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ی از فرسایش خاک و کاهش تولید رسوب با استفاده از روش پایدار سازی کناره رودخانه جهت جلوگیر

 بیومکانیکی 

 

 فاطمه علیپور مبارکی، سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن،رشت، ایران

  apghazal@yahoo.comپست الکترونیک :   31333333310تلفن نویسنده اصلی: 

 چکیده

یانات رودخانه ای بر جر  مهار فرسایش در رودخانه ها با استفاده از پوشش گیاهی ، ضمن حفظ و احیاء محیط زیست از آثار تخریبی 

بررسی تاثیر نوع گونه گیاهی و الگوی کاشت در تلفیق آن با روشهای . کاهدخصوص در مواقع سیالبی می ره ها، بروی فرسایش کنا

بر مکانیکی غیرسازه ای، از جمله مواردی هستند که بر روی رودخانه ها در مناطق مستعد فرسایش قابل اجرا می باشد. پژوهش حاضر 

متر از حاشیه رودخانه در جهت جریان و عمود  333گیالن صورت گرفت. طول در جنوب غربی استان واقع رودخانه تولم شهر  روی

پس از شیب دهی و اجرای پوشش های گیاهی پیش بینی شده اقدام به تهیه پالن بر شیب کناره که مستعد فرسایش می باشد انتخاب و

یپ راپ به موازات جهت جریان اجرا و پین تهیه  و عملیات ر و پروفیل های )طولی، عرضی، باالی دیواره( نموده سپس نمونه خاک

و اخذ دبی  گذاری جهت اندازه گیری عمق هدررفت خاک انجام گردیددر طول دوره اقدام به قرائت عمق جریان بیشینه از روی اشل

هی از پوشش گیاهی به میزان قابل توجگونه های مختلف که ایجاد  دادنشان  نتایج. جریان از ایستگاه هیدرومتری صورت گرفت

فرسایش حاشیه رودخانه کاسته و با تاثیری که پایدارسازی ریشه های گیاهان در خاکدانه هایی که در معرض آبشویی حاشیه رودخانه 

 قرار داشتند، عملیات کنده شدن خاکدانه ها توسط جریان آب کاهش یافته است.

 فرسایش، ریپ راپکلید واژه: 

 

 مقدمه

های عمیق و متراکم، درحاشیه و دیواره رودخانه مقاومت مکانیکی خاک دیواره رودخانهه  کشت گیاهان سازگار و با ریشه

بخشند. افزایش مقاومت هیدرولیکی کناره آبراه موجهب کهاهش فرسهایش، در صهورت عهدم اجهرای عملیهات        را بهبود می

ر، توسهکای قشهالقی،   توانهد موجهب تشهدید فرسهایش دیهواره گهردد. درختهان بیهد، صهنوب         ای مهی حمایتی جریان رودخانهه 

ای مورد های رودخانههائی هستند که در طرح توسعه جنگلگز)درمناطق شور(، کاج و بعضی گونه های مثمر از جمله گونه

گیرند و عملیات مکهانیکی نییرسهاخت سهدهای سهبک فلهزی، سهدهای گهابیونی، سهدهای خهاکی در آب          استفاده قرارمی

محیطی خساراتی بهه همهراه نداشهته باشهند     در صورتی که اجرای آنها از نیر زیست باشد،ها و آبراهه ها معمول میبریدگی
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طبیعی ای از سابقه مفیدی در چرخه اکوسیستمتوان گفت تثبیت بیولوژیكی رودخانهتوانند توسعه داده شوند. بنابراین میمی

رکاربرد آنها را در چرخه تولید چوب تبیین تواند مسیباشد، که استناد به آن میبرخوردار بوده و دارای تعریف مشخصی می

(. جلوگیری از فرسایش رودخانه ای موجب كاهش رسوب و باال بردن راندمان مفید مخهازن آب سهطحی میشهودو    1نماید)

. افهزایش فضهای   (3)تثبیت اراضی حاشیه رودخانه باعث ایجاد امنیت كاری و اجتماعی نسبت به جابجایی رودخانه میگهردد 

مهندسهی در جلهوگیری از    باشد. بواسطه تاثیری كه علم بیهو  ای تفرجگاهی رودخانه ای از مزایای این طرح میسبز و محیطه

