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  ذٌیچک
يضداسي جلَگيشي اص فشػبيؾ خبن ٍ وٌتشل سػَة اػت، ثِ ّويي دليل هطبلؼبت فشػبيؾ ٍ سػَة يىي اص اّذاف هْن آثخ

ؿٌبػبيي ػَاهل هَحش دس  1-ػجبست اػت اص  ّذف اص اًجبم پشٍطُ ،. اي دس هذيشيت هٌبثغ آة ٍ خبن ثشخَسداس اػت اص اّويت ٍيظُ

ًظش ّش يه اص هذلْب يب سٍؿْبي ثشآٍسد فشػبيؾ ٍ سػَة دس هطبلؼِ پبساهتشّبي هَسد 2-فشػبيؾ خبن ٍ تَليذ سػَة دس هٌطمِ. 

هظبلؼِ ي  روش کار در این است کهاهىبى ثشسػي ثْتشيي سٍؽ دس ثشآٍسد فشػبيؾ ٍ تَليذ سػَة هي ثبؿذ.3-حَصُء آثخيض ػذ وبسدُ. 
حَصُ اثخيض سد سػَة هختلشي ثِ پظٍّـْبي گذؿتِ دس ثشآٍسد سػَة هي اًذاصين ٍ ثِ تحليل سٍؽ ّبي اًجبم ؿذُ دس ثشاٍ

 وبسدُ هي اًذاصين.
 
  

 خراسان رضوی،استان کاردهفرسایش ورسوب، حوزه آبخیس   کلیذی: کلمات
 

  مقذمٍ. 1

ثشاثش اػتبًذاسدّبي جْبًي اػت ٍايي پذيذُ دس اػتبى خشاػبى سضَي ثِ حبلت ثحشاًي سػيذُ  6سؿذ ٍ ؿتبة فشػبيؾ خبن دس ايشاى 
 خبن خيضي وـَس پش ؿذى هخبصى ػذّب اص سػَة، اص دػت سفتي حبكل ّبي هَػؼِ تحميمبت جٌگل اػت وبسؿٌبػبى هٌبثغ طجيؼي ٍ

 پيبهذّبي جولِ اص سا... ٍ سٍػتبييبى هْبجشت ٍ آثضيبى سفتي ثيي اص آى دًجبل ثِ ٍ ّب سٍدخبًِ ؿذى آلَد گل فشػبيؾ، تحت اساضي دس
 ّبي وبًَى.وٌذ َة اؿغبل هيسػ سا ػذّب هخبصى حجن سكذد يه حذٍد ػبلِ ّش وِ طَسي ثِ وٌٌذ هي اػالم خبن فشػبيؾ
 دس ّؼتٌذ طجيؼي اهش ايي ثب همبثلِ دسكذد اًذسوبساى دػت ٍ اػت ؿذُ ؿٌبػبيي سضَي خشاػبى دس ؿذيذ ثؼيبس ٍ ؿذيذ خبن فشػبيؾ

ي اي ٍ ؿَد هي پش خبن ػبيؾفش اص حبكل سػَثبت احش ثش وـَس هخضًي ػذّبي اص صيبدي حجن ػبالًِ ًيشٍ ٍصاست آهبس ثشاثش حبل ػيي
 .اػتبى جلَداس فشػبيؾ خبن دس وـَس اػت

 هخبصى حجن ػبلِ ّوِ ؿَد هي ثبػج ٍ وبّذ هي ّب آى هفيذ ػوش اص ػذّب پـت ثِ سػَة ٍسٍد اي ثِ گفتِ وبسؿٌبػبى آة هٌطمِ
اسػبل  ثب ٍ ّيذئَگشافي ؿيَُ ثِ سضَي خشاػبى اي هٌطمِ آة ٍلي اػت ثش ّضيٌِ ػذّب سػَثبت حجن گيشي اًذاصُ .يبثذ وبّؾ آة

 حجن هىؼت هتش هيليَى 2 وِ طَسي ثِ اػت وشدُ گيشي اًذاصُ سا هـْذ طشق ٍ وبسدُ ػذّبي سػَثبت هيضاى كَتي ّبي ػيگٌبل
 [1].اػت فشاگشفتِ سػَثبت سا وبسدُ ٍ طشق ػذّبي هخبصى

