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چکیده
حفظ منابع آبوخاک با استفاده از روشهای سازهای و زیستی امکانپذیر است .حال با توجه به اینکه روشهای زیستی مبتنی بر شرایط حاام بار
بومسازگان است ،اهمیت ویژه ای در مهار فرسایش خاک در مراحل ابتدایی دارد .باوجوداین ،استقبال الزم از مدیریت زیستی فرسایش خاک به سبب عدم
الگوی اجرایی مناسب توسط مارشناسان اجرایی صورت نگرفته است .ازاین رو ،پژوهش حاضر باهدف مدیریت زیستی فرسایش در حوزه آبخیا گاوشاان
واقع در غرب استان مرمانشاه و با مساحت  3377هکتار به سبب وجود فرسایش سطحی و قابل مدیریت و ه چنین اطالعات در دسترس انجام شاد .در
این راستا پس از تعیین وضعیت فرسایشی ،ویژگی های اقلیمی و شرایط رشد گیاهی ،رویه اجرایی مدیریت زیساتی منطقاه پیشانهاد شاد .نتاای ضامن
گ ارش غالبیت فرسایش سطحی ،بر قرارگیری وضعیت فرسایشی در طبقه م و متوسط و طبعاً قابلیت انجام رویکردهای زیستی در آبخی م بور مبتنای
بر نقشه اقلیمی-مشاورزی تأمید داشت .در همین راستا ،مراتع متوسط و ضعیف با مساحت حدود  9124هکتار و گستره بیش از  49درصد از آبخی بارای
انجام اقدامات زیستی در نظر گرفته شد .ه چنین نتای تقسی بندی ردههای اقلیمی-مشاورزی آبخی مطالعااتی را باه پان رده همگاون تقسای مارد.
درنهایت برنامه اجرایی مدیریت زیستی فرسایش آبخی گاوشان بر اساس جامعهشناسای گیااهی و توقعاات باومشناسای مربوطاه در ردههاای اقلیمای-
مشاورزی ارائه شد .استفاده از گونههای بومی در آبخی مطالعاتی با اف ایش سطح پوشش زمینهساز ایجاد تعادل بومشناختی و درعینحال حفاظت از منابع
پایه آب ،خاک و پوشش گیاهی خواهد شد .نتای پژوهش حاضر بهعنوان پژوهشی پیشگام میتواند در مدیریت زیستی منابع خاکوآب نواحی غرب مشور
با شرایط بومسازگانی مشابه مورداستفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :حفاظت سازگار خاک ،پهنهبندی زیستاقلیمی ،مدیریت پوشش گیاهی ،مهندسی زیستی فرسایش
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مقدمه
یکی از مه تارین علال تخریاب زماین 2و مااهش حاصالخی ی
فرسایش خاک است مه خطری جدی برای رفاه انسان و تهدید امنیت
غذایی است ( .)92با تشدید فرسایش و حمل رساوب در ساطح حاوزه
آبخی از میفیت آب ماسته شده ،تولید رسوب و خطرات ناشی از سایل
اف ایش پیدا میمند ( .)17در هماین راساتا توجاه باه حفاظات مناابع
خاااکوآب از ضااروریتاارین اقاادامات مهااار فرسااایش اساات (.)72
به طوریمه با حفاظت خاک و جلوگیری از رخداد و تشادید فرساایش
عملکرد بوم سازگانهای 1طبیعی اف ایش مییابد ( .)27بنابراین آگاهی
از مراحل مختلف فرسایش و ارزیابی عوامل حام بار آن در مادیریت
صحیح منابع خاکوآب در یک حوزه آبخی ضروری است (.)7
طی سالیان اخیر روشهاای گساتردهای بارای حفاظات از مناابع
آبوخاک در عرصه عمل معرفی و استفادهشدهاناد .در ایان خصاو
اگرچه استفاده از اف ودنیها و اصالحمنندههای زیستی همچون مااه و
ملش ( ،)77لجن فاضالب ( ،)79خ ه خشکشده ( )8اهداف ماوردنظر
در زمینه ماهش هدررفت خاک و رواناب را تا حدودی تأمین مرده اماا
محاادودیتهااایی در رابطااه بااا آلااودگی ،تخریااب زیسااتگاههااا و
بومسازگان های طبیعی ،مصرف زیااد انار ی و تهدیاد ساالمت بشار
داشتهاند ( .)21بر همین مبنا در برنامهری ی حفاظات و احیاای حاوزه
آبخی طرحهای خاصی موردنیاز است مه نیازهای واقعی شرایط حاوزه
را در نظر گرفته و به شکلی انجام شود مه تطاابق مامال باا شارایط
منطقه را داشته باشد .ازاینرو ،یکی از مه تارین روشهاای حفاظات
منابع خاکوآب استفاده از روشهای زیستی 7به لحاظ اساتفاده ما از
عملی اات خاااکورزی ،9دخالاات و دسااتماااری محاادود در طبیعاات،
مقرونبهصرفه بودن ( )71و ه چنین مارایی بهتر نسبت باه اقادامات
سااازهای اساات ( 27و  .)11در ایاان راسااتا ،اساااس ماادیریت زیسااتی
فرسایش با اساتفاده از افا ایش پوشاش گیااهی ( ،)11ماشات گوناه
گیاهی بومی ( ،)18تقویت پوستههای زیساتی 4مانناد خا ه ( 2و ،)29
گل سنگ ( ،)94سیانوبامتری و بامتری ( ،)78 ،74ایجاد خااکپاوش7
زیستی ( ،)12طرحهای مدیریتی چارا و قار( ( )28اسات ماه باعا
مدیریت مناسب حوزه های آبخی از طریق ماهش میا ان فرساایش و
هاادررفت خاااک ( 74و  ،)77ماااهش رواناااب و اف ا ایش نفااو (،)99
ترسیب ماربن و تببیات نیتارو ن ( 3و  )14و نهایتااً حفاظ و ارتقاای
1- Land Degradation
2- Ecosystem
3- Biological measures
4- Tillage
5- Bio-crust
6- Mulch

