


:انسانبرایآبتامینمنابع
موردآب.نیستپذیرامکانآببدونجانداران،سایروانسانندگیز

هایبارش.شودمیتأمینزیرزمینیوسطحیهایآبمنابعازنیاز،
.دارنداساسینقشمنابع،اینتأمیندرجوی

:آبچرخه
مین،زسطحبهرسیدنازقبلآبریز،حوضهیکدرهابارشازبخشی
یموجودبهرابرگابوشودمیگرفتهگیاهانبرگوشاختوسط
برمیکرههوابهمجدداً،تبخیرصورتبهآنازمقداریکهآورد
.گردد

صورتبهیا،شودمیتبخیریا،رسدمیزمینسطحبهکهدیگربخشی
.یابدمیجریانحوضهترپستمناطقسویبهرواناب
غذیهترازیرزمینیآبمنابعونفوذزمینداخلبهروانابازبخشی

.کندمی
،قناتیاچاهچشمه،طریقازسرانجامزیرزمینی،آبعمدهبخش
.یابدمیراهزمینسطحبهمجدد



:جاریآباهمیت
،کرهآبکلحجمبامقایسهدرآنکهباجاری،آب

وزمینسطحتغییراتدراما،استناچیزبسیار
رزی،کشاوآشامیدنی،آبمانندآبمنابعتشکیل
.داردزیادیاهمیت...وبرقتولیدصنعت،



:آبدهی
.استمتغیررودخانه،یکمختلفنقاطدرآبسرعت
ردیاوروزانهصورتبهرودخانه،آبدهیوآبسرعتگیریاندازه

.شودمیانجاممختلفهایروشبهوترطوالنیزمانیهایدوره
:رودیکآبدهیمحاسبهروش

طحسگیریاندازهوکانالیارودخانهیکدرآبسرعتتعیینبا
رزیرابطهازاستفادهبارا(دبی)مقدارآبدهیتوانمیآن،مقطع

.کردمحاسبه
Qثانیهبرمکعبمتربرحسبآبدهی
Aمربعمتربرحسبآبجریانمقطعسطحمساحت
Vثانیهبرمتربرحسبآبجریانسرعت



رودخانه،)مشخصمقطعیکازجابجاشدهآبحجمبه

مدتدر(دیگرسازههریالولهسد،دریچهآب،کانال
m3/sآبدهیواحد.میشودگفتهآبدهیمشخصزمان
.میباشدثانیهبرمکعبمتر

:آبدهیتعریف



:زمستانوتابستاندرفصلهارودخانهآبدهیمیزان
شافزایبارندگی،افزایشوهابرفذوبعلتبهبهار،دررودخانه،آبدهی

.ابدیمیکاهشرودخانهآبدهیمعموالًتابستان،طولدرادامهدر.یابدمی
هستند؟دائمیهارودخانهمرطوبدرمناطقچرا

.استکمتبخیر،وزیادبارندگیمقدار
:پایهآبدهیتعریف

دارد،جریانهمیشهکهآبازبخشیمرطوب،نواحیهایرودخانهدر
.دهدمیتشکیلراپایهآبدهی

:مرطوبنواحیرودهایآبتامینمنابع
حینوایخوبرفذوباز،نیستبارندگیکهزمانیدر،هارودخانهاینآب

.شودمیتأمینآنهاداخلبهزیرزمینیهایآبورودازیاومرتفع
اند؟وموقتیفصلیهارودخانهخشکوگرمدرمناطقچرا
شتربیاست،زیادتبخیروکمبارندگیمقدارکهخشکوگرممناطقدر

.هستندفصلیوموقتیهارودخانه



:زیرزمینیآبتعریف
هایِ الیهخالیفضاهایومنافذدرکهاستآبی،زیرزمینیآب

بهرهقابلقنات،وچشمه،چاهطریقازشودومیجمعزیرزمین
.گرددمیبرداری

آب زیرزمینی 

:نخستینهایانسانتوسطآبازاستفادهتاریخچه
میهاستفادشرببرایتنهازیرزمینیآبازنخستین،هایانسان
.کردند

