
  آن ي  تبیین مفهوم فرسایش از دیدگاه ژئومورفولوژي و مقایسه

  دیدگاه منابع طبیعی با

  

 ٢غالمرضا زارع  - ١سیاوش شایان 

  
  

  چکیده 

ـ  اي بـوده کـه در رشـته    فرسایش مفهوم بسیار گسترده. فرسایش به معنی برداشت، انتقال و به جا گذاري مواد است اي ه

ي آن بـا   هدف از این پژوهش بررسی مفهوم فرسایش از دیدگاه ژئومورفولوژي و مقایسه. مختلف تعاریف متفاوتی دارد

ي  ي، تحلیـل و مقایسـه  هـا  آنبراي رسیدن به این هدف سعی شده تا با استفاده از روش کتابخ. دیدگاه منابع طبیعی است

ها، اختالف زمانی، مکانی، عوامـل و   که بیشترین تفاوت بین این دیدگاه دهد نتایج نشان می. ها این کار صورت گیرد یافته

گیـري   اي طبیعی و آرام بوده که موجب شکل فرسایش پدیده ،ها از دیدگاه ژئومورفولوژیست. است فرآیندهاي فرسایشی

اما از نظـر منـابع   . یندآ اندازهایی شده که امروزه منابع محیطی مناسبی جهت حیات انسانی به حساب می ها و چشم لندفرم

. خیز شده و اثرات منفی زیادي بر زندگی ساکنان کره زمین داشـته اسـت   هاي حاصل طبیعی فرسایش باعث نابودي خاك

در حـالی کـه   . ها نیز شده است دانند که باعث نابودي تمدن اي می متخصصان منابع طبیعی حتی فرسایش خاك را پدیده

به طور کلی مفهوم فرسایش با توجه . دانند جزیی از اثرات فرآیندهاي فرسایشی می ها تشکیل خاك را ژئومورفولوژیست

  .    هاي چشمگیري با منابع طبیعی دارد مطالعه از دیدگاه ژئومورفولوژي تفاوت ي به نوع و دامنه

 

  : واژگان کلیدي

  .هاي ژئومورفولوژیکی فرسایش، ژورفولوژي، منابع طبیعی، لندفرم

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Email:Shayan@Modares.ac.ir  –نویسنده مسئول ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس.  1

  دانشجوي کارشناسی ارشد ژئومورفولوژي، دانشگاه تربیت مدرس.  2

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 1390بهار  ،1شمارة  –هاي فرسایش محیطی  پژوهش

 

78

  مقدمه -1

). 1373رجـایی،  (ز بدو پیدایش، در اثر نیروهاي درونی و بیرونی دائما در حال تحول و دگرگونی بوده است زمین ا

ایـن فرآینـد موجـب    . باشد یکی از عواملی که موجب تغییر و تحول در نقاط مختلف زمین شده پدیده فرسایش می

با وجود ایـن کـه فرآینـد فرسـایش     . ستهاي ژئومورفولوژیکی متعددي در جهان شده ا پدید آمدن اشکال و لندفرم

فرسایش در قـرن   ي در واقع واژه. تر از عمر انسان بوده، اما خیلی دیر به این مفهوم پرداخته شده است بسیار قدیمی

 و و بـه فرانسـه   Abtrag فرسـایش کـه بـه آلمـانی    ). 1382بیـاتی خطیبـی،   (نوزدهم براي عموم شناخته شده است 

مجموعـه  فرسـایش  ). 1376کردوانـی،  (گرفته شده اسـت  Erodere کلمه التین  شود، از  گفته می Erosion انگلیسی

گردد یا بخشی از زمین کنار برداشـته شـده و    که در آن ماده خاك یا سنگ شسته، شل یا حل میاست هایی  فعالیت

سـت توسـط   فرسـایش ممکـن ا  ). Herren et al.,1991, 160(شامل فرآیندهاي آبشویی، حاللیـت و انتقـال اسـت    

فرآیند فرسـایش شـامل   ). 1385قدمی فیروزآبادي و همکاران، (  فرآیندهاي آب، باد یا یخچال و غیره صورت بگیرد

اي است که بـه   در واقع فرسایش پدیده).  Mayer et al., 1969(است گذاري  برداشت، حمل و رسوب ي سه مرحله

سـاخت   هایی که در اثر زمـین  شود، برجستگی تهی میها من و انحالل مواد پست شدن و تسطیح برجستگی نجدا شد

دارد که بر تخریب، حمل مواد کنـده شـده    یوسیع ي فرسایش مفهوم کلمه. آیند یا دیگر عوامل محیطی به وجود می

در ایـن صـورت فرسـایش    . شـود  یعنی رها شـدن و جمـع شـدن مـواد تخریبـی اطـالق مـی        ها آنو بر جا گذاري 

زایـی   دهـد و بـا عوامـل درونـی در شـکل زمـین       هـا را تغییـر مـی    که نـاهمواري است ی عوامل بیروناز ي ا مجموعه

پدیده از نظر علوم مختلف از جملـه  این ). 1383رجایی، (کند  مشارکت می) مورفوژنز(زایی   یا شکل) ژئومورفوژنز(

هاي  توجه اشکال و لندفرم ها با ژئومورفولوگ. آبخیزداري، منابع طبیعی، ژئومورفولوژي و غیره مفاهیم متفاوتی دارد

در حالی که منابع طبیعی مفهـوم فرسـایش را فقـط در مـورد خـاك بـه کـار        . پردازند موجود به مفهوم فرسایش می

آن بـا دیـدگاه    ي هدف از این پژوهش بررسی و تبیین مفهوم فرسایش از دیدگاه ژئومورفولـوژي و مقایسـه  . برند می

  .است منابع طبیعی

  روش تحقیق  -2

ابتـدا اطالعـات الزم از    ،با توجه به نوع تحقیق. هر تحقیق خوب برگزیدن روشی مناسب استهاي  مله مزیتاز ج

