا تحمل متر، فرسايش قابل  دوعمق خاک بیش از 

براسياس   .(1913، )شيرتز  تواند برسدميهم ت  در هکتار 

 میييزان (5009) و همکيياران ورحييی  هيياینتياي  پيي وهش 

هيای شيخم خيورده و قابيل کشيت      واقعي فرسايش خاک

زماني اي  پديده، به -اروپا، حتي با پذيرش تغییرات مکاني

تر از حد بااليي فرسيايش  برابر بیش 90تا  3طور متوسط، 

و شياردا   نتياي   .(1)شيکل   خاک قابل تحمل در دنیا است

کل مساحت از  ٪12حدود نشان داد که  (5013) همکاران

 هند در محدوده فرسايش قابيل تحميل قيرار دارنيد    کشور 

 .(5)شکل 

 

  
 مفادیر فرسایش قابل قبول در هندوستان -2شکل  مقادیر فرسایش در اراضی زراعی در اروپا -1شکل 

 

ر خياک د فرسيايش قابيل تحميل    برای بيرآورد  

بیشتر محققيان ضيخامت پروفیيل    های منابع طبیعي عرصه

-خاک يا سرعت تشکیل خاک را مورد اسيتفاده قيرار ميي   

، و همکياران  ايکساندرمثال . برای (1915،اسکیدمور) دهند

هيای آبخیيز کوچي ،    ضهدر حودر پ وهش خود  (1911)

که نقطه تعادل يا برابری فرسيايش و   ندبه اي  نتیجه رسید

تي  در   5تا  3/0 چنی  نقاطي، مقادير بی  تشکیل خاک در

اييي   5/0محيدوده ارقيام   در آمريکيا   هکتار در سال است.

اسيتفاده  ميورد   ت  در هکتار در سيال  پن با میانگی   5/11

 بخش حفاظيت آب چيی   . (1911، جانسونگیرد )قرار مي

اسياس  و بر مريکيا آنداردهای پس از بررسي اسيتا  (1991)

ای، نوع و شيدت فرسيايش خياک و    نتاي  تحقیقات منطقه

با توجه به عمق خاک، مقادير فرسايش قابل تحمل را برابر 

 5/0های يسي، مقيدار  ت  در هکتار در سال برای خاک 10

هيای تسيه مياهوری و    ت  در هکتار در سال را برای خياک 

هکتيار در سيال را    تي  در  2/0برونزدهای سنگي و میزان 

غربيي و منياطق    ای جنيوب های صخرههای تسهبرای خاک

 مانيدال  .(5002و همکاران،  يي) تسه ماهوری تعیی  کردند

روش سيرويس  پس از بيومي کيردن    (5000) ،و همکاران

 برایرا  قابل تحملمقادير فرسايش حفاظت خاک آمريکا، 

تي  در   2/15 - 2 شمال غرب هیمايیا در محيدوده  اراضي

الکاريييا و در سييال پیشيينهاد دادنييد. در حييايي کييه تييار که

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib26
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib26
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib26
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib22
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib22
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib30
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib30
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib26
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib26
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 3/0 در هند مرکزی اي  مقادير را برابير  (5001همکاران، )

هيای  خياک دست آوردند. هدر سال ب ت  در هکتار 2/15تا 

درشمال اوتاراخاند اي  کشيور بسيیار مسيتعد خطير      واقع

فرسايش هستند بنابراي  دارای تلفات قابيل تحميل خياک    

تي  در هکتيار در سيال     2تيا   2/5است که بيی    بسیار کم

برای ديگر در تحقیقي  .(5010متغیر است )جها و ماندال، 

به اي   (5010) و همکارانماندال در هند،  2T تعیی  ارزش

شياخ    PI)0( خیيزی حاصيل د که شياخ   نتیجه رسیدن

مناسييبي بييرای بييرآورد فرسييايش قابييل تحمييل خيياک و   

های آتي برای اجرای عملیات حفاظيت خياک   ريزیبرنامه

تويید  ندنشان داد (5012) و همکارانآيیول  پ وهش. است

درصد  90-20فرسايش قابل تحمل آن يعني  میزانخاک و 

 باشيد ز زميان ميي  تيابعي ا شيدت  بيه از میزان تويید خاک، 

فرسييايش  میييزانگیييری . در اييي  رابطييه انييدازه(3)شييکل 

 30-0آيي  در محيدوده    هایدر دامنه کوه ی واقعهاخاک

باگاريلو  پ وهش .دست آوردندهرا ب در سالهکتار  ت  در

آسيتانه تلفيات    اي  نتیجه رسید که به (5012) ،و همکاران

از . يابدمي کاهشآزمايشي  یهاخاک با افزايش طول کرت

بی  سرعت تشيکیل خياک بير    آشکاری  تفاوتکه آنجايي

، وجيود دارد  رسوبات آبرفتيي پارچه و های ي روی سن 

يذا مي توان برای برآورد سرعت تشکیل خاک از رسوبات 

و يا سن  بستر از رابطه موسوم به تعادل عناصير، اسيتفاده   

 (.1910نمود )ايکساندر، 

حفاظت خاک  از طر  ديگر در روش سرويس

بر اساس  "T"( فرسايش قابل تحمل خاک 1920مريکا )آ

های زيرسطحي محدودکننده ريشه تعیی  خصوصیات اليه

بودن شود. تشخی  اليه محدودکننده به مطلوبمي

خصوصیات مواد خاکي بااليي اي  اليه برای رشد گیاه 

استفاده يا بدون توجه به نوع  T اشاره دارد. ارزش

های يخت اختصاص داده مي زمی  به خاکحفاظت از 

با اي  حال، بسیاری از عوامل مورد استفاده برای  شود

در ارتباط با پوشش گیاهي مهم هستند  T تعريف ارزش

و همکاران  ويلیامز (. در تحقیق5010اوغلو، )حاجي صايح

                                                 
5 Tolerable soil loss value 
6 Productivity index 

، برای برآورد فرسايش قابل قبول خاک، اثرات (1990)

خاک و میزان تويید خیزی فرسايش بر روی حاصل

های هیدرويوهی، محصول بررسي گرديد که در آن وي گي

اقلیم، فرسايش، عناصر غذايي، درجه حرارت خاک، رشد 

های اقتصادی و نمو گیاه، شخم، کنترل محیط گیاه و جنبه

به اي  ترتیب  .(2اراضي مورد استفاده قرار گرفت شکل )

ضرورت  خاک،قابل تحمل فرسايش  با توجه به اهمیت

شرايط های مختلف در کاربریبرای  آنای از ارائه محدوده

اساس تجارب جهاني و مناسب اکويوهي  مختلف ايران بر

های بررسي منابع و پ وهشبا شرايط کشور وجود دارد. 

تحمل خاک نشان قابل انجام شده در مورد فرسايش 

روش  دوي برای ت توانندشر  زير ميدهد مواردی بهمي

در ايران نیز استفاده  فرسايش قابل قبول خاک تخمی 

 شوند.
 

 تحملقابل عوامل موثر بر فرسایش 

هيای  میزان فرسيايش قابيل تحميل بيرای خياک     

مختلف متغیر است. عوامل ميوثر در انتخياب ايي  آسيتانه     

هيا ميي تيوان بيه     تواند متعيدد باشيد کيه از جمليه آن    مي

ضخامت خاک سطحي، عمق خاک و خصوصیات فیزيکي 

اک که در توسعه و گسترش ريشه ميوثر هسيتند، اشياره    خ

(. از نظيير سييرعت 5013سييیلدزه و همکيياران، نمييود )کيير

تشکیل خاک و ضخامت آن، فرسيايش قابيل تحميل يي      

خاک عمیق با نفوذپذيری متوسط بيا خياک تحيت االرض    

مناسب برای توسعه ريشه، نسبت به ي  خياک کيم عميق    

-براي ، در ميورد خياک  تر است، بنابا نفوذپذيری کم، بیش

هيا قيرار   ها يا سخت اليههای کم عمق که در روی صخره

 دارند، فرسايش قابل تحمل وجود ندارد.

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib26
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 تاثير عوامل اقليمی بر هوازدگی و تشکيل خاك -4شکل  تاثير عامل زمان بر تشکيل و تکامل پروفيل خاك -3شکل 

 

 
 راضی و پوشش گياهی بر تلفات خاكتاثير کاربری ا -5شکل 

 

عاميل مهيم تياثیر گيذار بير عاميل        10طور کلي، تعيداد  به

، USDA) فرسييايش قابييل تحمييل بييه شيير  زييير اسييت 

1920): 

 سرعت تشکیل خاک از مواد مادری .1

سييرعت تشييکیل خيياک سييطحي از خيياک    .5

 زيري 

 کاهش تويید در اثر فرسايش .3

 عمق خاک .9

تغییيييرات خصوصيييیات مطليييوب خييياک    .2

 یاهان در اثر فرسايشبرای گ

هييدر رفييت مييواد مغييذی خيياک در اثيير       .0

 فرسايش

 احتمال ظهور شیار و خندق .1

مشيييکالت نهشيييته گيييذاری رسيييوب در     .1

 مزارع

نسييبت تحويييل رسييوب از محييل فرسييايش    .9

 يافته

میزان پذيرش اجتماعي، اقتصيادی و فرهنگيي    .10

 فرسايش و عملیات حفاظت خاک

 

 هاي ارزیابی و تعيين فرسایش قابل تحملروش

با توجه به عوامل موثر بر فرسايش قابيل تحميل   

هيای  خاک و دسترسي به اطالعات مورد نیياز آنهيا، روش  

تري  آنهيا  مختلفي برای برآورد آن ارائه شده است که راي 

 به شر  زير است.
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 تعيين ضخامت خاک

