
 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

161 
 

بر  هاي زیرقشريبا سامانه استحصال آب زار کم بازدهدیم کاربريمدیریت تاثیر اصالح 

   آنکیفیت خاك و تخریب و فرسایش 
 

 6اکبر دارابیو علی 5، هوشنگ جزي 4شاهرخ فاتحی ،3محمد قیطوري، 2محمود عربخدري، 1مسیب حشمتی، 1*یحیی پرویزي

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  ،دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري-*1
 )yparvizi1360@gmail.com( کشاورزي

 يکشاورز یجآموزش و ترو یقات،سازمان تحقدانشیار پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، -2
 یجآموزش و ترو یقات،کرمانشاه، سازمان تحق یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز یقاتمرکز تحق یزداري،حفاظت خاك و آبخ یقاتبخش تحق استادیار -3

 يکشاورز
 يکشاورز یجآموزش و ترو یقات،کرمانشاه، سازمان تحق یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز یقاتمرکز تحق خاك و آب، یقاتبخش تحق استادیار -4

 دکتري، مدیر اجرایی دفتر منارید در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري -5
 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه -6

 
 چکیده 
سا سافر ش  ييباروربارور  یبیبو تخرو تخر  یشیشفر شخاك نا سان  ییخاك نا ساناز عوامل ان صل  ی،ی،از عوامل ان صلا ست. از تبعات اکارکردهاکارکردها  ييبرابرا  یدیدتهدتهد  ترینترینییا ست. از تبعات اي منابع خاك ا   ،،یدهیدهپدپد  ینیني منابع خاك ا
ارتقاء ارتقاء   ييبرابرا  ییاصلاصل  یتیتمحدودمحدود  یمزارهایمزارهادر ددر د  یژهیژهووههبب  ییتنش رطوبتتنش رطوبت  ینینهمچنهمچن  است.است.  یطییطیمحمحیستیستو مشکالت زو مشکالت ز  یدیدتولتول  یفیتیفیتو کو ک  یداريیداريکاهش پاکاهش پا

ــ  ینیندر ادر ا  ييوروربهرهبهره ضاراض ــتفاده از آب  ییارا ــت. اس ستفاده از آباس ست. ا ــريزز  ييهاهاا شريیرقش ــ  ینیناز ااز ا  ینهینهبهبه  ييبرداربرداربهرهبهره  براي  یرق ضاراض ــت که در   ییییهاهاینهینهاز گزاز گز  یکییکی  ییارا ست که در اس ا
ستان ستانا شزاگرسزاگرس  ييهاهاا شن سینینو زمو زم  ییتوپوگرافتوپوگراف  یطیطشراشرا  یلیلبه دلبه دل  ،،ینینن سشنا ش  یابییابیپژوهش با هدف ارزپژوهش با هدف ارز  ینیناا  ..کاربرد قرار داردکاربرد قرار دارد  یتیتدر اولودر اولو  ،،ییشنا شاثربخ   ییاثربخ

سنت  یاتیاتعملعمل سنتسامانه  ستحصال آب  ییسامانه  ستحصال آبا شت   ینینبه کشت باغ مو و بادام و همچنبه کشت باغ مو و بادام و همچن  یمزاریمزاردد  یلیلو تبدو تبد  یرقشريیرقشريزز  ييهاهاا   یلییلیتکمتکم  یاريیاريبا آببا آب  یونجهیونجهکاشت کا
شاه طرح  ینینرزرز  یزیزخاك در حوزه آبخخاك در حوزه آبخ  یفیتیفیتکک  یبیبو تخرو تخر  یشیشخاك و کنترل روند فرساخاك و کنترل روند فرسا  یريیريدر بهبود نفوذپذدر بهبود نفوذپذ ستان کرمان شاه طرحا ستان کرمان و اجراء شد. و اجراء شد.   ریزيریزيا

شد  هايهايویژگیویژگیاز از   برخیبرخی  یابی،یابی،پس از انتخاب محدوده مورد ارزپس از انتخاب محدوده مورد ارزدر این رابطه در این رابطه  شدمحدوده طرح انتخاب  ضع  ههمحدوده طرح انتخاب  ضعشامل و خاك با خاك با   یريیرينفوذپذنفوذپذ  یتیتشامل و
سکیســکدد ضعوضــع  ،،پرمامترپرمامتر  ی ساو فرســا  یبیبتخرتخر  یتیتو شاهد محدوده شــاهد   یزیزو نو ن  یاتیاتدر محدوده عملدر محدوده عمل  یدانییدانیمم  گیريگیريبا اندازهبا اندازه  GLADISخاك با روش خاك با روش   یشیشو فر محدوده 

شگاهشد. در آزماشد. در آزما  گیريگیرياندازهاندازه شگاهی شاهد،  یاتیاتشده در محدوده عملشده در محدوده عمل  آوريآوريخاك جمعخاك جمع  ييهاهادر نمونهدر نمونه  یزیزنن  ی شاهد،و  صوص   هايهايشاخصشاخص  و  صوص بافت، وزن مخ بافت، وزن مخ
نشان داد که شکل نشان داد که شکل   یابییابیارزارز  یجیجشد. نتاشد. نتا  گیريگیرياندازهاندازه  ییکربن آلکربن آل  یرهیرهو ذخو ذخ  ، آهک، اسیدیته، شوري، غلظت عناصر غذایی، آهک، اسیدیته، شوري، غلظت عناصر غذاییاشباعاشباع  دددرصدرص  ي،ي،ظاهرظاهر