سپس مفهـوم فرسـایش در   . شده استانجام بندي مطالب  دستهگردآوري شده و ي و اسنادي انهآطریق روش کتابخ

بـا توجـه بـه    . اسـت شـده  ارزیـابی   براي رسیدن به هدف پژوهش دیدگاه منابع طبیعی نیزو ژئومورفولوژي بررسی 

هاي دو علم پیرامـون   مقایسه دیدگاه) ها ژیستارائه شده در متون و آثار محققان منابع طبیعی و ژئومورفولو(مطالب 
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  ). 1شکل (است شده در پایان نتیجه گیري  و انجامفرسایش  ي مسئله

 
 

مفهوم فرسایش  

مقایسه دیدگاه هاي منابع     

 طبیعی و ژئومورفولوك ها   

 لندفرم هاي حاصل از عوامل فرسایشـی 

روش کتابخانه اي 

فرسایش از دیدگاه ژئومورفولوژي 

فرسایش  
 بادي

فرسایش  
 آبی

فرسایش  

 یخچالی

فرسایش از دیدگاه منابع طبیعی 

اثرات  
 فرسایش  

انواع 
 فرسایش  

عوامل  
 فرسایشی  

اهمیت لندفرم ها از  

 نظر ژئومورفولوژي 

 نتیجه گیري
 

  نمودار روش تحقیق  – 1شکل 

   فرسایش از دیدگاه ژئومورفولوژي -3

برداشته شدن، حمل و نقل مواد آن و انباشته کردن این مواد،  ،اعمال فرسوده شدن قسمتی از سطح زمین ي مجموعه

در ژئومورفولوژي از فرسـایش بـه   ). 122:1384شایان، (شود  ژئومورفولوژي فرسایش نامیده می) علم(در اصطالح 

هـاي سـطح    ورفولوژي علم بررسی اشکال و ناهمواريژئوم). 311:1384شایان، (شود  عنوان یک فرآیند نام برده می

هـا و اشـکال    فرآینـدهایی بـوده کـه منجـر بـه ایجـاد لنـدفرم        ي ، بنـابراین یکـی از کارهـاي آن مطالعـه    استزمین 

گیـري   ي طـوالنی منجـر بـه شـکل    هـا  آنفرآینـد فرسـایش در زمـ   . ژئومورفولوژیکی در نقاط مختلف گردیده است

فرآینـد در ژئومورفولـوژي   ایـن  . توسط آب، باد، یخچال و غیره صورت گرفتـه اسـت  که هاي متعددي شده  لندفرم

اهمیت قابل توجهی دارد، چنان که اولین و مهمترین مدل ژئومورفولـوژیکی را ویلیـام مـوریس دیـویس بـا عنـوان       

ی خود سه فرض ي وي در چرخه. ها ارائه کرد براي اشکال ناهمواري 1899تا  1884هاي  بین سال »چرخه فرسایش«

دیـویس  ). 41:1384چورلی و همکـاران،  (ها در نظر گرفت  براي اشکال ناهمواريرا جوانی، بلوغ و پیري  ي مرحله

زمـین بـراي   مختلف در حقیقت بازسازي تحول اشکال این مدل مدل زمان سنجی، تخریب و فرسایش را ارائه کرد 

بـر ایـن    ،سنجی فرسایش و تخریـب   ت بازسازي زمانترین حال سادهبنابراین اي مشخص در طول زمان است   منطقه

هـاي فرسایشـی مختلـف     چرخه ي هاي انطباق یافته بخش ي بازمانده ،زمین ها فرض استوار است که مجموعه شکل

مدل فرسایشی دیویسی بعدها توسـط دانشـمندان ژئومورفولـوژي    شایان ذکر است ). 1384شایان و شریفی، (است 
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در . شود ها می گیري فرم فرسایش در ژئومورفولوژي فرآیندي است که منجر به شکل ،پس .شد رددر مواردي نقد و 

 ي موجب تغییـر و تحـوالت متعـددي در چهـره     ،ساخت فرآیند در کنار سایر عوامل محیطی از جمله زمیناین واقع 

، جـنس و نـوع   تـابش خورشـید   ،چـون دمـا، رطوبـت    بسته به تاثیر عواملی هم. هاي کره زمین شده است ناهمواري

مـثال  . اسـت سـرعت فرسـایش نیـز متفـاوت      ،ایـن عوامـل  تـداوم  لیتولوژي، عوامل درونی و غیره، میزان حضور و 

هاي مختلـف بـه یـک     شوند در محیط هاي شیمیایی و مکانیکی که قسمتی از فرآیند فرسایش محسوب می هوازدگی

وامل فرسایش با تجزیه و جدا ساختن اجزا به طـور  اي از ع در فرسایش مکانیکی یا تخریب، مجموعه ؛اندازه نیستند

هـا را تبـدیل بـه     ها را کنده، تناوب یخ بسـتن و ذوب یـخ سـنگ    ي سنگ دیواره ،مثال یخچال. کنند مستقیم عمل می

در . نمایـد  هـا تبـدیل مـی    هاي محلی را در اثر برخورد به خرده سنگ کند و سنگ واریزه کرده و باد مواد را حمل می

مثال در نواحی آهکی فرسـایش آهکـی   . گذارد روي مواد اثر می ،سایش شیمیایی یا تجزیه به کمک انحاللفر ،مقابل

گیري نـواحی   شکل. گیرد هاي باران که کم و بیش گاز کربنیک دارند قرار می زیرا آهک تحت تاثیر آب ،تسلط داشته

هـاي مرطـوب و معتـدل     در محیط. ندکارستی حاصل این نوع فرسایش بوده که ممکن است گسترش زیادي پیدا کن

هـاي مرطـوب عامـل     در محـیط  ؛هاي خشک معموال هوازدگی فیزیکی برتري دارنـد  هوازدگی شیمیایی و در محیط

ها به وجـود   فرسایش در این محیط ي اشکالی که در نتیجه. هاي خشک برتري با باد است فرسایشی آب و در محیط

