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 چکیده

نونهم اکنـون  خاكخاك  وو  آبآب  پیرو آن هدررويپیرو آن هدرروي  وو  خاكخاك  اراضی، فرسایشاراضی، فرسایش  تخریبتخریب ضالتمهمتـرین مشـکالت و معضـالت  ازاز  هم اک شکالت و مع ترین م ضیاراضـی  مهم ستثنیاتمسـتثنیات  ارا   وو  م
هم میهاي داراي خاك این وضـع بـدتر هـم میاست که با افزایش شیب در دامنهاست که با افزایش شیب در دامنه  بازدهبازدهکمکم  ملیملی  اراضیاراضی بدتر  ضع  کارگیريگـردد. بنـابراین بکـارگیريهاي داراي خاك این و نابراین ب هاي هـاي روشروش  گردد. ب

جودبا وجـود  رانرانییدر ادر ا  و آبو آب  هاي حفاظت خاكهاي حفاظت خاكطرحطرحبسیاري از بسیاري از ناپذیر است. ناپذیر است. ضروري و اجتنابضروري و اجتناب  داردارشیبشیب  حفاظت خاك و آب بویژه در مناطقحفاظت خاك و آب بویژه در مناطق  با و

تاکوشـد تـامیمی  این پژوهشاین پژوهشچرا که نقش مشارکت مردمی در آنها دیده نشده است. چرا که نقش مشارکت مردمی در آنها دیده نشده است. ، ، انداندنبودهنبوده موفقموفق هاي زیاد،هاي زیاد،هزینههزینه شد  یتاهمیـت  کو هاي هاي سامانهسـامانه  اهم
ظور براي ایـن منظـور . . نمایدنمایدرسیدن به یک توسعه پایدار بررسی رسیدن به یک توسعه پایدار بررسی   برايبرايمنابع طبیعی و اکوسیستم منابع طبیعی و اکوسیستم هاي هاي ی از ویژگیی از ویژگیآبگیر را بر برخآبگیر را بر برخ ین من شیپژوهشـیبراي ا   پژوه

یتبـه اهمیـتاز دیدگاه توسعه باغات دیم مورد تفسیر قرار گرفت. سپس از دیدگاه توسعه باغات دیم مورد تفسیر قرار گرفت. سپس   اقلیمی ایراناقلیمی ایران  بنديبنديانجام شد و نخست ویژگی و پهنهانجام شد و نخست ویژگی و پهنهاي اي کتابخانهکتابخانه   به اهم
آبگیر استحصال آب باران در ایجاد باغات آبگیر استحصال آب باران در ایجاد باغات هاي هاي . در پایان نقش سامانه. در پایان نقش سامانهدیم زراعی و باغی پرداخته شددیم زراعی و باغی پرداخته شدهاي هاي مقایسه کشتمقایسه کشتو و   داردارشیبشیب  اراضیاراضی

شان داد در بهبود شرایط خاك و آب و اکوسیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشـان داد ها ها این سامانهاین سامانهمستقیم و غیر مستقیم مستقیم و غیر مستقیم   دیم و تأثیراتدیم و تأثیرات در بهبود شرایط خاك و آب و اکوسیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ن
به تبدیل اراضی دیم زراعی و نیز اراضـی تخریـب و رهـا شـده بـه کنند که با کنند که با میمی  را فراهمرا فراهم  آبگیر استحصال آب باران این امکانآبگیر استحصال آب باران این امکانهاي هاي سامانهسامانه شده  ها  یب و ر ضی تخر تبدیل اراضی دیم زراعی و نیز ارا

ساسبر این اسـاسو نیز به مشارکت مردمی توجه شود. و نیز به مشارکت مردمی توجه شود.   بهتر گرددبهتر گرددشرایط اکوسیستم و منابع طبیعی شرایط اکوسیستم و منابع طبیعی باغات دیم، باغات دیم،  شنهادپیشـنهاد  بر این ا پس از شـود پـس از میمی  پی شود 
حی ، نسـبت بـه طراحـی داردارشیبشیب  لی براي ایجاد باغات دیم روي اراضیلی براي ایجاد باغات دیم روي اراضییابی و پیش از هر گونه کار عمیابی و پیش از هر گونه کار عمانجام مطالعات پایه مورد نیاز و مکانانجام مطالعات پایه مورد نیاز و مکان به طرا سبت  ، ن

 مورد نیاز اقدام گردد.مورد نیاز اقدام گردد.هاي هاي آبگیر استحصال آب باران و آموزشآبگیر استحصال آب باران و آموزشهاي هاي بهینه سامانهبهینه سامانه
 
 :کلیدي هايواژه

 توسعه پایدار، آب سبز.توسعه پایدار، آب سبز.  حفاظت خاك و آب،حفاظت خاك و آب،
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 مقدمه
بربرابـر  برآورد شده است که این مقدار تقریباًبرآورد شده است که این مقدار تقریباًسال سال تن در هکتار در تن در هکتار در   2020تا تا   1515بین بین   رانرانییخاك در اخاك در ا  ششییرسارسامقدار فمقدار ف صد از تولدرصـد از تول  1414  برا   ددییـدر

عمنابع طبیعـخاك و خاك و حفظ و احیاي حفظ و احیاي   وو  مقابله با فرسایش خاكمقابله با فرسایش خاكبه همین دلیل به همین دلیل   ..))Roointan et al., 2018است (است (  ییناخالص داخلناخالص داخل مواره ی همـواره منابع طبی ی ه
شته طرحرا به خود اختصاص داده اسـت. در ایـن راسـتا طـی سـالیان گذشـته طرحاي اي توسعهتوسعههاي هاي و برنامهو برنامهها ها بخش قابل توجهی از پژوهشبخش قابل توجهی از پژوهش سالیان گذ طی  ستا  ین را ست. در ا هاي هـاي را به خود اختصاص داده ا

شتغال) اند که افزون بر مسایل اقتصادي  و اجتماعی (مانند افزایش تولید محصوالت، درآمدزایی و ایجاد اشـتغال) گوناگونی ارایه شدهگوناگونی ارایه شدهاي اي توسعهتوسعه اند که افزون بر مسایل اقتصادي  و اجتماعی (مانند افزایش تولید محصوالت، درآمدزایی و ایجاد ا
سبز، هـاي سـطحی، اسـتفاده از آب سـبز، استفاده از روان آباستفاده از روان آب  ،،مقابله با فرسایش خاك، حفظ و احیاي منابع طبیعیمقابله با فرسایش خاك، حفظ و احیاي منابع طبیعیایل دیگر از جمله ایل دیگر از جمله به مسبه مس ستفاده از آب  سطحی، ا هاي 

یه، علمـی پایـه، هاي هاي متأسفانه نبود یا کمبود مواردي مانند پژوهشمتأسفانه نبود یا کمبود مواردي مانند پژوهشاند. اند. نیز توجه داشتهنیز توجه داشته  حفاظت از آب و خاك و اجراي عملیات آبخیزداريحفاظت از آب و خاك و اجراي عملیات آبخیزداري می پا عل
برداريِانجام و بهره بـرداريِهاي هاي پایش در مرحلهپایش در مرحلهآموزش، ترویج و نظارت و آموزش، ترویج و نظارت و  ین پروژهبسـیاري از ایـن پروژه  انجام و بهره  سیاري از ا ستسـبب شـده اسـت  ،،هاهـاب شده ا نین طرحاز چنـین طرح  سبب  هاي هـاي از چ