. اصالح فیزیكی خاك (3) ای دارد مورد استقبال مردم  نیز خواهد بود خسارات و احیاء محیط زیست و اكوسیستم رودخانه

آلهودگی و بهبهود كیفیهت خهاك از دیگهر مزایهای ایهن پهروژه         ،مغذی نمودن آب و آبزیان و تاثیرات ریشه گیاه در كنترل 

گهیالن  ای، متاسهفانه در بعضهی از منهاطق دشهت     گیهاهی مناسهب در اراضهی جلگهه    خواهد بود. بها توجهه بهه وجهود پوشهش     

الخصوص مناطقی كه دام چرای آزاد دارد پوشش درختی غالبًا محدود و تحریب یافته ویا حذف شده است. این مسئله  علی

سهبو هسهتند از   الخصوص در مناطقی كه خاك دیواره دارای بافهت سهبو ویها نیمهه    ها علیث شده است تا دیواره بازهباع

 پژوهش فوق شود.از اهداف ها میپایداری مناسبی برخوردار نباشند و با حذف درختان بومی موجب ناپایدارتر شدن دیواره

گیاهی های منیور تثبیت كناره رودخانه و بررسی سازگاری گونه بررسی كاربرد روشهای مختلف استقرار پوشش گیاهی به

شهود.هدف از ایهن تحقیهق  شناسهایی و     هها مهی  باشد، كه موجب توسعه پوشش درختی حاشهیه رودخانهه  با شرایط منطقه می

و تثبیت  های منتخب بمنیور جلوگیری از فرسایش ای و علفی  در شرایط رودخانه بررسی تاثیر گونه های درختی، درختچه

بیولوژیكی كناره رودخانه و  ارائة راهكار در جهت حفظ و بازیافت اراضی حاشیه رودخانه ها بها كهاربرد روشههای تثبیهت     

 بیولوژیو می باشد.

 

 مواد و روشها

فرسهایش، پوشهش گیهاهی،     درخصهوص آوری اطالعات از منابع موجهود  در ابتدا به جمع ،برای عملیاتی كردن این پروژه

رسوبی حوزه رودخانه جهت بررسی عوامل و  هیدرولیکی، خیزیشناسی، خاکشناسی، توپوگرافی، سیلخصوصیات زمین

برداری خاك از سه مقطع عرضی پنجه، دیواره و قسمت بهاالیی حاشهیه   نمونهاقدام شد .موثر در فرسایش حاشیه رودخانه 

قبیل ضریب اتی از آزمایشانجام بمنیور ارزیابی فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاک و ه اگآزمایشبه رودخانه، تحویل آنها 

ههای  مخصوص ظاهری و حقیقی، درجه قلیائیت ، درصداشباع خاک، نفوذپهذیری و درجهه تحکهیم الیهه    یکنواختی، وزن

ران چهارم، و از لحاظ بافت سبو شناسی متعلق به دو با توجه به اینكه منطقه مورد مطالعه از لحاظ زمینشد. انجام  مختلف

باشهد لهذا جههت اصهالح شهیب      ام مناسبی برخودار نمهی كاست و دیواره در مقابل نیروهای وارده آب حساس، و از استح

گونهه   ،گردیهد   3بهه   1ره، اقدام به احهدا   شهیب   اقدام شد و بعلت سبو بودن بافت خاك دیوابیل بکهو دیواره بوسیله 

 Cotoneasterگونههه بوتههه ای شیرخشههت     ،p.granatum L. var. sativa انههار درختچههه ای انتخههاب شههده 
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frigidus ،قشالقی توسكایAlnus serrulata چمهن سهه  علفی و از میان گیاهان درختی )خشبی(های وان گونهه عنب-

paspalum dactylon   (5 )و مهر    Paspalum dilatumارزن بهاتالقی  ، Paspalum distichumچكهه واش  

و قرار بر این بود كه گیاهان انتخاب شده ایهن طهرح در غالهب آمهاری      سطحی انتخاب و كشت شدجهت کنترل فرسایش

مراحل انجام پروژه بهه شهرح ذیهل مهی      بلوکهای کامل تصادفی به روش آزمون اسپلیت پالت با سه تکرار انجام پذیرفت.