اي عمـل   اي در سـطح گسـترده   فرسـایش ناحیـه  . یز متفاوت خواهد بـود گیري ن آید از نظر وسعت و زمان شکل می

آورد، سـطوحی کـه از    این نوع فرسایش در اثر هموار کردن یا تسطیح، سطوح فرسایشی را بـه وجـود مـی   . کند می

  . کنند هاي حاصل شده وسعت پیدا می تسطیح ناهمواري

 Vهـاي حاصـل از عمـل رودهـا بـه شـکل        دره. فرسایش خطی یا عمودي از نظر فضایی بسیار متمرکـز اسـت  

 هـا  آنهـاي نـواحی معتـدل بـوده و بـه       این نوع فرسایش از ویژگی. روند اي از این نوع فرسایش به شمار می نمونه

زدگـی   یـخ  ،در ارتفاعات بلند به دلیل برودت هوا و سرماي زیاد). 1383رجایی، (گویند  فرسایش نرمال یا عادي می

توان گفت که سـرعت فرسـایش سـطح زمـین در نقـاط       بنابراین می. کند یش را فراهم میغالب بوده و اسباب فرسا

ممکن است روند فرسایشی کنـد یـا تنـد باشـد و تغییـرات      ومختلف بر اساس عوامل محیطی مربوط متفاوت بوده 

مانی براي نمونه یک سیالب ممکن است که در مدت ز. ناگهانی موجب افزایش یا کاهش قابل توجه فرسایش شود

وجـود  . گذاري مقادیر زیادي از مواد در مقایسه با روند عـادي شـود   باعث حفر، برداشت و رسوب) روزدو (کوتاه 

هاي تند مواد فرسایشی زودتر به  در شیب. عامل شیب نیز در میزان فرسایش از نظر ژئومورفولوژي بسیار مهم است

عرض جغرافیاي نیز در نوع . هاي تند خواهد بود ر از شیبهاي کند کمت یابند یا سرعت آب در شیب پایین انتقال می
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نیست باد یا آب  ،هاي باالتر به دلیل کاهش دما، عامل فرسایش بدین صورت که در عرض است؛ فرسایش تاثیرگذار

تـوان   با توجه به مطالب فوق مـی . شود عامل یخچالی موجب فرسایش میجا  در این، داردیا تاثیر کمی در فرسایش 

در هر مکان بـا توجـه بـه خصوصـیات آن     دست آمده  بههاي  ه نوع و میزان عملکرد فرسایش، اشکال و فرمگفت ک

، زیرا اقلیم به اشکال مختلف بر عوامل فرسـایش  استفرسایش نسبت به اقلیم نیز متفاوت . آیند محیط به وجود می

  . آورد هاي فرسایشی گوناگونی را به وجود می تاثیر گذاشته و در نتیجه سیستم

). 1389شایان و زارع، (شوند  همانند گنبدهاي نمکی موجب فرسایش مینیز هاي ژئومورفولوژیکی  لندفرمضمناً 

هاي  کند به دلیل گسیختگی بدین صورت که هنگام باال آمدن گنبد نمکی در زمانی که گنبد رخنمون سطحی پیدا می

تـر و   سـریع هـا   نسـبت بـه دیگـر قسـمت    ش سطحی ایجاد شده و سست شدن سطح زمین در آن قسـمت، فرسـای  

  ).45: 1384ساکت، (تر خواهد بود  گسترده

  انواع فرسایش در ژئومورفولوژي  -1-3

هاي متعددي  شود و حفره می ها آنها و انحالل  قطرات مداوم باران باعث خرده شدن سنگ :فرسایش آبی) الف

گیـرد و بـه شـکل     ه سرازیري را در پیش مـی را ،هاي هرز آب باران به صورت آب. آید در سنگ به وجود می

هـا بـه    هـاي پرشـیب کـوه    هاي هرز در دامنـه  اثرات آب. شود جویبارهاي کوچک، باعث فرسایش طبقات می

ي را بـه  هـا  آنآب فرسـایش رودخـ  ). 260،1382مدنی و شـفیقی،  (شود  صورت شیارهاي متعدد مشاهده می

کننـد،   ها را حمل مـی  اي از واریزه امی که بار قابل مالحظههاي کوهستانی به ویژه هنگ یا سیالب هآورد وجود 

ي فرسایش خطی است، فرسایشی که بـه صـورت   ها آنفرسایش رودخ. شوند فرسایش سیالبی را موجب می

هر جریان آب حتی به شکل جویبار ساده آبرفت دارد یعنی بـار مخصوصـی   . آید ي هیدروگرافی در می شبکه

هاي شیب، در نقاطی که جریان آب شدت کمتـري دارد،   و آن را در بریدگی که دال بر مواد حمل شده است

به جاگذاري آبرفـت یـا آبرفـت گـذاري اشـکال      . گویند به این عمل به جاگذاري آبرفت می. گذارد به جا می

گاهی هم از ایـن انطبـاق    و این اشکال گاهی هموار و منطبق بر جریان آب بوده ؛گیرد مختلفی را به خود می

تـوان جـزء    اشکال فرسایشی ناشی از عملکرد امواج را نیز مـی . دهند ها را تشکیل می ي نیست و پادگانهخبر

  . اشکال فرسایش آبی در نظر گرفت

ـ    . در سراسر کره زمین کم و بیش آثار فرسایش بادي مشـهود اسـت   :فرسایش بادي) ب  دامـا محـیط طبیعـی بای

فرسـایش بـادي حاصـل    . فعالیت فرسایشی باد سـت  ي ارندهعامل بازد ،رطوبت. ا عملکرد آن باشدبمتناسب 

چه در شرایط مساعد بـاد هنـوز نیـروي مـازادي      چنان. گیرد می أتدخالت نیرویی است که از جریان هوا نش
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فقط در چنین شـرایطی اسـت کـه     ،هاي بسیار ریزدانه را خواهد داشت داشته باشد، توانایی جا به جایی ماسه

 ي اگر میزان سـرعت بـاد افـزایش یابـد، فرسـایش در مرحلـه       ؛ي سخن به میان آوردتوان از فرسایش باد می