یابآسگردشوکشاورزیبرایآبایناززمانگذشتباتدریج،به
.بردندمیبهرهنیزها

قناتاحداثبارازیرزمینیهایآبقدیم،اززمین،ایرانمردمان
.درساندنمیخودشهرهایوروستاهابهوآوردندمیزمینسطحبه



:زیرزمینیهایآباهمیت
گرچه،برداریبهرهقابلزیرزمینیآب

میتشکیلراکرهآبازکمیحجمفقط
هذخیرترینبزرگ،مقدارهمینولی،دهد
یخشکدربرداریبهرهقابلشیرین ِآب

.استها



:ایستابیسطح
:تهویهمنطقه

ذینفوآبازبخشیزمین،داخلبهآبنفوذهنگامدر
کهطوریبه،چسبدمیسنگیاخاکذراتسطحبه

وشودمیپرهواوآبتوسطخالی،فضاهایومنافذ
.گیردمیشکلتهویهمنطقه
:اشباعمنطقه

کندیمحرکتبیشترعمقطرفبهنفوذی،آبازبخشی
طقهمنوشودجمعآنرویبروبرسدبسترسنگبهتا

شدهپرآبتوسطخالیفضاهایکه.ایجادکندرااشباع
.است

.استایستابیسطحمنطقه،اینباالییسطح



:ایستابیسطحعمقمیزان
رد.استمتفاوتمختلف،مناطقدرایستابیسطحعمق

متردهاتاصمناطقبرخیدرومتریکازکمترمناطقبعضی
.رسدمی

:برکهوچشمهایجاددرزیرزمینیهایآبنقش
میعیتتبزمینسطحایستابی،تقریباًازتوپوگرافیسطح

،کندردبرخوزمینسطحباایستابیسطحکههنگامی.کند
ظاهرزمینسطحدربرکهیاچشمهصورتبهزیرزمینیآب
.شودمی

:زارشورهوباتالقایجاددرزیرزمینیهایآبنقش
یاشودقمنطبزمینسطحبرایستابیسطحکهصورتیدرو

.گیردمیشکلزارشورهیاباتالق،گیردقرارآننزدیکدر



:نفوذپذیریوتخلخل
:آبخوانتشکیلعامل
اهایفضدارای،هاسنگورسوباتکهاستالزمآبخوان،تشکیلبرای
.باشندخالی

:خالیفضاهایپیدایشعوامل
هاآندرتشکیلابتدایازکههستنداولیهمنافذیاخالیفضاهایاین

شکستگی،راثبرثانویهصورتبهسنگتشکیلازپسیااند،داشتهوجود
.اندآمدهوجودبهآندردیگرعواملیاانحاللهوازدگی،

:(تخلخل)خالیفضاهایدرصدفرمول
حسبربزیررابطهطبقسنگ،یارسوب(تخلخل)خالیفضاهایدرصد
.شودمیمحاسبه،درصد



است؟آبعبورونفوذپذیریمعنایبهخاکتخلخلآیا
میرابیشتریآبباشد،بیشترسنگیاخاکتخلخلدرصدچههر

نگسمثال ً.شودنمیآبعبورباعثلزوماًاما.داردنگهخوددرتواند
.کندنمیعبورآنازآباما،استمتخلخلبسیارپا

دارند؟اندکینفوذپذیریهاچرارس
ذیرینفوذپ،ذراتبودنریزعلتبهولیاند،بسیارمتخلخلهارس

.دارنداندکیبسیار
:رسوباتوخاکنفوذپذیریموثربرمیزانعوامل
.داردگیبستمنافذاندازهوارتباطمیزانبهخاکنفوذپذیریمیزان
آبرعبوهستندوکمنفوذپذیریوزیادتخلخلدارایهاخاکبرخی

.گیردمیصورتدشواریبه،هاآندروناز
بیانگرچیست؟آبخواننفوذپذیریوتخلخلدرصد
وآندرشدهذخیرهآبمقداربیانگر،آبخوانتخلخلدرصد

