
 أ 

  
  معاونت پژوهش و فناوري

  يدار جنگلگروه  –دانشکده علوم جنگل 
  گزارش طرح زودبازده

 
 
 
 
  

منظور ایجاد تولید دستگاه هیدروسیدر و ترکیبات هیدروسید به
 فضاي سبز و کنترل فرسایش خاك

 
 

  : مجري طرح
  آیدین پارساخو

  
  

  :ناظر طرح
  پورمحمدرضا ایمان

  
  

  
  
  
 1398زمستان 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


  ب 

  زودبازده شناسنامه طرح
  

  معاونت پژوهش و فناوري
  گروه جنگلداري - دانشکده علوم جنگل
  

منظور ایجاد فضاي سبز و کنترل تولید دستگاه هیدروسیدر و ترکیبات هیدروسید به :عنوان -1
 فرسایش خاك

 آیدین پارساخو :مجري طرح -2

 -: طرح همکار -3

 پورمحمدرضا ایمان :ناظر طرح -4

 ریال 150000000 :اعتبار طرح -5

 از اعتبارات پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان :امین اعتبارمحل ت -6

شوراي پژوهشی و فناوري دانشگاه به  12/4/97مورخ  382پیشنهادیه طرح در جلسه  :تصویب -7
 .تصویب رسید

 97-382-26 :شماره شناسه طرح -8

  .باشدمسئولیت صحت مطالب مندرج در این گزارش بر عهده مجري طرح می
  
  
  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 ج 

  خالصه طرح
لخت روي خاك  دستگاه هیدروسیدرتوسط  هاداین م. است طرح حاضر بیولوژیک محصولهیدروسید 
منظر و ایجاد ، شود به حفاظت خاكه نامیده میزنی گیاد تا با ایجاد الیه نازکی که الیه جوانهشوپاشیده می

بذور با حجم کمتر از (و حتی کاشت سبزیجات و گیاهان زراعی ریزبذر  کارياز طریق چمنفضاي سبز 
و  )مترسانتی 1کمتر از ( ضخامت پوشش هیدروسید بسیار ناچیز بوده. ندککمک ) مترمکعبسانتی 03/0

 حفظ رطوبت، کارگیري این محصولهدف از به. استاك روي خ ژالتینیایجاد چسبندگی قادر به 
زنی سرعت بخشیدن به جوانه دانه،جلوگیري از شستشوي بذر و خاكپراکنش نرمال بذور در واحد سطح، 

هاي دانهکه وجود رنگضمن آن .استها و کاهش نیاز آبی آن ، افزایش کیفیت گیاهان روییده شدهبذور
در این طرح . بخشدنوازي را تا زمان سبز شدن بذور به خاك میبایی چشمسبز در ترکیبات هیدروسید، زی
سوپرجاذب، از ترکیب بذر چمن، آب، المللی هاي بینبا توجه به پروتکلتحقیقاتی محصول هیدروسید 

کششی از مونتاژ دستگاه هیدروسیدر  سهبراین عالوه. دشهاي سبز تولید دانهکود و رنگکننده، ماده غلیظ
زن دستی و اینچ، هم 2فرغونی، شیلنگ برزنتی  اینچ، شاسی 3کش اصالح مکانیکی موتورپمپ لجنو 

افشانه تخصصی ساخته شد تا به تسریع عملیات هیدروسیدینگ حتی در سطوح دوردست و متعاقب آن 
صورت دوغاب داخل مخزن ریخته شده و به هیدروسید. ها و تعداد کارگران کمک نمایدکاهش هزینه
سرعت (سپس عملکرد رویشی . دشمتر روي سطوح پاشیده  20هیدروسیدر حداقل تا شعاع توسط افشانه 

این محصول با ) حجم رواناب و نرخ فرسایش خاك(و عملکرد حفاظتی ) تودهزنی، تراکم و زيجوانه
ان داد که نتایج نش .قرار گرفتمقایسه مورد ) کاري دستی همراه با کود حیوانیچمن(روش سنتی مرسوم 