مدل مفهومي محاسبه تلفات قابل تحمل خاک با 

ک، ضيخامت  استفاده از عواملي مانند حداقل ضخامت خيا 

فعلي و کمینه حد تلفات قابل تحمل خياک بوسيیله    خاک

اشتومبل و  نظربه  .شد پیشنهاد (1909استیمي و اسمیت، )

اسيت زييرا    کلي رويکردروش ي  ( اي  1991همکاران )

متفياوت   هيا خاکانواع برای  خاک پروفیلشدت بازسازی 

است و بسيتگي بيه آب و هيوا، پوشيش گیياهي و رهييم       

( 1915اسيکیدمور )  سيسس  .دارد مختليف  هیيدرويوهيکي 

 تهیه( را برای برآورد فرسايش قابل تحمل خاک 1معاديه )

در روش بنيابراي    ؛معادييه افيزود  ايي    را به و عمق خاک

تعیی  ضخامت خاک، فرسيايش قابيل تحميل وابسيته بيه      

محاسيبه   1ضخامت پروفیل خاک بوده و به شير  معادييه   

 :شودمي
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 که در آن:

 (x,y,t)T،  هدر رفت قابل تحمل خاک در موقعیتx  وy  در

حد پايیني فرسايش قابل تحمل که مربوط به  ،t ،T1زمان 

حد بااليي  ،T2، (mm/y) تجديد خاک است میزان

ضخامت فعلي خاک  =Z، (mm/y) فرسايش قابل تحمل

اقل عمق خاک حد =Z1، متر(قرار دارد ) Z2و  Z1که بی  

 =Z2، متر(د )ي  نمایدار تامياه را به طور پایکه رشد گ

دار ياه را به طور پای  عمق خاک که رشد گيترمناسب

 باشد.، ميمتر(د )ي  نمایتام

 بی  دو نقطه تحملتابع فرسايش قابل 

(T1،Z1) و (T2،Z2 )به عمق  شته،شکل سینوسي دا

ست. در اي  دامنه آن ا 2/(T2-T1) و ردخاک بستگي دا

دهد و در معاديه، عبارت کسینوس، زمان را نشان مي

درجه برای اعماق  110راديان يا  19/3محدوده صفر تا 

حداقل  ،که عمق خاککند. هنگاميتغییر مي Z2و  Z1 بی 

معادل مقدار حداقل  ،T(x,y,t)(، Z=Z1)قابل تحمل باشد 

 که عمقشود. در حايتيمي T1تلفات قابل تحمل يعني 

تر ضخامت، توان خاک به حدی باشد که با افزايش بیش

مقدار حداکثر  معادل، T(x,y,t)تويید خاک افزايش نیابد، 

اگر به عنوان مثال، خواهد شد.  T2يعني  قبولتلفات قابل 

اساس بر و متر در نظر گرفته شود 9/1خاکي به عمق 

که با افزايش عمق خاک تا  اشدمعیارهای موجود، انتظار ب

متری، تر شود و عمق نیممتری، توان تويید خاک بیشدو 

 ،خاک برای پرورش محصول باشد حداقل قابل تحمل

متر در سال باشد میلي 5/0همچنی  اگر میزان تجديد خاک 

متر فرسايش در سال و حداکثر میزان تلفات خاک دو میلي

گاه فرسايش قابل تحمل معادل آن ،در نظر گرفته شود

 .خواهد بودسال  ار درت  در هکت 31/1

( را 1915( روش اسکیدمور )5000روسانو  )

و  هااندازه خاکدانهنفوذ پذيری،  عواملي مانندبا استفاده از 

برای برآورد مقادير قابل تحمل خاک بکار هوموس، مقدار 

معاديه ( با استفاده از 5013کوزنتسو  و عبدايخانوا )برد. 

محاسبه تلفات ( را برای 1915خطي روش اسکیدمور )

های منطقه مرکزی اي  خاکقابل تحمل خاک برای سیاه

با  . مقادير فرسايش قابل تحمل خاککردند ها اصال خاک

تناوب و ايگوی  پذيریفرسايشتوجه به نوع خاک، 

ت  در هکتار  10حداکثر مقدار ممک  )بدست آمد.  زراعي

 .به دست آمد های زراعيتناوبدر سال( در تمام 

براساس راهنمای اداره حفاظت خاک   چنیهم

مشخصه مهمي که در تعیی  دو  (،USDA ،1920)امريکا 

به کار مي رود، ضخامت  فرسايش قابل تحمل خاکمقدار 

در  که باشدمي و جنس اليه محدود کنندهخاک سطحي 

 ارائه شده است. (1) جدول

 

 

 

 

 



 1/  1931/ 1/ شماره 6نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی/ جلد 

 سایش قابل تحمل براساس ضخامت خاك سطحیراهنمای اداره حفاظت خاك امریکا برای تعيين فر -1جدول 

 ضخامت خاك سطحی

 متر()سانتی

 بر حسب تُن در هکتار Tمقدار 

3/2 6/4 8/6 0/9 2/11 

 *     تا بستر سنگی >011
 *     تا ماسه یا سنگریزه >011

  *    تا بستر سنگی 01 -011
  *    تا ماسه یا سنگریزه 01 -011

  *    پنتا الیه فراژی  01 -011
  *    تا الیه کلی پن 01 -011

   *   تا ماسه با سنگریزه 01-50
    *  تا بستر سنگی 01-50
   *   تا الیه کلی پن 01-01
   *   الیه فراژی پن تا <01

     * تا بستر سنگی <50
    *  تا ماسه یا سنگریزه <50

     * تا الیه کلی پن <01

 
 تعيين سرعت تشكيل خاک

خياک   تلفيات که اغليب در رابطيه بيا     ایمسئله

آيييد آن اسييت کييه مييدت بييه وسييیله فرسييايش پييیش مييي

خيياک  ضييخامت معینييي از زمييان الزم بييرای تشييکیل   

 تفيياوتکييه . از آنجييايي(5011)سييین ،  چقييدر اسييت 

-بييی  سييرعت تشييکیل خيياک بيير روی سيين  آشييکاری 

، مييي وجييود دارد رسييوبات آبرفتييي هييای يکسارچييه و  

آورد سيييرعت تشيييکیل خييياک از  روش بييير از تيييوان

( موسيوم بيه تعيادل    5معادييه  ) رسوبات و يا سن  بسيتر 

 (:1910، ايکساندر) استفاده نمودعناصر 

SSDWC
iii

                                  )5(  

 که در آن:

= W جرم سن  هوازده 

S= جرم خاک معدني تشکیل يافته از مواد مادری 

Ci و Si = نصر غلظت عi  به ترتیب در سن  و خاک غیر

 (gr/lit)هوازده 

Di=   سيييرعت انتقيييال عنصيييرi  محليييول در روانييياب
(m/s) 

اييي  معاديييه فرآينييدهای هييدررفت و تجمييع    

در  دهيد. آزاد شيده از ميواد ميادری را نشيان ميي      iعنصر 

 فييرض بيير اييي  اسييت کييه خيياک و جمعیييت  اييي  روش

 زنييده آن در شييرايط پايييدار چرخييه مييواد    موجييودات

. در ايي  بيی ، سيه    (1912 )وبيل،  ماننيد غذايي بياقي ميي  

و  Wعامييل قابييل انييدازه گیييری و دو عامييل مجهييول )   

S ( 9بييه معاديييه ) 3( در معاديييه وجييود دارد. يييذا معاديييه

 تبديل مي شود

)/)(( WSSC

D
W

ii

i


                             )3(  

دار در تواند با ي  عاميل پايي  مي 9در معاديه  S/Wنسبت 

رواناب تعیی  شود. اي  موضيوع دالييت بير ثبيات مقيدار      

در حوضه آبخیز دارد. بنابراي  با فرض صفر بودن  iعنصر 

iD ،( 3در معاديه) توان نوشت:مي 

 

CiW = SiS                                                 )9( 

S/W = Ci/Si                                               )2) 

 که در آن:
W  آيد و دست ميبه 9از معاديهS   از نسيبتS/W    تعیيی

 شود.مي

نشان  (1911) اساس اي  معادالت، ايکساندربر

 عمیقنیمه  تاکم عمق های تحمل خاکتلفات قابل که  داد

بسیار کمتر از  غیرآهکي سنگهای دگرگوني حاصل از

 ،اي  روش. با استفاده از در هکتار / سال است ت  59/5

های را برای خاک  Tمقدار( 5001چابا و همکاران )

ت  در هکتار در سال بدست  2/15تا  5مجارستان بی  
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 ارائه شده است. 5تشکیل خاک در جدول نتاي  برخي تحقیقات انجام شده در مورد سرعت  .آوردند
 

 (1391سرعت تشکيل خاك در مناطق مختلف دنيا )به نقل از سرمدیان،  -2جدول 

 تشکيل خاك مکان محقق

 تن درهكتار در سال 0/75تا  05/1 جهان 0791 ،و همكارانباول 
 تن درهكتار در سال 5/0حدود  جهان 0795، زاخار
 0717 ،بنت

 0790 ،و همكارانهال  
خاک های با بافت نسبتاً درشت تحت مدیریت خوب در اراضی 

 کشاورزی
 تن درهكتار در سال 00

 در هكتار در سال تن 5تا  1/1 حوزه های آبخیز کوچک چمنی یا جنگل 0799ن،و همكاراالكساندر 
 در هكتار در سال تن 19/00تا  7/1 اکوسیستم جنگلی 0799 ،نو همكارا جانسون