 اند. اند. در برخی مناطق دستاوردهاي خوبی داشتهدر برخی مناطق دستاوردهاي خوبی داشته  هرچندهرچنداي به خوبی یاد نشود، اي به خوبی یاد نشود، توسعهتوسعه
ستي اسـتهاي وزارت جهاد کشاورزهاي وزارت جهاد کشاورزاز طرحاز طرحدیگر دیگر یکی یکی نیز نیز و کم بازده و کم بازده   داردارشیبشیب  در اراضیدر اراضیدیم دیم طرح توسعه باغات طرح توسعه باغات  هداف کـه براسـاس اهـداف   ي ا ساس ا که برا

بودن کند بحث دیـم بـودن مشابه میمشابه میهاي هاي آنچه در نگاه اول این طرح را تا حدودي متمایز از طرحآنچه در نگاه اول این طرح را تا حدودي متمایز از طرح  .طرح ریزي گردیده استطرح ریزي گردیده است  بیان شده در باالبیان شده در باال یم  کند بحث د
  بخشبخش  ایران روي کمربند خشک جهان قـرار گرفتـه وایران روي کمربند خشک جهان قـرار گرفتـه وباشد. لیکن باید توجه داشت، هرچند باشد. لیکن باید توجه داشت، هرچند باغات در شرایط خشک و شکننده ایران میباغات در شرایط خشک و شکننده ایران می

ما امـا   از مساحت آن داراي اقلیم خشک و فراخشک اسـتاز مساحت آن داراي اقلیم خشک و فراخشک اسـتاي اي گستردهگسترده قـهبرمبنـاي طبقــها ناي طب سکوبندي یونسـکوبرمب بل پهنـه اقلیمـی در ایـران قابـل   2828  ،،بندي یون یران قا می در ا نه اقلی په
درصد کشـور ایـران را درصد کشـور ایـران را   9090قرارداشته و بیش از قرارداشته و بیش از   ییخشکخشکگوناگونی از گوناگونی از شش ناحیه اقلیمی در طبقات شش ناحیه اقلیمی در طبقات   ،،از این تعداداز این تعداد  (البته(البته  باشدباشدتشخیص میتشخیص می

نغنـ  ییاهاهییژرم پالسم گژرم پالسم گ  ). این تنوع اقلیمی همگام با). این تنوع اقلیمی همگام با13941394همکاران، همکاران، ) (غفاري و ) (غفاري و شودشودشـامل میشـامل می یران (ی ایـران (غ نه، سـمیعی و قزوینـه، ی ا ) در ) در 13901390سمیعی و قزوی
مراه اعم از دیم و آبی به همـراه   ييتوسعه صنعت کشاورزتوسعه صنعت کشاورز  ييبرابرا  ی رای راآلآل  دهدهییاا  ططییشراشراتواند تواند صورت وجود مدیریت علمی، کارشناسانه و درست میصورت وجود مدیریت علمی، کارشناسانه و درست می اعم از دیم و آبی به ه

یران و توپـوگرافیکی بـیش از نیمـی از ایـران ها هـا تغییرات شدید ناهمواريتغییرات شدید ناهمواري  از طرف دیگر به دلیلاز طرف دیگر به دلیلداشته باشد. داشته باشد.  می از ا بیش از نی پوگرافیکی  سطتوسـطو تو ستانکوهسـتان  تو ضیو اراضـیها ها کوه   و ارا
یدا میاهمیت بیشتري پیـدا میبه فرسایش خاك به فرسایش خاك   داردارشیبشیب  حساسیت بیشترِ اراضیحساسیت بیشترِ اراضیبا توجه به با توجه به . این موضوع . این موضوع ه استه استددششفرا گرفتهفرا گرفته  داردارشیبشیب ندکنـداهمیت بیشتري پ   ..ک

؛ ؛ 13951395واعظی و همکاران، واعظی و همکاران،   ؛Zhang et al., 2015یابد (یابد (خاك نیز افزایش میخاك نیز افزایش می  فرسایشفرسایش  ،،اند که  با افزایش شیباند که  با افزایش شیبمطالعات زیادي نشان دادهمطالعات زیادي نشان داده
نان در فراوانـی صـورت گرفتـه اسـت و همچنـان در هاي هاي ، کوشش، کوششداردارشیبشیب  ). بنابراین به منظور حفظ خاك، بویژه در اراضی). بنابراین به منظور حفظ خاك، بویژه در اراضی13901390علمی زاده، علمی زاده،  ست و همچ ته ا صورت گرف نی  فراوا

 ). ). Zhu & Zhu, 2014ي نمونه: ي نمونه: باشد (براباشد (برااز موضوعات حایز اهمیت میاز موضوعات حایز اهمیت میاي اي توسعهتوسعههاي هاي جدید و برنامهجدید و برنامههاي هاي پژوهشپژوهش
با مقابله بـا امنیتی، اقتصادي  و اجتماعی، از دیدگاه امنیتی، اقتصادي  و اجتماعی، از دیدگاه هاي هاي نیز صرف نظر از جنبهنیز صرف نظر از جنبه  و کم بازدهو کم بازده  داردارشیبشیب  در اراضیدر اراضیدیم دیم طرح توسعه باغات طرح توسعه باغات  مقابله 

یآبخیزداري به این مهم کمک نماید. ناگفته پیـهاي هاي تواند همراستا با طرحتواند همراستا با طرحمیمی  حفظ و احیاي منابع طبیعیحفظ و احیاي منابع طبیعی  وو  فرسایش خاكفرسایش خاك که دا اسـت کـه آبخیزداري به این مهم کمک نماید. ناگفته پ ست  دا ا
عاتی پژوهشی بر مبناي یک بانـک اطالعـاتی   ييساختارساختارضروري است تا ضروري است تا   ففااهدهداانیل به این نیل به این براي براي  نک اطال ستردهگسـتردهپژوهشی بر مبناي یک با یهالیـه  شاملشـامل  گ عاتیهاي اطالعـاتیال لیم، اقلـیم،   هاي اطال اق

صهها ایجاد و با تلفیق رقومی ایـن اطالعـات عرصـهو نظایر آنو نظایر آن  کاربري اراضیکاربري اراضی، ، شناسیشناسیخاكخاكشناسی، شناسی، زمینزمینتوپوگرافی، توپوگرافی،  عات عر ین اطال سعه هاي مسـاعد توسـعه ها ایجاد و با تلفیق رقومی ا ساعد تو هاي م
سعههاي توسـعهچنین مطالعاتی از جمله موارد ضروري مورد نیاز اجراي پروژهچنین مطالعاتی از جمله موارد ضروري مورد نیاز اجراي پروژه  ..مناطق مختلف کشور مشخص گرددمناطق مختلف کشور مشخص گرددباغات دیم در باغات دیم در  ست. اي اسـت. هاي تو اي ا