 باشد.

عات هیدرولیكی مورد نیاز نییر عمق و دبی جریان رودخانه و جمع آوری و بررسی منابع علمی و پژوهشی درباره اطال

های طولی و عرضی بازه مورد مطالعه و  اطالعات فرسایش كناری و ویژگیهای  اطالعات هندسی كانال نییر پروفیل

جمع آوری و شناسایی گونه های درختی ، درختچه ای . سپس رودخانه و تاثیر پوشش گیاهی در حفاظت حاشیه رودخانه

های ادافیكی، اكولوژیكی  منتخب و طبقه بندی و تشریح ویژگی  ، بوته ای و علفی طبیعی در حاشیه رودخانه

انتخاب گونه های در مرحله بعد  مهای هوایی و زیر زمینی گیاهان( انجام شد. وفیزیولوژیكی گیاهی )ویژگیهای اندا

ر اساس نتایج حاصله از مستند بر معیارهای شناسایی مناسب و غالب درختی، درختچه ای و علفی )هر گونه یو مورد( ب

ها نییر سیستم ریشه ای، اندامهای هوایی،  شده درباره ویژگیهای گونه های گیاهی مناسب برای تثبیت حاشیه رودخانه

اسب انتخاب بازه من، های گیاهی، مقاومت در مقابل تغییرات عوامل آب و هوایی وادافیكی ها و ساقه درجه انبوهی شاخه

 برای اجرای عملیات بیولوژیكی تثبیت حاشیه رودخانه بر اساس معیارهای مشروح زیر از طریق انجام بازدیدهای صحرایی

بازه دارای حداقل تموج مرفولوژی )فاقد پیچانرودی شدید و یا پیچهای )چم های(متعدد تحت تاثیر ، صورت پذیرفت

فقدان وجود ، ها( ع سه متر )به منیور امكان پذیری شكل دهی دیوارهای با دیواره های حداكثر به ارتفا فرسایش كناره

متر حاشیه رودخانه ها و حتی االمكان نبود  03تا  03جاده یا كانال آبرسانی و سایر تاسیسات زیر بنایی در فاصله كمتر از 

ت كتبی از مالكین ایاراضی زراعی حاشیه رودخانه ای )درصورت عدم امكان یافتن بازه با شرایط یاد شده جلب رض

وجود تشكیالت زمین شناسی مناسب جهت شیب دهی )حاشیه متشكل از سنگهای آذرین درونی و بیرونی ویا اراضی(،

سنگهای آهكی یكپارچه جزو مناطق مناسب به حساب نخواهند آمد و مناسب ترین سازندها ، سازندهای رسوبی با سن 

این موضوع به منیور امكان پذیری عملیات شیب بوده است. واهند بود( دوره چهارم و سوم غیر آذرین و متامورفیو خ

دارا ، باشد( 03عریض بودن بستر رودخانه )نسبت عرض به عمق كانال بیش از ، باشد دهی كناره رودخانه مورد تاكید می

دست  درومتری در پاییناالمكان ایستگاه هی حتی،  االمكان فاقد قلوه سنگ و تخته سنگ بودن بستر با زبری متوسط و حتی

تهیه پالن و پروفیل های طولی و عرضی بازه انتخاب شده همراه با پروفیل طولی حاشیه بازه منتخب وجود داشته باشد، 

های خاك از دیواره بازه انتخابی: یو نمونه از باالی دیواره ،یو نمونه از ارتفاع  تهیه نمونه،  باالی دیواره رودخانه

گردد. به  متر سه نمونه تهیه می 03پنجه دیواره تحت فرسایش كناری به نحوی كه در طول بازه هر  متوسط ویو نمونه از

تعیین پارامترهای دانه بندی ،ضریب زاویه  داخلی ،حد  :های خاك تهیه و برای انجام آزمایشات شامل این ترتیب نمونه

ای ه ترتیب به آزمایشگاه بهESP ، مواد آلی، درجه اشباع و  SAR، آهو ،گچ،  phخمیرایی وحد پالستیسیته، بافت، 