سا ساپنهان فر شدن تدر  یعنییعنی  یشیشپنهان فر سته  شدن تدرش سته  شت دانه  یماندنیماندنو باقو باق  یزیزذرات رذرات ر  یجییجیش شت دانهدر سنگر  هايهايدر سنگرشن و  شناخته   یزهیزهشن و  شناخته که تحت عنوان آرمور  که تحت عنوان آرمور 
و هدررفت و هدررفت   یشیششکل از فرساشکل از فرسا  ینینبه حذف ابه حذف ا  ادرادرشده قشده قیادیاد. در بلندمدت احداث سامانه . در بلندمدت احداث سامانه دهددهدییمم  یلیلرا تشکرا تشک  یشیششکل فرساشکل فرسا  ینینمهمترمهمتر  شود،شود،ییمم

س سخاك از  ستمنطقه منطقه   یمايیمايخاك از  ستا سد ز  برداريبرداريبهرهبهره  ین،ین،. همچن. همچنا سامانه  سد زاز  سامانه  صال آب ز  یرزمینییرزمینیاز  ستح صال آب زو ا ستح شر  یریرو ا شرق عالوه بر عالوه بر در محدوده اثر خود، در محدوده اثر خود،   ييق
شاخص شاخصارتقاء کلیه  شته کربن آلی آن)،  هاي کیفیت خاكهاي کیفیت خاكارتقاء کلیه  شته کربن آلی آن)،(از جمله انبا صد  2323  یشیشمنجر به افزامنجر به افزا  (از جمله انبا صددر شده و شده و   خاكخاك  یريیرينفوذپذنفوذپذ  یتیتظرفظرف  ييدر

 . . استاستتن در هکتار مهار کرده تن در هکتار مهار کرده   55//  5656  یزانیزانخاك را به مخاك را به م  یشیشفرسافرسا
 
  : کلیدي هايواژه
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 مقدمه
 Ferencبه نقل از به نقل از   20012001و همکاران و همکاران   Headingدرصد است (درصد است (  11تا تا   00//33  ینینجهان بجهان ب  ييکشاورزکشاورز  ییخاك در اراضخاك در اراض  ييباروربارور  یبیبنرخ رشد تخرنرخ رشد تخر

سی20062006و همکاران، و همکاران،  سی). بررر شده بهها ها ). بررر شده بهنجام  سیلهنجام  سیلهو شان می  UNDP  فائو وفائو و  و شان مین صد  9090کهکه  دهددهدن صددر صه  ازاز  در صهعر شور  خاكخاك  منابعمنابع  عر شورک   درجاتدرجات  بهبه  ک
شت  شکلشکل  بهبه  وو  مختلفمختلف شتبرگ خاك به علت خاك به علت   ييو  بارورو  بارور  یفیتیفیتکک  تخریبتخریب    ).).FAO ، ،2006((  انداندگرفتهگرفته  قرارقرار  شیمیائیشیمیائی  تخریبتخریب  معرضمعرض  دردر  ناپذیريناپذیري  برگ

کارکردهاي منابع خاك در تولید و اکوسیستم کارکردهاي منابع خاك در تولید و اکوسیستم   یدیدعامل تهدعامل تهد  ینینترترییخاك، اصلخاك، اصل  یدیدکاهش پتانسیل تولکاهش پتانسیل تول  ینیننامتناسب است. انامتناسب است. ا  ييکاربرکاربر  یریتیریتمدمد
سو ست. از  سومنطقه ا ست. از  شده در خاك به علت کاهش بارش در طول   یگر،یگر،دد  ييمنطقه ا شده در خاك به علت کاهش بارش در طول کمبود رطوبت ذخیره  صلکمبود رطوبت ذخیره  صلف سب بارندگی،   ف شد و توزیع نامنا سب بارندگی، ر شد و توزیع نامنا ر

 ..استاستمهمی در استقرار پوشش گیاهی و رشد و تولید مهمی در استقرار پوشش گیاهی و رشد و تولید   یتیتمحدودمحدود
صال و بهره   ستح صال و بهرها ستح سطح  ييهاهااز آباز آب  برداريبرداريا سطحباران،  شريو زو ز  ییباران،  شريیرق خاك خاك   یفیتیفیتو ارتقاء کو ارتقاء ک  برداريبرداريدر بهبود بهرهدر بهبود بهره  یديیديکارکرد کلکارکرد کل  تواندتواندییمم  یرق

ــد. حشــمت ــته باش شمتداش شد. ح شته با ــههبب  یقییقی) تحق) تحق13961396و همکاران (و همکاران (  ییدا سمنظور بررس شکباران در کنترل روند خشــک  یریرسطوح آبگســطوح آبگ  یریرتاثتاث  ییمنظور برر بلوط در بلوط در   یدگییدگیباران در کنترل روند خ
شان دادند که اعمال تنشـان دادند که اعمال ت  ااههننزاگرس انجام دادند. آزاگرس انجام دادند. آ  ييهاهاجنگلجنگل شکبانکت + قرق بعد از سـه سـال، موجب کاهش خشـک  یماریمارن سال، موجب کاهش خ سه  و و   یهیهپاپا  37  یدگییدگیبانکت + قرق بعد از 

 ..شدشدشاهد) شاهد)   یماریماربا تبا ت  یسهیسهدر هکتار (در مقادر هکتار (در مقا  یهیهپاپا  19  یايیاياحاح
شتابنده تخر  ییجهانجهان  هايهايیابییابیارزارز  نتایجنتایج شانگر روند  شتابنده تخرن شانگر روند  ش  یبیبن شخاك نا سان  ییخاك نا ساناز عوامل ان سعه   ييهاهادر کشوردر کشور  یژهیژهووههبب  ییاز عوامل ان سعه در حال تو   یرانیراناا  نظیرنظیردر حال تو