.باشدمیآبهدایتدرآبخوانتوانایینشانگر،نفوذپذیری



:آبخوان
:وانآبخدرتشکیلهاسنگوهاآبرفتمتفاوتهایویژگی

زانمیوآبخوانتشکیلنظرازمختلفرسوباتوهاسنگ
.دارندمتفاوتیهایویژگیآبدهی،

(کارستیآهک)دارحفرهآهکیهایسنگوهاآبرفت-
دارندراآبخوانتشکیلقابلیت

خوبیآبخوانآذرین،ودگرگونیهایسنگ،هاشیل-
بهنهاآدراییاچشمهمعموالًکه،طوریبهدهندنمیتشکیل
هیآبدباهاییچشمهتشکیل،صورتدریاآیدنمیوجود
.دارندفصلیوکمبسیار

آبپرهایچشمهمعموالً،دارحفرهآهکیهایسنگدر-
.شودمیایجاددائمیو



:ایستابیسطحتعریف
شود،حفرآزادآبدارالیهیکدرهیچااگر

.ستاایستابیسطحنمایانگرچاه،درآبتراز
:پیزومتریکسطحتعریف

درچاه،فشار،ترازآبتحتآبدارالیهدر
.استپیزومتریکسطح





:زیرزمینیآبحرکت
.داردانرژیبهنیاززمین،داخلدرحرکتبرایآب
یشتربانرژیبامکانیاز،طورکلیبهزیرزمینیآب

.کندمیحرکتکمترانرژیبامکانیبه
رودخانهدرآبحرکتازکندترخیلیحرکتاین

.است
تامتریکازکمترازآبخوان،داخلدرآبحرکت
.کندمیتغییرروزدرمترصدها

سیدارقانوناززیرزمینی،آبسرعتمحاسبهایبر
.شودمیاستفاده



:زیرزمینیآبترکیب
:زیرزمینیهایآبترکیباتترینمهم

آب.ندکمیتغییردیگرمحلبهمحلیاززیرزمینیآبترکیب
ربناتکبیوهاسولفاتکلریدها،حاویعمده،طوربه،زیرزمینی

عناصرازریبسیا.استآهنوپتانسیمسدیم،منیزیم،کلسیم،های
.داردوجودزیرزمینیآبدرکمبسیارمقداربهنیزدیگرموادو

هایدرآبشدهحلهاینمکغلظتموثربرمیزانعوامل
:زیرزمینی

وهاکانیجنسبهزیرزمینیآبدرشدهحلهاینمکغلظت
آبتوسطشدهطیمسافتودماآب،نفوذسرعت،هاسنگ

.داردبستگی
اللانحبرایزیادیفرصتزمین،زیر ِ درآهستهحرکتضمنآب

.داردخودمسیرهایکانی



:رسوباتوهادرسنگزیرزمینیهایآبدرمحلولهاینمکمقدار
سنگدرموجودزیرزمینیآبدرمحلولهاینمکمقدار-

.استکممعمولطوربهدگرگونی،وآذرینهای
اللانحگچ،سنگونمکسنگمانندتبخیریهایسنگ-

ها،آبخوانگونهاینآب،رواینازودارندزیادیپذیری
.هستندفراوانامالحدارایعموماً

آبرفتیوایرودخانهرسوباتدرموجودآبدارهایالیه-
.هستندشیرینآبحاویمعمولطوربه
برخیدرایران،کویریمناطقمانند،خشکنواحیدر-

ها،فمصرازبسیاریبرایکهاستزیادچنانآبشورینقاط
.استنامناسب



پذیرتجدیدناآبشود،نمیجایگزینمصرف،ازپسکهآبذخایرازبخشی
.است

آبتجدیدپذیری
ب

ع آ
ت مناب

ب درمدیری
ع آ

انوا
پذیرتجدیدآب

سان،انمصرفازپسمعین،زمانیمقیاسدرکهاستآبیتجدیدپذیر،آب
شودمیجایگزینآب،چرخهازطریق

تجدیدناپذیرآب



:آببحرانایجادازجلوگیریروش
.اشدبمنابعآنتغذیهازمیزانکمترآب،منابعازبرداریبهرهمیزانباید