مهدر انتخاب بهترین اراضی براي اجراي ایـن گونـه برنامـه  ، آموزش، ترویج و نظارت و پایش، آموزش، ترویج و نظارت و پایشدانش بومیدانش بومی  ،،هاي علمیهاي علمیتلفیق یافتهتلفیق یافته نه برنا ین گو ضامن ها ضـامن در انتخاب بهترین اراضی براي اجراي ا ها 
 ها است.ها است.موفقیت در اجراي پروژهموفقیت در اجراي پروژه

  اماامابا وجود اینکه ایران کشور وسیعی است، با وجود اینکه ایران کشور وسیعی است،   .استاستن از نخستین کشورهایی در جهان است که در آن کشاورزي و زراعت آغاز شدهن از نخستین کشورهایی در جهان است که در آن کشاورزي و زراعت آغاز شدهایراایرا
یرزیـرهزار کیلومتر مربع هزار کیلومتر مربع   200200از مساحت ایران یعنی کمتر از از مساحت ایران یعنی کمتر از   ٪٪1212خاك ایران براي کشاورزي در ابعاد بزرگ آنچنان مناسب نیست. تنها خاك ایران براي کشاورزي در ابعاد بزرگ آنچنان مناسب نیست. تنها    ز

می از آن حـدود نیمـی از آن ها هـا شود و از این زمینشود و از این زمینهاي زیر کشت ایران در حدود شانزده میلیون هکتار برآورد میهاي زیر کشت ایران در حدود شانزده میلیون هکتار برآورد میزمینزمین. . عملیات کشاورزي استعملیات کشاورزي است حدود نی
 دهد.دهد.میمی  این موضوع اهمیت کشت دیم را به خوبی نشاناین موضوع اهمیت کشت دیم را به خوبی نشان  ..شودشودکشت آبی و نیمی دیگر به صورت دیم کشت میکشت آبی و نیمی دیگر به صورت دیم کشت می

بی ، دیم بودن و عدم نیاز به آب آبـی و کم بازدهو کم بازده  ارارددشیبشیب  در اراضیدر اراضیدیم دیم طرح توسعه باغات طرح توسعه باغات شاخص شاخص هاي هاي همانطور که بیان شد از ویژگیهمانطور که بیان شد از ویژگی ، دیم بودن و عدم نیاز به آب آ
بود تواند اجرا گردد و هـم بهبـود میمی  این طرحاین طرحچگونه چگونه خشک و شکننده ایران خشک و شکننده ایران اقلیم اقلیم در شرایط در شرایط اینکه اینکه باشد. باشد. میمی  و زیرزمینی)و زیرزمینی)  سطحیسطحیهاي هاي (آب(آب هم به تواند اجرا گردد و 

سبز تنها بـا اسـتفاده از آب سـبز اقتصادي و اجتماعی و هم حفظ منابع طبیعی و خاك و آب را به همراه داشته باشد، بدون شک اقتصادي و اجتماعی و هم حفظ منابع طبیعی و خاك و آب را به همراه داشته باشد، بدون شک هاي هاي جنبهجنبه ستفاده از آب  با ا تنها 
آبگیر در مناطقی است آبگیر در مناطقی است هاي هاي خواهد بود. آنچه در این راستا بیشترین اهمیت و مؤثرترین کارآیی را خواهد داشت وجود سامانهخواهد بود. آنچه در این راستا بیشترین اهمیت و مؤثرترین کارآیی را خواهد داشت وجود سامانه  پذیرپذیرامکانامکان

در موفقیت در موفقیت آبگیر آبگیر هاي هاي بنابراین هدف از این پژوهش بررسی نقش  و اهمیت سامانهبنابراین هدف از این پژوهش بررسی نقش  و اهمیت سامانهکه براي توسعه باغات مناسب تشخیص داده شده اند. که براي توسعه باغات مناسب تشخیص داده شده اند. 
 باشد.باشد.میمی  داردارشیبشیب  توسعه باغات دیم در اراضیتوسعه باغات دیم در اراضی
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 هامواد و روش
باشد، باشد، میمی  داردارشیبشیب  آبگیر در موفقیت توسعه باغات دیم در اراضیآبگیر در موفقیت توسعه باغات دیم در اراضیهاي هاي از آنجایی که هدف این پژوهش بررسی نقش  و اهمیت سامانهاز آنجایی که هدف این پژوهش بررسی نقش  و اهمیت سامانه

 اینترنتی انجام شده است. اینترنتی انجام شده است.   وواي اي کتابخانهکتابخانهکیفی و با مستندات کیفی و با مستندات پژوهش به صورت پژوهش به صورت این این 
 

 نتایج و بحث
سپس ویژگی اقلیمی ایران و تغییرات بارش  و دمـا و سـپس نتایج به دست آمده نتایج به دست آمده   نخستنخست  بخشبخشدر این در این  ما و  نديبنـديپهنهپهنهویژگی اقلیمی ایران و تغییرات بارش  و د سیاقلیمـی ایـران بررسـی  ب یران برر می ا   اقلی

مورد آبگیر براي توسـعه باغـات دیـم مـورد هاي هاي ضرورت وجود سامانهضرورت وجود سامانهمورد بحث قرار گرفته است و سپس مورد بحث قرار گرفته است و سپس   داردارشیبشیب  اراضیاراضید. در ادامه د. در ادامه گردگردمیمی یم  غات د سعه با آبگیر براي تو
 خاك و آب و بهبود شرایط اکوسیستم تبیین گردیده است. خاك و آب و بهبود شرایط اکوسیستم تبیین گردیده است.   ظظآبگیر در حفآبگیر در حفهاي هاي ثیر این سامانهثیر این سامانهأأو بر این اساس تو بر این اساس ت  تفسیر قرار گرفتهتفسیر قرار گرفته

 
 اقلیم ایران

بع کیلـومتر مربـع   16481951648195گستره گستره   بابا خاورمیانهخاورمیانه و در منطقهو در منطقه جنوب غربی آسیاجنوب غربی آسیا دردر  کشوريکشوري  ایرانایران لومتر مر شدباشـدمیمیکی یرانایـران. . با حاظلحـاظ ازاز ا یتموقعیـت ل  موقع

شور را آب درصد مسـاحت کشـور را آب   8080بیش از بیش از به طوري که به طوري که   شودشودمیمی محسوبمحسوب خشکخشک نیمهنیمه وو خشکخشک مناطقمناطق جزءجزء اقلیمیاقلیمی شرایطشرایط وو جغرافیاییجغرافیایی ساحت ک   وودرصد م
یر درصد ایران را بیابان و کویر پوشانده است. مقدار بارش در ایران بسـیار متغیـر   2020بیش از بیش از   ..دهددهدخشک و خشک تشکیل میخشک و خشک تشکیل میهواي نیمه هواي نیمه  سیار متغ درصد ایران را بیابان و کویر پوشانده است. مقدار بارش در ایران ب

حدود ، براي نمونـه در شـهداد کرمـان حـدود طق بیابانی بسیار کمتر استطق بیابانی بسیار کمتر استمتر براي یزد (در منامتر براي یزد (در منامیلیمیلی  6060است و به طور میانگین از حدود است و به طور میانگین از حدود  مان  شهداد کر نه در    3030، براي نمو
صل دهند و چون در فصـل هاي سرد رخ میهاي سرد رخ میها در فصلها در فصلکند. بیشتر بارشکند. بیشتر بارشمتر براي رشت تغییر میمتر براي رشت تغییر میمیلیمیلی  13501350) تا بیش از ) تا بیش از باشدباشدمیمی  میلی مترمیلی متر دهند و چون در ف