ست. اثرات ا ست. اثرات اا ست.  یب،یب،تخرتخر  ینینا سترده ا سیار متعدد و گ ست.ب سترده ا سیار متعدد و گ س  ب سب شکال ا  یاريیاريب شکال ااز ا شده   یبیبتخرتخر  ینیناز ا شده شناخته  سا  هايهايشکلشکل  یریرنظنظ((شناخته  شکار فر ساآ شکار فر   یشیشآ
ساختمان خاك، ساختمان خاك،   یبیبتخرتخر  یم،یم،تراکم و تحکتراکم و تحک  یریرخاك نظخاك نظ  یبیبصورت اشکال پنهان تخرصورت اشکال پنهان تخرههدر کشور ما بدر کشور ما ب  یژهیژهووههبب  ااههاز آناز آن  یاريیارياست. اما بساست. اما بس  ))خاكخاك
ــت. نتا  یبیبترکترک  ییرییرتغتغ  یایا  ييو نابودو نابود  یولوژیکییولوژیکیبب  یبیبتخرتخر  یزیزو نو ن  ییکربنکربن  یریرااو ذخو ذخ  ییماده آلماده آل  یبیبتخرتخر ست. نتافلور و فون خاك اس ــور ن  یجیجفلور و فون خاك ا ــطح کش شور ندر س سطح ک   یزیزدر 
ـــت  ینینهمهم  یدیدمومو ستروند اس ـــو13941394  یمیان،یمیان،و کوچ و مقو کوچ و مق  13841384  یان،یان،(مهد(مهد  روند ا سو). از س   یریرنظنظ  ییو حفاظتو حفاظت  یایییاییاحاح  یریتیریتمدمد  یاتیاتنقش عملنقش عمل  یگر،یگر،دد  يي). از 

  یبیبشده تخرشده تخریادیاددر کنترل صور در کنترل صور   ی،ی،ها در توسعه کشت محصوالت زراعها در توسعه کشت محصوالت زراعو کاربرد آنو کاربرد آن  یرقشريیرقشريو زو ز  ییسطحسطح  ييهاهااز آباز آب  برداريبردارياستحصال و بهرهاستحصال و بهره
خاك وجود خاك وجود   یبیبو پنهان تخرو پنهان تخر  یدایدااز اشکال پاز اشکال پ  یحییحیصحصح  یریرکرمانشاه تصوکرمانشاه تصو  نندر استادر استا  یژهیژه. فعالً در سطح کشور و به و. فعالً در سطح کشور و به ویستیستقابل انکار نقابل انکار ن  یزیزخاك نخاك ن

 ..یستیستما روشن نما روشن ن  ييروند براروند برا  ینینرل ارل اشده در کنتشده در کنتیادیاد  یریتییریتیمدمد  یاتیاتعملعمل  یلیلو پتانسو پتانس  یریرتاثتاث  ییچگونگچگونگ  ،،ینینندارد. همچنندارد. همچن
آن آن   ییاز عرصه اراضاز عرصه اراضتولید تولید توقع توقع   ،،استاناستان  ییو توپوگرافو توپوگراف  یمائییمائیاکوکلاکوکل  یطیط. شرا. شرااستاستهاي مهم کشاورزي کشور هاي مهم کشاورزي کشور کرمانشاه یکی از قطبکرمانشاه یکی از قطب  استاناستان

ــرابردبردییرا باال مرا باال م شرا. اما در ش ــتابنده اقل  ییراتییراتپس از بروز تغپس از بروز تغ  یژهیژهووههو بو ب  ییکنونکنون  یطیط. اما در  تنش تنش   یت،یت،ظرفظرف  ینینبه ابه ا  یلیلنن  ييبرابرا  یتیتمحدودمحدود  مهمترینمهمترین  یمی،یمی،شتابنده اقلش
شا  ییفصل رشد و گلدهفصل رشد و گلده  یکیکدر پدر پ  یژهیژهووههها بها بزمانزمان  ییدر برخدر برخ  ییرطوبترطوبت  یتیتو محدودو محدود  ییخشکخشک ست.  شاا ست.  سزاوار رفع ا  ييراهکارراهکار  یدیدا سزاوار رفع اکه    یتیتمحدودمحدود  ینینکه 

  به دلیلبه دلیل  ي،ي،کاربرکاربر  تنوعتنوعبا داشتن با داشتن   ینینرزرز  یزیزباشد. حوزه آبخباشد. حوزه آبخ  یرقشريیرقشريو زو ز  ییسطحسطح  ييهاهااز آباز آب  برداريبردارياستحصال و بهرهاستحصال و بهره  ييهاهاباشد، احداث سامانهباشد، احداث سامانه
خاك (فرسایش فیزیکی و حاصلخیزي و سایر اشکال خاك (فرسایش فیزیکی و حاصلخیزي و سایر اشکال   یبیبتخرتخر  ییبحرانبحران  یطیطشراشرا  یجادیجادمنجر به امنجر به ا  آنآن  ییبر عرصه اراضبر عرصه اراضحاکم حاکم   یحیحناصحناصح  تتیرییریمدمد

 خاك شده است. خاك شده است.   ییکربن  آلکربن  آل  یریرو انهدام ذخاو انهدام ذخا  تخریب خاك)تخریب خاك)
منظور استحصال منظور استحصال ههاستان کرمانشاه باستان کرمانشاه ب  یعییعیمنابع طبمنابع طب  ييهاهاچه به صورت سنتی و چه به صورت نوین در عرصهچه به صورت سنتی و چه به صورت نوین در عرصه  ییمتنوعمتنوع  یریتییریتیمدمد  عملیاتعملیات

صف، اثرات االوصــف، اثرات ا. مع. معشودشــودییمنابع آب و خاك اعمال ممنابع آب و خاك اعمال م  ینیناز ااز ا  ینهینهبهبه  برداريبردارياب و بهرهاب و بهره   یزیزآن و نآن و ن  یبیبتخرتخر  یزیزخاك و نخاك و ن  یفیتیفیتدر کدر ک  یاتیاتعملعمل  ینینالو
  یجادیجادو او ا  شريشريیرقیرقزز  ييهاهااستحصال آباستحصال آب  یریتییریتیمدمد  یاتیاتاثر عملاثر عمل  ییمطالعه نشده است. هدف مطالعه حاضر بررسمطالعه نشده است. هدف مطالعه حاضر بررس  ك،ك،خاخا  ییکربن الکربن ال  یریرذخاذخا  یتیتکمکم