سالمت بوم سازگان ( )4می شود .درهرحال باید توجه داشت مه بارای
استفاده از روشهای زیستی توجه به مراحل مختلف فرآیند فرسایشای
شامل فرسایشهای پاشمانی ،سطحی ،باینشایاری و فرساایشهاای
توسعهیافته ضروری است و هر چه اقدامات موردنیاز در مراحل ابتدایی
انجام شود نتیجه و اثربخشی مطلوبتری خواهد داشت .طبیعی اسات
با تشدید فرسایش و اف ایش تمرم آن ،استفاده از روشهای مهندسی
آبخی داری به همراه روش های زیساتی ضارورت بایشتاری خواهاد
داشت ( .)73در این خصو  ،ارائه الگوهای اجرایی و تروی مادیریت
زیستی فرسایش خاک در مقیاس آبخی برای ترسی برنامههای جاامع
اجرایی حفاظت خاکوآب ضروری است .بر همین اساس در پاژوهش
حاضر ،ارائه چارچوب اجرایی مدیریت زیساتی فرساایش خااک بارای
حوزه آبخی گاوشان واقع در استان مرمانشاه به سبب وجود دادههاای
قابلدسترس همچون دادههای اقلیمی ،ویژگیهاای پوشاش گیااهی،
نقشههای پایه و به عنوان نمایناده بخاش عمادهای از منااطق غارب
مشور برنامهری ی و انجام شد .انتظار مایرود نتاای پاژوهش حاضار
نیازهای مورد توقع در حفاظت منابع خاکوآب در آبخیا مطالعااتی و
آبخی های مشابه در غرب مشور را برآورده سازد.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

حااوزه آبخیاا گاوشااان (" 93˚4'97تااا " 93˚27'44طااول و
" 79˚42'18تا " 79˚44'99عرض جغرافیایی) با مساحت حدود 3377
هکتار ،متوسط بارندگی ساالنه منطقه حدود  774میلیمتار ،ممیناه و
بیشینه ارتفاع آبخی به ترتیاب  2774و  1944متار از ساطح دریاا در
غرب شهرستان سنقر وملیایی در استان مرمانشاه قرارگرفته است .این
آبخی از شمال و غرب با مرز استان مردستان ،از جنوب با روساتاهای
قال( ساردار اشارف ،مشاکمیر علیاا و چشامه رنگای و از شار( باا
روستاهای سرخ  ،باقرآباد سامله و خلیفه باپیر مجاور است (.)17
روش انجام پژوهش

بهمنظور انجام پژوهش ،روش الگویی ارائهشده توساط صاادقی و
همکاران ( )73با تاالش ماااعف در تکمیال ماساتیهاای احتماالی
استفاده شد .به همین منظور ،ابتدا نقشاه واحادهای مااری از ترمیاب
الیههای اطالعاتی سنگشناسی ،قابلیت اراضی و شیب استخراج شاد
( .)74ازآنجایی مه در آبخی مطالعاتی ،الیاه سانگ شناسای و قابلیات
اراضی یک رده بود از سایر الیههای اطالعاتی شامل ارتفاع از ساطح
دریا ،شیب و جهت شایب باا مقیااس  2:14111و در محایط ساامانه
اطالعات جغرافیایی ( )GISبرای تهیه واحدهای ماری مناسب استفاده
شد.