هـا   از نظر ژئومورفولـوگ . ولی در صورت کاهش سرعت، فرسایش تراکمی خواهد بود. گیرد کاوشی قرار می

با این حال نقش آب . است ها آنو رسوب  برداشت مواد باد عامل. است ها آنباد عامل اصلی فرسایش در بیاب

فرسایش بادي به دو صـورت   .مورفولوژي این نواحی نادیده گرفت هاي گیري پدیده توان در شکل را هم نمی

جاهایی از سطح زمـین کـه پوشـیده از ذرات ریـز و ناپیوسـته و       در. است »سایش«و  »روبش باد درونی«در 

باد بردگی تا رسیدن . دتواند ذرات را با خود حمل کن است، جریان هوا می عاري از رطوبت و پوشش گیاهی

  . یابد ایستایی ادامه می به سطح

. یابـد  انداز سـطح زمـین تغییـر مـی     زمان با حرکت یخ و مواد تخریبی همراه آن، چشم هم :فرسایش یخچالی) ج

اشـکالی کـه اساسـا توسـط فرسـایش      . هاي زمین نقش دارنـد  فرسایش یخچالی در پیدایش شکل ناهمواري

مقدار . میزان فرسایش توسط یخچال به عوامل متعددي بستگی دارد. سبتا کم هستندد، نان یخچالی ایجاد شده

انباشتگی یخ و برف در یخچال، درجه حرارت یخ یخچالی، سرعت جریان یخچال، توپوگرافی بخش زیرین 

یخچال، سطوح سایشی یخچال، قطعات سنگی همراه یخچال، عرض جغرافیایی، دما و میزان رطوبت هـوا و  

ها مانند سـایر عوامـل فرسـایش در     یخچال). 66:1379چورلی و همکاران، (جمله این عوامل هستند  غیره از

، ها آنقلمرو عملکرد . ها دارند زایی ناهمواري ها نقش اساسی در سیستم شکل وسعت قابل توجهی از خشکی

هـا بـا    لکـرد یـخ  شـیوه عم . اسـت  نواحی قطبی، مجاور قطبی و ارتفاعات بلند در نواحی معتـدل و اسـتوایی  

عمـل فرسـایش    هـا  آنهر چند هماننـد   ؛هاي جاري و باد کامال متفاوت است یندهاي مهم دیگر مانند آبافر

). 183،1382محمـودي،  (باشـد   مـی ) تـراکم (گـذاري   و رسـوب ) حمل(، جا به جایی )حفر(شامل، برداشت 

هـاي   گردیده، در کـواترنر بخـش  ي مرتفع و مناطق قطبی محدود ها آنفرسایش یخچالی که امروزه به کوهست

  . زیادي از کره زمین را متاثر ساخته است

  . در جدول زیر اشکال حاصل از فرسایش توسط آب، باد و یخچال آورده شده است
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  ئومورفولوژيژاز دیدگاه  اشکال ناشی از عملکرد فرآیندهاي فرسایشی  -1جدول 

  هاي حاصله اشکال و لندفرم  فرآیند فرسایشی

  آب

هاي آبرفتی،  هاي، دره هاي رودخآن افکنه، دلتا، پادگانههاي  آبرفتی، دشتگون، مخروطدشت 

اینسلبرگ، دشت سر، خندق، چکنده، چکیده، غار کارستی، الپیه، اوواال، بدلند، باهادا، پیچان رود، 

  پالنز، تراورتن، دولین، کانیون، آون، پولیه، کلوز، روز، دریابار و غیره  

  باد

هاي  هاي بادي، قلوه سنگ چند وجهی، یاردانگ، کندوي بادي، کلوت، تخته سنگ چالهدشت ریگی، 

هاي طولی و  اي، تپه ماسه اي، چین شکن ماسه اي، نبکا، برخان، سیف، هرم ماسه قارچی، پیکان ماسه

  اي ساحلی، لس بیابانی و غیره هاي ماسه عرضی، تپه

  یخچال
هاي  لپوسکا، اسکر، وارو، لس یخچالی، فیورد، سنگیخچالی، دروملین، سامعلق هاي  سیرك، دره

  سرگردان و غیره 

   

  ها از نظر ژئومورفولوژي اهمیت لندفرم -2-3

هاي متعددي در اثر فرسایش به وسیله آب، باد و یخچـال شـکل    شود، لندفرم مشاهده می 1که در جدول  رطو همان

  . شود به یک لندفرم و میزان اهمیت آن پرداخته میبا توجه به محدودیت نوشتاري در اینجا تنها  ؛گرفته است

  هاي افکنه مخروط

نام این عارضـه از شـکل تقریبـا مخروطـی آن در اثنـاي      . باشد ها، مخروط افکنه می هاي تراکم آبرفت یکی از چهره 

افکنـه رسـوباتی هسـتند کـه شـبیه بـه       هـاي   مخـروط ). 111: 1382محمـودي،  (  تراکم رسوب گرفتـه شـده اسـت   

هـاي   هـاي افکنـه لنـدفرم    مخـروط ). Pavlopoulos et al., 2009:62(باشند  اي گسترش یافته می هاي واریزه طمخرو

گـذاري و فرسـایش    ها سـال توسـط نهشـته    بادبزنی تا مخروطی شکل با شیب آرام بوده که در طی هزاران تا میلیون

خشـک و نیمـه   هـاي منـاطق    سانی در محـیط ها به آ این لندفرم. شوند هاي کوهستان تشکیل می رسوب در پاي دامنه

هاي کوهستانی بـوده   هاي رایج در دامنه جبهه افکنه پدیدههاي  مخروط ).USGS., 2003(  خشک قابل شناسایی هستند

)Bull.,1977( جایی که یک رودخانه از مسیري با سرعت زیاد از یک ناحیه با شیب زیاد به سمت قسمتی با شیب ،