 

 پیشیىٍ تحقیق.3
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ػٌگي دس آثشاِّ  تؼذاد ّفت هَسد ثٌذ تَسيذي ٍ ؿٌبػبيي سػَثبت ثب ّذف تؼييي ًَع داًِ ثٌ 1389ػلي اوجشػجبػي دس ػبل 
ثشداسي اص سػَثبت تِ ًـؼت ؿذُ دس پـت ايي ثٌذّب ٍ تحليل  گَؽ دس ثبالدػت حَصُ ػذ وبسدُ اًتخبة گشديذ ٍ ثب ًوًَِ

ثؼتش طجيؼي دػت هحل احذاث ثٌذّب، اهىبى حول ٍ يب تِ ًـؼت ؿذى سػَثبت دس  ّيذسٍليىي جشيبى دس آثشاِّ پبييي
دّذ وِ  ثٌذي سػَثبت ًوًَِ ثشداسي ؿذُ اص هخضى ثٌذّبي هَسد هطبلؼِ ًـبى هي سٍدخبًِ ثشسػي گشديذ. تحليل هٌحٌي داًِ

وِ  ثبؿذ. دس كَستي ثخؾ ػوذُ سػَثبت تِ ًـؼت ؿذُ دس هخضى ثٌذّب دسؿت داًِ ٍ دس هحذٍدُ ؿي ٍ للَُ ػٌگ هي
 ون سٍدخبًِ ؿيت وِ سٍدخبًِ دػت پبييي ّبي ثبصُ دس سػَثبت ايي  ثخـي اص ثٌذّبي ثبالدػت ًيض ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿٌذ،

 [2].. داسًذ سا سٍدخبًِ طجيؼي ثؼتش دس تشػيت اهىبى ؿَد، هي
ثشآٍسد هيضاى ووي فشػبيؾ ٍ سػَة ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبي هختلف هَسد ًظش وِ ػجبستٌذ  ثشاي  1374هَػي كبثشي دس ػبل 

تشيي سٍؽ ثشآٍسد هيضاى فشػبيؾ ٍ سػَة ثشاي هٌطمِ اص طشيك  اًتخبة وبسثشدي-FAO و EPM ، اكالح ؿذُ PSIAC اص
گيشي ؿذُ دس ايؼتگبّْبي ّيذسٍهتشي. ثشاي سػيذى ثِ اّذاف فَق اثتذا  همبيؼِ ثشآٍسد سػَة اص هذلْب ثب هيضاى سػَة اًذاصُ

مؼين گشديذ، ػپغ ػَاهل هؤحش دس فشػبيؾ اص حَصُءآثخيض ػذ وبسدُ ثش اػبع ايؼتگبّْبي ّيذسٍهتشي ثِ ػِ صيش حَصُ ت
پزيشي خبن ، احش ؿيت ٍ احش پَؿؾ گيبّي هَسد ثشسػي لشاس گشفت . ثشاي ثشآٍسد هيضاى  لجيل لذست فشػبيؾ ثبساى، فشػبيؾ

اكالح ؿذُ، اػتيليه ،  PSIAC,RUSLE,MUSLE,MUSLE,USLE :فشػبيؾ ٍ سػَة دٍاصدُ هذل ثِ ؿشح ريل
Multsed  الع ، فَسيٌِ، داگIUSG,FAO و EPM  ثشسػي ٍ ثؼذ هحذٍديت اػتفبدُ اص ّش يه اص هذلْبي فَق اص لجيل ػذم

وبسايي ثشاي وليِء اؿىبل فشػبيؾ ، ػذم ثشآٍسد سػَة دس هخبصى ٍ ًيبص آهبس طَالًي هذت ٍ ... هـخق گشديذ وِ ثب تَجِ 
ووي ّش يه اص سٍؿْب ثشاي ّش صيش حَصُ  اًتخبة ٍ همذاس EPM ٍ FAO اكالح ؿذُ،  PSAIC ّب ػِ هذل ثِ هحذٍديت