ند براساس آمار بلنـد   باشد.باشد.رزي نیازمند آبیاري میرزي نیازمند آبیاري میرشد گیاه بارندگی نیست و یا بسیار کم است، در بسیاري از مناطق ایران عملیات کشاورشد گیاه بارندگی نیست و یا بسیار کم است، در بسیاري از مناطق ایران عملیات کشاو براساس آمار بل
فروردین) (بهمـن، اسـفند و فـروردین)   للآوریآوریمارس ومارس و  ه،ه،ییبارش، فوربارش، فور  ننییشترشترییها با بها با بماهماهسال) سال)   7474مدت (مدت ( سفند و  من، ا بارشبـا بـارش(به یانگینمیـانگین  با  ترمتـرییللییمم  9797  م ست. اسـت.   ييم ا

ساالنه در امتوسط سـاالنه در ا  ييمتر است. دمامتر است. دمامیلیمیلی  3535آن آن   ننییانگانگییدهد که مدهد که مرخ میرخ می  ههییبارش در فوربارش در فور  زانزانییمم  ننییترترششییبب سانتدرجـه سـانت  2323  رانرانییـمتوسط  جه    گرادگرادییدر
مااسـت بـا دمـا  رانرانییـماه در امـاه در ا  ننییسردترسردتر  هه. معموالً ماه ژانوی. معموالً ماه ژانوی3636℃℃متوسط متوسط   يياست، با دمااست، با دما  ييماه سال جوالماه سال جوال  ننییترتراست. گرماست. گرم با د ست  سطمتوسـط  ييا     99℃℃متو

ندگی). لیکن با توجه به تغییرات اقلیمی روند بارش و دما اندکی تغییر داشته اسـت، بـه طـوري کـه از مقـدار بارنـدگی1(شکل (شکل  قدار بار که از م طوري  به  ست،  بویژه در ها بـویژه در ). لیکن با توجه به تغییرات اقلیمی روند بارش و دما اندکی تغییر داشته ا ها 
به طور میانگین به طور میانگین   رانرانییبارش ساالنه در ابارش ساالنه در ا  زانزانییمم). به هر حال ). به هر حال 22هاي گرم کاسته شده است اما دما تغییرات چندانی نداشته است (شکل هاي گرم کاسته شده است اما دما تغییرات چندانی نداشته است (شکل ماهماه

). همان طور ). همان طور 33) ایران را از نظر بارش به هشت گروه بخش کردند (شکل ) ایران را از نظر بارش به هشت گروه بخش کردند (شکل 20092009مدرس و سرحدي (مدرس و سرحدي (باشد. باشد. میمیمتر متر میلیمیلی  210210-220220  حدودحدود
 توان دید، توزیع بارش و همچنین مقدار آن در این هشت پهنه بسیار متغیر است. توان دید، توزیع بارش و همچنین مقدار آن در این هشت پهنه بسیار متغیر است. میمی  44که در شکل که در شکل 

 

 
 20181 تا 1954از سال  رانیا یماهانه و بارندگ يدما نیانگیم: 1شکل 

 
                                                           
1 http://hikersbay.com/climate-conditions/iran/climate-conditions-in-iran.html?lang=en 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://hikersbay.com/climate-conditions/iran/climate-conditions-in-iran.html?lang=en
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 20152تا  1991از سال  رانیدر ا یماهانه و بارندگ يدما نیانگیم: 2شکل

 هاي ایرانناهمواري
ست و حدود یک سوم ایران کوهسـتانی اسـت و ها ها از نظر ناهموارياز نظر ناهمواري ستانی ا ها تنهـا حدود یک سوم ایران کوه یرانبخـش کـوچکی از ایـرانتن کوچکی از ا خش  گهجلگـه  ب که باشـد کـه اي میاي میجل شد  گه شـامل جلگـه با شامل جل

یان اي و در ابعاد کوچک و عمـدتاً بـه صـورت میـان هاي دیگر به طور منطقههاي دیگر به طور منطقهها و جلگهها و جلگهدشتدشت. . شودشودمیمی  خوزستانخوزستان و جلگهو جلگه دریاي خزردریاي خزر جنوبجنوب صورت م به  مدتاً  اي و در ابعاد کوچک و ع
ماهوري اي یا تپه مـاهوري درصد است. سایر مناطق ایران را اراضی دامنهدرصد است. سایر مناطق ایران را اراضی دامنه  33درصد کشور داراي شیب کمتر از درصد کشور داراي شیب کمتر از   4545باشند. در کل حدود باشند. در کل حدود کوهی میکوهی می اي یا تپه 

 دهد.دهد.درصد تشکیل میدرصد تشکیل می  5050تا تا   33با شیب با شیب     داردارشیبشیب  د ایران را اراضید ایران را اراضیدرصدرص  4747دهد. به طور کلی حدود دهد. به طور کلی حدود تشکیل میتشکیل می

 
 )2009هاي بارش ایران؛ اقتباس از مدرس و سرحدي (گروه: 3شکل

 دارشیب اهمیت توجه به اراضی
سرزمینتنها سـرزمین، ، شوندشوندمیمی  برداريبردارياکنون بهرهاکنون بهرههم هم   ،،، چه در دنیا و چه در ایران، چه در دنیا و چه در ایرانموجودموجود  مرغوبمرغوبهاي هاي ننییزمزمسرسر  شترشترییبب  نکهنکهییاا  با توجه بهبا توجه به هاي هاي تنها 

ضیاراضـی  خواهند بود؛ که بدون شکخواهند بود؛ که بدون شک    داردارشیبشیب  دار یا اراضی با مرغوبیت کم و اراضیدار یا اراضی با مرغوبیت کم و اراضیبرداري، اراضی مشکلبرداري، اراضی مشکلقابل بهرهقابل بهرهي ي باقیماندهباقیمانده     داردارشیبشـیب  ارا
ید بایـد ، ، داردارشیبشـیب  ییبنابراین براي کاربرد اراضبنابراین براي کاربرد اراضدارند. دارند. را به همراه را به همراه   خاكخاك  ششییمشکالت فرسامشکالت فرسا  حتی با وجود مرغوبیتِ مناسب،حتی با وجود مرغوبیتِ مناسب، لوگبـه جلـوگبا و و   ييررییبه ج

ستفاده اسـتفاده   ییدر مورد چگونگدر مورد چگونگ  ييررییگگممییتصمتصم). در این راستا آمایش سرزمین براي ). در این راستا آمایش سرزمین براي Sanders, 1986((  شودشود  ييشترشترییتوجه بتوجه بخاك خاك   ششییفرسافرسا  مهارمهار ا
صان به همین دلیل وجود یک کارگروه چند دیسیپلینی از متخصصـان   ..کمک نمایدکمک نماید  ریزان و مدیرانریزان و مدیرانتواند به برنامهتواند به برنامهمیمی  داردارشیبشیب  اراضیاراضیبهتر از بهتر از  به همین دلیل وجود یک کارگروه چند دیسیپلینی از متخص

یاز ، ارزیابی تناسب سرزمین، آب، حفاظت خاك، اقتصـاد، تـرویج و غیـره مـورد نیـاز شناسیشناسیخاكخاكمربوطه مانند متخصصان اقلیم، باغبانی، مربوطه مانند متخصصان اقلیم، باغبانی،  مورد ن یره  ترویج و غ صاد،  ، ارزیابی تناسب سرزمین، آب، حفاظت خاك، اقت
 خواهد بود.خواهد بود.