منتج به کاهش جریان پـائین در فشـار تـنش برشـی بسـتر و سـرعت حمـل         ،ناگهانی شیبتغییر . آرام حرکت کند

از  يدر جـایی کـه تعـداد    ). Schumm et al., 1987(گـردد   گذاري محلی می این امر منجر به رسوبو  رسوب شده

ر متصـل  هاي منحصربه فرد در طول یک جبهه کوهستانی توسعه یافته باشند ممکن است از پهلو به یکـدیگ مخروط

یــا ) Charlton., 2008 and Hugget،2003(داري از رســوب کــه باجــادا  شــده باشــند کــه شــکل نــواري شــیب

هـاي   افکنـه از یـک سـو بـه دلیـل ویژگـی      هـاي   مخـروط . شـوند  نامیده می  )(Pavlopoulos et al.,2009:176باهادا

هـاي زراعـی    هـا و فعالیـت   گـاه  نتخیز، مکان مناسبی براي تمرکـز سـکو   توپوگرافی، مانند شیب کم و خاك حاصل
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اي  هـاي آبراهـه   ه در منـاطق نیمـه خشـک از شـبکه    ژهاي آبرفتی به ویـ  شوند و از سوي دیگر این پهنه محسوب می

بـه همـین جهـت    . هاي آبخیز دائمی متصل باشند ها ممکن است به کانون بعضی از این آبراهه. متعددي برخوردارند

ها نیز به تبعیت از شرایط اقلیمی و رسوبات  هاي زیر زمینی این لندفرم آب. اردجریان د ها آنآب در بستر  ،طی سال

وجود چنـین شـرایطی   ). 45:1375نادرصفت، (ند هستهاي زیر زمینی غنی برخوردار  و سفره ها آنآبرفتی از آب خو

روري بـر روي  توجه روستاییان را جلب کرده و سبب استقرار اجتماعات انسانی و تجمع واحدهاي زراعـی و دامپـ  

هاي ژئومورفولوژیکی از نظر حیـات انسـانی و    توان گفت که لندفرم در نتیجه می. هاي مخروط افکنه شده است پهنه

بدین معنـی کـه تحـوالت ژئومورفولـوژیکی منطقـه و      . ندهستدر اختیار قرار دادن منابع حیاتی براي بقا بسیار موثر 

هـا   اگر فرسایش ناهمواري. ه و پیشرفت را در اختیار انسان قرار دهنداند، شرایط توسع فرآیندهاي فرسایشی توانسته

ي مشرف به بیابان یا دشت هیچ سـکونتگاه  ها آناکنون در بعضی از نقاط از جمله حاشیه کوهست نبود چه بسا که هم

 . یده شودیعنی شرایط براي حیات انسانی مهیا نبود که جمعیتی در آن جا د. شد و استقرارگاه انسانی دیده نمی

  فرسایش از دیدگاه منابع طبیعی و اثرات آن -4

هـاي   علم منابع طبیعی و محققین مربوط به آن، فرسایش و عملکرد آن را فقـط در مـورد اثـرات آن بـر روي خـاك     

شود بالفاصـله بعـد از    بدین معنی که هر گاه در این علم صحبتی از فرسایش می. کند مناطق مختلف دنیا بررسی می

چون حفاظت خاك و غیره از لغـت فرسـایش خـاك     به طور کلی در مقابل واژگانی هم ؛گیرد ه خاك قرار میآن واژ

واژه فرسایش خاك بعد از لغت فرسایش وارد فرهنگ واژگان شده و در قرن بیستم مـورد اسـتفاده   . شود استفاده می

یکـی از   ؛سـایش تعـابیر مختلفـی دارنـد    محققین منابع طبیعی از فر). 1382بیاتی خطیبی، (عمومی قرار گرفته است 

) آب و خـاك (مهمترین مسائل زیست محیطی که امروزه بشر با آن روبرو است و موجودیت و کیفیت منابع طبیعی 

فرسایش خاك به دلیل خاصـیت  ). 1386اسدي و همکاران، (فرسایش خاك است  ي اندازد، مسئله را به مخاطره می

            پنهـان زیسـت محیطـی و اجتمـاعی بـه سـرطان زمـین شـهرت یافتـه اسـت           تشدید و اثرات چند جانبه آشـکار و 

)CSIRO.,2003 .(    فرسایش خاك فرایند پیچیده و خطر نافذ ژئومورفولوژیکی است و نـرخ آن بازتـابی از اقتصـاد

عامـل  ر این ام). 1383اونق و همکاران، (رود  سیاسی، مدیریت زمین و شاخص توسعه یافتگی کشورها به شمار می

حفـظ  بـراي  جلوگیري از فرسایش خـاك  ). 1380جداري عیوضی و همکاران، ( است نابودي و از بین رفتن خاك 

فرسـایش خـاك و پیامـدهاي    ). Morgan.,1986(رود  هاي ارزشمند طبیعی امر حیاتی و ضروي به شمار مـی  ثروت

ـ   ناشی از آن، با تشدید بهره هـاي حیـاتی وارد کـرده اسـت      اکوسیسـتم  ي هبرداري انسان، اثرات منفی خود را بـر کلی

زائی از دیگر عواملی است که بر اثـر فرسـایش خـاك در منـاطق خشـک و نیمـه        بیابان). 1386ایوبی و همکاران، (
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محسوب شده رخ داده و مشکل جدي در کشـورهاي در حـال توسـعه شـمرده      ها آنخشک که کشورمان نیز جزء 

 ،O2، CH4(ي ها آنپیامدهاي فرسایش خاك، افزایش غلظت گازهاي گلخ یکی دیگر از). Dregne.,1990(شود  می

CO2 ( است به اتمسفر و گرم شدن جهانی هوا)IPCC., 1995 .(آلـود شـدن آب و وجـود     گل با فرسایش خاك و

یابد و با نیروي  آب فرسایش می ي خراب کننده ها، قدرت سنگ و سنگ در سیالب مواد دیگري از قبیل ریگ و قلوه