شاه بر کنترل تخراســتان کرمانشــاه بر کنترل تخر  ینینرزرزه ه ضضــحوحوباغ و زراعت در باغ و زراعت در  ستان کرمان شت کشــت   یاتیاتعملعمل  ینینخاك بود. در محدوده اثر اخاك بود. در محدوده اثر ا  یفیتیفیتو بهبود کو بهبود ک  یبیبا و و   یونجهیونجهک
بخش چون بخش چون   ینین. در ا. در اگرفتگرفتقرار قرار   یابییابیمورد ارزمورد ارز  یبیبخاك و کنترل تخرخاك و کنترل تخر  ييآن بر بارورآن بر بارور  تتمطالعه اثرامطالعه اثرا  ینینبود که در ابود که در ا  یرفتهیرفتهاحداث باغ صورت پذاحداث باغ صورت پذ

 . . اطراف در نظر گرفته شداطراف در نظر گرفته شد  یمزاریمزارمنطقه شاهد دمنطقه شاهد د  ،،یرفتیرفتکم بازده صورت پذکم بازده صورت پذ  هايهايیمزاریمزاردر محدوده ددر محدوده د  یاتیاتعملعمل
 

  هامواد و روش
سعت    سعت حوزه آبخیز رزین  با و شاه در محدوده   1468814688حوزه آبخیز رزین  با و ستان کرمان شمال ا شاه در محدوده هکتار در  ستان کرمان شمال ا     شرقیشرقی  طولطول  4747°°  1212́´  4343""    تاتا  4747°°  0101́´  4545""هکتار در 

ست  شدهشده  واقعواقع  شمالیشمالی  عرضعرض  3434°°  4242́´  2727""  تاتا    °°3434  3434́´  3434"" ستا میزان بارندگی میزان بارندگی   وو  گرادگرادسانتیسانتی  درجهدرجه  1111//44  هواهوا  سالیانهسالیانه  دمايدماي  میانگینمیانگین. . ا
سططور متوســطسالیانه بهســالیانه به سمتاســیلییلیمم  588588//55  طور متو ساس طبقهاســاس طبقه  ت. نوع اقلیم منطقه برت. نوع اقلیم منطقه برمتا ساس بندي دومارتن اصــالح شــده خیلی مرطوب و براســاس ا شده خیلی مرطوب و برا صالح  بندي دومارتن ا

شبندي آمبرژه، نیمهبندي آمبرژه، نیمهطبقهطبقه ست.  سرد ا شمرطوب  ست.  سرد ا سط حوزه   یبیبمرطوب  سط حوزه متو صد و ارتفاع مت  77//0909متو صد و ارتفاع متدر سط وزندر سط وزنو ست.  17071707حوزه حوزه   ییو ست.متر ا کاربري کاربري   متر ا
ضی  ضی ارا شاورزي، باغ، جنگل، مرتع و بیرون  حوزه آبخیزحوزه آبخیزارا شاورزي، باغ، جنگل، مرتع و بیرونشامل ک ست. محدوده مورد   دگیدگیززسنگی و مخلوط بیرونسنگی و مخلوط بیرونزدگیزدگیشامل ک ست. محدوده مورد سنگی و جنگل ا سنگی و جنگل ا
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ستا  یمزارهايیمزارهاياز داز د  ييهکتارهکتار  چهارچهارمحدوده محدوده   یابییابیارزارز ستارو شانپپ  ييرو شانیرکا سد ز  یرکا سد زبود که با احداث  صال آب ز  یرزمینییرزمینیبود که با احداث  ستح صال آب زو ا ستح شريو ا شريیرق صورت صورت به به   یرق
 ..محدوده مورد نظر نشان داده شده استمحدوده مورد نظر نشان داده شده است  11  در شکلدر شکل  ..بودبود  یافتهیافته  ييکاربرکاربر  ییرییرو باغ تغو باغ تغ  یونجهیونجهکشت کشت 

 
 یابیمورد ارز یرزمینیسد ز یتاز موقع یینما -1 شکل

 يبردارنمونه
سا  هايهايیشیشو آزماو آزما  برداريبردارينمونهنمونه ساخاك در محدوده  شاهد در مجاورت عمل  ییمطالعاتمطالعات  یتیتخاك در محدوده  شد. نقاط  شاهد انجام  شاهد در مجاورت عملو  شد. نقاط  شاهد انجام  و داراي و داراي   ییانتخابانتخاب  یاتیاتو 

  هايهايیهیههاي خاك از الهاي خاك از الحفر و نمونهحفر و نمونه  یلیلپروفپروف  ،،و شاهدو شاهد  یابییابیمورد ارزمورد ارز  یاتیاتهاي توپوگرافی و خاك نسبتا یکسان با آن بود. در عرصه عملهاي توپوگرافی و خاك نسبتا یکسان با آن بود. در عرصه عملژگیژگیویوی
با روش ترانسکت و پالت ضمن تعیین نمودن با روش ترانسکت و پالت ضمن تعیین نمودن   ييبرداربردارنخورده برداشته شد. در زمان نمونهنخورده برداشته شد. در زمان نمونهخورده و دستخورده و دستروش دستروش دست  دودومختلف خاك به مختلف خاك به 

 شد.  شد.    یینیینتعتع  ییمترمربعمترمربع  یکیک  ييهاهاخاك در محدوده پالتخاك در محدوده پالت  یوفیزیکییوفیزیکیبب  ييهاهاشاخصشاخص  یاهی،یاهی،هاي پوششی گهاي پوششی گترکیب و تیپترکیب و تیپ
  یییییمیایمیاشش  یزیکی،یزیکی،فف  ييهاهاشاخصشاخصخاك خاك   یفیتیفیتکک  ييهاهاخاك و بهبود شاخصخاك و بهبود شاخص  یبیبدر کنترل تخردر کنترل تخر  یابییابیمورد ارزمورد ارز  یاتیاتاثر عملاثر عمل  ییمنظور بررسمنظور بررس  بهبه