:درکشورآببحرانوقوعپیامدهای
زیرزمینیآبشدیدذخایرکاهش

:کشورآبمنابعمصرفمیزانبهتوجهاهمیت
کشورآبیمنابعمصرفمیزانزیادافزایش

:فسیلیهایآب
درتهگذشسالهزارچندطیدرکهشودمیگفتههاییآببهفسیلیهایآب

.ندارندقرارآبچرخهدرواندشدهمحبوسزیاداعماق



(آبترازنامه)آببیالن
:آببیالنمحاسبهعلت

رسیبرمشابهجهات،بسیاریازآبدار،الیهیکآببیالنمحاسبه
تاکندمیکمککهاستاقتصادیواحدهریاخانوادهیکهزینهبیالن

بهرهومدیریتدر.شوندمقایسههمباهاهزینهودرآمدمیزان
آبمنابعذخیرهحجمنوساناتکهآنبراینیز،آبمنابعازبرداری

.شودمیمحاسبهآببیالنشود،تعیینمنطقهیک
:آببیالنمحاسبهرابطه
(I)ورودیآبمقداربین.استجرمبقایاصلبراساسآبتوازن

ذخیرهحجمدرکهتغییراتیو(O)آنازخروجیآبوآبخوانبه
.استبرقرارزیررابطه(ΔS)پیونددمیوقوعبهآب

I - O = ΔS



:منفیومثبتبیالن
باافتد،میاتفاقآبخوانداخلآبحجمدرکهتغییراتی

.استبرابرآنازخروجیوورودیآباختالف
آبمقدارازبیشترآبخوان،بهورودیآبمقداراگر

یالن،بباشد،آنازکمتراگرومثبتبیالن،باشد،خروجی
.استمنفی

:کشورآبمنابعبیالنبودنمنفیعلل
بعمنااززیادبرداریبهرهعلتبهگذشتههایسالطیدر

دشت٦09بیشتردروکشورکلدرآبمنابعبیالن،آبی
.استبودهمنفیکشور،

:ممنوعههایدشت
بهرههنظرتوسعازکشورهایدشتازبسیاریاساس،اینبر

اعالمممنوعهدشتعنوانبهزیرزمینی،هایآببرداری
.استشده



:زمینفرونشست
:زمینفرونشستعلت
.تاسزمینفرونشست،زیرزمینیآبرویهبیبرداشتپیامدهایازیکی

شود؟میمشاهدههادشتدرکدامزمینفرونشست
رزمینیزیآبمنفیبیالنباکهماکشورهایدشتازبسیاریدروضعیتاین
.شودمیمشاهده،هستندروروبه

:زمینفرونشستانواع
آرامیاوشودمیایجادفروچالهشکلبه،سریعصورتبهیازمینفرونشست

درافشکوترکایجادومنطقهازوسیعیسطحنشستصورتبهنامحسوسو
.شودمینمایانزمینسطح

:زمینفرونشستپیامدهای
وهاسازهانواعوزیربناهابهفراوانهایخسارتتواندمیزمینفرونشست

.کندواردکشاورزیهایزمین
:زمینفرونشستمیزانکاهشراهکاربرای

مینیزیرزآبمنابعازبرداریبهرهبایدزمین،فرونشستمیزانکاهشبرای
.شوندتقویتهاآبخوانمصنوعیتغذیهباویابدکاهش



:زیرزمینیآبمنابعآلودگی
دارد؟بستگیعواملیچهبهزیرزمینیهایآبکیفیت
موجودامالحارمقدوشیمیاییترکیببهبستگیزیرزمینی،آبکیفیت