هـا و   هـاي مجـاور رودخانـه    گـردد و حتـی خانـه    هاي مسیل مـی  کناره ها و دتري باعث کنده شدن بستر رودخانهزیا

 ي خسـارت عمـده  ). 1377مرتضـوي،  (سـازد   کند و از این راه خسـارات زیـادي وارد مـی    می ها را نیز ویران مسیل

ـ . دهد خیزي خاك نشان می فرسایش، نمود خود را در کاهش حاصل هـاي تحـت    زان محصـول در خـاك  بنابراین می

خیزي خاك بوده و تخریب ساختمان خـاك   فرسایش کاهش یافته، زیرا رشد محصول تحت تاثیر رطوبت و حاصل

با گسترش فرسایش خاك در یک منطقـه، خـاك سـطحی بـه     . شود به کمبود آب، مواد غذایی، هوا و گرما منجر می

، )نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم و سـایر عناصـر کمیـاب      (غذایی با هدر رفتن مواد . شود طور مستمر از دسترس خارج

خواهـد داشـت   تولید محصول با شدت فرسایش رابطه منفـی   یافته وخیزي خاك و تولیدات گیاهی کاهش  حاصل

را شود، محققان در مباحث مربوط به خاك فرسایش  که در مطالب فوق دیده میگونه همان ). 1374،45نجفی نژاد،(

  . گیرد اي که زندگی تمامی ساکنان کره زمین را در بر می مخاطره دانند؛ می و خطر به عنوان یک معضل

   عوامل فرسایش در منابع طبیعی -1-4

کلی به عوامل محیطـی  بندي  گردد که در یک دسته از نظر علم منابع طبیعی عوامل مختلفی باعث فرسایش خاك می

  .شوند و اقدامات انسانی تقسیم می

عـواملی موجـب پدیـد    . شوند دو عامل مهم آب و باد در محیط باعث فرسایش خاك می :طیعوامل محی )الف 

، نـوع خـاك، پوشـش گیـاهی،     )خشک، مرطوب و غیره(وضعیت اقلیمی . شوند آمدن این دو عامل اصلی می

براي مثال پوشش گیاهی زمین باعـث تغییـر   . باشد شیب، جهت و فرکانس باد و غیره از جمله این عوامل می

انرژي جنبشی قطرات باران یا جریان سطحی آب شده و در نتیجه سرعت فرسایش تحت تـاثیر آن قـرار    در

در اراضی جنگلی به مراتب کمتـر از منـاطق کـویري و عـاري از      ،به همین علت است که فرسایش. گیرد می

سـت  دار قـدرت فرسـایش آب بـه مراتـب بیشـتر از اراضـی مسـطح ا         در اراضی شیب. پوشش گیاهی است

شوند، به طوري کـه از زمـان    عوامل محیطی سیر طبیعی فرسایش خاك را موجب می). 704: 1385علیزاده، (

خاك را از یک نقطـه فرسـایش داده    ،به وجود آمدن کره خاکی عوامل آب و باد در کنار سایر عوامل محیطی

در یک نقطه یا مکانی خاص بـه  اند خاك فرسایشی را  توان و نیروي خود و ذرات خاك توانستهي  ازهاند هو ب
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  . کنند بنابراین عوامل محیطی روند عادي در فرسایش خاك را طی می. جا بگذارند

و شـخم  ) هـاي کـم عمـق    هـاي تنـد و خـاك    در شیب(هاي زراعی  هاي نامناسب شخم زمین سیستم :انسان )ب

تـراکم جمعیتـی زیـاد یکـی از      کشاورزي در برخی مناطق با ي اي به دلیل کمبود زمین اولیه هاي حاشیه زمین

هـاي آبیـاري نیـز رونـد      نامناسـب از سیسـتم   ي اسـتفاده . است که موجب فرسایش خاك شده است یعوامل

درصد محصوالت زراعی به آبیاري نیـاز دارد کـه    90فرسایش منابع خاك را افزوده است، زیرا تولید بیش از 

از دسـت رفـتن   شـود و   رسایش خاك تشدید میهاي مصرف آب، تخریب و ف در اثر کاربرد نادرست سیستم

ی از جملـه  یکشور آسـیا  هشتدرصد قابلیت تولید محصول براثر تخریب و اتالف خاك به خصوص در  20

یامدهاي آن است  امناسـب از   ي بـر اثـر اسـتفاده   ). Dregne.,1990(چین، هند، ایران، از پ ن

یاريسیستم ـرم  10 6(بیلیـون مگـاگرم   5/1حـدود   هاي آب             رود فوقـانی شستشـو شـده و هـدرمی     خـاك ) گ

) .,1996 and Ahlander 1994.Allison(    به طور کلی از وقتی که انسان در آن به کشت و زرع و غیـره مشـغول

  .)1376کردوانی، (خاك شده است ) فرسایش سریع و شدید(  شده، باعث فرسایش بیش از حد

  انواع فرسایش در منابع طبیعی   -2-4

که فرسایش آبی  این شکل فرسایش بیشتر منشا بادي داشته ولی طبیعی است :اي سفره رسایش سطحی یاف) الف

د شـو  کمتر محسوس مـی  ،تمام سطح علت فرسایش یکنواخت در به و افتد  نیز ابتدا به طور سطحی اتفاق می

  ). 1374احمدي،(

 در پیدایش آن عامل، شیب بسـیار مـوثر   منشا این تخریب اغلب باران است و: اي فرسایش شیاري یا آبراهه )ب

نیـز بـه سـهولت     هاي کم شـیب  ها و حتی در سطح زمین کوه ي اي، در دامنه فرسایش شیاري یا آبراهه. است

  ). www.njavan.com(شود  دیده می

فرسایش سطحی و  ي توسعه ي ها در نتیجه چاله. بادي دارد این شکل فرسایش بیشتر منشا :اي چاله فرسایش )ج

هـا   بادهاي شدید موادي را کـه از کنـدن ایـن چالـه    . آید وجود می هب هاي کوچک نخستین، زرگتر شدن چالهب

