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به همین دلیل اولویت اصلی مدیریت کاربری اراضی منطقه باید بر مدیریت اراضی کشاورزی متمرکز شود. 

توانند موجبات نگرانی از لحاظ هدررفت عناصر غذایی را ع و جنگل با توجه به سطح ناچیز خود نمیکاربری مرت

های باالتر، دهد که بر خالف افزایش رواناب و رسوب در شیبفراهم کنند. از طرفی، نتایج این تحقیق نشان می

های مهم رود. یکی از یافتهمتری هدر میدلیل از بین رفتن الیه سطحی و فقیر بودن الیه زیرین، عناصر غذایی کبه

است. اما اگر هدف مدیریت  در بحث کنترل هدررفت عناصر غذاییهای کالس اول این تحقیق، لزوم توجه به شیب

  های باالتر در اولویت قرار خواهند گرفت. کاهش فرسایش باشد طبیعتاً شیب

 )شرح مساله(مقدمه 

 تخریب مفرط، چرای توانمی را انسان توسط فرسایش و خاک تخریب مهم عامل چهار جهانی مقیاس در

 را عوامل این همگی که دانست شهری اراضی توسعه و هیزم برداشت کشاورزی، اراضی ناصحیح مدیریت ها،جنگل

 ولک، و بریمو) کرد بندیطبقه اراضی کاربری نسنجیده تغییرات و اراضی نامناسب مدیریت زیرمجموعه توانمی

 مغذی مواد و عناصر ذرات این همراه به بلکه نیست خاکدانه ذرات هدررفت معنی به تنها خاک فرسایش(. 8005

 تولید کاهش مانند محلی مشکالت ایجاد سبب طرفی از خاک فرسایش. شوندمی خارج دسترس از نیز خاک

 با دیگر طرف از و شودمی...  و زیستی تنوع و گیاهی پوشش کاهش کشاورزی، هاینهاده هزینه افزایش محصول،

 آب، انتقال و زهکشی هایکانال گرفتگی سدها، شدن پر مانند معضالت سایر آن غذایی عناصر و خاک هدررفت

 و( یوتروفیکاسیون) گراییتغذیه دهپدی تصفیه، هزینه افزایش و آب کیفیت کاهش زیربنایی، تأسیسات تخریب

 دست از و خاک فرسایش(. 8005بالنکو و الل، ) شد خواهد سبب را آبی هایاکوسیستم برخی نابودی و آسیب

  باشد. داشته همراه به هاملت و هادولت برای فراوانی مالی بار تواندمی آن غذایی منابع دادن
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 سه کاربری جنگل، مرتع و کشاورزی.  و ماده آلی درمیانگین هدررفت نیتروژن، فسفر، پتاسیم  -2شکل 