صادقی و همکاران ،مدیریت زیستی فرسایش خاك ...
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شکل  -1موقعیت و واحدهای کاری حوزه آبخیز گاوشان در استان کرمانشاه و کشور
Figure 1- An overview of the Gavoshan Watershed in the Kermanshah Province, Iran

جدول  -1مساحت کاربریهای مختلف در حوزه آبخیز گاوشان ،استان کرمانشاه
Table 1- Area of different Land-uses in the Gavoshan Watershed, Kermanshah Province, Iran

کشاورزی دیم و آبی

کاربری

باغ

Land-use

Orchard

Rainfed and
irrigated
agriculture

Residential

مساحت (هکتار)

1107.14

968.65

22.08

)Area (ha

مسکونی

سپس اصالحات الزم در نقشه واحدهای مااری از طریاق ادغاام
واحدهای با مساحت م تر از  91هکتار در ن دیکتارین واحاد مااری
انجام و نهایتاً  28واحد ماری باقابلیت انجام اقدامات مدیریت زیساتی
در اقدامات مدیریتی اجرایی حوزه آبخیا اساتخراج شاد .در شاکل 2
موقعیت عمومی و واحدهای مااری و در جادول  2مسااحت مااربری
اراضی آبخی مطالعاتی ارائهشده است .در ادامه بهمنظور تعیین وضعیت
فرسایشی در هر واحد ماری با بازدید صحرایی در تمام زیرحاوزههاای

مرتع خوب

مرتع متوسط

مرتع ضعیف

Good
rangeland

Moderate
rangeland

Poor
rangeland

1406.24

2843.30

1375.47

آبخی مطالعاتی و تهیه عکس با اساتفاده از روش  73 ،22( 1 BLMو
 )74بر اساس نظرات مارشناسی حدود  21نفر ،جدول مربوطاه بارای
هر یک از واحدهای ماری تکمیل و میانگین گرفته شد.

)1- Bureau of Land Management (BLM

1400  آبان-  مهر،4  شماره،35  جلد،نشریه آب و خاك
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 استان کرمانشاه، امتیازدهی فرسایش خاک در واحدهای کاری حوزه آبخیز گاوشان-2 جدول
Table 2- Soil erosion scoring in land units of the Gavoshan Watershed, Kermanshah Province, Iran

وضعیت

جمع

فرسایش

فرسایشی

امتیازات

Erosion
Status

Total
Points

متوسط
Moderate

متوسط
Moderate

م
Low

م
Low

متوسط
Moderate

م
Low

متوسط
Moderate

م
Low

م
Low

م
Low

م
Low

م
Low

متوسط
Moderate

م
Low

م
Low

م
Low

م
Low

متوسط
Moderate

شکل

فرسایش

مجسمههای

آبکندی

آبراهه

شیاری

فرسایشی

Gully
erosion

Ravine
form

Rill
erosion

Pedestals
erosion

41

1

8

14

49

1

8

29

1

28

حرکت خاک بقایای گیاهی وضعیت سنگ و
سنگریزه
Plant
Soil

واحد
کاری

Rock Status

remnants

movement

Land
unit

5

3

5

5

1

1

5

12

12

10

2

7

3

5

5

4

4

3

1

4

1

2

10

3

7

4

43

2

8

3

13

5

4

8

5

33

3

4

2

3

6

12

3

6

44

1

4

4

13

2

12

8

7

30

1

4

3

7

7

3

5

8

28

1

5

2

4

6

3

7

9

27

1

4

3

3

8

4

4

10

33

1

4

3

8

5

4

8

11

25

1

6

2

5

2

5

4

12

47

1

12

9

5

5

5

10

13

37

3

9

3

3

2

12

5

14

33

3

4

3

5

6

4

8

15

37

1

7

4

4

8

4

9

16

28

1

7

3

3

6

4

4

17

41

1

8

4

5

12

5

6

18

555

...  مدیریت زیستی فرسایش خاك،صادقی و همکاران

)c( ج

)b( ب

)a( الف

) فرسایش سطحی (ب) و تختانک (ج،) نمایی از نقش حفاظتی پوشش گیاهی (الف-2 شکل
 استان کرمانشاه،در حوزه آبخیز گاوشان
Figure 2- Views of conservation role of vegetation cover (a), sheet erosion (b) and terracette (c) in the Gavoshan Watershed,
Kermanshah Province, Iran
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 استان کرمانشاه، نقشه وضعیت فرسایشی حوزه آبخیز گاوشان-3 شکل
Figure 3- Soil erosion map of the Gavoshan Watershed, Kermanshah Province, Iran
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شکل  -4نمودار آمبروترمیک حوزه آبخیز گاوشان ،استان کرمانشاه
Figure 4- Ombrothermic diagram of the Gavoshan Watershed, Kermanshah Province, Iran
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شکل  -5هایترگراف حوزه آبخیز گاوشان ،استان کرمانشاه
Figure 5- Hythergraph of the Gavoshan Watershed, Kermanshah Province, Iran