 تن در هكتار در سال 57/0تا  19/1 جهان 0775 واکاتسوکی و رایزیدین

 0799 ،الكساندر
بناتی در آمریكای حوضه کوچک غیرکشاورزی با بستر غیرکر 09

 و زیمبابوه شمالی، اروپا، استرالیا
 تن در هكتار درسال 59/0تا  15/1

 0799، الكساندر
حوضه های با سازند غالب سنگ آهک یا با سنگ شناسی 

 عمدتا آتشفشانی
 تن درهكتار در سال 0/1

 لتن درهكتار در سا 70/1 ایاالت متحده آمریكا ایالت ایووا 0797، واتسون و اوون
 تن در هكتار در سال 19/1 کشاورزی نرمال 0771و همكاران، باول 
 تن درهكتار در سال 51/00 در شرایط ایده آل مدیریت خاک 0771و همكاران، باول 
 تن در هكتار درسال 17/1 سنگ بستر خاک تشكیل شده از سنگ های آهكی 0771و همكاران،  باول
 تن درهكتار در سال 50/1 مناطق مرطوب 0771و همكاران،  باول

 
 روش سرویس حفاظت منابع طبيعی امریكا

اي  روش با بازبیني در روش سرويس حفاظت 

وجود آمده است که در آن ( به1920خاک امريکا )

اساس خصوصیات بر" T"فرسايش قابل تحمل خاک 

. شودمي تعیی  های زير سطحي محدود کننده ريشهاليه

مطلوب بودن خصوصیات به  محدود کنندهاليه تشخی  

هر  اشاره دارد.اليه برای رشد گیاه  يي اي باالخاکي  مواد

تر مناسب، به سطح خاک چه اليه محدود کننده يا کم

تر باشد، توانايي نسبي خاک برای حفظ نزدي 

حاصلخیزی آن از طريق فرآيندهای طبیعي يا مديريت 

ل فرسايش قابل تحم معیارهای تعیی يابد. شده کاهش مي

، NRCS)شود تخمی  زده ميموارد زير طريق  ازخاک 

5000:) 

  شیمیايي يا فیزيکي  محدود کنندگي خصوصیاتشدت

 های زير سطحياليه

 خصوصیات حرارتي و رطوبتي خاک تحت تاثیر اقلیم 

 از عملیات مديريتي برای رفع اقتصادی  امکان استفاده

 کنندهمحدودهای شرايط يا اليه

ق و اثرات آنها در تعیی  فرسايش مشرو  معیارهای فو

ها و اقايیم مختلف امريکا در قابل تحمل خاک در خاک

وست راهنمای مذکور شرايط مديريتي مختلف در پی

-اساس اي  معیارها، راهنمای عمومي بهمندرج است. بر

 ارائه شده است. 3شر  جدول 

 

 تعيين حاصلخيزي خاک

ظرفیت آب دردسترس، وزن مخصوص ظاهری، 

هستند که  و هدايت ايکتريکي عواملي ه، اسیديتهتهوي

بیشتري  تاثیر را بر رشد ريشه دارند. فرسايش، اليه 

برد و نیز موجب سطحي حاصلخیزی خاک را از بی  مي

ای بر شود که تاثیر عمدهکاهش ظرفیت نگهداشت آب مي

وجود مواد  (.1912میزان تويید دارد )هال و همکاران، 

د نیاز رشد از جمله عوامل اساسي مغذی کافي و آب مور

(. هر 5009شوند )باکر و همکاران، تويید محسوب مي

گونه کاهش در عمق يا ضخامت خاک سطحي منجر به 

کاهش در توان تويید خاک خواهد شد، به طوری که با 

 50درصدی کارآيي مصر  آب، حتي تا  52تا  10کاهش 
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 (.1991)کاونان ، د يابدرصد حاصلخیزی اويیه خاک تنزل مي 90ايي 
 

 (NRCS ،2006) راهنمای عمومی تعيين فرسایش قابل تحمل خاك -3جدول 

 عمق الیه محدود کننده
 (cm) 

 t ha)− 1( فرسایش قابل تحمل ساالنه

3گروه  2گروه  1گروه   

0–25 2.5 2.5 7.5 

25–50 2.5 5.0 7.5 

50–100 5.0 7.5 10.0 

100–150 7.5 10.0 10.0 

> 150 12.5 12.5 12.5 

 دارند دائمیه کنند ها معنی دار هستند یا الیه های محدود: محدودیت0گروه 
خیزی خاک در یک اقلیم حاصل دائمکاهش تری در ها تاثیر کمکنند یا این محدودیتها را محدود میبه طور متوسط ریشههــــا : محدودیت5گروه 

 معین دارند
های توان از طریق فرآیندهای طبیعی یا مدیریتی برای رسانیدن سطح حاصلخیزی به حد خاکها را میدیت: در یک اقلیم معین، محدو1گروه 

 فرسایش نیافته، رفع نمود

 

 3/0کاهش حاصلخیزی خاک در اثر فرسايش به 

 و همکياران،  بيايگالر شود )درصد در سال در دنیا بايم مي

مواد مغذی  قدارمفرسايش خاک از نظر اقتصادی، (. 5003

 .دهيد را تحت تياثیر قيرار ميي   محصول  تويید در نتیجه و

در خيياک بييرای تجزيييه و تحلیييل  آگيياهي از اييي  اثييرات

 مارتيا ) مورد نیاز است خاک اقتصادی فرسايش و حفاظت

اسيتفاده از   با (PI) شاخ  بهره وری(. 5009و همکاران، 

و  1999گيرا و پيايتون،   )ميوي   اسبه مي شيود مح 0 معاديه

 :(1913پیرس و همکاران، 

 

                        (0)  

 در آن: که

= Ai ظرفیت آب دردسترس، تيکفا 

=Ci  وزن مخصوص ظاهریکافي بودن 

Di = اسیديته کافي بودن 

Ei = کفايت هدايت ايکتريکي 

=RIi دهيعامل وزن. 

هيای  در خياک  در اي  معاديه عامل شوری خاک

شياخ  حاصيخیزی خياک    غیر شور قابل اغماض است. 

. (5005)باجيا و همکياران،    بی  صفر و ي  متغیير اسيت  

مربوط به ي  خاک بدون هر گونه محيدوديت   ي ارزش 

الل  .(1991)ديگيادو و ييوپز،    برای توسيعه ريشيه اسيت   

اي  مدل برای چندي  خاک در نیجريه اسيتفاده   ( از1919)

تغییراتيي کيه در توابيع     کرد کيه بيه رغيم    کرده و مشاهده

داری در هييای معنيييکفايييت ايجيياد شييده اسييت، تفيياوت

محاسيبه   PI های عملکرد مشاهده شده و مقادير رگرسیون

( و 5002و همکياران ) های يوبو پ وهش .شده وجود دارد

( نیزنشيان داد کيه از شياخ     5015وو و همکاران )کین 

معیاری بيرای تخميی    توان به عنوان خیزی خاک ميلحاص

 .استفاده نمود فرسايش قابل تحمل خاک

ساز برای بررسي ي  برنامه شبیه EPIC7افزارنرم

اثرات فرسايش بر روی حاصلخیزی خاک و میيزان تويیيد   

محصول است. اجزای اي  مدل شامل هیدرويوهی، اقليیم،  

فرسايش، عناصر غذايي، درجه حرارت خاک، رشد و نميو  

هيای اقتصيادی   محيیط گیياه و جنبيه    گیاه، شيخم، کنتيرل  

در قايب چهار گروه عمده گیاه، خاک، اقليیم و   باشد کهمي

                                                 
7 Erosion productivity impact 

calculator 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib9
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib9
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با تحلیل تاثیر اي  عوامل بر  شوند وبندی ميمديريت طبقه

 ،و برآورد هدر رفت عناصر غذايي ناشي از فرسايش تويید

مورد اسيتفاده قيرار    برای برآورد فرسايش قابل قبول خاک

 (.1990و همکاران،  زويلیام)گیرد مي

 

 در مناطق مختلف دنيافرسایش قابل قبول  مقادیر

ضخامت پروفیل خاک يا سرعت  ،بیشتر محققان

تشکیل خياک را بيرای محاسيبات فرسيايش مجياز ميورد       

تيا   2/5دهند. برای نمونه، محيدوده ارقيام   استفاده قرار مي

. مورد استفاده اسيت در آمريکا  ت  در هکتار در سال 2/15

در  نیيز ادير فرسايش مجاز بيرای شيمال غيرب هیمايیيا     مق

در سال با روش بيومي  هکتار ت  در  2/15 - 2/0محدوده 

ه اسيت  دتعیيی  شي  شده سرويس حفاظيت خياک آمريکيا    

الکارييا و همکياران   . در حايي که (5011 ،شارداو  ماندال)

 2/15تيا   2/5در هند مرکزی اي  مقيادير را برابير    (5001)

( 5015هيني  وو ) دست آوردنيد.  به ت  در هکتار در سال

پس از بررسي اسيتانداردهای آمريکيا و بير اسياس نتياي       

ای، نوع و شدت فرسيايش خياک، مقيادير    تحقیقات منطقه

بيرای  ل تي  در هکتيار در سيا    10فرسايش مجاز را برابير  

را بييرای تيي  در هکتييار در سييال   دوهييای يسييي، خيياک

تي  در   11/1 های تسه ماهوری و برونزدهای سنگي وخاک

هيای تسيه هيای صيخره ای     را بيرای خياک  هکتار در سال 

در ايي  منياطق تعیيی      جنوب غربي و مناطق تسه ماهوری

مقيادير فرسيايش مجياز در منياطق     هايي از نمونه نمودند.