                                                           
2 http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisCCode=IRN 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisCCode=IRN
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 اهمیت داشته و خواهند داشت:اهمیت داشته و خواهند داشت:  و استفاده از آن  به سه دلیل زیرو استفاده از آن  به سه دلیل زیر    داردارشیبشیب  براساس آنچه گفته شد توجه به اراضیبراساس آنچه گفته شد توجه به اراضی
 مرغوب و تولید غذامرغوب و تولید غذاکمبود اراضی مسطح و کمبود اراضی مسطح و  -11
 حفاظت منابع خاك و آبحفاظت منابع خاك و آب -22
 سکونت و تامین معیشت در این اراضیسکونت و تامین معیشت در این اراضی -33
 

 مقایسه کشت زراعی و باغی
طبیعی طبیعی   توان بر اساس شرایط منابعتوان بر اساس شرایط منابعمیمی  ایران را باید یک کشور باغداري و باغبانی دانست و نه یک کشور زراعی. دالیل این موضوع راایران را باید یک کشور باغداري و باغبانی دانست و نه یک کشور زراعی. دالیل این موضوع را

 اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي) ایران به صورت زیر خالصه نمود:اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي) ایران به صورت زیر خالصه نمود:هاي هاي و غیره) و منابع انسانی (ویژگیو غیره) و منابع انسانی (ویژگیها ها (اقلیم، خاك، ناهمواري(اقلیم، خاك، ناهمواري
 میزان بارش کم و تبخیر زیاد،میزان بارش کم و تبخیر زیاد، -11
 سودآوري بیشتر محصوالت باغی نسبت به زراعی،سودآوري بیشتر محصوالت باغی نسبت به زراعی، -22
 بازدهی بیشتر مصرف آب در محصوالت باغی نسبت به زراعی،بازدهی بیشتر مصرف آب در محصوالت باغی نسبت به زراعی، -33
 و در پایان اینکهو در پایان اینکهنسبت به زراعت بیشتر، نسبت به زراعت بیشتر، ها ها اکوسیستمی براي باغاکوسیستمی براي باغارزش خدمات ارزش خدمات  -44
نوین آبیاري در باغات نسبت به زراعت آسان تر، کم هزینه تر (یا مقرون به صرفه تر) و همراه بـا مـدیریت هاي بکارگیري روش -55

 بهتر است.

 
بوشهر،  ستگاهی(د) ا ز،یتبر ستگاهی) اcشهرکرد، ( ستگاهی) اb( زد،ی ستگاهی) اaدر هر گروه بارش. ( ستگاهیا کی يماهانه برا شبار عیتوز: 4شکل

)eکرمانشاه، ( ستگاهی) اfو ( ستگاه،یا اسوجیقائم شهر، (ج)  ستگاهی) اh2009؛ اقتباس از مدرس و سرحدي (رشت ستگاهی) ا( 
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 استحصال آب باران
نی در به طور محلی یعنـی در ناشی از آنها ناشی از آنها هاي هاي ببآآو روانو روان  هاي جويهاي جويبرداري بارشبرداري بارشآوري، ذخیره و بهرهآوري، ذخیره و بهرهگردگرد  باران دربرگیرندهباران دربرگیرنده  استحصال آباستحصال آب به طور محلی یع

شدباشـدمیمی  آبآبروانروانمراحل تشکیل مراحل تشکیل   نخستیننخستیندر در   محل بارش ومحل بارش و نهبنـابراین، هرگونـه).).Yosef and Asmamaw, 2015؛ ؛ Ngigi, 2003((  با نابراین، هرگو قال،انتقـال،  ب   انت
ید. رطبیعی استحصال آب به حساب نمی آیـد. رهاي هاي آبرا ههآبرا ههو یا و یا ها ها انحراف یا بهره برداري آب از رودخانه ها، سیالبانحراف یا بهره برداري آب از رودخانه ها، سیالب از از   رانرانبابا  ييآورآورگردگـردوش وش طبیعی استحصال آب به حساب نمی آ

ستردهو بــه طــور گســترده  ددددمیگرمیگر  ببمحسومحسو  خشکخشک  نیمهنیمهو و   خشکخشک  مناطقمناطقآب در آب در   تأمینتأمین  ييددقتصاقتصااا  ييهاهاروشروش  ازاز  منههامنههادادا  سطحسطح طور گ به  ید اي بــراي تولیــد و  براي تول اي 
 ).).13901390؛ اسالمیان و اخروي، ؛ اسالمیان و اخروي، Boers and Ben-Asher, 1980؛؛Jiang et al., 2013محصوالت کشاورزي بکار رفته و پیشنهاد شده است (محصوالت کشاورزي بکار رفته و پیشنهاد شده است (

 
 استحصال آب باران آبگیرهاي سامانه

کارآبگیر سامانه هایی هستند که براي گردآوري و انحراف آب از مسیر اصلی خود بکـارهاي هاي به طور کلّی، سامانهبه طور کلّی، سامانه با رونـد. بنـابراین، بـا میمی  آبگیر سامانه هایی هستند که براي گردآوري و انحراف آب از مسیر اصلی خود ب نابراین،  ند. ب رو
گردآوريیا محلی آب باران را انحـراف داده و یـا گـردآوريتوجه به تعریف استحصال آب باران، تنها سامانه هایی که به طور موضعی و توجه به تعریف استحصال آب باران، تنها سامانه هایی که به طور موضعی و  یا  حراف داده و  ند کننـد میمی  یا محلی آب باران را ان کن

 شوند.شوند.میمی  آبگیر استحصال آب باران محسوبآبگیر استحصال آب باران محسوبهاي هاي سامانهسامانه
 

 آبگیر و باغات دیمهاي سامانه
شدآبگیر آن ارایه شـدهاي هاي با توجه به تعریفی که براي استحصال آب باران و سامانهبا توجه به تعریفی که براي استحصال آب باران و سامانه شرایط تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط میمی  آبگیر آن ارایه  به  جه  با تو که  فت  جه گر توان نتی

کهکنند؛ چرا که تنها در باغات دیم است کـهمیمی  بیشتر کشاورزان در ایران، چنین تعاریفی تنها در باغات دیم صدقبیشتر کشاورزان در ایران، چنین تعاریفی تنها در باغات دیم صدقمدیریتیِ مدیریتیِ  به تـوان بـه میمی  کنند؛ چرا که تنها در باغات دیم است  توان 
یم هرچند در بخش زراعت دیـم طور موضعی و محلی آب باران را به طور بهینه مدیریت کرد و از آن براي مقاصد کشاورزي استفاده نمود. طور موضعی و محلی آب باران را به طور بهینه مدیریت کرد و از آن براي مقاصد کشاورزي استفاده نمود.  هرچند در بخش زراعت د