پس از تکمیل جدول  ،BLMوضعیت فرسایشای باا لحااظ ناوع،
شدت و مسااحت اناواع فرساایش (ساطحی ،شایاری و آبکنادی) در
واحدهای ماری تعیین شد .در ادامه با اساتفاده از دادههاای  14سااله
موجود ( 2773تا  )2741به تهیاه نماودار آمبروترمیاک و هاایترگراف
آبخی مطالعاتی اقدام شد ( .)4در همین راساتا و باهادف تهیاه نقشاه
اقلیمی-مشاورزی ،2از ایستگاههای اطراف آبخی مطالعاتی برای تهیاه
الیه های دما ،بارش و تبخیر به روش زمینآمار و الیه رطوبت نسابی
به سبب موچک بودن آبخی مطالعاتی و تغییراتی م رطوبت نسبی از
روش تیسن استفاده شد ( 24 ،21و  .)73نتای نشان داد رطوبت نسبی

و تبخیر در واحدهای مختلف ماری آبخیا گاوشاان باهطاور متوساط
مشابه بوده و در یک طبقه قرارگرفته است مه به ترتیب برابر با 79/4
درصد و  272/4میلیمتار در ساال گا ارششاده اسات ( .)23ساپس
پهنهبنادی اساتفاده از گوناههاای گیااهی مرتعای مناساب در آبخیا
مطالعاتی با توجه باه مطالعاات جامعاهشناسای گیااهی ،فی یاوگرافی،
ارتفاع ،اقلی (باارش و درجاه حارارت) ،دوره رشاد ،1نقاش حفااظتی
گونه های انتخابی در مهار انواع مختلف فرسایش و طبیعتاً در تطابق با
توقعات بومشناسی ،در مقیاس واحدهای ماری ارائه شد (.)73

1- Agroclimatic map

2- Phenology

صادقی و همکاران ،مدیریت زیستی فرسایش خاك ...
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شکل  -6نقشه اقلیمی-کشاورزی حوزه آبخیز گاوشان ،استان کرمانشاه
Figure 6- Agro-climatic map of the Gavoshan Watershed, Kermanshah Province, Iran

نتایج و بحث
پژوهش حاضر باهدف مدیریت زیستی فرسایش در حاوزه آبخیا
گاوشااان انجااام پااذیرفت .در ایاان خصااو و باار اساااس روش مااار
ارائه شده ،ابتدا نتای تکمیل امتیازدهی  BLMبهصورت ارائاهشاده در
جدول  1نشان داد مه وضعیت فرسایشی در طبقه م و متوساط قارار
دارد .ه چنین نتای نشان داد مه فرسایش ساطحی در منطقاه غلباه
دارد و لذا تناسب شرایط برای اقدامات مدیریت زیستی مورد تائید قرار
گرفت .شکلهای  1و  7به ترتیب شرایط غالب فرسایشی و وضاعیت
فرسایشی واحدهای ماری آبخی مطالعاتی را نشان میدهند.
ه چنین نمودار آمبروترمیک و هایترگراف باهمنظاور تعیاین دوره
مرطوب و خشک سال و تغییرات دماایی و بارشای و بارای آگااهی از
شرایط اقلیمی گونههای غالب به ترتیب در شکلهای  9و  4ارائهشده
است .نتای نشان داد ماههای خشک آبخی گاوشان خرداد ،تیر ،مارداد

و شهریور اسات .ها چناین شاکل  4نشاان داد ماه از مااه آباان تاا
اردیبهشت تغییرات دمایی نسبت به بارش بیش تر و از مااه خارداد تاا
مهر تغییرات دمایی و بارشی تقریباً مشابه هستند و بهطورملی تغییرات
دما نسبت به بارش بیش تر است .در ادامه بهمنظور انتخاب گونههاای
گیاهی مناسب اقدام باه تهیاه نقشاه اقلیمای-مشااورزی باهصاورت
ارائهشده در شکل  7شد .نتای نشاان داد بار اسااس نقشاه اقلیمای-
مشاورزی ،آبخی مطالعاتی به پان رده تقسای شاده اسات .در هماین
راستا رده دو با مساحت  7912هکتار بیش ترین و رده پن با مسااحت
 81هکتار م ترین مساحت را داشتهاند.
با توجه بهایانماه اقادامات مادیریت زیساتی در مااربری مرتاع
قابل اجراست ،مراتع خوب به لحاظ وجاود پوشاش گیااهی متارام و
مناسب صرف نظر و مراتع متوسط و ضاعیف در اولویات قارار گرفات
(.)73