ــاخص  یفیتیفیتو کو ک  يي) بارور) باروریوفیزیکییوفیزیکی(ب(بیولوژیکییولوژیکیو بو ب شاخصخاك و ش ــا  یبیبتخرتخر  ييهاهاخاك و  ساخاك و فرس ــاهد به   ييکارکار  ييهاهاخاك در واحدخاك در واحد  یشیشخاك و فر شاهد به و مناطق ش و مناطق 
  یاتیاتدر محدوده اثر عملدر محدوده اثر عمل  ی،ی،کارشناسکارشناس  یابییابیخاك با روش ارزخاك با روش ارز  یبیبو تخرو تخر  یفیتیفیتکک  ييهاهاشاخصشاخص  یازدهییازدهیو  امتو  امت  رسیرسی، با بر، با بر  GLADIS  کمک روشکمک روش

  یزیکییزیکیفف  ييهاهاثبت شاخصثبت شاخص  یدانی،یدانی،مم  یاتیات). در مرحله عمل). در مرحله عمل20102010و همکاران، و همکاران،   McDonaghو و   20082008و همکاران، و همکاران،   Liniger. (. (شدشدو شاهد انجام و شاهد انجام 
  ييهاهاشاخصشاخص  يياامزرعهمزرعه  یابییابیاز روش ارزاز روش ارز  ،،هاهایريیرياندازه گاندازه گ  ینیناا  ييخاك انجام شد. براخاك انجام شد. برا  ختمانختمانساسا  یابییابیکراست و ارزکراست و ارز  یایا  ییسله سطحسله سطح  یتیتوضعوضع  یریرنظنظ

ستفاده ) اســتفاده 20132013و همکاران، و همکاران،    Nachtergaele  20112011و همکاران، و همکاران،   LADA  ))Nachtergaeleسط برنامه ســط برنامه شده توشــده تو  خاك ارائهخاك ارائه  ييو بارورو بارور  یبیبتخرتخر ) ا
 شد. شد. 

شبرگ تهیه و به آزمادر انبارش کربن نمونهدر انبارش کربن نمونه  یابییابیمورد ارزمورد ارز  یاتیاتاثرات عملاثرات عمل  یینیینمنظور تعمنظور تع  بهبه شبرگ تهیه و به آزماهاي خاك، بیوماس و ال شگاههاي خاك، بیوماس و ال شگاهی شد.   ی شد. منتقل  منتقل 
شگاهدر آزمادر آزما شگاهی شهتاج پوشش و رتاج پوشش و ر  یوماسیوماسبب  ی شد. ب  ییوزنوزن  یانگینیانگینبه روش مبه روش م  یشهی سبه  شد. بمحا سبه  ساس رابطه تاج پوشش و   ییدرختدرخت  هايهايگونهگونه  یوماسیوماسمحا ساس رابطه تاج پوشش و بر ا بر ا

موجود در موجود در   هايهايگونهگونه  یشهیشهرر  یریراز شواهد موجود در منطقه (نظاز شواهد موجود در منطقه (نظ  برداريبرداريبا انجام نمونهبا انجام نمونه  یشهیشهرر  یوماسیوماسبب  ،،ینین. همچن. همچنشودشودییزده مزده م  ینینتخمتخم  یوماسیوماسبب
شه شهتران صه طرح) تخم  هايهايتران صه طرح) تخمواقع در عر شد. به  ینینواقع در عر شد. بهزده  شبرگ، شده در اندامشده در اندام  یرهیرهبن ذخبن ذخمنظور تعیین مقدار کرمنظور تعیین مقدار کر  زده  شبرگ، هاي هوایی، زیرزمینی و ال هاي هوایی، زیرزمینی و ال
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) ) Csخاك (خاك (  ییکربن آلکربن آل  یرهیرهدست آمد. ذخدست آمد. ذخ  ) به) به13871387و همکاران و همکاران   ييبه نقل از عبدبه نقل از عبدMcDichen،،  19971997میزان ماده آلی گیاه با روش احتراق (میزان ماده آلی گیاه با روش احتراق (
شتن مقدار کربن آلبا داشــتن مقدار کربن آل  یزیزو در هکتار نو در هکتار ن  یهیههر الهر ال صوص ظاهر) و جرم مخصــوص ظاهرdخاك در عمق (خاك در عمق (  ییبا دا ستفاده از رابطه ، با اســتفاده از رابطه يي) و جرم مخ شد محاســبه شــد   یکیک، با ا سبه  محا

 ).).13891389پرویزي و همکاران، پرویزي و همکاران، ((
Cs= 10000×%SOC×Bd×d      ))11((  

سب ککربن بر حســب ک  یرهیره: ذخ: ذخCs    ،،در آندر آن  کهکه صوص ظاهر: جرم مخصــوص ظاهرBdمورد نظر، مورد نظر،   یهیهالال  ييتن در هکتار براتن در هکتار برا  یایادر مترمربع در مترمربع   یلوگرمیلوگرمکربن بر ح خاك خاك   يي: جرم مخ
 . . استاستبر حسب متر بر حسب متر   یهیه: عمق ال: عمق الdمورد نظر و مورد نظر و   یهیهخاك الخاك ال  یی%: درصد کربن آل%: درصد کربن آلSOCمورد نظر بر حسب تن در مترمکعب، مورد نظر بر حسب تن در مترمکعب،   یهیهالال