 انجام عملیات ، د.محاسبه مناسب ترین شیب كناره رودخانه براساس نتایج حاصله مكانیو خاك وخاكشناسی ارسال ش

آماده سازی  بستر كشت برای غرس گونه های درختی ، درختچه ای و علفی به طرف رودخانه ، شیب دهی دیواره یو

 رح:ش
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بینی   واحد پیش 7متر و به طول معادل طول دامنه شیب دهی شده درحاشیه رودخانه در قالب  13ایجاد بلوكهای به عرض 

( تركیب درخت و درختچه با فواصل d( بوته، cمتر،  1×1( درختچه با فاصله  bمتر،  3×3( درخت با فاصله aشده شامل: 

( شاهد،  در كنارة رودخانه اجرا f )( گونه علفی g متر برای درختچه، 1×1ل با فواص  ( تركیب درختچه و بوتهeمتر،  1×1

ای   اشكوبه 3و  3و 1( شامل تركیب گیاهی 1د. الزم به توضیح است كه واحدهای پیش بینی شده بر اساس شكل )یگرد

 بود.

 

6 

 متر

13 

 متر

6 

 متر

13 

 متر

6 

 متر

13 

 متر

6 

 متر

13 

 متر

6 

 متر

13 

 متر

در طول 

 رودخانه

f a g d f b g e f c 

 های تركیبی : جانمایی پوشش گیاهی و اشكوب1شكل 

اجرای عملیات بیولوژیكی پس از آماده سازی بستر طبق روش تحقیق  در پاییز در صورت امكان ودر غیر این صورت در 

گردد.به منیور جلوگیری از احتمال خشو  میگیرد به نحوی كه در پاییز اقدام به كشت گیاهان  اسفند ماه انجام می

كشت گیاهان شود.  بیاری در دوره خشو سالی میشدگی گیاهان درختی و درختچه ای درصورت نیاز اقدام به یكبار آ

استفاده از آمار عمق جریان شود و غرس درخت و در ختچه ،  جام میكاری با كشت مستقیم بذر ان علفی به صورت كپه

ها، در هر  قرائت عمق خاك فرسایش یافته از روی پیندبی جریان از ایستگاه هیدرومتری ،  شل و اخذبیشینه از روی ا

گردد.قرائت وضعیت فرسایش در پالت ها شامل درصد خاك  ردیف بطور جداگانه قرائت ودر طول دوره طرح ثبت می

ر هر ردیف شامل حاشیه باال ،وسط و نحوی كه این اقدام د لخت و تعداد شیارها ی ناشی از فرسایش در هر واحد به

مطالعه وتحلیل ،  گردد.تجزیه و تحلیل هیدرولیو جریان در بازه منتخب یاپنجه جداره بررسی و جداگانه ثبت می

صورت  مقایسه میانگین عمق خاك از دست رفته و سیمای فرسایش ) بهمؤثر در فرسایش كناری بازه منتخب، نیروهای 

نتیجه گیری  انجام ، سپس  حدها و شاهدهای ذیربط آنها، بین واحدها و بین شاهدها و واحدهاتوصیفی( بین هریو از وا

 د.یاقدام گرد  SPSSبعد از آنالیز دادها  با استفاده از   و جمع بندی

 

 

 

 

 

 جهت جريان
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 جمع بندی و نتیجه گیریه 3

می شود  برای کنترل فرسایش گاهی اقدام به کشت گیاهان پوشش دهنده می کنند . گیاهان پوشش دهنده به گیاهانی گفته 

که برای حفاظت سطح خاک در مقابل فرسایش، در زمین زیر درختها و یا در فاصله برداشت یک محصول تا کاشت 

تان که زمین عاری از گیاه و مستعد فرسایش می باشد محصول دیگر کاشته می شود. برای نمونه ، حفاظت خاک در زمس

ضروری است ، بویژه در اواخر فصل زمستان که هوا کمی گرم می شود و یخ قسمت سطحی خاک ذوب شده و آبروی را 

به وجود می آورد.از گیاهانی که به عنوان گیاهان پوشش دهنده کشت می شود می توان توسكا ،پوشش علفی و درختچه 

ام برد . البته باید در نیر داشت که برای حفاظت خاک در زمستان از گیاهان مقاوم به سرما استفاده می شود.یکی ای  را ن