 ارائه شده است. 9جدول مختلف دنیا در 

 
 مقادیر فرسایش مجاز در مناطق مختلف دنيا -4جدول 

 فرسایش مجاز مکان محقق

 (0759) اسمیت
)خاک  Marshallو  Shelbyخاک های 

های شنی لومی عمیق با زهكشی خوب 
 (واقع در اراضی مسطح

 ر سالدهكتار تن در  5تا  1

 در سالهكتار تن در  0/05 - 0/1 شمال غرب هیمالیا (5112و همكاران ) ماندال
 و همكاران الکاریا

(5119) 
 در سالتن در هكتار  0/05 - 0/5 در هند مرکزی

 بخش حفاظت آب چین

(0779) 
 چین

برای  تن در هكتار در سال دوهای لسی، برای خاک تن در هكتار در سال 01
تپه ماهوری و برونزدهای سنگی ، ((blacklandشمالی مناطق های سیاه خاک

های قرمز، تپه های برای مناطق جنوبی با خاک در هكتار در سال تن 99/0و 
 صخره ای جنوب غربی و مناطق تپه ماهوری

 تن در هكتار در سال 01 های مرتفع در چینهای دشتلس (5110)و همكاران،  لی یو

 

 د فرسايش قابل تحملهای برآورروشنتاي  

در  هايينقائ  و محدوديت خاک نشان از وجود

فرسايش قابل  قداربه عنوان نمونه، م کاربست آنها دارد

شده با استفاده از روش تعیی  ضخامت  تحمل برآورد

ت   10های مرتفع در چی  برابر های دشتخاک برای يس

ابر برتعادل عناصر در هکتار در سال ويي با روش معاديه 

و يي ت  در هکتار در سال بدست آمده است ) 9/0

به اي  نتیجه نیز  (5009) يیو و همکاران(. 5002همکاران، 

رسیدند که کاربرد روش معاديه تعادل عناصر مقادير 

بیني تلفات قابل تحمل خاک را بسیار کمتر از واقعیت پیش

در روش تعیی  ضخامت پروفیل خاک، خاک کند. مي

با توجه ايش قابل تحمل بیشتری دارد. تر فرسعمیق

های که سرعت هوازدگي سن  بستر در خاک اينکهبه

کمتر نتاي  بدست آمده با اي  روش  ،تر استعمیق آهسته

وبل  پ وهشخواهد بود.  تعادل عناصرنتاي  معاديه از 

حاسبه مدهد که فرسايش قابل تحمل ( نشان مي1919)

لي کم است. در شده با روش سرعت تشکیل خاک خی

فرسايش  هم روش سرويس حفاظت منابع طبیعي آمريکا

قابل تحمل خاک بیشتر به ضخامت خاک وابسته است و 

 شودسرعت تشکیل خاک در اي  روش برآورد نمي

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib30
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib30
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib26
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib26
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib26
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_coverDate=08%2F15%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5954&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=3238130dc267f62e489c051357de2556#bib47
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به عنايت با اي  بنابر .(5019)سودهیشری و همکاران، 

عدد و رقم مشخصي برای تلفات قابل تحمل خاک  اينکه

بهبود  برای تا مقادير آنالزم است  ،ندارد ايران وجود در

های محیطي و و جلوگیری از آسیب منابع اراضي شرايط

 کاهشبرای و  ای تعیی  گرددبرای هر ناحیهاقتصادی 

های خاص در نظر گرفته ريزی و طر تلفات خاک برنامه

مناسب برای  يروش تدوي يذا اي  تحقیق با هد  شود. 

مقادير تلفات و محدوده مل خاک تعیی  فرسايش قابل تح

 انجام شد. کشوردر قابل تحمل خاک 

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

ه است. اي  پ وهش در سطح کشور انجام شد

هکتار دارای  109،119،200ايران با مساحت 

درصد مساحت  1/15هکتار منابع طبیعي ) 139،301،139

درصد  1/1میلیون هکتار جنگل ) 3/19کشور( شامل 

زار زار و درختچههکتار بیشه 5،002،001مساحت کشور(، 

درصد(،  3/25میلیون هکتار مرتع ) 1/19درصد(،  0/1)

 5/33درصد( است و  1/50میلیون هکتار بیابان ) 0/35

های کشاورزی و شهرها و میلیون هکتار ديگر را زمی 

 آب یادار ايراناز نظر آب و هوايي  دهد.غیره تشکیل مي

شمايي،  هایکوه ارتفاع است. و متفاوت متنوع اييهو و

 تأثیر بادهای از که زياد است قدری به و جنوبي غربي

 در سرفا و خلی  مديترانه دريای خزر، دريای مرطوب

 قسمت هوای و آب کند.مي جلوگیری ايران نقاط مختلف

 و آب ،جنوبي نواحي در که است ایکشور مديترانه ربيغ

. پوشش گذاردتأثیر مي نیز بر آن گرم صحرايي نیمه هوای

توجه به آب و هوا، تفاوت میان گیاهان و  ايران یاهيگ

شامل کوهستاني و خزری، بیاباني  در سه ناحیه ،جانوران

های مختلف جنگل، مراتع، بیابان و کشاورزی کاربری

 سواحل دريای خزردر  .(1315مسعوديان، باشد )مي

 نظر از ، عمیق وبرفتياراضي پست و دشتهای آ یخاکها

خاکهای مناطق کوهستاني و تسه  .زهکشي ضعیف است

گیاهي جنگلي  معموالد دارای پوشش اي  منطقهماهورهای 

خاکهای مناطق کوهستاني و در نواحي نیمه خش   است.

خاکهای دشتها که در حايي معموالد کم عمق یتسه ماهورها

دتاد دارای عم و نسبتاد عمیق است های کوهستانهاو دامنه

پوشش مرتعي يا درختان يا درختان جنگلي پراکنده 

معموالد  خش  نواحي یکوهها و تسه ماهورها .باشدمي

 به صورترا  اي  خاکها .برهنه و فاقد پوشش خاک است

. گیرندميبرداری قرار چراگاههای فصلي مورد بهره

دشت در مناطقي مانند  خاکهای نواحي گرم و خش 

خاکهای معموالد عمیق و دارای بافت دارای خوزستان 

 .(1909)ديوان و فاموری،  سنگی  است

 

 روش تحقيق

های انجام شده در مورد بررسي منابع و پ وهش

دهييد کييه روش تحمييل حيياک نشييان ميييقابييل فرسييايش 

وانيد بيا اعميال    تسرويش حفاظت منابع طبیعي آمريکا مي

هيای  روش تخميی  حيدود کيالس    دوي برای تي  تغییراتي

ييذا  در ايران نیز اسيتفاده شيود.    ايش قابل قبول خاکفرس

ابتدا مطايعيات مليي و بيی  ايملليي انجيام شيده بير روی        

اطالعيات و  شيد. سيسس    آوریفرسايش قابل تحمل جمع

دهيي  میزان فرسيايش و رسيوب  های فرسايشي، کرت آمار

 سيطح  از عرصيه  31 مناطق و اقيايیم مختليف کشيور در   

 آوریجميع  پالتهيا  به بوطمر عرصه 11 مشتمل بر کشور،

 فرسايش گیریاندازه پالت 595شامل  اطالعات، شد. اي 

 پالتها، از شده گیریاندازه ارقام آماری دوره طول .میباشد

 احيدا   پالتهيای  ضيمناد  .میرسد سال 30تا  10به  عمدتاد

 تا متر ي  در 2/0 از بوده که متفاوتي ابعاد دارای نیز شده

. (1399)خواجوی و همکياران،   است متغیر استاندارد ابعاد

در مرحله بعيد بيا اسيتفاده از مطايعيات ارزييابي منيابع و       

قابلیت اراضي ايران، با توجه به: فیزيوگرافي اراضي و نوع 

شامل زراعت آبي، ديم، مرتع، جنگيل و   های عمدهکاربری

به عنيوان معیارهيای تعیيی      و اقلیم ضخامت خاک ،بیابان

حميل خياک در کشيور و محيدوده     میزان فرسايش قابيل ت 

مقادير فرسيايش قابيل تحميل خياک در منياطق و اقيايیم       

در ايي   های عمده بکار رفيت.  مختلف برای انواع کاربری
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 آبيي،  فرسيايش  بر مؤثر گرفت  عوامل نظر در ضم راستا 

 شیب و اقلیم کاربری، فاکتور سه فرسايش براساس مقادير

پالتهيای   در موجيود،  هيای داده سيسس  .تعیيی  داده شيد  

 و اقلیميي  اراضيي، شيرايط   کياربری  تفکیي   به آزمايشي

 قيرار  پيردازش ميورد   Accessمحيیط   در شيیب،  کالس

 فرسيايش  موجيود  هيای داده توصيیفي  هایآماره و گرفت

 کاربری تقسیمات شده، ياد توضیحات براساس .شد تعیی 

 بررسي برای بود. جنگل و ديمزار مرتع، کاربری شامل سه

تهیيه   دمارت  روش اقلیمي پراکنش نقشه از ي،اقلیم شرايط

پ وهشيکده   وسیلهبه شده تلخی  و جاماب وسیلهبه شده

ايي    در .شيد  استفاده (1391آبخیزداری ) و خاک حفاظت

اقلیميي   طبقيه  شيش  شيامل  اقلیميي  بنيدی طبقيه  نقشيه، 

ای، مديترانييه مرطييوب،نیمييه مرطييوب، مرطييوب،خیلييي

 خصوصيیات  بررسيي  بيرای  .اسيت  خش  و خش نیمه

 خطير  و توپيوگرافي  براسياس  شیب بندیدرجه از شیب،

آب  و خياک  تحقیقيات  مؤسسه هایاستاندارد ، ازفرسايش

محدوده  ،با تلفیق نتاي  اي  مطايعاتشد.  ( استفاده1301)

هيای  گیری شده با کيرت فرسايش سطحي و شیاری اندازه

 NRCSفرسايشي و تغییرات آن در کشور تعیی  و روش 

سازی ای تعیی  فرسايش قابل تحمل خاک بومي( بر5000)

 شد.

 

 نتایج
 هاي فرسایشكرتمقادیر فرسایش در 

با توجه به اينکه اصوال فرسايش مجاز با تکیه به 

ی  فرسايش سيطحي و  روی فرمول جهاني فرسايش و تعی

هيای  گیيرد، ميي تيوان از نتياي  پيالت     شیاری انجيام ميي  

م فرسيايش ر     محدوده واقعيي ارقيا  یفرسايش برای تعی

ای از محييدوده داده در سييطح کشييور جهييت داشييت  ايييده

 1391تغییرات فرسايش مجاز بهره جست )عرب خيدری،  

ارائيه   5و  1کيه نتياي  آن در جيداول     (5001بای، و کرک

 شده است.