  .داري بهتر از روش سنتی بودبه طور معنی عملکرد رویشی و حفاظتی ترکیبات هیدروسید
  

  فرسایش، فضاي سبز، حفظت خاك، هیدروسیدر، هیدروسید :ي کلیديها واژه
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  مقدمه -1-1
ی در هر مکانی که بر اثر فرآیندهاي طبیعی و مصنوعی، خاك آن فاقد پوشش مهندسزیست و احیاء تثبیت

نجفیان سراجی، (باشد اي برخوردار میشده و در معرض عوامل فرساینده قرار گرفته است از اهمیت ویژه
 تصفـیه وکنترل فرسایش خاك، زیبایی بصري، چـمن بیـشترین نقش را در  در این خصوص). 1389

چمـن را به عنـوان بوم . بـر عـهـده دارد و برون شهري شـهري هايگی هوا در مـحـیطکـاهـش آلــود
 همزمانیکنواخت و رسیدن امکان و عدم بذور سبکی وزن . کنندزمـینه فضـاي سـبز اسـتفاده میو نقاشـی 

براین در وهعال. باشدروش سنتی میها در اجتماع و تنوع دلخواه بر روي زمین از مشکالت بذرپاشی بهآن
بذرپاشی سنتی استفاده از کودهاي حیوانی و کمپوست زباله شهري  عفونت و انگل را گسترش داده و با 

همراه زیادي را به یزیست محیطهاي هرز، بوي نامطبوع و اشیاي خارجی مشکالت دارا بودن بذرهاي علف
بنابراین استفاده از یک . ستکاري سنتی امصرف باالي آب جهت آبیاري چمن، معضل دیگر چمن .دارد

  . رسدماده جایگزین مناسب براي رفع مشکالت ذکر شده ضروري به نظر می
-هاي علفی از خانواده گندمیان، بقوالت و گلاي مرکب از گونهطور عمدهترکیب تجاري هیدروسید به

سازي و حفاظت ههیدروسید محصول بیولوژیکی است که به آماد. هاي وحشی با قدرت رقابت باال هستند
فوري خاك در برابر عوامل فرساینده مانند باد و باران، آسان نمودن نفوذ باران یا آب در خاك، ترمیم 

در مناطق ) هاهاي خاکی جادهکشی، تجدید پوشش شیروانیاحیا مسیرهاي چوب( دیدهسطوح آسیب
، )Splash erosion( ش پاشمانیی، کاهش حجم عملیات خاکی، کاهش فرساجنگلی و غیرجنگلی

خیزي و بهبود ساختمان خاك کمک اي و شیاري، جلوگیري از فشردگی خاك و افزایش حاصلورقه
این محصول قابل استفاده در سطوح وسیع و حتی در سطوح کوچک ). 1389وهابی و مهدیان، (کند می

هاي سنتی از  به شیوهبا روش هیدروسیدینگ نسبت پوشش گیاهی ایجاد شده . باشدها میمانند حیاط خانه
توده رویه زمینی نتایج اي و زير بوده و از نظر غناي گونههمگنی سطوح برخوردا و یکنواختی، زیبایی

به دلیل  ،دار بسیار مناسب استاین شیوه که جهت کاشت در سطوح شیب. ارائه نموده است انگیزيشگفت
نموده و ایجاد  ی پیش از سبز شدن بذورگردشگران حتنوازي براي  ، زیبایی چشمدانه سبزپخش رنگ

هاي با توسعه روش ).Matesanz et al., 2006(سازد هاي متنوع را نیز فراهم میامکان کاشت گونه
میالدي در انگلستان مورد استفاده قرار  1960کاشت چمن، به تدریج اولین هیدروسیدرها در اوایل دهه 