ین و غیـره) امـا ایـن   بنديبنديمربوطه وجود دارد (براي نمونه شخم حفاظتی و یا تراسمربوطه وجود دارد (براي نمونه شخم حفاظتی و یا تراسهاي هاي و بکارگیري سامانهو بکارگیري سامانهنیز امکان استحصال آب باران نیز امکان استحصال آب باران  ما ا یره) ا و غ
آالت، آالت، در کشاورزي دیم زراعی ایران تقریباً جایگاهی ندارند. دالیل این موضوع نبود یا کمبود مواردي مانند دانش کافی، ماشیندر کشاورزي دیم زراعی ایران تقریباً جایگاهی ندارند. دالیل این موضوع نبود یا کمبود مواردي مانند دانش کافی، ماشینها ها سامانهسامانه

نداین موارد محدودیت کمتـري دارنـد  نسبت به زراعت دیم،نسبت به زراعت دیم،  باشند. لیکن براي باغات دیمباشند. لیکن براي باغات دیممیمی  سود و توجیح اقتصاديسود و توجیح اقتصاديامکانات مالی، امکانات مالی،  تري دار روي روي   ..این موارد محدودیت کم
کویی اند (نکـویی ها را به عنوان یک روش مناسب براي کشت دیم پیشنهاد دادهها را به عنوان یک روش مناسب براي کشت دیم پیشنهاد دادهها استفاده از این سامانهها استفاده از این سامانهپژوهشپژوهشهم رفته هرچند که برخی از هم رفته هرچند که برخی از  اند (ن

تی، ؛ نجـف زاده و رحمتـی، 13961396مهر و الیاسی،مهر و الیاسی، جف زاده و رحم ما ) امـا Sepaskhah and Fooladvand, 2004؛  ؛  Biazin et al., 2012؛ ؛ Li et al., 2018؛؛13931393؛ ن ) ا
شت کشـت باغات دیم نسبت به باغات دیم نسبت به کشت کشت براي براي ها ها بهره برداري و بکارگیري این سامانهبهره برداري و بکارگیري این سامانهبراي کشاورزي دیم در ایران، براي کشاورزي دیم در ایران،  یم زراعـت دیـم ک عت د تر تر پذیرپـذیرامکانامکانزرا

 ..خواهند بودخواهند بود
سخواه، ؛ سپاسـخواه، پژوهش شده است (براي نمونه پژوهش شده است (براي نمونه آبگیر آبگیر اي اي ههش به طور علمی روي این سامانهش به طور علمی روي این سامانهدر ایران از نزدیک به چهار دهه پیدر ایران از نزدیک به چهار دهه پی   ))13611361؛ سپا

شاببه طور سنتی در بسیاري از نقاط کشور مانند هوتک و خوشـابها ها اما این سامانهاما این سامانه ستانهاي سیسـتانبه طور سنتی در بسیاري از نقاط کشور مانند هوتک و خو ستانبلوچسـتان وو هاي سی سارهايیـا بندسـارهاي وو بلوچ ستاناسـتان یا بند  ا

 که در بیشتر موارد نیز به منظور ایجاد باغات دیم بوده است.که در بیشتر موارد نیز به منظور ایجاد باغات دیم بوده است.  ))13881388همکاران، همکاران،  وو خراسان داراي سابقه طوالنی است (طباطباییخراسان داراي سابقه طوالنی است (طباطبایی
 

 آبگیر استحصال آب بارانهاي اثرات سامانه
شمتواند به طـور چشـماند که سامانه گردآوري و استحصال آب باران میاند که سامانه گردآوري و استحصال آب باران میهاي مختلف نشان دادههاي مختلف نشان دادهپژوهشپژوهش طور چ بت گیري سـبب افـزایش رطوبـت تواند به  فزایش رطو سبب ا گیري 

ظور روشکاهش تبخیر و سیالب گردد و به همین منظـور روشخاك عمقی و افزایش ضریب نفوذ آب به خاك و پیرو آن خاك عمقی و افزایش ضریب نفوذ آب به خاك و پیرو آن  بداع هـاي گونـاگونی ابـداع کاهش تبخیر و سیالب گردد و به همین من ناگونی ا هاي گو
ند (اند تا با ذخیره هرچه بیشتر آب امکان زنده ماندن گیـاه را افـزایش دهنـد (شدهشده فزایش ده یاه را ا ؛ ؛ Pedroza et al., 2018؛ ؛ García-Ávalos et al., 2018اند تا با ذخیره هرچه بیشتر آب امکان زنده ماندن گ

Adeboye et al., 2017 ؛ ؛Dastorani et al. 2017 ؛ ؛Ren et al., 2016 ؛ ؛Yosef and Asmamaw, 2015 ؛ ؛Mudatenguha et al. 2014 ؛ ؛
کاران، و همکـاران،   حشمتیحشمتی کاران، ؛ بیرانونـد و همکـاران، 13971397و هم ند و هم کاران، ؛ صـادق زاده و همکـاران، 13961396؛ بیرانو صادق زاده و هم کاران، ؛ عـارفی و همکـاران، 13961396؛  عارفی و هم می و ؛ شـاه کرمـی و 13951395؛  شاه کر ؛ 

 ). ). 13951395ویسکرمی، ویسکرمی، 
ندکنـدمیمی  هاي زیرزمینی کمکهاي زیرزمینی کمکسامانه استحصال آب با افزایش نفوذ آب به خاك، هم به تغذیه آبسامانه استحصال آب با افزایش نفوذ آب به خاك، هم به تغذیه آب جاد روانو هـم بـا کـاهش ایجـاد روان  ک کاهش ای با  هم  آب، آب، و 

مق کاهش فرسایش خاك و هدررفت خاك و آب را به دنبال خواهد داشت و همچنین با کاهش تبخیـر آب (بـه دلیـل نفـوذ آب بـه عمـق  به ع فوذ آب  یل ن به دل یر آب ( کاهش فرسایش خاك و هدررفت خاك و آب را به دنبال خواهد داشت و همچنین با کاهش تبخ
درصد از درصد از   5050توان بیش از توان بیش از اي اندك میاي اندك می)، به طوري که با صرف هزینه)، به طوري که با صرف هزینهOweis et al., 1999وري آب رقم خواهد خورد (وري آب رقم خواهد خورد (خاك) افزایش بهرهخاك) افزایش بهره