هبانسانتوسطهاآلودگیبرخیآب،امالحبرافزون.داردآندر
.شودمیواردآن

:زیرزمینیهایآبایغیرنقطهواینقطهآالیندهمنابع
ایهغیرنقطیاواینقطهصورتبهزیرزمینی،آبآالیندهمنابع

.هستند
یکمانندمشخص،نقطهیکازکنندهموادآلوده،اینقطهحالتدر

میزیرزمینیآبواردمستقیمطوربه(جذبیچاه)فاضالبچاه
.شوند

هایروانابوسیلهبهکنندهآلودهمواد،اینقطهغیرحالتدر
زمینبهکشاورزیهایزمینیاوهاجنگل،مراتعسطحازآلوده

.شوندمیزیرزمینیآبواردونفوذکرده



:آبمنابعحریم
کند؟میتهدیدرازیرزمینیهایآبوکمیتکیفیتعواملیچه

ونعتیصهایفاضالب،کشاورزیکودهایوسیلهبهزیرزمینیآبمنابعکیفیت
.تاستهدیدمعرضدر،زیادبرداریبهرهطریقازآنهاکمیتچنینهموشهری
:زیرزمینیآبازمنابعحفاظتوکمیهایحریم
متر500حدودکهمیشودگرفتهنظردرچاهدوتأثیرشعاعبراساسکمی،حریم
.است

شود؟میتعریفچگونههاچاهکیفیحریم
عریفتحفاظتیهایپهنهصورتبهشرب،آبکنندهتأمینهایچاهکیفیحریم

.شودمی
چیست؟حفاظتیهایپهنه

زاقبلآالیندهکهاستچاهاطرافدرایمحدودهحفاظتی،هایپهنهازمنظور
لی،داخبخشسهشاملمعموالًحفاظتی،هایپهنه.رودمیبینازچاهبهرسیدن

.استبیرونیومیانی



استممنوعهاییفعالیتهابخشازدرهریک
.شودآلودگیسببکهانسانیفعالیتهرنوع:داخلیدرحریم
ممنوعپرتوزاموادوآلیسنگین،ترکیباتها،فلزات،هیدروکربننیتراتورود:میانیدرحریم
ممنوعآلیترکیباتوپرتوزا،موادسنگین،فلزاتنیتراتورود:بیرونیدرحریم



:خاکتشکیلنحوه
.هاستسنگهوازدگیحاصل،خاک

:خاکاهمیت
یمحلوگیاهانکشتبرایمناسبیمحیط،خاک
.استزندهموجوداتبرخیزندگیبرای

:خاکتعریف
تولیدرستبوزمینقشرترینسطحیعنوانبهخاک

ئمیطوردابهشودکهمیشناختهکشاورزیمحصول
.استتیزیسوشیمیایی،فیزیکیتغییراتدرمعرض



:خاکمعدنیوآلیبخش
،معدنیبخش.استشدهتشکیلمعدنیوآلیبخشدواز،خاک
برخیینهمچن،...وکلسیمفسفر،نیتروژن،مانندعناصربرخیشامل
.باشدمیکوارتزورسیهایکانیمانندهاکانی

:خاکترکیباتموثردرمیزانعوامل
مادر،سنگنوعمانندعواملیبهواستمتغیرهاخاکترکیبالبته
.داردبستگیمنطقهاقلیموجاندارانفعالیتزمین،شیب

:خاکذراتانواعدستهسه
شتدراصلیدستهسهبهاندازه،برحسبخاک،دهندهتشکیلذرات

،(شنیهایخاک)دانه
(الیوماسه)دانهمتوسط

.شوندمیتقسیم(رسیهایخاک)ریزدانهو
.استهاآنازترکیبی،طبیعیهایخاکمعموالً



:خاکذراتاندازهوهاخاکآبمیزانبینارتباط
ذراتاندازهبهبستگیدارند،نگهخوددرتوانندمیهاخاککهآبیمقدار
.داردخاک