با استفاده از این  1392در ایران در سال . ختلف وارد شدبعدها این روش مدرن به کشورهاي م. گرفتند
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کاري هاي چهارگانه میدان آزادي چمنتهران از جمله تپه 9هزار مترمربع از فضاي سبز منطقه  60روش 
 هاي علفیبیولوژیک هیدروسید دوغابی مرکب از بذر گونه محصول). 1392جهانگیر و خسروي، (شد 

 مخصوص افشانه توسطبوده و  دانهرنگو  کنندهکود، سوپرجاذب، غلیظ، .)..چمن و خانواده بقوالت و (
 ,.Montoro et al( شوندهاي خاکی پاشیده میدستگاه هیدروسیدر با فشار روي خاك و یا شیروانی

را در  آلیمواد مغذي و آب،  پس از استقرار روي سطح خاك، ژالتینه شده و به تدریجاین مواد . )2000
وگیري از شستشوي بذور از جل همچنین این ویژگی سبب استقرار سریع گیاهان،. دهدقرار میاختیار بذر 

با روش  فضاي سبزایجاد ). Matthew et al., 2011(د گردمیکنترل فرسایش خاك  سطح خاك و
گیري کاهش طور چشمکاري را افزایش و نیروي کار مورد نیاز را به هیدروسیدینگ سرعت چمن

در  .بر بوده و نیازمند تعداد زیادي نیروي کار استهاي سنتی کاشت چمن بسیار زمان روش .دهد می
- در .کارگر نیاز است 10 مربع بههزار متر 10هر در کاري  هاي سنتی توسعه فضاي سبز، براي چمن روش

ه براساس تعرف .شود کاري می نیروي کار چمن دو نفرتنها با  سطحکه با روش هیدروسیدینگ همین حالی
تومان،  8000هزینه کاشت هر مترمربع چمن عادي حداقل یافته در کشورهاي توسعه میالدي 2016سال 

این . تومان بود 6000تومان و هزینه هر مترمربع هیدروسیدینگ  13000هزینه نصب هر مترمربع چمن رول 
و  27000، 19000ترتیب ارقام در ایران براي هر مترمربع چمن عادي، چمن رول و هیدروسیدینگ به

هاي واردات و وابستگی دلیل هزینهترتیب بهبدین). 1392باشی و همکاران، پنجه(تومان برآورد شد  30000
- هاي چمنتکنولوژیکی، هزینه هیدروسیدینگ در ایران برعکس کشورهاي توسعه یافته بیشتر از هزینه

تومان است  19000 در کشور کارينهزینه هر مترمربع اصالح و احیاء چم. کاري عادي و چمن رول است
 .تومان کاهش داد 15000به حداکثر  تولیدي طرح حاضر سیدگیري از هیدروتوان این رقم را با بهرهکه می

 گیري ازتوان با بهرهکه در طرح حاضر می لـیـتـر بـر مـتـر مـربـع است 9آب مـورد نـیـاز بـراي چـمـن 
کاهش  درصد 10میزان حداقل را به  ، مصرف آبآن وجود درسوپرجاذب م خاصیت ژالتینی محصول و

هاي مرتعی و احیاي مراتع و همچنین ایجاد پوششکشت سبزیجات خوراکی، این روش نوین امکان . داد
ها و خاکریزها، ها، تپه، شانه و میانه جادهبا زاویه نزدیک به قائمهاي و برشدار  کاري در سطوح شیب چمن
را در هر شرایط  هاها، دیواره و حاشیه رودخانههاي زباله، اماکن عمومی و پاركههاي خاك، تودتوده

زاویه شیب، درجه فشردگی خاك، حجم بارش  ).Williams et al., 2007(نماید میفراهم اقلیمی 
  . گذارندهیدروسید تأثیر می محصولباران و چسبندگی ذرات خاك از جمله عواملی هستند که بر عملکرد 
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  تعریف مسئله  -1-2
برابر شاخص جهانی  3تقریباً بوده و میلیارد تن  2میزان فرسایش خاك در ایران ساالنه با توجه به اینکه 