شمتواند کاهش چشـم). براي نمونه، تنها استفاده از مالچ کاه و کلش می). براي نمونه، تنها استفاده از مالچ کاه و کلش میOweis and Hachum, 2006دررفت آب را کاهش داد (دررفت آب را کاهش داد (هه گیري از گیري از تواند کاهش چ
که ) در مقدار تبخیر داشته باشد. کامالً طبیعی و منطقی است کـه Mahdavi et al., 2017درصد (درصد (  4040) تا ) تا Wang et al. , 2015درصد (درصد (  2020 ) در مقدار تبخیر داشته باشد. کامالً طبیعی و منطقی است 
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یرو ها، مقدار انرژي جذب شده در خاك کـم و پیـرو ل آب باران، سطح تبخیر کاهش یابد و نیز با بکارگیري مالچل آب باران، سطح تبخیر کاهش یابد و نیز با بکارگیري مالچهاي استحصاهاي استحصاوقتی با روشوقتی با روش کم و پ ها، مقدار انرژي جذب شده در خاك 
چون روششود و یا نفوذ خواهـد کـرد. شـایان ذکـر اسـت کـه چـون روشآن تبخیر آب کمتر تبخیر شود، آب بیشتري در خاك ذخیره میآن تبخیر آب کمتر تبخیر شود، آب بیشتري در خاك ذخیره می که  ست  کر ا شایان ذ کرد.  هد  هاي هـاي شود و یا نفوذ خوا

ستند (شند که توسط مردم بومی با کمی آموزش قابل اجـرا هسـتند (باباهاي ارزان و آسانی میهاي ارزان و آسانی میاستحصال آب باران معموالً روشاستحصال آب باران معموالً روش جرا ه  ,.Boers et alشند که توسط مردم بومی با کمی آموزش قابل ا

تواند به عنوان یک عملیات بیومکانیکی آسان و ارزان در حفاظت خاك و آب و جلوگیري از فرسایش تواند به عنوان یک عملیات بیومکانیکی آسان و ارزان در حفاظت خاك و آب و جلوگیري از فرسایش ها میها می)، استفاده از این روش)، استفاده از این روش1986
که ت خاك در پایین دست کمـک کننـد. در مـواردي کـه هاي حفاظهاي حفاظها و برنامهها و برنامهخاك بسیار کارگشا باشند و حتی به حفظ و پایداري سازهخاك بسیار کارگشا باشند و حتی به حفظ و پایداري سازه مواردي  ند. در  مک کن ت خاك در پایین دست ک

ست و عملیات حفاظتی در پـایین دسـت ها ها ساختن سازهساختن سازه  ه باشد،ه باشد،انجام نشدانجام نشدبارش و ایجاد روان آب بارش و ایجاد روان آب حفاظت خاك در محل حفاظت خاك در محل   ييبرابرا  ییاقداماقدام  چچییهه پایین د و عملیات حفاظتی در 
برداران و مدیریت مزارع برداران و مدیریت مزارع رهرهها نیاز به آموزش بهها نیاز به آموزش به). کارایی این سامانه). کارایی این سامانهGebreegziabher et al., 2009کارایی اصلی خود را نخواهند داشت (کارایی اصلی خود را نخواهند داشت (

شود (یا باغات دارد و مدیریت بد و یا نبود مدیریت نه تنها بهبود شرایط را بهمراه ندارد بلکه ممکن است شرایط بـدتر هـم شـود ( هم  بدتر   Perviti etیا باغات دارد و مدیریت بد و یا نبود مدیریت نه تنها بهبود شرایط را بهمراه ندارد بلکه ممکن است شرایط 

al., 2010.(.( 
عهمان طور که پیش از این بیان شد، ایجاد سامانه آبگیر استحصال آب باران براي باغات دیم نسـبت بـه زراعـ به زرا سبت  کرد ت دیـم یـک رویکـرد همان طور که پیش از این بیان شد، ایجاد سامانه آبگیر استحصال آب باران براي باغات دیم ن یک روی یم  ت د

بر گردند. افـزون بـر میمی  بربرها ها تر است. بنابراین اثرات ناشی از ایجاد باغات دیم نسبت به زراعت دیم در واقع به وجود  این سامانهتر است. بنابراین اثرات ناشی از ایجاد باغات دیم نسبت به زراعت دیم در واقع به وجود  این سامانهپذیرپذیرامکانامکان فزون  گردند. ا
مهاي مهمـاز دیگر ویژگیاز دیگر ویژگیزیرزمینی و غیره، زیرزمینی و غیره، هاي هاي مواردي مانند کاهش فرسایش خاك، افزایش نفوذپذیري خاك و بهبود تغذیه آبمواردي مانند کاهش فرسایش خاك، افزایش نفوذپذیري خاك و بهبود تغذیه آب که کـه ی ی هاي مه

ست پایداري محیط زیسـت مربوط به مربوط به بحث بحث   آبگیر استحصال آب باران است،آبگیر استحصال آب باران است،هاي هاي شود، که خود ناشی از وجود سامانهشود، که خود ناشی از وجود سامانهمیمی  به باغات دیم مرتبطبه باغات دیم مرتبط پایداري محیط زی
کی از کربن آلی خـاك یکـی از . . شودشودمیمی  مرتبطمرتبطکربن آلی و توازن آن کربن آلی و توازن آن   نیتروژن ونیتروژن و  عناصري مانند فسفر،عناصري مانند فسفر،  باشد که به شدت بهباشد که به شدت بهمیمی  هاهاو اکوسیستمو اکوسیستم خاك ی کربن آلی 

کربن و هـاي مختلـف نتـایج متفـاوتی را در خصـوص ذخیـره کـربن و پژوهشپژوهشگردد. گردد. محسوب میمحسوب مینیز نیز ارزیابی کیفیت خاك ارزیابی کیفیت خاك هاي اصلی در هاي اصلی در مؤلفهمؤلفه یره  صوص ذخ فاوتی را در خ تایج مت لف ن هاي مخت
تأثیر ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاك در اراضی بـاغ تحـت تـأثیر ) نشان داد ) نشان داد 13901390اند. نصرتی (اند. نصرتی (هاي گوناگون نشان دادههاي گوناگون نشان دادهنیتروژن در کاربرينیتروژن در کاربري حت  باغ ت ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاك در اراضی 

دارد ذخیره کربن آلی دارد ذخیره کربن آلی . پژوهشی دیگر بیان می. پژوهشی دیگر بیان میباشدباشدمیمی(مرتع و دیم) (مرتع و دیم) ها ها متري) بیش از سایر کاربريمتري) بیش از سایر کاربريسانتیسانتی  2020فرسایش در الیه سطحی (فرسایش در الیه سطحی (
ست وژن باغات با مرتـع دیـده نشـده اسـت داري بین ذخیره نیترداري بین ذخیره نیترهاي کشاورزي است و تغییر معنیهاي کشاورزي است و تغییر معنیباغات پس از مرتع بیش از سایر کاربريباغات پس از مرتع بیش از سایر کاربري شده ا یده ن تع د وژن باغات با مر

))Zandi et al., 2017گیري شده است (گیري شده است (هاي بلند مدت، مقدار کربن آلی خاك در باغات بیشتر از زراعت اندازههاي بلند مدت، مقدار کربن آلی خاك در باغات بیشتر از زراعت اندازه). در کاربري). در کاربريMohawesh 

et al., 2015به کارگیري کرد که حداقل نسبت بـه کارتوان نتیجهتوان نتیجههاي مشابه میهاي مشابه میها و دیگر پژوهشها و دیگر پژوهش). با توجه به این پژوهش). با توجه به این پژوهش عت هـاي زراعـت بريبريگیري کرد که حداقل نسبت  هاي زرا
سایش دیم، اراضی تخریب شده و مراتع ضعیف، در کاربري باغات کربن آلی و تا حدي نیتروژن وضعیت بهتـري دارنـد. از آنجـا کـه فرسـایش  که فر جا  ند. از آن تري دار دیم، اراضی تخریب شده و مراتع ضعیف، در کاربري باغات کربن آلی و تا حدي نیتروژن وضعیت به

