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EVALUAREA RISCULUI DE EROZIUNE A SOLULUI ÎN 
BAZINUL SOME ULUI MIC PRIN APLICAREA 

MODEL RII GIS 

R. MIH IESCU, T. MAN, M. ONCU

ABSTRACT. – Soil Erosion Risk Assessment in Some ul Mic Catchment 
Using GIS Techniques. Water soil erosion has become a global environmental 
problem. Soil erosion induces severe limitations to the agricultural use of land, by 
lowering the productive potential of soils, and also contributes to water pollution 
through the suspensions and nutrients introduced into the water bodies. Eroded 
land becomes unstable and vulnerable to further environmental impacts. The main 
causes of soil erosion are the unsustainable agricultural practices, deforesting, 
overgrazing and mining and construction activities. According to the European 
Environment Agency the lower basin of Somesul Mic watershed is caricaturized 
through a high risk of soil erosion.The purpose of this study is to realize a digital 
map of erosion sensitive areas and to quantify the quantities of eroded soil. 
Identifying the most vulnerable areas to soil erosion, will serve as a decision 
support in designing and implementing control measures. The information 
gathered will also be used in assessing the diffuse water pollution of the Somesul 
Mic catchment and furthermore in designing strategies of sustainable landscape 
management. 

1. Introducere 

În evaluarea eroziunii solului pot fi adoptate diverse abord ri. Principalele 
modalit i de evaluare a riscului de eroziune a solului pot fi grupate în abord ri pe 
baz  de sisteme expert i abord ri bazate pe modelare matematic .

Abord rile pe baz  de sisteme expert implic  judecata exper ilor în 
identificarea i delimitarea ariilor cu procese erozionale accentuate. O variant
îmbun t it  a acestei abord ri este utilizarea de scoruri factoriale în evaluarea 
riscului de eroziune.

Un exemplu este constituit de evaluarea riscului de eroziune în cadrul 
programului interna ional CORINE, 1992 pentru teritoriul european. Analiza este 
bazat  pe atribuirea de scoruri factoriale pentru erodabilitatea solurilor (4 clase) 
poten ialul erozional al precipita iilor (3 clase) i valorile unghiurilor de pant  (4 
clase). Scorurile atribuite sunt multiplicate rezultând un scor combinat care 
reprezint  riscul de eroziune poten ial . Pentru evaluarea riscului actual de 
eroziune, harta riscului poten ial este combinat  cu o hart  a modului de utilizare a 
terenurilor (2 clase).  
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Alte abord ri includ între parametri i valori ale susceptibilit ii de formare 
a crustelor de suprafa  (Montier et. al. 1998).  

Abord rile pe baz  de sisteme expert, de i rapide i cu un necesar redus de 
date prezint  dezavantajul incertitudinii în definirea claselor, atribuirea scorului pe 
clase i a modului de calcul a valorii finale prin agregarea scorurilor. Rezultatele 
ob inute sunt calitative, fiind identificate clase de risc de eroziune. 

Fig. 1. Diagrama schematic  a modelului USLE 

Eroziunea solului poate, de asemenea, fi evaluat  prin utilizarea model rii 
matematice. Unul dintre cel mai des utilizate modele este modelul USLE 
(Universal Soil Loss Ecuation) dezvoltat de c tre Wischmeier & Smith, 1978. 
Modelul USLE a fost realizat pe baza determin rilor experimentale pe parcele mici 
de teren i se adreseaz  model rii eroziunii rill i inter-rill. Extinderea modelului pe 
suprafe e mari de teren este dificil  datorit  densit ii ridicate de date necesar
acoperirii parametrilor de intrare. Pentru acest studiu a fost abordat  modelarea 
riscului de eroziune pe baza modelul USLE (Universal Soil Loss Ecuation), 
deoarece este unul dintre modelele care necesit  date de intrare accesibile. 
Eroziunea solului este estimat  cu ajutorul urm toarei ecua ii empirice : 

A = R x K x LS x C             (1) 

unde: A = pierderea medie anual  de sol (t ha-1 an-1 ), R = factor de erozivitate 
pluvial  (MJ mm ha-1 h-1 an-1), K = factor de erodabilitate al solului (t ha h ha-1 MJ-1

mm-1), LS = factor de relief dependent de lungimea i înclina ia pantei 
(adimensional) i C = factor de vegeta ie (adimensional).
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2. Factorul de erozivitate pluvial  (R) 

Calcularea direct  a factorului R necesit  informa ii detaliate asupra 
cantit ii i intensit ii precipita iilor. Dat fiind faptul c  acestea sunt de obicei 
calculate pentru aplicarea acestui model a fost utilizat  o ecua ie empiric  care 
estimeaz  erozivitatea anual  în func ie de cantitatea total  de precipita ii.