 يها برنامهاذعان داشت که تدوین  توان یم) میلیون تن آن حاصل فرسایش آبی خاك است 900(است 
 .آبخیز است يها حوزهیریت کالن حفاظت خاك و تحقیق و مطالعه راجع به فنون نوین از ضروریات مد

پایه -اهمیت زیاد مسئله فرسایش خاك در کشور، تاکنون نسبت به کاربرد ماده زیست رغم یعلمتاسفانه 
به معرفی روش ) 1392(باشی و همکاران پنجه. مایع فعالیتی چندانی صورت نگرفته است پوش خاك

ها هاي آنبررسی. شهر مشهد پرداختند سنجی جهت کاربرد آن در فضاي سبزهیدروسیدینگ و امکان
به جهت داشتن صرفه . فصل شهر مشهد قابلیت اجرا دارد 4نشان داد که روش هیدروسیدینگ در تمامی 

سنگی و بوستان وکیل آباد اقتصادي اراضی نسبتاً وسیع پارك ملی چهل بازه، بوستان ملت، بوستان کوه
به ارزیابی کاشت چمن به ) 1392(هانگیر و خسروي ج. آیدي این روش مناسب به نظر میجهت اجرا

نتایج نشان داد که گونه برمودا گراس سهولت و سرعت . روش هیدروسیدینگ در شهر تهران پرداختند
توان طول ها میها به آفات و بیماريسازي آنعملکرد باالیی داشت و با اصالح بذور بومی کشور و مقاوم

اي و خشک مدیترانهبسیاري از کشورهاي مناطق معتدله و نیمه. دادعمر چمن کاشته شده را افزایش 
هاي هیدروسیدینگ به کشورهایی مانند ایاالت متحده آمریکا و فیلیپین از این محصوالت در قالب فعالیت

-در فیلیپین گونه. کننددلیل سرعت زیاد در اجراي کار، راندمان باال و هزینه کم استفاده می

 Calopogonium muconoides (Calapo)و   Centrocema pubescens (Centro)هاي
یابی به فرموالسیون هیدروسید و هزینه باالي در ایران به دلیل عدم دست .شوددر این ترکیبات استفاده می

شرکت گالله سبز . ها استفاده نشده استجز چند مورد در فضاي سبز تهران و تبریز از آنواردات تاکنون به
هاي هیدروسیدینگ در کشور است که نمایندگی شرکت پیکسید کانادا ن تنها شرکت مجري طرحدر تهرا

لذا به منظور . باشدهاي آن وارداتی میو نوفادرین هلند را بر عهده داشته و غالب تجهیزات  و تکنیک
 هاي هیدروسیدینگ الزم است نسبت به طراحی فرموالسیونسازي و کاهش هزینهخودکفایی، بومی

هاي الزم در کشور اقدام الزم محصول و تکنولوژي مربوطه، تأمین مواد اولیه و ساخت تجهیزات و دستگاه
در طرح حاضر براي نخستین بار در کشور نسبت به طراحی و ساخت دستگاه هیدروسیدر و  .به عمل آید

  .هاي تجاري هیدروسید با ترکیبات مختلف اقدام شدهمچنین تولید بسته
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  افاهد -1-3
  . تولید محصول بیولوژیک هیدروسید و ساخت دستگاه هیدروسیدر :اصلیهدف 
    شده با هیدروسید و روش سنتیبررسی عملکرد رویشی و حفاظتی در سطوح تثبیت :فرعیهدف 

  کلیات -1-4
  هیدروسید - 4-1- 1

و  سایشمبارزه با فرجهت  بذور مختلف، آب، ماده چسبنده، کود و رنگدوغابی مرکب از هیدروسید 
  .است ایجاد فضاي سبز

  
  مالچهیدرو - 4-2- 1

فیبر سلولزي، (و سوپرجاذب  بذور مختلف، آب، ماده چسبنده، کود، رنگدوغابی مرکب از هیدرومالچ 
  .است و ایجاد فضاي سبز مبارزه با فرسایشجهت ) الیاف طبیعی و بیوهوموس