 

 (t/ha/y)یش فرساهای تکرروش  بانتایج ارزیابی مقادیر فرسایش و تلفات خاك  -5 جدول

 یفراوان یچولگ یدگيکش انهيم حداکثر حداقل متوسط عهمطال مورد روش

 575 92/5 51/50 10/1 72/11 1/1 10/0 فرسایش کرت

 
 های مختلفایش در کاربریفرسهای تکردر  (t/ha/y)مقادیر تلفات خاك  -6 جدول

 یفراوان یچولگ یدگيکش انهيم حداکثر متوسط حداقل کاربری

 5 10/1 -71/0 1111/1 110/1 1111/1 1/1 جنگل

 091 01/9 07/91 15/1 5/5 17/1 11/1 مرتع

 70 20/5 77/2 05/1 11/2 09/0 112/1 مید

 01 91/1 -25/1 99/09 72/11 7/07 79/00 یمارنی اراض

 

مقادير فرسايش در کشور ، فوقول اتوجه به جد

تي  در هکتيار در سيال     90/33اکثر دو ح 31/1با میانگی  

های مختليف را  میزان تلفات خاک در کاربریمتغیر است. 

دهد اراضي جنگلي کمتري  میزان تلفات خاک را نشان مي

در  زارهيا و اراضيي ميارني   ترتیب مراتع، ديمدارا بوده و به

هيای  پيالت مقيادير فرسيايش   . اندقرار گرفته مراتب بعدی

برابيری از   10تيا   00افيزايش   ،مراتيع مسيتقر در   آزمايشي

دهنيد.  مقايسه بيا اراضيي جنگليي نشيان ميي     تلفات را در 

گير ايي    بیيان  نیيز زارها در ديم خاک مقايسه مقادير تلفات

برابير نسيبت بيه اراضيي جنگليي،       200تيا   900که  است

دهد. اراضي مارني نیز، افزايش چند تلفات بیشتری رُ  مي

ها نشيان  را نسبت به جنگل خاک ده هزار برابری از تلفات

قييادير تلفييات خيياک بييی  مراتييع و  دهنييد. مقايسييه ممييي

 زارهيا دييم  برابری از تلفات هفتزارها، افزايش تقريباد ديم
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 يبا اراضي مارنه اي  مقايس کهدهد. در صورتيرا نشان مي

 شيود. صد برابر ميي  صورت بسذيرد، افزايش از صد تا چند

هيای صيورت گرفتيه در اراضيي ميارني،      گیریطبق اندازه

اييي  اراضييي در مقايسييه بييا  میييزان حييداقل فرسييايش در

بی  دو تيا شيش    زارها و مراتع،فرسايش حداکثری در ديم

دهد. اي  موضوع حياکي از ايي    برابر اختال  را نشان مي

است که اراضي ميارني در بهتيري  حاييت، شيرايط کيامالد      

از نظير اثيرات    باشيد. ای از وقوع فرسايش را دارا ميآماده

هيای  در پيالت  ايش خاکمقادير تلفات و فرس اقلیمي اگر

 بسيیار جيايبي  آزمايشي مورد بررسيي قيرار گیيرد، نتياي      

های آزمايشي، اقليیم  در پالتکه  بطوریشود. مشاهده مي

هايي است که میزان فرسيايش  خش  تقريباد جزء اقلیمنیمه

مرطيوب،  های نیمهبعد از آن اقلیم ودر آن بسیار زياد بوده 

ي  گونه بداي  موضوع  مرطوب قرار دارند.خش  و خیلي

شود که در اقلیم مرطيوب بيديیل پوشيش    توجیه تواند مي

گیاهي فيراوان و در اقليیم خشي  بيه ديیيل بيارش کيم،        

فرسايش کم است. در حايیکه در اقايیم نیمه خش  و نیمه 

مرطوب پوشش کافي که بتواند در برابر فرسايندگي بارش 

یب در توجيه بيه مقيادير شي    مقاومت کنيد وجيود نيدارد.    

کنيد.  نتياي  ديگيری را بيازگو ميي     نیز های آزمايشيپالت

درصيد بیشيتري  میيزان     1-15دامنه شیب بی   کهبطوری 

درصييد کمتييري  میييزان  90-10فرسييايش و دامنييه شييیب 

 .دهدنشان ميفرسايش را 

 

 از نظر فرسایش قابل قبول مختلف ایران طبقه بندي مناطق

 و پسيت  تنوع آب و هوا و اقلیم مختلف، وجود 

ها موجب شيده  زياد رستن  تنوعاضافه بههاى متعدد بلندى

در مناطق اصلي توپوگرافي  هاى متعدد خاکاست که گروه

بيا باتوجيه بيه اسيتانداردها و     . وجود آييد بهو اقلیم کشور 

های موجيود موسسيه تحقیقيات خياک و آب     دستورايعمل

تمييامي منييابع اراضييي از نظيير شييکل ظيياهری و   کشييور 

 و هير يي  از   1اصلي های اراضيتی  انواعرافي به فیزيوگ

هيا بير اسياس خصوصيیات آنهيا از نظير شيکل        تیي   اي 

                                                 
8 Land type 

دهنيده، پسيتي و   ظاهری، قابلیت استفاده، نوع مواد تشکیل

، عميق خياک و   از سيطح درييا   بلندی، فرسيايش، ارتفياع  

کيه   گيردد تقسیم ميي  9اراضي هایپوشش گیاهي به واحد

ناطق مختلف با توجه بيه شيرايطي   بندی متواند در پهنهمي

فرسايش قابل که اشاره شد در تعیی  روش مناسب برآورد 

 .مورد استفاده قرار گیردتحمل 

 

در  خاک قابل تحملروش مناسب براي تعيين فرسایش 

 ایران

با توجه به اي  که در ايران تحقیقياتي در زمینيه   

 تعیی  فرسايش قابل قبول انجام نگرفته و عوامل ميوثر بير  

هيای موجيود در دنیيا ارزييابي     آن حتي با استفاده از روش

رسيد در ايي  زمینيه هيین گونيه      نظير ميي  نشده اسيت بيه  

اطالعاتي برای بيرآورد فرسيايش قابيل تحميل در اختیيار      

نباشد. به اي  ديیل با بررسي تحقیقات انجام شيده در دنیيا   

بنيدی  برای تخمی  اي  شاخ  مهم و با توجيه بيه جميع   

کيه اسيتفاده از    آييد دست ميبهها، اي  نتیجه سينتاي  برر

جدول تعیی  فرسيايش قابيل قبيول، پیشينهادی سيرويس      

حفاظت منابع طبیعي آمريکا برای کاربرد در ايران به شرط 

يحاظ اصالحاتي عمليي در شيرايط فعليي مناسيب باشيد.      

کاربرد اي  جدول به اي  ديیل قابيل توصيیه اسيت کيه در     

ي منيابع خياکي و قابلیيت اراضيي     حال حاضر نقشه ارزياب

در  1: 520000موسسه تحقیقات خياک و آب در مقیياس   

ها و واحدهای باشد. در اي  نقشه تی دسترس کاربران مي

اراضي کشور از نظر فیزييوگرافي و شيکل ظياهری زميی      

تعیی  و در شر  مشخصات اي  اراضي ضخامت، عميق و  

 شيده اسيت   نوع اليه محدود کننده خاک و کياربری ارائيه  

اسيتفاده از اسيتانداردهای سياير    . (5019)ينکاو همکاران، 

های جهان از جمله سازمان حفاظيت منيابع طبیعيي    کشور

ها با شرايط ايران، قابيل  امريکا نیز مشروط بر سازگاری آن

ای که در ارتباط با مقدار خاکسازی و نکته اما توصیه است

ت اثيرات  بايطبع فرسايش قابل تحميل باييد در نظير داشي    

و بياول  ) به عقیيده شخم و کشت و کار و کوددهي است. 
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 11تيا   1/0( تشکیل خاک در جهيان بيی    1990همکاران، 

در سال متغیر است که با اغماض از مقادير خیلي زياد، ت  

تي  در   يي  متوسط سرعت تشکیل خاک در دنیيا حيدود   

افيزايش   در اثر(. 1915 ،زاخار) خواهد بود هکتار در سال

های کشياورزی،  های میکروبي در خاکو اثر فعايیتتهويه 

 ،بنيت ) يابيد برابير افيزايش ميي    10سازی تا سرعت خاک

به اي  ترتیيب فرسيايش قابيل تحميل ايي  گونيه       . (1939

بيرداری  های مشابه در شرايط بهرهاراضي نیز بیش از خاک

ايکسياندر  ) . از طر  ديگر بر اساس مطايعاتطبیعي است

   (.1911 و همکاران،

در مناطق جنگلي و پر بياران شيدت خاکسيازی    

رسيد ايي    نظير ميي  ه. بي باشدمي ت  در هکتار 5/1از کمتر 

مقدار در مناطق خش  و کم باران که عمده سطح ايران را 

بنيابراي  در اسيتفاده از   ؛ تير باشيد  پوشانیده است بسیار کم

کيه   امريکيا سرويس حفاظت خاک روش هايي مانند روش

هيای خياک روييي و الييه     ک و وي گيي مبنای آن عمق خا

های منابع طبیعي بايد بسيیار  محدود کننده است در عرصه

تشيکیل خياک در    میيزان محتاطانه عمل کيرد. بيا مقايسيه    

ت  در هکتار در سيال( بيا    5-5/0های منابع طبیعي )عرصه

منيابع طبیعيي   سرويس حفاظت فرسايش قابل تحمل دامنه 

تيوان نتیجيه   مي ،ر سال(ت  در هکتار د 2/15-2/5) امريکا

برای شيرايط شيخم    دفتر مذکورگرفت که استفاده از ارقام 

در ايي  تحقیيق بيرای     ييذا . استتر و کشت و کار مناسب

هيای  در عرصيه دست آوردن تلفات قابل تحميل خياک   هب

بيا توجيه بيه نتياي  مقيادير فرسيايش        اييران، منابع طبیعي 

حفاظت  ارقام سرويس های فرسايش،بدست آمده از کرت

( بير  1939 ،بنيت به استناد )( 3)جدول  امريکامنابع طبیعي 

تر بوده و از نظر کارانهتقسیم شدند. اي  برآورد محافظه 10

آور محیطييي و اطمینييان از کيياهش اثييرات زيييان  زيسييت

به اي  رسد. نظر ميتر بهدست قابل قبولفرسايش در پايی 

هيای  در عرصه ترتیب محدوده فرسايش قابل تحمل کشور

سيال در   ت  در هکتيار در  52/1تا  52/0بی   ،منابع طبیعي

هيای  بيه اسيتناد نتياي  کيرت     چنيی  هيم نظر گرفتيه شيد.   