ــاخص نفوذپذ  یینیینتعتع  ييبرابرا  ،،همچنینهمچنین ــنج به روش اندازه  یريیريشاخص نفوذپذش ــتگاه نفوذس سنج به روش اندازهآب در خاك از دس ستگاه نفوذ ــد. د  يياامزرعهمزرعه  یريیريگگآب در خاك از د ــتفاده ش شد. داس ستفاده    یگریگرا
شگاهیآزماآزما  ييهاهابا کمک روشبا کمک روش  یوفیزیکییوفیزیکیبب  ييهاهاشاخصشاخص شگاهیی شامل بافت خاك، مقادشاخصشاخص  ینینشد. اشد. ا  یینیینتعتع  ی شامل بافت خاك، مقادها  ، ،  CECخاك، خاك،   ییآلآل  کربنکربن  یریرها 

ESPیریر، مقاد، مقاد  NPK  صر غذائو عناصـــر غذائ صکم مصـــ  ییو عنا صوص ظاهر، جرم مخصـــوص ظاهرECو و   pHآهک، بافت، آهک، بافت،   رف،رف،کم م   یداريیداريپاپا  هايهايشاخصشـــاخص  ینینو همچنو همچن  يي، جرم مخ
 ددبوبو  هاهاخاکدانهخاکدانه

 
  نتایج و بحث

  ییسله سطحسله سطح  یلیلاعم از تشکاعم از تشک  یبیبتخرتخر  ييهاهاشاخصشاخص  یهیهکلکل  یتیتپرداخت. کمپرداخت. کم  یمیمخاك خواهخاك خواه  یشیشو فرساو فرسا  یبیبتخرتخر  یتیتوضعوضع  ییدر ابتدا به بررسدر ابتدا به بررس
سا  یایا ست، فر ساکرا ست، فر ش  ییسطحسطح  یشیشکرا شاعم از  سا  یاريیاريششینینو بو ب  یاريیارياعم از  ساو  شهود تخر  یریرو  شکال م شهود تخرا شکال م صفر بود.   ييکارکاریونجهیونجهدر محدوده در محدوده   یبیبا صفر بود. و باغ در حد  و باغ در حد 
شک  ،،اطرافاطراف  هايهايیمزاریمزاردر ددر د  ییولول شکت س  یلیلت سکرا سا  ییسطحسطح  تتکرا ساو فر ش  ییسطحسطح  یشیشو فر شاعم از  شهود و قابل اندازه  یاريیاريششینینو بو ب  یاريیارياعم از  شهود و قابل اندازهم بود. در بود. در   یريیريگگم

ست. همانگونه که از ارقام جدول پشاخصشاخص  ینیناا  یتیتکمکم  ))11((جدول جدول  شده ا شان داده  ست. همانگونه که از ارقام جدول پها ن شده ا شان داده  ستها ن ستیدا سا  ،،اطرافاطراف  هايهايیمزاریمزاردر محدوده ددر محدوده د  یدا سافر   یشیشفر
ــطح ــت. در حال  55//5656  یزانیزانبه مبه م  on siteمنجر به تلفات منجر به تلفات   ییسطحس ــده اس ست. در حالتن خاك در هکتار ش شده ا ــت   ییباغ حتباغ حت  یایا  یونجهیونجهکه در محدوده که در محدوده   ییتن خاك در هکتار  ست کراس کرا

 هم مشاهده نشد.هم مشاهده نشد.  ییسطحسطح

 
  ییبرخبرخ  ))22((است. در جدول است. در جدول   ییبررسبررس  یانیانشاشا  یفیتیفیتکک  یزیکییزیکیو فو ف  یمیایییمیاییشش  ييهاهاخاك، شاخصخاك، شاخص  ييو بارورو بارور  یفیتیفیتکک  ييهاهاشاخصشاخص  یگریگرنظر دنظر د  ازاز

شیمیاییفف  هايهايیژگییژگیوو شیمیایییزیکو شاهد د  هايهايیلیلخاك پروفخاك پروف  یزیکو شده در دو محدوده طرح و  شاهد دحفر  شده در دو محدوده طرح و  سهمقامقا  یمزاریمزارحفر  سهی ست. همانگونه که از ارقام   ی ست. همانگونه که از ارقام شده ا شده ا
ستا ا یدیدجدول پجدول پ  ینیناا ستا شیزییزیفف  ييهاهاشاخصشاخص  ا شکو سفر قابل جذب نبودهنبوده  یاتیاتعملعمل  ینیناا  یریرخاك چندان تحت تاثخاك چندان تحت تاث  یمیایییمیاییکو ستثناء ف سفر قابل جذب اند. تنها مورد ا ستثناء ف اند. تنها مورد ا

به به   هاهایمزاریمزارامر آن است که در دامر آن است که در د  ینیناا  یلیل. دل. دلاستاست  یاتیاتدو و سه برابر منطقه عملدو و سه برابر منطقه عمل  یبیببه ترتبه ترت  ییو تحتانو تحتان  ییو در خاك سطحو در خاك سطح  یمزاریمزاراست که در داست که در د
سفره و انبارش باق  یلیلدلدل ساالنه کود ف سفره و انبارش باقکاربرد  ساالنه کود ف صرف  9090تا تا   8080  ینینساالنه بساالنه بکه که   آن،آن،  یماندهیماندهکاربرد  صد کود م صرفدر صد کود م ست، کم  ییدر ست، کما سفر قابل جذب   یتیتا سفر قابل جذب ف ف

ست. همچن  یافتهیافته  یشیشافزاافزا ست. همچنا صه پروژه تقر  ،،ینینا صه پروژه تقرمنگنر قابل جذب در عر ست. بق  یمزاریمزاردو برابر ددو برابر د  یبایبامنگنر قابل جذب در عر ست. بقا خاك خاك   ییکربن آلکربن آل  یتیتموارد از جمله کمموارد از جمله کم  یهیها
 .تفاوت محسوس ندارندتفاوت محسوس ندارند