ّبي سػَة ٍ دثي ّش يه اص  گيشي دس ايؼتگبّْبي ّيذسٍهتشي آهبس ًوًَِ ثشآٍسد گشديذ. ثشاي ثشآٍسد سػَة اص طشيك اًذاصُ
شديذ، ػپغ هيضاى ّب هـخق گ ايؼتگبّْب طي يه دٍسُ ػِ ػبلِ هَسد تجضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت ٍ هيضاى سػَة صيش حَصُ

ثش اػبع همبيؼِء همبديش فَق ثشآٍسد  SDR گيشي ؿذُ دس ّش صيش حَصُ ٍ ضشيت ثشآٍسد ؿذُ اص ػِ سٍؽ ٍ همذاس اًذاصُ
اكالح ؿذُ ٍ  PSIAC گيشي ؿذُ ٍ ثشآٍسد ؿذُء سػَة دس سٍؽ ثِ دػت آهذُ اص همذاس اًذاصُ SDR گشديذُ وِ ثب تَجِ ثِ

 [3]. .ثبؿذ اكالح ؿذُ هي PSIAC تشيي هذل ثشاي هٌطمِ هذل تشيي ٍ وبسثشدي ب هٌبػتّ ّوچٌيي اٍضبع طجيؼي صيش حَصُ
 

 َامًاد ي ريش .3

 

 خلَكيبت حَضِ ػذ وبسدُ ثِ ؿشح ريل هي ثبؿذ:

-ويلَهتش هشثغ دس ؿوبل ؿشق ايشاى ٍؿْشػتبى هـْذ ٍ دس هحذٍدُ  هختلبت557.9حَضِ اثخيض ػذ وبسدُ ثب هؼبحت 

ػشم ؿوبلي لشاس گشفتِ اػت.ايي  58º36 ' 25"تب  º36 37 ' 17"طَل ؿشلي º59ٍ 44' 48"48تب  26º59' 3"جغشافيبيي

وَُ ووش , هٌطمِ دس داهٌِ جٌَثي سؿتِ وَّْبي ّضاسهؼجذ ٍ صٍى وپِ داؽ ٍالغ گشديذُ ٍ اص ؿوبل ثِ وَّْبي ػبسي هيذاى

جذي ٍ اصػوت غشة ثِ وَّْبي گٌذچبُ تضؿشق ثِ وَّْبي كٌذٍق ؿىي ٍػٌ,اص جٌَة ثِ دؿت هـْذ ,ٍ وَُ لَسي لَت
هيبًگيي ثبسًذگي ػبالًِ  ويلَهتش هي ثبؿذ.42ٍ صسد ثْشُ هحذٍد هي گشدد.فبكلِ پبييي تشيي لؼوت حَضِ تب ؿْش هـْذ 

هيليوتش ثِ اصاي 14هيليوتشٍ گشاديبى ثبسًذگي 387هيليوتش ٍهيبًگيي ثبسًذگي ػبالًِ دساستفبع هتَػط حَصُ 367دسػطح حَضِ 
دسكذ اص ول  ثبسًذگي دس اسديجْـت حبدث هي گشدد.هتَػط دسجِ حشاست ػبليبًِ 74هتش افضايؾ استفبع اػت.ثيؾ اص 100ّش 

 [4].هيليوتش هي ثبؿذ370دسجِ ػبًتي گشاد ٍ هتَػط هيضاى ثبسًذگي ػبليبًِ حَضِ هؼبدل 7.5هؼبدل 
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 مورد مظالعهحوزه جغرافیایی سذ و  موقعیت نمایی از : 1شکل 

 

 سػَة حَصُ ؿٌبػبيي هي ؿَدّؾ ّبي اًجبم ؿذُ ًَع داًِ ثٌذي شسػي ٍ هظبلؼبت ٍ پظٍثب ث

 ثب ؿٌبػبيي ًَع سػَة  ٍ اًتمبل سع.ثبت هي تَاى ًَع هٌبػت ػذّبي اكالحي سا ثشاي حَسُ هذًظش لشاس داد -2

 ثْتشيي هذل ؿٌبػبيي دس هيضاى ٍ ًَع داًِ ثذي سػَثبت تـخيق دادُ هي ؿَد-3

 