  .برد آورد، کیلومترها با خود می می دست هب

انحالل و قلیایی بودن سازند در اراضی مختلف  ي نوعی از فرسایش آبی است که در نتیجه: فرسایش آبکندي) د

  ). 1386نیا و همکاران،  فیض(آید  وجود می هب) جنگلی، مرتعی و کشاورزي(

آلود، حامل ریگ و شـن و غیـره، موجـب     هاي گل در این فرسایش جریان آب به ویژه آب: فرسایش سیالبی )ه

  .گردد اطراف آن و حمل مواد بیشتر با خود می شسته شدن
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آید که ممکن است بـر   در می ها به حرکت دامنه کوه اي قسمتی از خاك در فرسایش توده: اي توده فرسایش )س 

آب و نفوذپذیري خاك طبقه زیري، خاك رویی به حرکت در آید، یـا بـر    اثر اشباع شدن خاك طبقه رویی از

در محـل   وشـده  اي از کـوه از محـل اولیـه خـود جـدا       این عمل اتفاق افتد، به این معنی که توده، اثر لغزش

کنـد   از کوه ریزش مـی  یزش باشد که در این حالت قسمتیر ي گیرد، یا ممکن است در نتیجه دیگري قرار می

  ). 1376کردوانی، (شود  تر روي هم انباشته می هاي پایین و در سطح

هـاي قیفـی    تونلی ساختاري ساده داشته و شامل تعدادي حفـره یـا گـودال    اشکال فرسایش :تونلی فرسایش )ي

 يکهببـه شـ   هـایی  ن شـبکه توسـط خروجـی   ایاست؛ زهکشی زیرزمینی  شکل با ابعاد گوناگون و یک شبکه

  ).1382کریم پور و همکاران، (زهکشی سطحی متصل است 

  فرسایش  ي هاي ژئومورفولوژي و منابع طبیعی پیرامون مسئله دیدگاه ي مقایسه -5

. ، مفهوم فرسایش از نقطه نظر ژئومورفولوژي با منابع طبیعی تفاوت زیادي با یکـدیگر دارنـد  گونه که ذکر شد همان

باشـد و اگـر    طبیعـت مـی   ي گیرنـد کـه جزیـی از چرخـه     ها فرسایش را یک روند طبیعی در نظر می ژئومورفولوك

ي غیـر طبیعـی    اما منابع طبیعی فرسایش را یک پدیـده . ها وجود نداشتند فرسایش نبود، هم اکنون بسیاري از لندفرم

شـود کـه    خیزي مـی  هاي حاصل نابودي خاك دانند که اقدامات انسانی موجب تشدید آن شده، موجب کاهش یا می

بـر   هـا  آنگفت که منابع طبیعی فرسایش طبیعی را قبول دارند اما تاکید بیشـتر   دبای. اند طی هزاران سال شکل گرفته

کـه  اسـت  فرسایش در علم ژئومورفولوژي به عنوان فرآیندي  ،توان گفت در واقع می. است روي فرسایش تشدیدي

در . سـت ا  هایی جهت حیات انسـانی فـراهم کـرده    قاط مختلف دنیا به وجود آورده و فرصتاشکال متنوعی را در ن

هـا   باعث نـابودي تمـدن   یحیات انسانی بوده و حتی گاه ي حالی که در منابع طبیعی فرسایش به عنوان تهدیدکننده

در حـالی کـه از نظـر    وده بزمین  ي از نظر ژئومورفولوژي فرآیند فرسایش جزیی از روند تکاملی کره. نیز شده است

هـا فرسـایش را تقریبـا از دوره     ژئومورفولـوك . شـود  زدایـی نیـز محسـوب مـی     خاك ي منابع طبیعی آخرین مرحله

در طـول زمـان و بـه    این امر  ها آنگیرند، به اعتقاد  در نظر می اخیرمیلیون سال 5/2کواترنري یعنی چیزي در حدود 

در حالی که محققان منـابع طبیعـی فرسـایش را فقـط در مـورد      . ه وجود آوردها و اشکال را ب آرامی توانسته لندفرم

تامین معیشت خویش موجبات فرسایش خاك را براي خاك آن هم از زمانی که انسان با کشاورزي و اقدامات خود 

. کننـد  یبررسی مـ  اخیرهزار سال  10یعنی محققان منابع طبیعی فرسایش را از حدود . اند کرده فراهم نموده، بررسی

ها مفهوم  ژئومورفولوك. اند انجام دادهدر این باره اي را  هاي اخیر محققان منابع طبیعی تحقیقات گسترده البته در دهه

هـاي بـاال    در عـرض . برند به کار می )توان گفت در همه جاي کره زمین و تقریبا می(هاي وسیع  فرسایش را در پهنه
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لی فرسایش آبی و در مناطق خشک و بیابانی فرسایش بادي را در نظـر  فرسایش یخچالی، در مناطق مرطوب و جنگ

هـاي انسـانی در آن جـا     یی که انسان و فعالیـت ها آناما محققان منابع طبیعی فرسایش را فقط در مورد مک. گیرند می

م تغییـر و  شود، یعنی در ایـن علـ   در منابع طبیعی فرسایش فقط مربوط به سطح زمین می. کنند قرار دارد، بررسی می

مطالعـاتی فرسـایش    ي امـا محـدوده  . شـود  مـی  تحوالتی که در سطح زمین منجر به فرسایش خـاك شـده بررسـی   

بررسی اشکال فرسایشی منـاطق کارسـتی و غارهـاي    . گیرد در زیر سطح زمین نیز صورت می یژئومورفولوژي گاه

یـدایش خـاك جزیـی از مرحلـه فرسایشـی      پ ،در ژئومورفولـوژي . است کارستی در اعماق زمین مثالی در این زمینه

کـه در منـابع طبیعـی ایـن     شده ها  شود، بدین صورت که فرآیندهاي فرسایشی موجب تشکیل رگولیت محسوب می

در ژئومورفولوژي عوامل فرسایشی گاه حجم زیادي . شود مواد، به عنوان مواد مادري در تشکیل خاك محسوب می