  
  هیدروسیدر - 4-3- 1

  .است جهت اجراي روش هیدروسیدینگدستگاه پمپاژکننده بسیار قوي هیدروسیدر 
  
  سوپر جاذب - 4-4- 1

 .عنوان محصولی مطمئن در بخش کشاورزي موردهها سالهاست که در کشورهاي پیشرفته بسوپرجاذب
 .این محصول در کنار ریشه گیاه و در داخل خاك قرار داده شده و پس از. اندگرفتهاستفاده قرار می

 .هنگامی که آبیاري به اتمام رسید و پس از مدتی رطوبت. کندذب میآبیاري، آب فراوانی را در خود ج
 .ها راخاك در اثر فرونشست و تبخیر از بین رفت، ریشه گیاه آب جذب شده در ساختار این سوپر جاذب

تبخیر و فرو  .اثر .ها با جذب آب در خود، هدر رفتن آب درسوپر جاذب. کندبا جذب اسمزي دریافت می
توانند در مصرف آب صرفه جویی دهند و به همین دلیل تا حد زیادي میدرصد کاهش می 80نشست را تا 

  .کنند
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  ماالشیت سبز - 4-5- 1
ین ا. باشد می بر مول گرم 364٫911 جرم مولی با رنگی آنیلین  وردهآفر) C23H25ClN2( سبزماالشیت 

طق خشک و نیمه خشک به زیبایی سبز رنگ زیبایی است که در مناو در عین حال سم ضد قارچ یک ماده 
  .کندمنظر تا زمان سبز شدن بذور چمن کمک می

 
  
  ساکارید طبیعی نشاستهپلی - 4-6- 1

ساکارید طبیعی نیروي چسبندگی الزم براي برقراري اتصال بین مواد هیدرومالچ و مواد هیدرومالچ با پلی
  .نمایدخاك را تأمین می

  
  
  )پشم(الیاف طبیعی  - 4-7- 1

کراتین از . شود، ساخته شده است پشمی از ماده پروتئینی که آن را اصطالحاً کراتین نامیده می الیاف
که زنجیرهاي پلی پپتید ایجاد شده است که به طور موازي در محور طولی الیاف قرار دارند و جاهایی

هاي اد قسمتگیرند، ایجشوند و به موازات هم قرار میتعدادي از زنجیرهاي طولی به هم نزدیک می
زنجیرهاي طولی به وسیله پیوندهاي عرضی که داراي گروه ترکیبی هستند، به هم  .کنندمی کریستالی 
) کراتین-  آلفا(شده اند و داراي ساختمان تازنجیرهاي طولی در حالت عادي منقبض شده. شوندمتصل می

-واکنش پشم بستگی به گروه. شونده مینامید) کراتین –بتا (هستند و وقتی که کشیده شوند و توسعه یابند 
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که – (CO-NH-) پپتاید هاي شیمیایی که در مولکول کراتین موجود هستند، دارد و این گروه عبارتند از
که در آخر زنجیرهاي پلی پپتاید – (NH2-) آمینو، دهندزنجیرهاي مولکولی را از طریق طولی پیوند می

که در زنجیرهاي – (NH-) ایمینو. آمینو اسیدها وجود داردو همچنین در آخر زنجیرهاي عرضی بعد از 
که در – (COOH-) کربوکسیل. طولی و همچنین زنجیرهاي عرضی بعضی از آمینواسیدها وجود دارند

 هیدروکسیل. آمینواسیدها وجود دارد آخر زنجیرهاي طولی و همچنین در آخر زنجیرهاي عرضی بعضی از

(-OH) –سولفیددي .وجود دارند که در آخر زنجیرهاي عرضی (-S-S)  که در آمینو اسید سیستین
  .شودوجود دارد و باعث ایجاد پیوند در زنجیرهاي طولی مجاور می