1400  آبان-  مهر،4  شماره،35  جلد،نشریه آب و خاك
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 گون کتیرا (ه) و شکرتیغال(و) در حوزه آبخیز،) مریمگلی (د،) زالزالک (ج،) بادامکوهی (ب،) نمایی از برخی از گونههای غالب ریشبز (الف-7 شکل
 استان کرمانشاه،گاوشان
Figure 7- A view of some of the dominant species of Ephedra sinica (a), Amygduluse orintalis (b), Crataegus azarolus (c),
Salvia officinalis (d), Astragalus gossypinus (e) and Echinops robustus (e) in Gavoshan watershed, Kermanshah Province

 استان کرمانشاه، مشخصات گونههای مناسب مدیریت زیستی فرسایش در حوزه آبخیز گاوشان-3 جدول
Table 3- Characteristics of suitable species for biologic management of soil erosion in the Gavoshan Watershed, Kermanshah
Province, Iran

ویژگیهای فیزیکی و زیستی منطقه

نام علمی

نام فارسی

Physical and biological characteristics of the area

Scientific name

Persian name

Amygduluse orintalis

بادامموهی

خشک و نیمهخشک

Dry and semi-dry
1850-2700

اقلی

Climate

)ارتفاع (متر

Height (m)

)دما (درجه سانتیگراد

-30-40

Temperature (◦C)

300-400

Precipitation (mm)

 متر و زمان ماشت در پایی قبل از سرمای زمستان7 درختچه با ارتفاع حدود

Appearance and phenology

)بارش (میلیمتر

خصوصیات ظاهری و مراحل رشد
Shrubs with a height of about 3 m and planting time in the auttnmn
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 استان کرمانشاه، مشخصات گونههای گیاهی غالب در حوزه آبخیز گاوشان-3 ادامه جدول
Continuation of Table 3- Characteristics of suitable species for biologic management of soil erosion in the Gavoshan Watershed, Kermanshah
Province, Iran

نام فارسی

ویژگیهای فیزیکی و زیستی منطقه

نام علمی

Physical and Biological Characteristics of the Area

Scientific name

Persian
name

Daphne
macronata

دافنه

نقش حفاظتی در ماهش فرسایش
)97( شاخههای انبوه و گسترده و ریشههای انبوه و گسترده مؤثر در حفاظت خاک
Dense branches and roots and effective in soil conservation

2 &3

Conservation role in reducing
erosion

 مشاورزی-رده اقلیمی
Agro-climatic class

خشک و نیمهخشک

اقلی

Dry and semi-dry

Climate

1700-2700
2-22
400-800

، ساقه متعدد و منشعب، متر1  تا2 گیاهی پایا با بوتههای چوبی یا نیمه یا درختچههایی به ارتفاع
ماشت از طریق قلمه و گلدهی از اردیبهشت تا خرداد
semi-shrubs or shrubs with 1 to 2 meters high, multiple stems and
branches, planting through from May to June

)ارتفاع (متر
Height (m)

)دما (درجه سانتیگراد

Temperature (◦C)

)بارش (میلیمتر
Precipitation (mm)

خصوصیات ظاهری و مراحل رشد
Appearance and phenology

نقش حفاظتی در ماهش فرسایش
)1( با عمق ریشهدوانی زیاد و زمینهساز تحکی ساختمان خاک
high root depthl and effective in soil structure consolidation

2,4 &5

خشک و نیمهخشک

Conservation role in reducing
erosion

 مشاورزی-رده اقلیمی
Agro-climatic class

اقلی

Dry and semi-dry

Climate

600-1700

)ارتفاع (متر

10-19
100

 دارای ساقه زیرزمینی ضخی و، سانتیمتر41-71 انشعابات متعدد و مترام و بوتهای شکل با ارتفاع
ج و گیاهان مقاوم به خشکی
Dense branches and shrubs with 30 to 50 cmeters high, drought tolerant
plants

Height (m)

)دما (درجه سانتیگراد

Temperature (◦C)

)بارش (میلیمتر
Precipitation (mm)

خصوصیات ظاهری و مراحل رشد
Appearance and phenology

Artemisia siberi درمنه دشتی

1400  آبان-  مهر،4  شماره،35  جلد،نشریه آب و خاك
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 استان کرمانشاه، مشخصات گونههای گیاهی غالب در حوزه آبخیز گاوشان-3 ادامه جدول
Continuation of Table 3- Characteristics of suitable species for biologic management of soil erosion in the Gavoshan Watershed, Kermanshah
Province, Iran