جنگليي  فرسايشي، ارقام پیشنهادی برای اراضي با کاربری 

يعنيي مطيابق بيا روش    برابير   10 توانيد تيا  ناحیه خزر، مي

 و درپیشينهادی سييرويس حفاظييت منيابع طبیعييي امريکييا   

 پن  برابير تا زارها اراضي جنگلي مناطق نیمه خش  و ديم

دو روش سرويس حفاظت منيابع طبیعيي   مقادير )میانگی  

 شوند.در نظر گرفته  (1939) و بنت (5000) امريکا

، در شدمطر  ي که با توجه به مطايببنابراي  

در مورد قابل تحمل راهنمای تعیی  مقدار تلفات  1جدول 

عادل آن در نقشه ارزيابي منابع خاکي های کشور و مخاک

و قابلیت اراضي ايران ارائه شده است که برای تهیه نقشه 

در کشور مي تواند مورد استفاده قرار  قابل تحملفرسايش 

 گیرد.

 

 رهيافت ترویجی

قبول خاک به عنوان آستانه  بیشینه تلفات قابل

حد بااليي از فرسايش خاک است که بتواند بدون کاهش 

وری طوالني مدت، در ي  خاک معی  صورت  بهره

بررسي تحقیقات  .(5001پذيرد )باهاتاچاريا و همکاران 

توان با را ميتحمل دهد فرسايش قابل انجام شده نشان مي

استفاده از ي  و يا چندي  عامل برآورد نمود که هر کدام 

(. از 1911از آنها مزايا و معايب خود را دارند )ايکساندر، 

سرويس حفاظت خاک آمريکا اي  عامل را  00دهه اواسط 

 T-valueهای حفاظتي خود با نام برای طراحي برنامه

 (کار برد. بعدا سازمان حفاظت منابع طبیعي امريکابه

NRCS5000تحمل تلفات  حد قابل ( تغییراتي در برآورد

تحمل تلفات  که محدوديتايجاد کردند بطوری خاک

 ر هکتار تغییر يافت.ت  د 2/15به  2/5خاک از 

ريزی هند حد تحمل تلفات خاک برای برنامه در

 5/11های حفاظت خاک به طور پیش فرض خاک فعايیت

 .(5001هکتار در سال انتخاب شده است )الکاريا،  ت  در
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 *(سال در هکتار در تُن) رانیا در تحمل قابل خاك تلفات یشنهاديپ ریمقاد -7 جدول

 ضخامت خاك

 تر(می)سانت

 #تلفات خاك قابل تحمل

 شکل ظاهری اراضی
الیه زیرین مناسب 

$ 

 الیه زیرین

 @نامناسب 

50-1 50/1 50/1 
های مرتفع بدون خاک یا با خاک بسیار کم ها و دشتها، فالتها، تپهکوه

 عمق

01-50 0/1 50/1 
های با فتها و آبر، واریزههای مرتفعها و دشتها، فالتها، تپهکوهدامنه 

 خاک کم عمق تا نیمه عمیق

011-01 90/1 0/1 
با خاک نیمه عمیق تا  هایها و آبرفتهای مرتفع، واریزهها و دشتفالت

 عمیق

 کلیه اراضی دارای خاک عمیق 90/1 0 001-011

 کلیه اراضی دارای خاک خیلی عمیق 0 50/0 >001

 در این جدول لحاظ نشده است. * افزایش ضخامت خاک ناشی از ته نشست گرد و غبار
های واقع کند. برای اراضی جنگلی مناطق زاگرس و سایر جنگلخشک را ارائه میش قابل تحمل در مراتع مناطق خشک و نیمهیمقادیر ذکر شده در جدول راهنمایی برای تخمین فرسا #

 01توان ارقام فرسایش را تـا  می مازندرانجدول را تا پنج برابر افزایش داد. در اراضی جنگلی حاشیه دریای توان ارقام در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب و دیمزارهای سراسر کشور می
 از مقادیر پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریكا استفاده شود. شوندمیآبی  زراعتها که دشتبرابر در نظر گرفت. در مورد خاک

 شوند.د مییتجد یتیریات مدیر عملیو سا یشخم، کوددهی، افزایش مواد آل مناسب که در اثر یریهای زهیهای با الخاک $
 ست.ین ید آنها اقتصادیا تجدیشوند و ید نمینامناسب مانند، سنگ سخت، سنگ نرم که تجد یریهای زهیبا ال یخاکها @

 

نشيان   (5011) شي جي و هيائو يون تحقیقات 

از تير  مکي بسيیار   يدر منياطق کارسيت   T ارزش مقادير داد

در  .باشيد ميي  کايدفتر حفاظت خاک آمرمقادير پیشنهادی 

 میيزان پیشينهاد دادنيد    (5011) و همکارانايیزابت استرايیا 

بيه  تيوان  ميي  را هيا های شیبخاک در دامنه آبي فرسايش

در ايي   محیط زيست بکار برد. عنوان شاخ  پايداری در 

د در انتخياب  تواننها، زمان و دقت مورد نیاز ميمیان هزينه

در اي  تحقیق با توجه بيه   .کننده باشندروش مناسب تعیی 

اي  که در ايران تحقیقاتي در زمینه تعیيی  فرسيايش قابيل    

بنيدی نتياي    قبول انجام نگرفته است و با توجه بيه جميع  

رسد استفاده از جدول تعیی  فرسايش نظر ميها، بهبررسي

بع طبیعي آمريکا قابل قبول، پیشنهادی سرويس حفاظت منا

برای کاربرد در ايران به شرط اعمال اصالحاتي در شيرايط  

 11/. تيا  1فعلي مناسب باشد. تشکیل خاک در جهان بيی   

ت  در سال متغیر است که با اغماض از مقادير خیلي زياد، 

تي  در   يي  متوسط سرعت تشکیل خاک در دنیيا حيدود   

و و بيياول  1915 هکتييار در سييال خواهييد بييود )زاخييار،

افييزايش تهويييه و اثيير    ( کييه در اثيير 1990همکيياران، 

هيای کشياورزی، سيرعت    های میکروبي در خياک فعايیت

(. از 1939 )بنيت،  يابيد برابر افزايش ميي  10سازی تا خاک

( نشيان  1911 طر  ديگر مطايعات )ايکساندر و همکاران،

داده اسييت کييه در منيياطق جنگلييي و پيير بيياران شييدت   

باشيد. بيا مقايسيه    در هکتار ميت   5/1از خاکسازی کمتر 

ت   5-5/0های منابع طبیعي )میزان تشکیل خاک در عرصه

در هکتار در سال( با دامنه فرسايش قابل تحميل سيرويس   

تي  در هکتيار در    2/15-2/5حفاظت منابع طبیعي امريکا )

توان نتیجيه گرفيت کيه اسيتفاده از ارقيام دفتير       سال(، مي

تر اسيت.  کار مناسبمذکور برای شرايط شخم و کشت و 

دست آوردن تلفات قابل تحميل  يذا در اي  تحقیق برای به

های منابع طبیعي ايران و با توجه به نتياي   خاک در عرصه

های فرسايش، ارقيام  مقادير فرسايش بدست آمده از کرت

( با اسيتناد  3سرويس حفاظت منابع طبیعي امريکا )جدول 

ايي  ترتیيب    تقسيیم شيدند. بيه    10( بير  1939 به )بنيت، 

هيای منيابع   محدوده فرسايش قابل تحمل کشور در عرصه

ت  در هکتيار در سيال در نظير     52/1تا  52/0طبیعي، بی  

هيای  گرفته شد. به همی  ترتیيب بيه اسيتناد نتياي  کيرت     

فرسايشي، ارقام پیشنهادی برای اراضي با کاربری جنگليي  

تواند مطابق بيا روش پیشينهادی سيرويس    ناحیه خزر، مي

فاظت منابع طبیعي امريکا و در اراضيي جنگليي منياطق    ح

زارها تا پين  برابير میيانگی  مقيادير دو     نیمه خش  و ديم
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( و 5000روش سرويس حفاظيت منيابع طبیعيي امريکيا )    

توان مطاييب  ميبنابراي  ؛ شوند( در نظر گرفته 1939) بنت

بندی کرد که فیزيوگرافي ييا شيکل ظياهری    را چنی  جمع

گیيری آن  ميق قرار محدود کننده، نيوع آن و ع  اراضي، اليه

در خاک، ضخامت خاک و اقلیم از جمليه شياخ  هيای    

حداقلي هستند که برای روش تعیی  فرسايش قابيل قبيول   

ز اسيت. از بيی  عواميل متعيدد     خاک در اييران ميورد نیيا   

گذار بر میزان فرسايش قابل تحميل سيرعت تشيکیل    تاثیر

کننيده رشيد    و اليه محيدود  خاک، ضخامت خاک سطحي

باشد. در اي  تحقیق میزان فرسيايش قابيل تحميل    گیاه مي

خاک برای ايران تعیی  شيد کيه مقيدار آن اوال در اراضيي     

منييابع طبیعييي و کشيياورزی، اقييايیم مختلييف، برحسييب   

-محدود کننده رشد گیاه متفاوت مي ضخامت خاک و اليه

مقادير کمینه فرسيايش قابيل   باشد. طبق نتاي  بدست آمده 

منياطق خشي  و    منابع طبیعيي در  ل خاک در اراضيتحم

تي    52/1تيا بیشيینه    52/0مي تواند بی  کمینه خش  نیمه

اييي  مقييادير در اراضييي  باشييد.در هکتييار در سييال متغیيير 

تي    52/11تيا   2/5کشاورزی و نیز جنگل های شمال بی  

برای اراضي جنگلي منياطق   در هکتار در سال بدست آمد.