سی  صفحه  باباکه که ((نفوذ نفوذ   یتیتظرفظرف  یریرمقادمقادبرر سنج  صفحهنفوذ سنج  صه عمل  يياانفوذ صه عملدر عر شاهد د  یاتیاتدر عر شاهد دو  شد)،یمزار اندازهیمزار اندازهو  شد)،گیري  شان از کاهش ظرف  گیري  شان از کاهش ظرفن   یتیتن
شاهد د سبت به مناطق  شاهد دنفوذ ن سبت به مناطق  شد  ،،امرامر  ینیناا  یلیلبود. دلبود. دل  یمزاریمزارنفوذ ن شددرز و ترك  شاهد د  یدیددرز و ترك  شاهد ددر محدوده  شت   یاريیاريآبآب  یاتیاتعملعمل  ،،بود. بعالوهبود. بعالوه  یمزاریمزاردر محدوده  شت و ک و ک

 . . شودشودییخاك مخاك م  یینهائنهائنفوذ نفوذ   یتیتو کاهش ظرفو کاهش ظرف  یینییینیپاپا  یهیهبه البه ال  یزیزمتراکم باعث شسته شدن و حرکت ذرات رمتراکم باعث شسته شدن و حرکت ذرات ر
 
 

 کاري طرح و شاهد دیمزاررسایش در محدوده باغ و یونجهوضعیت کراست سطحی و ف -1 جدول

 شکل تخریب
 

 عملیات

 کراست
 سطح) ٪( 

 شیاريفرسایش بین
)ton/ha( 

 فرسایش شیاري

 تراکم شیار
)2m/100m( 

 عمق× عرض
  (cm) 

 فرسایش
(ton/ha) 

 0 0 0 0 0 ها شدهدیمزار ر
 46/3 10×2/4 7 1/2 40 دیمزار شاهد
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ـــهو رو ر  ییییهواهوا  تودهتودهييمقدار زمقدار ز  یريیريگگاندازهاندازه  برايبراي شهیش ـــکل  ییکوچک مربعکوچک مربع  ييهاهااز کوادراتاز کوادرات  یونجهیونجه  ی ـــانت  2020**  2020  شکلش   2020به تعداد به تعداد   متريمتريییسانتس

شت گ شد. ک ستفاده  شت گکوادرات ا شد. ک ستفاده  ساله مانند   ييااعلوفهعلوفه  یاهانیاهانکوادرات ا ساله مانند چند شار چرا برییمم  یونجهیونجهچند شار چرا برتواند ف منطقه را کاهش دهد و با منطقه را کاهش دهد و با   هايهايمراتع و جنگلمراتع و جنگل  تواند ف
سب  یطیطشراشرا  ،،یتروژنیتروژنکننده نکننده ن  یتیتتثبتثب  هايهايييباکترباکتر  ييو داراو دارا  ييقوقو  هايهايیشهیشهرر سبمنا ستفاده از کودها  ييبرابرا  ییمنا ستفاده از کودهاتکامل خاك و کاهش ا را را   یمیایییمیاییشش  ييتکامل خاك و کاهش ا

کاهش کاهش   یزي،یزي،حاصلخحاصلخ  یشیشو حفاظت خاك، افزاو حفاظت خاك، افزا  یشیشمنجر به کنترل فرسامنجر به کنترل فرسا) ) یونجهیونجهچند ساله (چند ساله (  ايايعلوفهعلوفه  یاهانیاهانکشت گکشت گ  ینین. همچن. همچنیدیدفراهم نمافراهم نما
  ييبهبود معاش و درآمد خانوارهابهبود معاش و درآمد خانوارها  یتیتاز آن و در نهااز آن و در نها  ییکربن ناشکربن ناش  یبیبو ترسو ترس  یاهییاهیگگ  یتودهیتودهزز  یشیشآب در خاك،  افزاآب در خاك،  افزا  یزیريیزیرينفوذنفوذ  یشیشرواناب، افزارواناب، افزا

شد. بنابراکشــاورزان خواهد شــد. بنابرا شاورزان خواهد  شت غالت در حوزهکشــت علوفه با کشــت غالت در حوزه  یگزینییگزینیجاجا  ین،ین،ک شت علوفه با ک سبراهکار مناســب  ،،یزیزآبخآبخ  هايهايک و و   یداریدارپاپا  برداريبرداريبهرهبهره  ييبرابرا  ییراهکار منا
 باشد. باشد. ییمم  یزیزجامع حوزه آبخجامع حوزه آبخ  یریتیریتمدمد

سهمقامقا  ))33((جدول جدول   دردر سهی شت   یانیانمم  ايايی شت ک شت گندم از د  یونجهیونجهک شت گندم از دبا ک شش گييزز  یدیدتولتول  یدگاهیدگاهبا ک شش گتوده پو س  یاهییاهیتوده پو سو مقدار تر شش   یبیبو مقدار تر شش کربن پو کربن پو
ست. تول  یاهییاهیگگ شده ا ست. تولانجام  شده ا سه چ  یلوگرمیلوگرمکک  85008500  ییییهواهوا  تودهتودهييزز  یدیدانجام  سه چدر  شکل   یدیداز دو برابر تولاز دو برابر تول  یشیشبب  یونجهیونجه  ینیندر  ست. در  شکل غالت ا ست. در  سه سه   ))22((غالت ا

شت  شت ک س  تودهتودهييزز  یدیداه تولاه تولیدگیدگاز داز د  ییو آبو آب  یمیمگندم دگندم د  ی،ی،آبآب  یونجهیونجهک سو تر شش گ  یبیبو تر شش گکربن پو سهمقامقا  یاهییاهیکربن پو سهی و همکاران و همکاران   Yao  مطالعاتمطالعات. . انداندشدهشده  ی
شان م  ینین) در چ) در چ20142014(( شان من ض  یلیلتبدتبد  یایییاییاحاح  یاتیاتدهد که عملدهد که عملیین ضارا س  ییزراعزراع  ییارا شت علوفه بر مقدار تر سکم بازده به ک شت علوفه بر مقدار تر اثر اثر   ،،یتروژنیتروژنکربن و نکربن و ن  یبیبکم بازده به ک