نام
ویژگیهای فیزیکی و زیستی منطقه

نام علمی

Physical and Biological Characteristics of the Area

Scientific name

Persian
name

Ephedra sinica

ریشب

Crataegus
azarolus

زال الک

 ممانعت از فرسایش سطحی خاک و،برخوردار از سطح تاج پوشش مطلوب و مؤثر در ماهش رواناب
)24( توان باالیی در ترسیب مربن اتمسفری
favorable canopy surface and effective in reducing runoff and surface
erosion and high power in precipitation of atmospheric carbon
3

خشک و نیمهخشک
Dry and semi-dry
800-1800
2-25

< 300
بهصورت بوتهای و درختچهای و ارتفاع م تر از یک متر

فارسی

نقش حفاظتی در ماهش فرسایش
Conservation role in reducing
erosion

 مشاورزی-رده اقلیمی
Agro-climatic class

اقلی
Climate

)ارتفاع (متر
Height (m)

)دما (درجه سانتیگراد

Temperature (◦C)

)بارش (میلیمتر
Precipitation (mm)

خصوصیات ظاهری و مراحل رشد
Appearance and phenology

shrubs and bushes and height <1 m

نقش حفاظتی در ماهش فرسایش
)9( سامانه ریشهای بسیار فعال و انشعابات وسیع در پیرامون خود و مؤثر در حفاظت خاک
Highly active root system and effective in soil conservation

2, 3, 4 &5

خشک و نیمهخشک
Dry and semi-dry
2000-2500
4-21
300-400

 تاج پوشش زیاد و مقاومت باال به خشکی و قابل رشد در انواع خاکها، متر9  تا1 ارتفاع
Height 2 - 4 m, high canopy, high drought resistance and can grow in a
variety of soils

برخوردار از ریشههای بسیار عمیق و مؤثر در حفظ خاک در مناطق موهستانی
Highly deep root system and effective in soil conservation in mountainous
areas

Conservation role in reducing
erosion

 مشاورزی-رده اقلیمی
Agro-climatic class

اقلی
Climate

)ارتفاع (متر
Height (m)

)دما (درجه سانتیگراد

Temperature (◦C)

)بارش (میلیمتر
Precipitation (mm)

خصوصیات ظاهری و مراحل رشد
Appearance and phenology

نقش حفاظتی در ماهش فرسایش
Conservation role in reducing
erosion
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 استان کرمانشاه، مشخصات گونههای گیاهی غالب در حوزه آبخیز گاوشان-3 ادامه جدول
Continuation of Table 3- Characteristics of suitable species for biologic management of soil erosion in the Gavoshan Watershed, Kermanshah
Province, Iran

نام
نام علمی
فارسی
Scientific name Persian
name

ویژگیهای فیزیکی و زیستی منطقه
Physical and Biological Characteristics of the Area

2&3

 مشاورزی-رده اقلیمی
Agro-climatic class

اقلی
Dry and semi-dry

< 1800
13-19

< 100
 سانتیمتر و مقاوم به گرمای شدید و م آبی41 گیاهی علفی چندساله با ارتفاع متوسط
Grass plant with an average height of 50 cm, resistant to extreme heat and
low water

Climate

)ارتفاع (متر
Height (m)

)دما (درجه سانتیگراد

Temperature (◦C)

)بارش (میلیمتر
Precipitation (mm)

خصوصیات ظاهری و مراحل رشد
Appearance and phenology

Echinops
robustus

شکرتیغال

Astragalus
gossypinus

گون متیرا

نقش حفاظتی در ماهش فرسایش
سامانه ریشهای قوی و جذب آب زیاد
Strong root system and high water absorption

3

Conservation role in reducing
erosion

 مشاورزی-رده اقلیمی
Agro-climatic class

سرد و نیمهخشک

اقلی

Cold and semi-dry

Climate

2000-3500
9-13
223-362

 رشد اولیه از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت، سانتیمتر24  تا21 گیاهی بوتهای با ارتفاع
Shrub plant with a height of 10 to 15 cm, initial growth from mid-April to
mid-May

 برابر سطح24  قابلیت حفظ خاک تا، متر در خاک8  تا7 سامانه ریشهای بسیار پیچیده با عمق نفو
 ظرفیت نگهداری باالی آب به علت مرکهای موجود در سطح برگها و ممانعت از ب،تاج پوشش
روز سیالب

)ارتفاع (متر
Height (m)

)دما (درجه سانتیگراد

Temperature (◦C)

)بارش (میلیمتر
Precipitation (mm)

خصوصیات ظاهری و مراحل رشد
Appearance and phenology

نقش حفاظتی در ماهش فرسایش
Conservation role in reducing
erosion

Very complex root system with an infiltration depth of 6 to 8 m, the
ability to conserve the soil up to 15 folds of canopy, high water retantion
capacity and flood prevention
2&3