دیگر از روشهای حفاظت خاک کشت متراکم است . در کشت متراکم مقداری بوته در هکتار از حد معمول بیشتر در نیر 

  (.6)، تلفات خاک را کاهش می دهدگرفته می شود. این امر باعث زیادتر شدن سطح پوشش شده 

با توجه به گراف های دانه بندی خاک  مشاهده گردید که غالب بافت خاک از شن ریز تشکیل گردیده که به همین دلیل 

بافت خاک سبک بوده و ذرات خاک دارای چسبندگی کمی بوده و همین امر سبب میگردد در مقابل نیروی انتقال آب 

و تحت تأثیر آبشویی قرار گیرد و ذرات با نیروی کمتر آب به شدت شسته می شود در نتیجه مقاومت کمی نشان داده 

  LSDفرسایش در این نوع بافت خاک بیشتر می باشد . چون اثر متقابل تیمارها با همدیگر معنی دار بوده است از روش 

شده در عرصه مورد مطالعه از لحاظ برای میانگین گیری استفاده شده است . باید توجه داشت گرچه اعداد برداشت 

فرسایش، اعداد باالیی را نشان می دهد ، این امر  به این دلیل می باشد که در سال اول زمین کاماًل دست خورده و پوشش 

در اوایل استقرار تأثیر زیادی در حفاظت دیواره ندارد و این اختالف بین برداشت آمار دوره اول و سوم کاماًل مشهود است 

اما از طرف دیگر با توجه به برش تحكیم ریشه در پایدار سازی دیواره نشان داده شده در سال بعد پس از رشد نهال . 

وگسترش پوشش علفی میزان پراكنش ریشه وسیعتر شده وبا پایداری خاك  در عرصه قابل مشاهده می باشد. بررسی داده 

تالف معنی داری وجود ندارد ،ولی این اختالف در بعضی مواقع نشان می دهد بطور كل بین تیمارها اخ LSD ها از روش 

   ) سه اشكوب درخت و درختچه و بوته (  0) علفی و بوته ( و  1خیلی زیاد بوده است و بیشترین اختالف بین تیمارهای 

) درخت و  6و  ) بوته و درختچه ( 5می باشد كه حتی این اختالف معنی دار بوده است و كمترین اختالف بین تیمارهای 

 بوته ( می باشد .

میزان فرسایش بر حسهب    (1 )پس ازآماده سازی زمین و ایجاد شیب و سایر موارد كه در روش تحقیق بیان شد طبق جدول

متر مكعب در هكتار در هر تیمار بشرح ذیل می باشد ابتهدای نمونهه بهرداری در زمهانی كهه شهیب اجهرا گردیهده و دیهواره          

و سه اشكوب درخت ، درختچهه و بوتهه    183و درختچه  183درخت  193رودخانه عاری از پوشش می باشد ) علف و بوته

متهر مكعهب    133و دو اشكوب درخت و درختچهه   103دو اشكوب درخت و بوته  163و دو اشكوب بوته و درختچه  173
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در هكتار ( بوده است سپس پس از ایجاد پوشش گیاهی در تیمارهای تعیین شده و نوع پوششی كه بایستی ایجهاد مهی شهد    

و  73درخهت   10/119طبق روش تحقیق در عرصه پیاده گردید . میزان نمونه برداری شده از فرسایش خاك )علهف و بوتهه  

دو اشهكوب درخهت و بوتهه     83و دو اشهكوب بوتهه و درختچهه     53و سه اشكوب درخهت ، درختچهه و بوتهه     83درختچه 

متر مكعب در هكتار ( بوده ، در مقایسهه برداشهت اول از فرسهایش و محاسهبه      73و دو اشكوب درخت و درختچه  76/130

ی شود كاماًل واضح می باشد كه در این مرحله پوشهش ههای ایجهاد    میزان فرسایش در مرحله دوم اختالف چندانی دیده نم

شده نتوانسته است آن میزان تحكیم و پایداری دیواره را كه با سه اصل مهم : میزان پراكنش ریشه ، قطر و مقاومهت ریشهه ،   