.داردمینگهخوددررابیشتریآبباشد،ریزترخاکذراتهرچه
نیست؟مناسبگیاهانرشدبرایرسخاکچرا

استوچککبسیارآنذراتبینفضایبنابرایناست،ریزدانهبسیاررس،خاک
انگیاهرشدبرایوگیردنمیصورتخوبیبههواوآبگردشکهطوریبه

.نیستمناسب
نیستند؟مناسبگیاهانرشدبرایشنیهایخاکچرا

زهکشی،یعنیکندمیعبورذراتمیانازراحتیبهآبشنی،هایدرخاک
ارمغذیموادوآبچون،باشدنمیمناسبگیاهانرشدبرایامادارد،خوبی

.داردنمیخودنگهدر
شود؟میخاکحاصلخیزیموجبعواملیچه

،گیاخاکیامناسبکودازاستفادهورسیوایماسهخاکمناسبمخلوط
.شودمیخاکحاصلخیزیموجبکهاستمناسبیترکیب

چیست؟لومخاک
دلخواهخاکاست،رسالیازماسه،ترکیبیکهلومخاک،طورکلیبه

.باشدمیهاباغبانوکشاورزان



:خاکرخنیم
:خاکرخنیمتعریف

تربسسنگتازمینسطحازخاکعمودیمقطعبه
میمشاهدهقابلآندرخاکمختلفهایافقکه

نیمرخدرمعموالً.گویندمیخاکرخنیم،باشد
.داردوجودزیرهایافقخاک،



Aافقهایویژگی
والًمعمافقاین.داردقرارآندرگیاهانریشه.استخاکالیهباالترینAافق

خاکستریرنگباعثآلیموادوجود.استرسوماسههمراهبهگیاخاکحاوی
.شودمیافقاینسیاهتا

Bافقهایویژگی
میتشکیلکگیاخامقدارکمیوشنماسه،رس،ازمعموالً میانی،یاخاکBافق

.شود
Cافقهایویژگی

دهشتجزیهوتخریبکم،میزانبهسنگیموادآن،دروزیریناستخاکCافق
در.استشدهخردقطعاتصورتبهونکردهتغییرزیادیاولیهسنگنتیجهدراند،
گرفتهنصورتآندرایتجزیهیاوتخریبکهداردقراربسترسنگافق،اینزیر

.است
هستند؟متفاوتباهمنظرهاییازچهمختلفمناطقهایخاک

هایخاکولی،شودمیمشاهدههاخاکنیمرخازبسیاریدرهاافقایناگرچه
.تندهسمتفاوتشیمیاییترکیبوضخامتبافت،رنگ،نظرازمختلفمناطق



هستند؟ارزشدارایوصنعتیازنظرکشاورزیهاییخاکچه
رنظاز،فسفاتیسنگهایوهاسیلیکاتتخریبازحاصلخاک

.داردزیادیارزشصنعتیوکشاورزی
هستند؟کشاورزیارزشفاقدهاییخاکچه
کانیدارایهایسنگتخریبازحاصلهایخاککهصورتیدر

فاقدباشند،میایماسهوشنیغالباً که(کوارتزمانند)مقاومهای
.هستندکشاورزیارزش
:حاصلخیزدرکشاورزیخاکتعریف

تربیشرشدموجبکهگویندمیحاصلخیزراخاکیکشاورزی،در
.شودگیاه

:خاکتشکیلبرایالزمزمانمدت
طورهبطبیعی،شرایطدر.استکندبسیار ُخاکتشکیلفرایند

میلیمتر25ضخامتبهخاکیتااستالزمزمانسال300میانگین
.شودتشکیل



:خاکفرسایش
:خاکفرسایشتعریف

داجخوداصلیبسترازخاکذراتآنطیکهاستمداومفرایندی،فرسایش
.شودمیحملدیگریمکانبهدهندهانتقالعواملکمکبهو

امالًکراآنتواندنمیامادهدمیافزایشیاکاهشراآنانسانیهایفعالیت
تثابسال،مختلفایامدرمعموالًخاک،پذیریفرسایشمقدار.کندمتوقف
.نیست