  
  فیبر سلولزي - 4-8- 1

هایی از فیبر سلولزي هستند که خاصیت جذب آب باالیی دارند و به صورت اره نمونهخرده چوب یا خاك
  .شوندر گرفته و مانع از فرسایش خاك میحائل بین قطرات باران و خاك قرا

  
  فضاي سبز - 4-9- 1

هاي طبیعی و یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان، بخشی از فضاي باز یک منطقه است که در عرصه
گیرد و بر اساس مدیریت انسان و با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و ها، چمن و سایر گیاهان قرار میگل

ن براي ارتقاء کیفیت بصري محیط و بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی هاي مرتبط با آتخصص
  .شودمراکز جمعیتی حفظ، نگهداري و بنا می

  
  مهندسیزیست - 4-10- 1

   هاي گیاهی جهت مقابله با پدیده فرسایش خاك و سایر اشکال ناپایداريتکنیک استفاده از گونه

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


  

8 
 

  زنی بذرسرعت جوانه - 4-11- 1
  .نامندزدن میاز کاشت بذر جوانه زدن آن را قدرت رویش بذر یا سرعت جوانهطول مدت الزم 

  
  چمن - 4-12- 1

چــمن   .شود که قابلیت کوتاه کردن و پاخوري مناسب داشته باشدبه یک پوشش از گیاهان علفی گفته می
چمــن  . دارد شـهري بـر عـهـده هايکـاهـش آلــودگی هوا در مـحـیط بیـشترین نقش را در تصفـیه هوا و

خـاك مـنـاسـب بــراي کـاشــت چــمن    . کنندمی  زمـینه فضـاي سـبز اسـتفاده و را به عنـوان بوم نقاشـی 
درصـد خـاك   70به بـراي چـمـن کـاري  .مـنـاسـب باشد بـایـد داراي خـاك رس به هـمراه ماسه و کود

گــرم بــذر    70ی  الــ  50 ر هــر متـر مربـع   د معمـوالً . نیاز اسـت درصـد کـود  15درصـد مـاسـه و  15رس، 
 و شــود مـجـاز بـاشد رنــگ بـذرهــا زرد مــی    شـود اگـر ایـن مـیـزان بذر بـیـشـتر از حدمـی   اسـتـفـاده 

فـصــول  . گـیـردمـی هـاي خـالـی قـراردر میـان چـمـن لـکـه لـکـه، اگـر مـیـزان بـذر کـمتر از مجاز باشد
خـرداد مـاه و در فـصـل پـایـیـز از اوایـل  فـصـل بـهـار از اوایـل فـروردیـن تـا اواسـطکـاشـت چـمـن در 

  . )1-1شکل ( استمـهـر تـا اواسـط آبـان مـاه 
 

 
  کاري با هیدرومالچینگچمن -1-1شکل 
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امکـان  و عـدم  بـذور  سـبکی وزن  . روز جـوانـه مـی زنـد10الی  5هـاي کـاشـتـه شـده بـعـد از بـذر چـمـن
روش ها در اجتماع و تنوع دلخواه بر روي زمـین از مشـکالت بذرپاشـی بـه    آن همزمانیکنواخت و رسیدن 

براین در بذرپاشی سنتی استفاده از کودهاي حیوانی و کمپوست زباله شهري  عفونـت  عالوه. باشدسنتی می
ع و اشـیاي خـارجی مشـکالت    هاي هرز، بـوي نـامطبو  و انگل را گسترش داده و با دارا بودن بذرهاي علف

بنابراین استفاده از یک ماده جایگزین مناسب بـراي رفـع مشـکالت    . همراه داردزیست محیطی زیادي را به
  .رسدذکر شده ضروري به نظر می

  
  فرسایش آبی خاك -1-4-13

حالـت  در . گـردد هـا اطـالق مـی   آن جـدایش  و هـا دانـه یا رواناب با خاك به پدیده برخورد قطرات باران و
فرسایش آبی خاك یک فرآیند ژئومورفیک طبیعی است  .کنندمی و رسوب یافته انتقالتر این مواد پیشرفته