سوب و فرسهایش را  شاخ و برگ و رشد پوشش تاج كه در مقابل هرز آب و برگ آب می توانند همراه باشد ،  میزان بار ر

. ولی پس از مدت شش ماه رشد و شرایط پوشش در منطقه كهامال   خهود را آشهكار مهی كنهد و در نمونهه       (7)كاهش دهند

و سهه اشهكوب درخهت ،     133و درختچهه   93درخهت   113برداری سوم كه انجام گرفت میزان فرسایش در )علهف و بوتهه  

متر  83و دو اشكوب درخت و درختچه  63دو اشكوب درخت و بوته  73و دو اشكوب بوته و درختچه  03درختچه و بوته 

مكعب در هكتار ( بوده است كه نقش پوشش گیاهی و تثبیت بیولوژیكی در كاهش حجم فرسایش همچنین تأثیر نوع گونه 

اهده گیاهی که شامل بهترین نتیجه در سه اشکوب درخت و درختچه و بوته بهوده را میتهوانیم در عرصهه مهورد تحقیهق مشه      

نماییم . در عرصه منتخب ، پوشش گیاهی انتخاب شده در تیمار سه اشکوب عالوه بر حفظ خاك از لحاظ گسترش و زنده 

مانی و مقاومت در مقابل جریان آب و خمیدگی ، این گونه های منتخب نتایج خوبی را نشان داده است و می تواننهد بهرای   

 نمود .  اكثر دیواره های رودخانه ها در استان توصیه

 

 : نمودار دانه بندی خاک نمونه های دیواره رودخانه 3شکل 

در تحقیق بعمل آمده بایستی به این نتایج دقت و در كارهای اجرایی مهندسی رودخانه بخصوص در استان گیالن در شرایط 

با پایداری دیواره های آب و هوایی موجود دقت بعمل آید . شرایط استان گیالن با مناطق خشو و نیمه خشو در ارتباط 

رودخانه فرق دارد چون رژیم آبی در دو فصل بهار و پاییز بسیار باال بوده و تكرار آن نیز با حجم زیاد آب همراه است لهذا  
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نهال های كشت شده مقاومت چندانی در مقابل حجم عییمی از آب نخواهند داشت و اكثر تعداد نههال هها در سهال اول از    

فرصت مناسب در سال اول آنقدر نمی باشد كه ریشه بتواند تحكیم دیواره هها و پایدارسهاری حهداقل     بین می رود همچنین

  % را ایجاد نماید لذا بایستی پس از كشت گونه های مورد نیر حتمًا از روش پایدارسازی دیواره ها با سازه ههای طبیعهی    53

ریپ راپ در پاشنه دیواره و بصورت مصلح استفاده از گابیون ) دیواره های چپری ( و سازه های مكانیكی غیر طبیعی مانند 

. اكثر رودخانه های استان گیالن بخصوص محل اجرای طرح از دشت های آبرفتهی  (8)ها و سایر سازه ها توصیه می گردد 

ذیر اسهت .  عبور می نمایند تقریبًا دارای ساختار خاك شبیه بهم می باشند كه متشكل از خاكهای سبو و بسیار فرسایش په 

نوع فرسایش و تخریب دیواره ها در این استان بسیار شدید است وضریب زبری در پایه دیواره ها پایین می باشهد وسهرعت   

جریان در دیواره ها نیز شدید وفرسایش نیز اتفاق می افتد . در اكثر حاشیه رودخانه ههای اسهتان گهیالن زادآوری گیاههانی     

رخشت ، پوشش علفی سه چكه واش بطور كامل از زمانهای طوالنی دیواره های رودخانهه  ، بید ، تمشو ، شی ازقبیل توسكا

ها را حفظ نموده اند اما در دهه های اخیر به علت تغییرات در بستر و حاشیه رودخانه از قبیل برداشهت شهن و ماسهه ، تغییهر     

فرسایش شدید در اكثر حوضه های پهایین  كاربری در دامنه های این رودخانه ها موجب تغییر شكل مورفولوژی و همچنین 

دست و دیوارهای رودخانه مشاهده می گردد. تغییرات بستر اصلی حوضه ها و برداشت شن وماسه باعث بر هم زدن تعهادل  