 بحثوتایج ي .5
هؼئلِ فشػبيؾ دس ايي هٌبطك اص طشفي ثبػج وبّؾ ػوش هفيذ ػذ ؿذُ ٍ اص حجن هفيذ هخضى هي وبّذ ٍ اص طرشف ديگرش   

  ثبػج تخشيت اساضي حبؿيِ سٍدخبًِ ؿذُ وِ التلبد هشدم هٌطمِ تب حذٍد صيبدي ثِ آى ٍاثؼتِ اػت. 
سػي ٍ تؼييي اؿىبل فشػبيؾ ، ػَاهل هرَحش دس تَليرذ   ثب ػٌبيت ثِ هؼبئل فَق ، هْوتشيي اّذاف ايي ثخؾ اص هطبلؼبت ، ثش

ثشآٍسد هيضاى فشػبيؾ  ٍ سػَة تَليذي حَصُ ٍ دس ًْبيت اسائِ ساُ حلْبي اكَلي ثيَلرَطيىي ٍ هىربًيىي    ،فشػبيؾ ٍ سػَة
ؾ ثب تَجِ ثِ اًجبم هطبلؼبت دس ايي ثخؾ ، هْوتشيي اؿرىبل فشػربي   هٌبػت ، جْت وٌتشل ٍ حفبظت آة ٍ خبن هي ثبؿذ.

هي ثبؿرذ. ّوچٌريي ثرش اػربع      ي بسي ، آثشاِّ اي ، گبلي ، وٌبس سٍدخبًِ ّبؿيهـَْد دس هٌطمِ ؿبهل  فشػبيؾ ػطحي ، 
گشديذ ورِ هْوترشيي ايري ػَاهرل هؼربئل صهريي        ي ػَاهل هَحش دس ايجبد فشػبيؾ ؿٌبػبييايشحّب ٍ ثبص ديذّبي ك ثشسػي

ٍ هذيشيت ثْشُ ثشداسي ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص اساضي دس حَصُ هي ثبؿذ  گشافي ،تبحيش سيضؿْبي جَيَؿٌبػي ، خبن،  ٍضؼيت تَپ
 [5].وِ اًؼبى ثِ ػٌَاى ؿبخق تشيي فبوتَس دس تؼشيغ فشػبيؾ تبحيش گضاس هي ثبؿذ

 

 پیشىُادات:
 غ ؿَدجو ػذّب پـت سػَثبت ًذّين اجبصُ ٍ دّين گؼتشؽ سا آثخيضداسي ّبي بيذ فؼبليتث ثشداسي سػَة ٌّگفت ّبي جبي ّضيٌِثِ 
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 . مراجع11

 18005خشاػبى سضَي ؿوبسُ  ثيبت ػلي ًـشيِ-1
ػٌَاى طشح: ثشسػي تأحيش ثٌذّبي اكالحي احذاث ؿذُ دس وٌتشل 1385ػجبػي ػلي اوجش كذيك سضب آّبس هحوذ حؼي -2

   518/89ظشحؿوبسُ حجت وبسد ػذ  ّبي ؿبخق دس ثبال دػت سػَثبت سيض داًِ ) هطبلؼِ هَسدي: يىي اص آثشاِّ
ػبل اًتـبس  134فداًـگبُ تشثيت هذسع؛_پبيبى ًبهِ )وبسؿٌبػي اسؿذ( :كبثشي،هَػي ؛ ثِ ساٌّوبيي: اهيي ػليضادُ-3

1374 

(.هطبلؼِ سًٍذػيل خيضي دس حَصُ ّبي اثخيضاص طشيك ثشسػي تشاٍايي ٍ 1389فشؿيذ.),ػؼيذيبى,هحَد حؼيي  ح.,ًبدسكفت -4

 فلل ًبهِ ػلوي پظٍّـي جغشافيب,بيضهيي  ؿٌبػي وبسدُپتبًؼيل ايجبد سًٍبة دسػبصًذّ
 گضاسؽ غشػبيؾ ٍ سػَة حَصُ ػذ وبسدُ اداسُ ول هٌبثغ طجيؼي خشاػبى سضَي -5
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