سایش ) هر عاملی کـه بـه جلـوگیري از فرسـایش Imamoglu and Dengiz, 2017داري در توازن کربن در خاك و هوا دارد (داري در توازن کربن در خاك و هوا دارد (خاك تأثیر معنیخاك تأثیر معنی لوگیري از فر به ج که  ) هر عاملی 
به خاك کمک کند بـه  ست. طـور غیرمسـتقیم بـه تـوازن کـربن کمـک کـرده اسـت. خاك کمک کند  کرده ا مک  کربن ک توازن  به  ستقیم    ،،ییـــفیزیکفیزیک  ييیندهایندهاآآفرفر  ككخاخا  وژنوژننیترنیترو و   لیلیآآ  کربنکربن  ههخیرخیرذذطور غیرم

ــشش ــدمیمی  تعدیلتعدیلرا را   ككخاخا  یکیکژژبیولوبیولوو و   یمیایییمیاییــ ندکن ــفتکشهفتکشهآآ  للمثامثا  ررطوطو  ها (بهها (بهههالیندالیندآآ  ببجذجذ  باباآب آب   کیفیتکیفیت  ددبهبوبهبو  موجبموجبو و   ک ــمیشمیش  ا)ا)ــ   ددووــ
))Carter, 2002یادي از بـاران اهمیـت زیـادي از   نقش موثري داشته باشد. همچنین استحصالنقش موثري داشته باشد. همچنین استحصال  تواند در بهبود شرایط اکوسیستمتواند در بهبود شرایط اکوسیستم) و بنابراین می) و بنابراین می یت ز باران اهم

یاهی ) و با بهبود وضعیت رطوبتی خاك پیرو آن وضـعیت پوشـش گیـاهی Soydan and Benliay, 2016((  لحاظ اکولوژي و مدیریت آب داردلحاظ اکولوژي و مدیریت آب دارد شش گ ضعیت پو ) و با بهبود وضعیت رطوبتی خاك پیرو آن و
 تواند نقش قابل توجهی در بهبود شرایط اکوسیستم داشته باشد.تواند نقش قابل توجهی در بهبود شرایط اکوسیستم داشته باشد.میمی

 
 گیري و پیشنهادهانتیجه

نونهم اکنـون  خاكخاك  وو  آبآب  پیرو آن هدررويپیرو آن هدرروي  وو  خاكخاك  اراضی، فرسایشاراضی، فرسایش  تخریبتخریب ضالتمهمتـرین مشـکالت و معضـالت  ازاز  هم اک شکالت و مع ترین م ضیاراضـی  مهم ستثنیاتمسـتثنیات  ارا   وو  م
هم میهاي داراي خاك این وضـع بـدتر هـم میاست که با افزایش شیب در دامنهاست که با افزایش شیب در دامنه  بازدهبازدهکمکم  ملیملی  اراضیاراضی بدتر  ضع  کارگیري روشگـردد. بنـابراین بکـارگیري روشهاي داراي خاك این و نابراین ب هاي هـاي گردد. ب

گر، ناپذیر است. به عبارت دیگـر، روري و اجتنابروري و اجتنابضض  داردارشیبشیب  حفاظت خاك و آب بویژه در مناطقحفاظت خاك و آب بویژه در مناطق جرااجـراناپذیر است. به عبارت دی ظت و حفاظـت   ييزدارزدارییـهاي آبخهـاي آبخطرحطرح  ييا و حفا
نابع آب واز منـابع آب و  مناسبمناسبو سبب استفاده و سبب استفاده   استاست  ييضرورضرور  ییععییهاي طبهاي طبحفظ عرصهحفظ عرصه  ييبرابرا  رانرانییدر ادر ا  و آبو آب  خاكخاك لوگخـاك، جلـوگ  از م سااز فرسـا  ييررییخاك، ج   ششییاز فر

شتهگذشـته هايهايدههدهه طیطی  ..))13961396ی و همکاران، ی و همکاران، ببییخطخط((  شودشودآب میآب می  ييورورخاك و بهبود بهرهخاك و بهبود بهره یاديزیـادي  هايهـايطرحطرح گذ بودبهبـود برايبـراي ز نابعمنـابع شرایطشـرایط به  م

 دردر چندانیچندانی تأثیرتأثیرها ها این طرحاین طرح و اجرايو اجراياند اند نبودهنبوده موفقموفق هاي زیاد،هاي زیاد،هزینههزینه با وجودبا وجود کهکه استاست آمدهآمده به اجرا دربه اجرا در روستاییانروستاییان وو طبیعی، آبخیزنشینانطبیعی، آبخیزنشینان

زراعی و نیز اراضی تخریب و رها زراعی و نیز اراضی تخریب و رها   تبدیل اراضی دیمتبدیل اراضی دیماند، چرا که نقش مشارکت مردمی در آنها دیده نشده است. اند، چرا که نقش مشارکت مردمی در آنها دیده نشده است. نکردهنکرده ایجادایجاد شرایطشرایط بهبودبهبود
شوراقلیمی کشـور  بنديبنديبر اساس ویژگی و پهنهبر اساس ویژگی و پهنهتواند به بهبود شرایط اکوسیستم و منابع طبیعی کمک شایانی نماید. تواند به بهبود شرایط اکوسیستم و منابع طبیعی کمک شایانی نماید. میمی  شده به باغات دیمشده به باغات دیم   اقلیمی ک

ست اسـت   پذیرپـذیرباران امکانباران امکانآبگیر استحصال آب آبگیر استحصال آب هاي هاي پایداري باغات دیم تنها با توجه به ایجاد سامانهپایداري باغات دیم تنها با توجه به ایجاد سامانهتوان گفت در بیشتر مناطق ایران، توان گفت در بیشتر مناطق ایران،   میمی ا
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نه پـیش از هـر گونـه یابی و یـابی و پس از انجام مطالعات پایه مورد نیاز و مکانپس از انجام مطالعات پایه مورد نیاز و مکانشود شود میمی  بنابراین پیشنهادبنابراین پیشنهاد  ).).(البته آن هم در مناطق مستعد(البته آن هم در مناطق مستعد هر گو   کارکـارپیش از 
رد نیاز رد نیاز موموهاي هاي آبگیر استحصال آب باران و آموزشآبگیر استحصال آب باران و آموزشهاي هاي ، نسبت به طراحی بهینه سامانه، نسبت به طراحی بهینه سامانهداردارشیبشیب  براي ایجاد باغات دیم روي اراضیبراي ایجاد باغات دیم روي اراضیعملی عملی 

 اقدام گردد.اقدام گردد.
  

 قدردانی و تشکر
ه است و بدین ه است و بدین پژوهش کنونی به درخواست معاونت باغبانی و با پشتیبانی آن معاونت و موسسه تحقیقات خاك و آب صورت گرفتپژوهش کنونی به درخواست معاونت باغبانی و با پشتیبانی آن معاونت و موسسه تحقیقات خاك و آب صورت گرفت
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