 مشاورزی-رده اقلیمی
Agro-climatic class
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ادامه جدول  -3مشخصات گونههای گیاهی غالب در حوزه آبخیز گاوشان ،استان کرمانشاه
Continuation of Table 3- Characteristics of suitable species for biologic management of soil erosion in the Gavoshan Watershed, Kermanshah
Province, Iran

نام
نام علمی

ویژگیهای فیزیکی و زیستی منطقه

Persian
name

Scientific name

Physical and Biological Characteristics of the Area

مری گلی

Salvia officinalis

فارسی

اقلی

خشک و نیمهخشک

Climate

Dry and semi-dry

ارتفاع (متر)

1900-2500

)Height (m

دما (درجه سانتیگراد)

9-15

)Temperature (◦C

بارش (میلیمتر)

300-500

)Precipitation (mm

خصوصیات ظاهری و مراحل رشد
Appearance and phenology

گیاهی چندساله و علفی با ارتفاع  41تا 81سانتیمتر ،زمان گلدهی در بهار و رویشگاه آن در
دامنههای صخرهای
Grass with a height of 50 to 80 cm, flowering time in spring

نقش حفاظتی در ماهش فرسایش
Conservation role in reducing
erosion

انشعایات فراوان ساقه و ممانعت از برخورد مستقی باران به خاک
Abundant stem and conserve soil from rain

رده اقلیمی -مشاورزی

2, 3 & 4

Agro-climatic class

بر همین اساس  9128/33هکتار از آبخی مطالعاتی قابلیت انجاام
اقدامات مدیریت زیستی را دارد .در رده اقلیمی یاک هرچناد وضاعیت
فرسایشی متوسط است اما به لحاظ نوع ماربری مه شامل باغ ،زراعت
دی و مراتع خوب است از انجام اقدامات پیشنهادی مادیریت زیساتی
منار گذاشته شد .درنهایت پس از مشخص شدن مساحت ماربریهای
مختلاف و بااا توجاه بااه نقشاههااای وضاعیت فرسایشاای و اقلیماای-
مشاورزی و ه چنین نمودار آمبروترمیک و هایترگراف اقدام باه تهیاه
گونههای مناسب مرتعی شامل بوته و درختچه و بر اساس خصوصیات
مورد توقع ارتفاعی ،بارشی ،دمایی ،مراحل رشد و ه چنین نقش مؤثر
در حفاظت خاک انتخاب و برای هر رده اقلیمی -مشاورزی باه شارح
مندرج در شکل  3و جدول  7پیشنهاد شاد .انتظاار مایرود باا انجاام
اقدامات زیستی مهار فرسایش در مراحل اولیه رخداد ،صورت گرفتاه و
با اف ایش ساطح پوشاش گیااهی در  49/77درصاد از ساطح آبخیا
مطالعاتی عالوه بر مهاار فرساایش خااک و یاا حاداقل توقاف آن در
مراحل ابتادایی ،شارایط ترسایب ماربن ،تببیات نیتارو ن و افا ایش
حاصلخی ی بهتر خاک نی صورت گیرد ( 73 ،14 ،19 ،3و .)91

نتیجهگیری
مدیریت زیستی فرسایش رویکردی ماؤثر در حفاظ پایادار مناابع
خاکوآب است مه در مراحل آغازین فرسایش ،هدررفت خاک را مهار
و از تخریب بوم سازگان جلوگیری میمناد .در هماین راساتا یکای از
روشهای زیستی فرسایش استفاده از پوشش گیاهی غالب حوزههاای
آبخی است .اف ایش تاج پوشش مانع از برخورد مستقی قطرات بااران
به سطح خااک مای شاود و از طرفای ساامانه ریشاهای گیااه باعا
بهه چسبیدگی خامدانهها می شود .از طرفی با اف ایش سطح پوشاش
گیاهی عالوه بر اف ایش سب ینگی ،ظرفیت چرا در باومساازگانهاای
مرتعی اف ایش خواهد یافت .بااین حال استفاده از پوشاش گیااهی باه
سبب زمان بر بودن برای اثربخشی م تر موردتوجه قرارگرفته اسات و
نیاز به تروی در سازمانهای اجرایی و همچنین آبخی نشینان بهعنوان
رمن اصلی آبخی ضرورت دارد .از طرفی رویکارد اساتفاده از پوشاش
گیاهی غالب منطقه در مناطق مرتعی قابلیات اجرایای دارد .ازایانرو،
پژوهش حاضر باهدف بررسی رویکرد مدیریت زیستی در حوزه آبخیا
گاوشان انجامشده اسات .نتاای نشاان داده بایش از نیمای از آبخیا
مطالعاتی قابلیت انجام اقدامات زیستی با استفاده از گونههای بومی را
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جامع و همهجانبه در راستای مدیریت منابع خاکوآب ضرورت خواهد
.داشت