بـر اسـاس برآوردهـاي انجـام شـده، فرسـایش       . افتدکه به طور پیوسته در سرتاسر سطح کره زمین اتفاق می
بـه   1375میلیارد تن و در سال  5/1معادل یک میلیارد تن بوده که ده سال بعد به  1355خاك کشور در سال 

بر اساس برآوردي دیگر، فرسایش خـاك از ده تـن در هکتـار در دهـه     . میلیارد تن افزایش یافته است 5/2
هاي فرسایش خاك در کشور مـا رقمـی   همچنین کل هزینه. رسید 70شصت به بیست تن در هکتار در دهه 

سه این ارقام با ارزش افزوده بخش کشاورزي، شـکار  مقای. بود 1379میلیارد ریال در سال  22590در حدود 
درصد این ارزش افـزوده   31میلیارد ریال بود، نشان داد که تقریباً  73170داري این سال که معادل و جنگل

   .)2-1شکل ( شدبه نابودي کشیده 
ورد در مرحلـه اول ذرات خـاك سـطحی در اثـر برخـ     . فرسایش آبی شامل دو پدیده کامالً متفـاوت اسـت  

شود و در مرحله دوم رواناب سطحی حاصل از باران این ذرات متالشی شده را بـا  قطرات باران متالشی می
مـازاد خـالص بـاران،    . در شکل دالیل و عوامل وقوع فرسایش خاك ارائـه شـده اسـت   . کندخود حمل می

گـذار روي فرسـایش   ها از فاکتورهـاي مهـم و تأثیر  سرعت، عمق و تنش برشی رواناب و پایداري خاکدانه
اي، فرسایش بـین  انواع فرسایش آبی عبارتند از فرسایش پاشمانی، فرسایش ورقه. شوندخاك محسوب می

اي، شیاري، فرسایش شیاري، فرسایش خندقی، فرسایش سیالبی، فرسایش بدلند، فرسـایش کنـار رودخانـه   
ایش شـبه کارسـتی، فرسـایش    اي، فرسایش پاسنگی، فرسایش درونـی، فرسـ  فرسایش تونلی، فرسایش توده

عوامل متعددي وجـود دارد کـه بـر    . گلخرابی، فرسایش حاصلخیزي، فرسایش ساحلی، فرسایش مکانیکی
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این عوامل عبارتند از بافت، ساختمان و مواد آلی خـاك، سـازند   . گذاردمی نرخ فرسایش آبی خاك تأثیر
  .و پوشش گیاهی آبراههشناسی، آب و هوا، درجه شیب، طول شیب، جهت شیب، تراکم زمین

  

متوسط تولید ساالنه رسوب 
) تن در کیلومتر مربع   ( 

<  250
250  -  50

50  <

 
  وضعیت تولید ساالنه رسوب ناشی از فرسایش آبی خاك در نقاط مختلف جهان -2-1شکل 

  
ــات   ــا از ترکیب ــرفته دنی ــی  مختلــف امــروزه در کشــورهاي پیش ــات اجرای ــدرومالچ و عملی هیدروســید و هی

یجـاد فضـاي سـبز و    ، ادار مستعد فرسایش آبـی هیدروسیدینگ و هیدرومالچینگ براي تثبیت سطوح شیب
-منظور تثبیت سطوح شـیب عملیات هیدروسیدینگ به) 3-1(شکل . شوداستفاده می ایجاد محاوط ورزشی

زن، دستگاه هیدروسیدر متشکل از موتور پمـپ، مخـزن، هـم   . دهدهاي جنگلی را نشان میدار حاشیه جاده
هاي هیدروسیدر کششی دستگاه تعدادي از )4-1(شکل . باشدمی اتصالیافشانه تخصصی، شاسی کششی یا 

   .دهدرا نشان می
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