کند که این حجم ممکن است مقدار قابل توجهی از خاك  ي پایین منتقل میها از رسوبات را از باال دست به قسمت

و شـده  یعنی عوامل فرسایشی در بعضی از اوقات مستقیم و در فاصله زمانی کم باعث به وجود آمدن خـاك  . باشد

ن الیه کـه  اما در منابع طبیعی فرسایش فقط مربوط به سطح باالیی ای. دهند اي عمیق با ضخامت زیاد می تشکیل الیه

تـوان   در مجمـوع مـی  . شـود  خیزي خود را از دست داده، مـی  خاك حاصل ،قابلیت زراعت دارد و با از بین رفتن آن

اي دارد و بـه   گفت که فرسایش در ژئومورفولوژي با توجه به سطح، دامنه، نوع و هدف مطالعه مفهوم بسیار گسترده

بـه طـوري کـه طـی عمـر      . در حال رخ دادن است تدریجیی و شود که به طور طبیع اي مثبت تلقی می عنوان پدیده

  . باشد انسانی ملموس نبوده و فراتر از آن می

ریزي محیطی با توجـه بـه مقتضـیات ممکـن اسـت از       ها در بخش کاربردي و برنامه گهر چند گاه ژئومورفولو

ز دیدگاه اثرات انسـانی بـر روي   اي خطرناك یاد کنند که منظورشان همان مفهوم فرسایش ا فرسایش به عنوان پدیده

اي منفی محسوب شـده کـه در    در منابع طبیعی نیز فرسایش پدیده. باشد فرسایش تشدیدي و جنبه مخاطراتی آن می

هـاي زراعـی    خیـزي خـاك   هاي متفاوت نسبت به هم، باعث نابودي یا کاهش حاصل نقاط مختلف جهان با سرعت

در منابع طبیعـی  . است اك و اثرات آن در طول عمر انسان قابل مشاهدهدر منابع طبیعی پدیده فرسایش خ. گردد می

که در ژئومورفولـوژي    سرعت فرسایش در مدت زمان کوتاه کاهش یا متوقف گردد در حالیکه تالش بر این است 

  . دگیر هاي افکنه و دلتاها زودتر صورت می ها همانند مخروط ها و لندفرم اگر سرعت افزایش یابد تکامل پدیده

  نتیجه گیري   -6

فرسایش مفهوم بسیار کلی داشته و در علـوم مختلـف   . است فرسایش به معنی برداشت، حمل و به جا گذاري مواد

 . شود تعابیر متفاوتی از آن می
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عوامـل   ي آن و بـه وسـیله  تداوم شود که در پی  مفهوم فرسایش در ژئومورفولوژي به عنوان فرآیندي شناخته می

هاي گوناگون جغرافیایی و مورفوکلیمایی  هایی متفاوت در محیط نده در فرسایش، اشکال و لندفرمکن مختلف شرکت

گیرد کـه   در ژئومورفولوژي فرسایش توسط عوامل مختلفی از جمله آب، باد و یخچال صورت می. آیند به وجود می

  . بسته به شرایط محیطی ممکن است یک یا دو عامل برتري داشته باشند

طـور   بـه که است  ها آنها و قشر سطحی  طبیعی فرسایش به معنی تخریب و حمل و بر جاگذاري خاك در منابع

بین ژئومورفولوژي . خیزي آن را با خود دارد برداشتی منفی و حاکی از کاسته شدن خاك در دسترس یا حاصلکلی 

تـوان بـه زمـان     هـا مـی   ین تفاوتاز جمله ا. هاي بسیاري وجود دارد و منابع طبیعی در مورد مفهوم فرسایش تفاوت

گیرنـد   ها زمان وقوع فرسایش را اغلب از دوران کواترنري در نظر مـی  ژئومورفولوژیست. وقوع فرسایش اشاره کرد

حال آن که محققان منابع طبیعی فرسایش را از زمان آغاز فعالیت و معیشـت مبتنـی بـر کشـاورزي انسـان محاسـبه       

اي نسبتا آرام و طبیعی بوده در حالی که در منـابع طبیعـی    ها فرسایش اغلب پدیده از نظر ژئومورفولوژیست. کنند می

دامنـه و سـطح فرسـایش در ژئومورفولـوژي وسـیع بـوده در حـالی کـه         . باشد اي تشدیدي می فرسایش غالبا پدیده

ی انسـان در  از دیـدگاه منـابع طبیعـ   . برنـد  محققان منابع طبیعی فرسایش را فقط در مورد مناطق خاصی به کـار مـی  

، مگـر در  اسـت فرسایش تاثیرگذار بوده در حـالی کـه در ژئومورفولـوژي اثـر انسـان در فرسـایش بسـیار محـدود         

توان دید یـا تغییـر قابـل تـوجهی در      برداري از زمین می زیاد انسان را در اشکال مختلف بهره ي هایی که غلبه محیط

  . صورت گرفته باشدهاي دائم و انسانی  هاي ارضی به سمت کاربري کاربري

شود امـا در منـابع    هاي متنوع می ها و لندفرم به طور کلی فرسایش از دیدگاه ژئومورفولوژي منجر به زایش پدیده

در ژئومورفولوژي روند فرسـایش بـه   . شود طبیعی فرسایش به معناي از دست رفتن کمی و کیفی خاك برشمرده می

در حالی که در دیدگاه منابع طبیعی فرسـایش بـه معنـی نـابودي     . یافتطور طبیعی یا با دخالت انسان ادامه خواهد 

ها و زندگی انسان شده و بر زندگی بشر همواره اثـرات منفـی گذاشـته و     بوده و باعث از بین رفتن بسیاري از تمدن

  . گذارد می
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  .4، شماره 38، مجله علوم کشاورزي دوره »آزمایشگاهی

رابطه واحدهاي ژئومورفولوژي و فرسـایش و تولیـد رسـوب در حوضـه     «  )1383(اونق، مجید و همکاران، -3
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