های واقع در مناطق نیمه خشي  تيا   زاگرس و ساير جنگل

تيا   52/1فرسايش قابيل تحميل بيی      کشور، نیمه مرطوب

 خواهد بود. ت  در هکتار در سال 52/0

بير   قابل تحملفرسايش فهوم با توجه به اينکه م

خياک کيافي   تشيکیل  سرعت خاک و خیزی حاصلاساس 

فرسيايش خياک    (off-site) ایعرصهبرون اثراتو نیست 

 یبیشيتر  اتبنيابراي ، تحقیقي  ؛ نظر گرفته شيود نیز بايد در 

تير  علميي ای بيه شيیوه  خاک تحمل قابلبرای تعیی  تلفات 

به امید آن که توجيه بيه روش پیشينهادی     .مورد نیاز است

 ،تحميل تلفيات خياک    بيرآورد حيد قابيل    اي  پ وهش در

بنيدی منياطق بيرای    و اويويت اراضي ريزی حفاظتبرنامه

بديهي  .در کشور را تسهیل کند کحفاظت خا هایفعايیت

است اي  روش پیشنهادی کامل نبوده و الزم اسيت ميورد   

 قرار گیرد.بیشتر بحث و بررسي 

 

 منابعفهرست 
 در خياک  تلفيات  و فرسيايش  مقادير بررسي، 1399 شادفر، ص. و مهديان م.  . خدری،عرب م. خواجوی ا، .1

 ميديريت  پ وهشينامه آزمايشيي،   پالتهيای  و 131 سزيم وششده ر گیریاندازه ارقام از استفاده با کشور سطح

 .121-131، ص ص  11 ششم، شماره سال آبخیز حوزه

بررسيي و   های هميايش تخصصيي  مجموعه سخنراني. شدت هواديدگي و تشکیل خاک  . 1391. سرمديان   .5

  .11-3، ص ص 1391، بهم  پ وهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تخمی  فرسايش مجاز خاک در ايران

 ص. 155گیری آن. انتشارات پل . های اندازهمقدمه ای بر فرسايش مجاز و روش .1390سکوتي اسکوئي. ر.  .3

های بررسي و تخميی  فرسيايش مجياز خياک در     بندی همايش تخصصي روشجمع.  1391  .م ،خدریعرب .9

پ وهشيکده  ، ييران بررسي و تخمی  فرسايش مجاز خاک در ا های همايش تخصصيمجموعه سخنراني.  ايران

 29-20، ص  1391، بهم  حفاظت خاک و آبخیزداری

پیاپي  شماره  , 1  دوره ,پايیز و زمستان :جغرافیا و توسعه، مجله نواحي اقلیمي ايران ،1315 ،ا س ،مسعوديان .2

 .119-111، ص ص 5
6. Alewell C., M. Egli, and K. Meusburger. 2015. An attempt to estimate tolerable soil 

erosion rates by matching soil formation with denudation in Alpine grasslands. J. soils 

and sediments. V. 15, (6), pp 1383-1399 

7. Alexander EB 1988. Rates of soil formation: implications for soil-loss tolerance. Soil 

Science 145(1): 37-45. 

8. Alexander, E.B. 1986. Rates of soil formation from bedrock or consolidated sediments. 

Physical Geography 6 (1): 26–42. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=5298
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1206
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1206
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=1604
http://link.springer.com/journal/11368
http://link.springer.com/journal/11368
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib1#bbib1


 11/  1931/ 1/ شماره 6نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی/ جلد 

9. Bagarello, V., Stefano, C., Ferro, V., and Pampalone, V. 2015. Establishing a soil loss 

threshold for limiting rilling. J. Hydrol. Eng. 20, Soil erosion and sediment yield 

modeling, C6014001. 

10. Baja S, Chapman DM and Dragovich D 2002. A conceptual model for defining and 

assessing land management units using a fuzzy modelling approach in GIS environment. 

Environmental Management 29(5): 647-661. 

11. Bakker, M.M., G. Govers and M.D.A. Rounsevell. 2004. The crop productivity- erosion 

relationship: an analysis based on experimental work. Journal of Catena, 57: 55-76. 

12. Bennett, H. H. 1939. Soil conservation. McGraw-Hill Book Co., Inc. 

13.  Bhattacharya P., V.K. Bhatt and D. Mandal. 2008. Soil loss tolerance limits for planning 

of soil conservation measures in Shivalik–Himalayan region of India. Catena. 73 > 1 > 

117-124  

14. Bhattacharyya P, Mandal D, Bhatt VK and Yadav RP 2011. A quantitative methodology 

for estimating soil loss tolerance limits for three states of northern India. Journal of 

Sustainable Agriculture 35(3): 276-292. 

15. Csaba C, Robert P and Attila B 2001. Soil erosion, soil loss tolerance and sustainability 

in Hungary. 3rd International Conference on Land Degradation and Meeting of the IUSS 

Sub-commission C- Soil and Water Conservation, 17-21 Sept 2001, Rio de Janeiro, 

Brazil. 

16. Delgado F and Lopez R 1998. Evaluation of soil degradation impact on the productivity 

of Venezuelan soils. Advances in GeoEcology 31: 133-142. 

17. Delgado F, Terrazas R and Lopez R 1998. Planificación de la conservación de suelos en 

cuencas altas, utilizando relaciones erosion-productividad. Agronomía Tropical 48(4): 

395-411. 

18. Dewan, ML. and J Famouri. 1964. The soils of Iran. Food and Agriculture Organization 

of the United Nations. Rome. 

19. Elisabeth B., G. Hancock and S. Wilkinson.. 2011. 'Tolerable' hilllslope soil erosion rates 

in Australia: Linking science and policy. j. Agriculture Ecosystems & Environment. 144, 

(1): 136-149  

20. Hacisalihoglu S, Mert A, Negiz G and Muys B 2010. Soil loss prediction using universal 

soil loss equation (USLE) simulation model in a mountainous area in Aglasun district, 

Turkey. African Journal of Biotechnology 9(24): 3589-3594. 

21. HALL, G. F.; LOGAN, T. J.; YOUNG, K. K. 1985. Criteria for determining tolerable 

erosion rates. In: Follett, R. F.; Stewart, B. A. (eds) Soil Erosion and Crop Productivity. 

Am. Soc. Agron., Madison, Wisconsin 

22. http://soils.usda.gov/use/worldsoils/landdeg/papers/ersnpaper.html 
23. http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054224 

24. Jha P and Mandal D 2010. Maximum allowable soil erosion rate under different land 

forms of Uttarakhand. Journal of Indian Society of Soil Science 58(4): 422-427. 

25. Johnson, L.C. 1987. Soil loss tolerance: factor myth, J. soil and water conservation 42 

(3): 155–160. 

26. Kereselidze DN, Matchavariani LG, Kalandadze BB and Trapaidze VZ 2013. Allowable 

soil erosion rates in Georgia. Eurasian Soil Science 46(4): 438-446. 

27. Kirkby, M. 2001. From plot to continent: reconciling fine and coarse scale erosion 

models. In: Sustaining the Global Farm. Eds: Stott, D.E., Mohtar, R.H., Steinhardt, G.C. 

860-870. 

28. Kuznetsov MS and Abdulkhanova DR 2013. Soil loss tolerance in the central 

chernozemic region of the European part of Russia. Eurasian Soil Science 46(7):802-809. 

29. Lakaria B.L., H. Biswas and D. Mandal. 2008. Soil loss tolerance values for different 

physiographic region of Central India, soil use and management, 24: 192–198.  

30. Lal R 1984. Soil erosion from arable lands and its control. Advances in Agronomy 37: 

238-248. 

31. Lenka NK, Mandal D and Sudhishri S 2014. Permissible soil loss limits for different 

physiographic regions of West Bengal. Current Science 107(4): 665-670. 

https://www.infona.pl/contributor/0@bwmeta1.element.elsevier-b2778521-0abc-38d4-92ff-2ec66ed62506/tab/publications
https://www.infona.pl/contributor/1@bwmeta1.element.elsevier-b2778521-0abc-38d4-92ff-2ec66ed62506/tab/publications
https://www.infona.pl/contributor/2@bwmeta1.element.elsevier-b2778521-0abc-38d4-92ff-2ec66ed62506/tab/publications
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-69edfa1b-6a7b-3c3e-94e1-52e96772e0d1/tab/jContent
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-69edfa1b-6a7b-3c3e-94e1-52e96772e0d1/tab/jContent/facet?field=%5EjournalYear%5EjournalVolume&value=%5E_02008%5E_00073
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-69edfa1b-6a7b-3c3e-94e1-52e96772e0d1/tab/jContent/facet?field=%5EjournalYear%5EjournalVolume%5EjournalNumber&value=%5E_02008%5E_00073%5E_00001
http://soils.usda.gov/use/worldsoils/landdeg/papers/ersnpaper.html
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054224
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib22#bbib22
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib26#bbib26


 خاک در ایران قابل تحملفرسایش  تدوین روش مناسب برای تعیین/  18

32. Li L., Z.H. Zhou and G.C. Liu. 2005. The present situation and conceive of soil loss 

tolerance Study, advance in earth science, 20(9): 65–72. 