:انسانیوطبیعیعواملوسیلهبهفرسایشعملکردمقایسه
،یخچالباد،جاری،هایآبمانندعواملیتوسطوطبیعیطوربهفرسایش

رعتسبایاآرامیبهوانساندخالتبدونوزیرزمینیهایآبوجاذبهنیروی
.شودمیانجامزیاد

هایلیتفعاسایروسازیجادهمعدنکاری،کشاورزی،مانندانسانیهایفعالیت
اندارانجسایرانسان،برافزون.کنندمیتشدیدراطبیعیفرسایش،عمرانی

.دارندنقشهافرسایشاینافزایشدرنیز،



:خاکآبیفرسایش
ذراتازمقداریباشد،جریاندرپوشش،بدونخاکرویبرآبکهنقاطیدر

.شوندمیحملآبباوجدابسترازخاک
:خاکدرفرسایشبارشومدتشدتنقش
ودتش،باشدمیمؤثرآنفرسایندگیقدرتدرکهبارندگیویژگیترینمهم

ترزرگب،بارانقطراتباشد،بیشتربارندگیشدتچههرمعموالً.استبارشمدت
.است
:خاکدرفرسایشبارانقطراتبودنبزرگنقش

کهدهدمیافزایشراقطراتسقوطسرعتوجرمباران،قطراتبودنبزرگ
.شودمیبیشترفرسایشیقدرتوجنبشیانرژیبهمنجرنتیجه،در

:آنپیامدهایوایجادخاک،عللخندقیفرسایش
زمینتنرفبینازوخندقیفرسایشباعثکند،پیداشدتآب،جریانکههنگامی

ینزمارزشازبرآنکهعالوه،هاخندقپیدایش.شودمیکشاورزیارزشباهایی
.شودمیهاوساختمانهاپلها،جادهتخریبباعثکاهد، ّمیکشاورزیهای
:خاکآبیفرسایشوکاهشآبجنبشیانرزیکاهشهایراه
آبانجریانرژیگیاهی،پوششایجادوکانالساختباتوانمیشرایطاغلبدر

.دادکاهشرا



:هاروانابفرسایندگیموثردرمیزانعوامل
عمقوسرعتبهبستگیرواناب،فرسایندگیقدرت

.داردروانابدرموجودمعلقموادمیزانوجریان،
انرژیباشد،بیشترآنعمقوروانابسرعتچههر

بیشترآنفرسایندگیآب،ودرنتیجه،قدرتجنبشی
.شودمی

مواددارایآبازکمترخالص،آبفرسایشقدرت
.استمعلق

:روانابتوسطمعلقموادرسوبگذاری
ابروانحملتوانازبیشترمعلق،موادمیزانوقتی
.شودمیشروعرسوبگذاریباشد،



:خاکفرسایشپیامدهای
وزیرکشتسطحکاهشباعث،خاکفرسایش

.شودمیهازمینحاصلخیزیکاهش
مخازنوهاآبراههدرموادنشینیتهباهمچنین

خسارت،هاآنآبگیریظرفیتکاهشوسدها
.کندمیایجادرافراوانیهای



:خاکحفاظت
کشورهستند؟ارزشمندهایازسرمایهوخاکآبچرا
اهمیتارزشمند،هایسرمایهعنوانبهکشور،هربرایخاکوآب

وگیاهرشدبرایضروریعواملازخاکوآبزیرا،داردفراوان
.استجنگلیوکشاورزیمحصوالتافزایش
چیست؟خاکحفاظتاهمیت

رتأثیخاک،فرسایشوهواآلودگیازجلوگیریدرخاکحفاظت
.داردفراوانی

چیست؟خاکحفاظتازهدف
.استخاکتدریجیتخریبازجلوگیریخاک،ازحفاظتهدف

یابد؟میتحققزمانیچهخاکتدریجیازتخریبجلوگیری
ازکمترخاک،فرسایشسرعتکهیابدمیتحققهدفاینزمانی
.باشدآنتشکیلسرعت