 ..استاستاثر وابسته به نوع بافت خاك اثر وابسته به نوع بافت خاك   ینیناا  یتیتمثبت دارد که کممثبت دارد که کم
 

 یابیمختلف کشت در محدوده سامانه مورد ارز یاتدر عمل یاهیکربن پوشش گ یبو ترس تودهيز یدتول -2شکل
 
 

 شیمیایی خاك منطقه طرح و شاهد دیمزار هاي فیزیکی وویژگی -2 جدول

 تیمار
عمق 
(cm) 

TNV 
% 

Ec 
dS/m pH C.E,C 

me/100gr 
P 

mg/kg 
K 

mg/kg 
O.C 
% 

Mn 
mg/kg 

Fe 
mg/kg 

Zn 
mg/kg 

CU 
mg/kg 

Sand 
% 

SiLt 
% 

Clay 
% 

Bd 
(gr/cm3) 

 نفوذپذیري
(cm 

min-1) 
SQI 

0-25 طرح  8/20  3/1  1/7  26 11 560 7/1  23 4/5  86/0  3/1  15 4/56  6/28  2/1  188/0  5/36  
25-50 طرح  22 47/0  26/7  4/27  3 260 95/0  2/10  44/7  08/1  16/2  11 4/46  6/42  14/1  -- -- 

شاهد 
 دیمزار

25-0  6/3  64/0  29/7  6/19  23 600 68/1  8/19  12/4  24/1  9/0  25 4/50  6/24  23/1  230/0  27 

شاهد 
 دیمزار

50-25  8/31  59/0  46/7  20 6/9  520 02/1  6/8  52/2  02/1  22/1  17 55,6 4/27  1/1  -- -- 

ر)
کتا

 ھ
در

رم 
وگ

کیل
ی(

اھ
 گی

ش
وش

ن پ
رب

ب ک
سی

تر
و 

ده 
تو

زی
ید 

ول
 ت



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

166 
 

 کاري و کشت شاهد گندمتوده و ترسیب کربن یونجهتولید زيهاي مقادیر شاخص -3 جدول

 کشت
 ارتفاع تراکم

متوسط تولید 
 هوایی

 بیومس
ضریب 
 تبدیل

کربن ترسیب 
 هوایی پوشش

 بیومس
 پالت

توده زي
 ریشه

ضریب 
 تبدیل

کربن  ذخیره
 ریشه

 تودهزي
 کل

کربن  ذخیره
 تودهزي کل

% cm gr kg/ha  kg/ha gr kg/ha  kg/ha kg/ha kg/ha 

24/14 40 95 یونجه  8500 48/0  4080 84/16  4210 47/0  7/1978  12710 7/6058  

4/8 55 60 گندم دیم  2100 48/0  971 3,2 805 47/0  372 2905 1343 

 
  و پیشنهادها گیرينتیجه

) به تفصیل 1389پرویزي و همکاران (اثر مدیریت کاربري بر ارتقاء کیفیت خاك و بهبود ذخایر کربن آلی آن توسط محققینی نظیر 
 یونجه يکاربه کشت علوفهو تبدیل آن  یمزارد يکاربر مورد مداقه قرار گرفته است. در این پژوهش نیز مشخص شد که اصالح مدیریت

و ارتقاء  یشو فرسا یبخاك، کنترل تخر يبارور يهادر شاخص يبهبود یشترینمنجر به ب هاي زیر قشري،با استفاده از استحصال آب
س یتظرف س  یبتر شان داد که با تغ یکربن بود. در مجموع برر ه ، بهاکاري در آنعلوفهبازده و کم هايیمزارد يکاربر ییراعداد و ارقام ن

ـــط وزن حدود یاندر حوزه در م توانیم یطور متوس ـــ 3/22مدت  تار ترس ـــاد یارمعاگر نمود.  یبتن کربن در هک و  يارزش اقتص
 ياقتصاد گذاريزشار يرا به عنوان مبنا برا ،)Lal )2008ارائه شده توسط  ،یبیهر تن کربن ترس يدالر برا 200معادل  یطیمحیستز

س صه د یبکربن قابل تر س ین. بر ادهیمیبازده حوزه قرار مکم یمزارهايدر عر صه یبیمبنا، ارزش کربن تر  یاد يهادر هر هکتار از عر
محصوالت نخود و گندم  یمکاشت د یگر،د يساله خواهد بود. از سو 10بازه  یکدالر در هکتار در  25000تا حداکثر   4500 ینشده ب

سط حدود دو تن ب هب یمد صاد یدتول یوماسطور متو سط معادل ه ناخالص آن ب يخواهد نمود که ارزش اقت سال  635طور متو دالر در 
ساس عرف و تعرفه یدتول ینهخواهد بود. با احتساب هز  يدالر برا 170طور متوسطه موجود در عرصه ب يهاو نهاده یخدمات يهاکه بر ا

 ،ینهمچن خواهد بود. آلیدها یطدالر در ســـال در شـــرا 465معادل  یمب درآمد خالص کشـــت دیترت ینخواهد بود. بد یمهر هکتار د
صه ینا يکارنهال سا یب،در کنترل روند تخر یموفق هايالگو هاعر سته بودند ا يو بهبود بارور یشفر ها را شاخص ینخاك بودند و توان

 5/15 یبخاك، ترس يبارور یحوزه عالوه بر توانبخش یفضع يمزارهایبهبود بخشند. اثر احداث باغات در مراتع و د یزيبه صورت متما
 . . باغات بوده است. ینتن کربن در هکتار در عرصه ا 5/30تا 

 
  قدردانی و تشکر

 ها، مراتع و آبخیزداري موجب سپاسگزاري و تقدیر فراوان استالمللی منارید در سازمان جنگلحمایت مالی دفتر پروژه بین
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