R = a x Pj (Zanchi, citat de Van der Knijff et.al, 2000)                      (2) 

unde Pj = cantitatea anual  de precipita ii (mm).
Autorul men ionat a utilizat pentru regiunea Toscana (Italia) valoarea lui a

de 1,3. 
 Dat  fiind relativa similitudine climatic  a zonei studiate (bazinul Some ul

Mic) cu regiunea Toscana (precipita ii medii anuale între 600 -1200 mm/an), am 
utilizat acela i coeficient. Valoarea lui R astfel determinat  are o marj  de 
incertitudine care poate fi apoi limitat  prin studii ulterioare, fiind considerat
pentru moment satisf c toare. Datele asupra precipita iilor au fost extrase din 
anuarele meteorologice ale României pentru perioada 1992 -2000.  

Rezultatele valorilor medii anuale ale precipita iilor m surate la sta iile 
meteo Vl deasa, Cluj i Dej au fost interpolate au ajutorul programului Arc-View 
3.2a, valorile finale ale lui R fiind prezentate în figura 2. 

Fig. 2. Factorul de agresivitate pluvial  (R) 
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3. Factorul de erodabilitate al solului (K) 

Factorul de erodabilitate al solului (factorul K) reprezint  o descriere 
cantitativ  a erodabilit ii solului analizat; este o m sur  a susceptibilit ii de 
deta are i antrenare a particulelor de sol. Pentru un tip particular de sol factorul K 
reprezint  indexul erodabilit ii acelui sol comparativ cu tipul de sol considerat 
etalon. Factorul K reflect  faptul c  tipuri diferite de sol sunt erodate diferit în 
condi iile men inerii constante a celorlal i factori care influen eaz  eroziunea (de 
ex. rata de infiltra ie, capacitatea de absorb ie a apei, factorii de relief (LS), 
erozivitatea datorat  precipita iilor, acoperirea cu vegeta ie). Referitor la 
caracteristicile solului, textura a fost identificat  a avea o influen  determinat
asupra factorului K, al i factori importan i fiind structura solului, con inutul de 
materie organic i permeabilitatea.

Valorile factorului de erodabilitate al solului (K) se încadreaz  în general 
între 0,002 i 0,69 (conform Goldman et. al 1986; Mitchel i Bubenzer, 1980 cita i
de Van der Knijff et.al, 2000).  

Pentru evaluarea factorului K sunt utilizate diferite metode: Identificarea 
direct  de pe h r ile pedologice i estimarea acestuia prin calcul matematic func ie
de caracteristicile definitorii ale solului. 

Prima metod  este recomandat  în condi iile existen ei unei baze de date
bine fundamentate, valorile k determinate de c tre autorit ile responsabile fiind 
calculate prin m sur tori riguroase i luarea în considerare a particularit ilor
specifice tipurilor de sol i zonelor studiate. 

În lipsa acestor valori determinate, literatura de specialitate indic  ca 
modalitate de estimare a factorului K, determinarea matematic  pe baz  de 
nomografe (Wischmeier et. al 1971) sau aplicarea rela iilor matematice care au stat 
la baza definirii nomografului. 

K fact = (1,292) [2,1 x 10-6 f 14,1
p  (12 – Pom) + 0,0325 (Sstruc – 2) + 0,025 (fperm – 3)]         (3) 

în care:   

                      fp = Psilt (100 – Pclay)                                                   (4) 

unde: fp – factor de dimensiune al particulelor (adimensional); Pom – procent de 
materie organic  (adimensional); Sstruc – index al structurii solului (adimensional), 
este 1 pentru sol granular foarte fin, 2 pentru sol fin granular, 3 pentru sol cu 
granula ie medie sau grosier , 4 pentru sol masiv sau grosier; fperm – clas  de 
permeabilitate a profilului de sol (adimensional), este 1 pentru infiltra ie foarte 
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sc zut , 2 pentru infiltra ie sc zut , 3 pentru infiltra ie sc zut  pân  la moderat, 4 
pentru infiltra ie moderat , 5 moderat la rapid i 6 infiltra ie rapid ; Pclay – procent 
de argil  (adimensional). 

Metoda de evaluare a factorului K utilizat  în cadrul acestui studiu a fost 
metoda matematic , datele referitoare la caracteristicile fizico-mecanice ale solului 
fiind preluate din literatura de specialitate. Utilizarea acestei metode a fost 
preferat i din dorin a evalu rii pe baze comune a factorului K în vederea 
compar rii rezultatelor cu cele ale altor studii de specialitate. 

Rezultatele calculului factorului K prin metoda matematic  sunt prezentate 
în tabelul urm tor:

Tipul de sol K

cernoziom cambic 0,302201 
cernoziom argilo-iluvial 0,338505 
renzine 0,096046 
pseudorendzine 0,032659 
sol brun argilo-iluvial 0,280282 
sol brun luvic 0,230089 
luvisol albic 0,302715 
sol brun eumezobazic 0,177143 
sol brun acid 0,277440 
sol brun feroiluvial 0,389172 
podzoluri 0,313866 
lacovisti 0,138552 
soluri gleice 0,239365 
soluri pseudogleice 0,289191 
soluri negre de fâna  0,171093 
litosoluri 0,442149 
regosoluri 0,306221 
soluri aluviale 0,392378 
erodisoluri 0,161307 

 Valorile astfel determinate se încadreaz  între limitele generale 
recomandate de literatura de specialitate.  