 اگرچه رویکرد پیشانهادی قابلیات اساتفاده در بخاش عمادهای.دارد
حوزههای آبخی مرتعی مشور را دارد ولی انجام بررسیهای صاحرایی
مناسب و پایش پیوسته مارمرد پیشنهادی برای ارائه جمعبنادیهاای
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Biological Management of Soil Erosion
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Introduction: One of the most important causes of land degradation and reduced fertility is soil erosion, a
severe threat to human welfare and food security. With the intensification of erosion and sediment transport in
the watershed, water quality is reduced, and sediment production and flood risks are increased. The
consequences of soil impoverishment cause irreparable damage, including the abandonment of farms, increased
migration, economic, social, and political problems. In this regard, paying attention to soil and water resources
conservation is one of the most necessary measures to control erosion. So that the performance of natural
ecosystems increases through conserving the soil and preventing the occurrence and intensification of erosion.
Therefore, it is essential to know different stages of erosion and evaluation of the factors governing it in properly
managing soil and water resources in a watershed. So far, various biological methods and structures are used to
control soil and runoff loss in watersheds. Since biological methods are based on ecosystems' conditions, it is
essential to control soil erosion in the early stages. In recent years, extensive methods for the conservation of soil
and water resources have been introduced and used in practice. Therefore, one of the most important methods of
protecting soil and water resources is the use of biological methods in terms of low use of tillage operations,
limited intervention, and manipulation in nature, cost-effectiveness, and also better efficiency than structural
measures. However, the biological management of soil erosion has not yet been welcomed by executive experts
due to the lack of a proper implementation model.
Materials and Methods: The present study was conducted to investigate biological erosion management in
the Gavoshan Watershed, Iran, due to distributed and manageable erosion and the available information. The
Gavoshan Watershed, with an area of 7736 ha, the mean annual precipitation of 339 mm, the minimum and
maximum elevations of 1635, and 2455 meters above sea level, is located in Kermanshah Province. After
determining the erosion status, climatic characteristics, and plant growth conditions, the executive procedure of
biological management of the region was proposed.
Results and Discussion: The results showed that surface erosion is predominant in the area, and therefore
the suitability of the conditions for bio-management measures was confirmed. While reporting the prevalence of
sheet erosion, the results emphasized the erosion status in the low and moderate classes and the ability to
perform biological approaches in the watershed based on the climatic-agricultural map. The results further
showed that according to the climatic-agricultural map, the whole study watershed was divided into five
categories. In this regard, the second category with an area of 3421 ha had the highest, and the fifth category
with 82 ha had the lowest areas. Finally, after determining the area of different land-uses and according to the
maps of soil erosion and climatic-agricultural conditions as well as ombrothermic and hetherograph diagrams,
suitable rangeland species were selected and suggested for each climatic-agricultural category based on the
expected characteristics of elevation, precipitation, temperature, phenology and adequate role in soil
conservation. Finally, the executive plan of biological management of soil erosion in the Gavoshan Watershed
was presented based on phytosociology and relevant ecological expectations. Since bio-management measures
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are applicable in rangelands with moderate and poor vegetation conditions, the good rangelands were not
prioritized for the planning. Accordingly, moderate and weak rangelands with an area of about 4219 ha, i.e.>
54%, of the watershed were considered for biological activities. It is expected that by taking biological measures,
erosion control will be done in the early stages, and by increasing the vegetation level in 54.63% of the
watershed, in addition to controlling soil erosion or at least stopping it in the early stages, carbon sequestration
conditions, nitrogen fixation, and increase soil fertility. The use of endemic species in this watershed would
facilitate ecological balance and at the same time protect the basic resources of water, soil, and vegetation by
increasing the level of ground cover.
Conclusion: Biological management is a new approach in soil and water resource sustainable management
that inhibits soil loss in the early stages of erosion and prevents the destruction of ecosystems. The results of the
present study are anticipated to meet the expected needs in the protection of soil and water resources in similar
watersheds in the west of the country. The results of the present study can be used in soil and water resources
management in the western regions of the country with similar ecological conditions. Although the proposed
approach can be used in most parts of the country rangelands, appropriate field studies and continuous
monitoring of the proposed function will be necessary to provide comprehensive and integrated conclusions for
soil and water resources management.
Keywords: Adaptive soil conservation, Bio-climatic zoning, Erosion bioengineering, Vegetation cover
management