كف از نیر سرعت جریان وضریب زبری در رودخانه ها می شود واین مسئله باعث فشار هیدرولیكی وسیع و با شدت زیاد 

یواره رودخانه ودیواره های آن می گردد و فرسایش وتولید رسهوب فراوانهی را مشهاهده خهواهیم نمهود .در      به پاشنه های د

ی  ژ استان گیالن جهت پایدارسازی دیواره رودخانه ها اكثر ًا پوشش گیهاهی خهودرو مهی باشهد و عملیهات مهندسهی بیولهو       

حاد بوده بوسیله سیستم های گابیون بندی و مكانیكی چندانی از طرف سازمان ها انجام نشده است و در جاهاییكه فرسایش 

بعنوان پانسمان ترمیم شده، این اصل نمیتواند باعث پایداری خاك و جلوگیری از فرسایش شود . در صورت كشت نهال و 

می افتد  گسترش این روش به همراه پایدارسازی و ایجاد مقاومت نهال ها در مقابل جریانات شدید كه در پاییز و بهار اتفاق

با استفاده از سیستم های حفاظتی مانند چپر كردن ، میله كوبی ، بافت حصیری دیواره ها و بعضًا استفاده از مصالح تهوری و  

گابیون می تواند برای اكثر حوضه ها تجویز نمود تا اینكه نهال ها و پوشش ایجاد شده مدت زمان آن سپری گردد . اگر از 

دیواره ها بوسیله این نهال ها و پوشش ایجاد شده باعث تحكیم و پایدارسهازی دیهواره ههای    سه سال پس از كاشت بگذرد 

خاك رودخانه خواهند شد و بعد از مدتی زادآوری این نهال هها بهه صهورت طبیعهی مهی تهوانیم مشهاهده نمهاییم.  در غیهر          

 ژی حاصل نمود .   تثبیت بیولواینصورت نمیتوان موفقیتی در 
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 نتایج متوسط  سه برداشت خاک  در فرسایش اندازه گیری شده  : 1جدول 

فرسایش به متر مکعب 

 در هکتار

حجم فرسایش به سانتیمتر 

 مکعب

عمق فرسایش 

 به سانتیمتر

مساحت 

به متر 

 مربع

تعداد 

 اصله

 تیمار

 

110 119.14 190 0.1155 0.1256 0.1995 1.1 1.3 1.9 10.5 9 

علف 

 بوته

 
 درخت 9 25 1.8 0.7 0.9 0.45 0.175 0.225 180 70 90

 درختچه 9 25 1.8 0.8 1 0.45 0.2 0.25 180 80 100

 درخت 4 25 1.7 0.5 0.4 0.425 0.125 0.1 170 50 40
 

 سه اشکوبه

 

 درختچه 5 25 1.7 0.5 0.4 0.425 0.125 0.1 170 50 40

 بوته 14 25 1.7 0.5 0.4 0.425 0.125 0.1 170 50 40

بوته و  هبوت 12 25 1.6 0.8 0.7 0.4 0.2 0.175 160 80 70

 درختچه

دو 

 اشکوبه

 درختچه 9 25 1.6 0.8 0.7 0.4 0.2 0.175 160 80 70

درخت و  درخت 4 10.5 1.4 0.8 0.6 0.147 0.11 0.063 140 104.76 60

 بوته
 بوته 12 10.5 1.4 0.8 0.6 0.147 0.11 0.063 140 104.76 60

 درخت 4 25 1.3 0.7 0.8 0.325 0.175 0.2 130 70 80
درخت و 

 درختچه
80 

700. 

 

 درختچه 4 25 1.3 0.7 0.8 0.325 0.175 0.2 130
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 :آماده سازی وایجاد شیب در عرصه 3عكس     : نمای قبل از  اجرای طرح         1عکس           

 

 : نهال كشت شده وفاصله ایجاد شده كشت گیاه علفی 0عكس     : عرصه آماده شده جهت كشت     3عكس         

 

 :زنده مانی ونمای از پوشش ایجاد شده 6عكس        : نمای از  بلوك های پوشش ایجاد شده   5عكس

 

 : گونه بوته ای شیر خشت 8عکس            : نمای از  گونه درختچه ای ایجاد شده7عكس                  
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