Rezultatele pentru bazinul Some ul Mic sunt prezentate în figura 3. 
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Fig. 3. Factorul de erodabilitate a solului (K)

4. Factorul de relief (LS) 

Parametrii de relief, lungimea i înclina ia pantei sunt estima i în cadrul 
ecua iei USLE sub forma factorului de relief LS.  

Pentru calculul acestui factor a fost utilizat  rela ia

LS = 1,4 
3,1

0896,0
sin4,0

13,22
sA

        (5) 

unde: As = suprafa a de drenaj (m2 m-1) i  = panta (grade).
Ace ti parametri au fost calcula i utilizând o hart  în format raster cu o 

rezolu ie de 50 m a modelului digital de eleva ie, prin intermediul programului 
ArcInfo (vezi figura 4). 

5. Factorul de utilizare al terenului (C)

În ecua ia USLE, factorul de vegeta ie i utilizare a terenului (C) reprezint
rata de sol erodat de pe terenurile cultivate sau cu utiliz ri definite în compara ie cu 
o utilizare etalon (Wischmeier & Smith, 1978). Valorile lui C depind în principal 
de acoperirea solului cu vegeta ie i stadiul de dezvoltare al acesteia. M suri 
specifice de management (ex. p strarea resturilor vegetale pe sol i alte practici 
agrotehnice) pot s  reduc  cantitatea de sol pierdut  prin eroziune. În unele 
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variante ale ecua iei USLE este prev zut i un factor P care variaz  între 0,1 i 1 
func ie de practicile de management pe terenurile agricole. Pentru acest studiu 
factorul P a fost considerat egal cu 1. 

Valorile factorului C sunt prezentate în literatura de specialitate (Stewart 
et. al.,1975; Novotny & Chesters, 1981) (porumb = 0,30; grâu = 0,38; p une i
fâna  = 0,03; p duri = 0,01 etc.) prezentând varia ii de la autor la autor i în func ie
de practicile de management adoptate.  

În figura 5 este prezentat  harta digital  a factorului C pentru bazinul 
Some ul Mic. 

6. Rezultate i discu ii

Estimarea riscului de eroziune este prezentat  în figura 6. Pentru 
îmbun t irea aspectului vizual rezultatele au fost prezentate pe clase de eroziune. 
Pentru combinarea i analiza informa iilor au fost utilizate opera ii de analiz
spa ial  a datelor, acestea realizându-se în cadrul produselor ArcView (Spatial 
Analyst), ArcInfo (Modulele GRID i TIN). 

Acest studiu este prima încercare de a realiza o hart  a riscului de eroziune 
a solului pentru Bazinul Some ul Mic prin utilizarea model rii matematice pe baza 
modelului USLE. Valorile calculate ale eroziunii solului se refer  numai la 
eroziunea de suprafa  nefiind luate în calcul pierderile de sol datorate proceselor 
de ravena ie i a deplas rilor de mas . Din acest motiv, în unele zone, valorile 
calculate pot fi sub nivelul total de eroziune.  

Prin compararea cu harta scurgerii de aluviuni prezentat  în Atlasul 
Geografic al României, care prezint  pentru bazinul inferior al Some ului Mic 
valori ale scurgerii specifice de aluviuni de circa 70 tone/ha an, rezult  o 
concordan  satisf c toare între rezultatele modelate i cele determinate prin 
m sur tori.

 Considerând c  rata de formare a solului în condi ii naturale este între 2 -12 
tone/ha an (Europe’s Environment, 1996), valorile modelate trag un semnal de alarm
asupra necesit ii imediate de interven ie în scopul limit rii acestui fenomen. 
 Principalele zone supuse riscului de eroziune se afl  situate pe versan ii 
abrup i în zonele cu utilizare a terenurilor ca terenuri arabile. 

Modelul poate aprecia calitativ influen a diferitelor op iuni manageriale 
asupra riscului de eroziune precum i influen a modific rilor climatice.  

În concluzie, harta riscului de eroziune realizat , în ciuda limit rilor
subliniate anterior, ofer  o imagine apropiat  de realitate bazat  pe datele 
disponibile. Modelul poate fi îmbun t it prin utilizarea unei h r i digitale a 
reliefului cu rezolu ie mai mare i includerea datelor zilnice asupra tipului i
cantit ilor de precipita ii precum i a unor h r i de utilizare a terenului mai 
detaliate i în ultim  instan  prin experiment ri în teren în vederea calibr rii i
valid rii pe baze tiin ifice.
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