33. Liu G, Li L, Wu L, Wang G, Zhou Z and Du S 2009. Determination of soil loss tolerance 

of an entisol in southwest Chiana. Soil Science Society of America 

34. Lobo D, Lozano Z and Delgado F 2005. Water erosion risk assessment and impact on 

productivity of a Venezuelan soil. Catena 64: 297-306. 

35. Medeiros GOR, Giarolla A, Sampaio G, Marinho MA. Estimates of Annual Soil Loss 

Rates in the State of São Paulo, Brazil. Rev Bras Cienc Solo. 016;40:e0150497. 

36. Mandal D and Sharda VN 2011. Assessment of permissible soil loss in India employing a 

quantitative bio-physical model. Current Science 100(3): 383-390. 

37. Mandal D. K. S. Dadhwal, O. P. S. Khola and B. L. Dhyani.. 2006. Adjusted T values for 

conservation planning in Northwest Himalayas of India J. soil and water conservation, 

61(6):391-397. 

38.  Mandal D., V.N. Sharda and K.P. Tripathi.. 2010. Relative efficacy of two biophysical 

approaches to assess soil loss tolerance for Doon Valley soils of India. Doi: 

10.2489/jswc.65.1.42 J. soil and water conservation, V. 65, (1) 42-49 

39. McBratney AB and Odeh IOA 1997. Application of fuzzy sets in soil science: fuzzy 

logic, fuzzy measurements and fuzzy decisions. Geoderma 77: 85-113. 

40. Morgan, R.P.C. 2005. Soil Erosion and Conservation, 3rd edition. Blackwell Publishing. 

41. Mulengera MK and Payton RW 1999. Modification of the productivity index model. Soil 

and Tillage Research 52(1-2): 11-19. 

42. Nearing, M. 2002. Towards a new definition of soil loss tolerance for the United States, 

International Soil Conservation Organization Conference, Conference abstracts. 

43. Neill LL 1979. An evaluation of soil productivity based on root growth and water 

depletion. MS thesis, University of Missouri, Columbia. 

44. Pierce F.J., W.E. Larson and R.H. Dowdy. 1984. Soil loss tolerance: maintenance of 

long-term soil productivity, J. soil and water conservation, 39(2):136–138.  

45. Pierce FC, Larson WE, Dowdy RH and Graham WA 1983. Productivity of soils: 

assessing long- term changes due to erosion. Journal of Soil and Water Conservation 38: 

39-44. 

46. Rusanov AM 2006. The integrated assessment of soil erosion resistance. Eurasian Soil 

Science 39(8): 879-884. 

47. Schertz, D.L. 1983 The base for soil loss tolerance, J. soil and water conservation, 38 (1) 

(1983), pp. 10–14. .  

48. Sharda V. N., Mandal D, and Ojasvi, PR. 2013. Identification of soil erosion risk areas 

for conservation planning in different states of India. J. Environ Biol. 34(2):219-26. 

49. Shtompel YA, Lisetskii FN, Sukhanovskii YP and Strelnikova AV 1998. Soil loss 

tolerance of brown forest soils of northwestern Caucasus under intensive agriculture. 

Eurasian Soil Science 31(2): 185-190. 

50. Singh S 2011b. Assessment of soil loss tolerance in submontane Punjab. MSc thesis, 

Punjab Agricultural University, Ludhiana, Punjab, India. 

51. Singh V 2011a. Evaluation of physical, chemical and morphological characteristics of 

Bhadiar microwatershed in relation to soil erosion and crop productivity. MSc thesis, 

Punjab Agricultural University, Ludhiana, Punjab, India. 

52. Skidmore, E.L. 1982 Soil loss tolerance. In: M.K. David, Editor, Determinants of soil 

loss tolerance, ASA Spec. Publ. vol. 45, ASA, Madison,87–93. 

53. Smith, D.D. 1941. Interpretation of soil conservation data for field use, Agriculture 

Engineering, 22:173–175. 

54. Stamey WL and Smith RM 1964. A conservation definition of erosion tolerance. Soil 

Science 97: 183-186. 

55. Sudhishri S, Kumar A, Singh JK, Dass A and Nain AS 2014. Erosion tolerance index 

under different land use units for sustainable resource conservation in a Himalayan 

watershed using remote sensing and geographic information system (GIS). African 

Journal of Agricultural Research 9(41): 3098-3110. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib28#bbib28
https://www.researchgate.net/researcher/2047664163_Debashis_Mandal
https://www.researchgate.net/researcher/2054188280_K_S_Dadhwal
https://www.researchgate.net/researcher/2051561870_O_P_S_Khola
https://www.researchgate.net/researcher/2029826192_B_L_Dhyani
https://www.researchgate.net/publication/264086586_Adjusted_T_values_for_conservation_planning_in_Northwest_Himalayas_of_India?ev=pub_cit
https://www.researchgate.net/publication/264086586_Adjusted_T_values_for_conservation_planning_in_Northwest_Himalayas_of_India?ev=pub_cit
http://www.jswconline.org/search?author1=D.+Mandal&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jswconline.org/search?author1=V.N.+Sharda&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jswconline.org/search?author1=K.P.+Tripathi&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib35#bbib35
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib37#bbib37
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib42#bbib42
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharda%20VN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mandal%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ojasvi%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24620582
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib43#bbib43
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib46#bbib46


56. U.S. Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service (USDA-NRCS). 

1999. National soil survey handbook: 430-VI, U.S. Government printing office, 

Washington D.C. 

57. U.S. Department of agriculture, agricultural research service and soil conservation 

service. 1956. Joint conference on slope-practice, Washington, D.C. 

58. Velbel M.A. 1989. Discussion of “rate of soil formation: implication for soil loss 

tolerance” by E.B, Alexander. soil science, 148 (1), pp. 71–74.  

59. Velbel MA 1985. Geochemical mass balances and weathering rates in forested 

watersheds of the southern Blue Ridge. American Journal of Science 285(10): 904-930. 

60.  Verheijen F.G.A., R.J.A. Jones, R.J. Rickson and C.J. Smith. 2009. Tolerable versus 

actual soil erosion rates in Europe. J. earth-science reviews, volume 94, (1–4), PP. 23–38. 

61.  Wakatsuki T. and A. Rasyidin. 1992 Rates of weathering and soil formation, Geoderma, 

52 (34), pp. 251–263.  

62.  Wischmeier W.H. and D.D. Smith. 1978. Predicting rainfall erosion losses—a guide to 

conservation planning, USDA, Agric. handbooks vol. 537, p. 2. 

63. Wymore AW 1993. Model-based systems engineering: an introduction to the 

mathematical theory of discrete systems and to the tricotyledon theory of system design. 

CRC Press, Boca Raton, FL. 

64. Xiao-yong, B. and W. Shi-jie. 2011. Relationships between soil loss tolerance and karst 

Rocky desertification. J. of natural resources, V. 26. (8), 1315-1323 

65. Xingwu D, Xie Y, Liu B, Liu G, Feng Y and Gao X 2012. Soil loss tolerance in the black 

soil region of northeast China. Journal of Geographical Sciences 22(4): 737-751. 109 

نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی/ جلد 6/ شماره 1/ 1931 / 19 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib53#bbib53
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib53#bbib53
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib52#bbib52
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib52#bbib52
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib54#bbib54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282520900035X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282520900035X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282520900035X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282520900035X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282520900035X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282520900035X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00128252/94/1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib55#bbib55
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCG-4W3875R-1&_user=6474967&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000068973&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6474967&md5=18e4fa738be9c03c3c3df4c73dc1e375#bbib57#bbib57
http://www.jnr.ac.cn/
http://www.jnr.ac.cn/EN/article/showTenYearVolumnDetail.do?nian=2011


/ Journal of land Management (Soil and Water sci.) Vol. 6 No 1 , 2018 1 

Developing a Suitable Method for Determining Soil Loss 

Tolerance in Iran 
 

R. Sokouti 1 and M. Arabkhedri 
Soil Conservation and Watershed Management Research Department, West Azarbayjan Agricultural and Natural 

Resources Research Center, AREEO, Uromiyeh, Iran. rezasokouti@gmail.com 

Soil Conservation and Watershed Management Institute, AREEO, Tehran, Iran. 
mahmood.arabkhedri@gmail.com 

 
Received: May 2016, and Accepted: March 2017 

 

Abstract 

 

Soil loss tolerance plays an important role in soil conservation programs. As no 

well-documented soil loss tolerance values are currently available for Iran, the 

present study was conducted to determine well-founded limits of tolerable soil 

loss in Iran. For this purpose, a preliminary survey was conducted of the various 

definitions of tolerable soil loss reported in the literature, the factors involved in 

the process, the relevant estimation methods, and the advantages/disadvantages 

associated with each estimation method. The data currently available on Iran were 

compared with those thus collected to derive and develop an appropriate method 

for soil loss tolerance estimation in Iran. The data collected on 292 erosion plots 

were subjected to analysis and such factors as soil thickness, limiting layer, land 

use, and climate were selected as the criteria to be used in the determination of 

soil erosion tolerance. The tolerance values thus obtained were then tabulated to 

classify the factors into five categories. Based on this classification, the allowable 

limits of tolerable soil loss in (semi-)arid rangelands might range from a minimum 

of 0.25 to a maximum of 1.25 ton/ha/year. These values might have a five-fold 

increase for the forests located at the Zagros Range, those in semi-arid to semi-

humid areas, and dry farms. Moreover, a ten-fold increase might be allowed in the 

coastal forests along the Caspian Sea. Finally, the values reported in the USDA 

recommended by US Soil Conservation Service are suggested for irrigated lands 

in Iran. 
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