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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  بررسي پروژه تغيير كاربري ديمزارهاي كم بازده به مرتع در حوزه هاي آبخيز
  )مطالعه موردي حوزه آبخيز كالپوش( 

  
  معصومه منظمي

  اداره منابع طبيعي شهرستان سمنانكارشناس ارشد جنگلداري، 
An evalutionaryarea report on the project titeled changing non-profitable land 

use pattern from rain-fed farming to range land 
( case study Kalpoosh cover water) 

  
Masumeh monazami  

Forestry M.S. Nutral resourse office of semnan    
  

  
  
  
  

  چكيده 
سير قهقرايي جراي طرحهايي كه بتواند به نحوي از فشار چراي دام در مراتع جلوگيري نمايد باعث جلوگيري از انهدام و ا

 در اين مطالعه دو نوع كاربري زمين با عنوان .خواهد شد موجود و بهبود شرايط زيست ساكنين آن حوزه آبخيز مراتع
كشت گياه مرتعي و علوفه اي يونجه و بهره برداري به صورت كشت متناوب گندم و آفتابگردان ديم در منطقه كالپوش 

 400 ساله و با وسعت 4اين مطالعه در يك دوره . يسه  اقتصادي قرار گرفتواقع در حوزه آبخيز سد گلستان مورد مقا
نتايج بررسي حاصل نشان مي دهد ميزان توليد و درآمد حاصل از گياه مرتعي يونجه بيشتر از دو گياه . هكتار انجام شد

رتعي صرفنظر از نقش پوشش از اين رو تغيير كاربري زمينهاي زراعي مذكور به اراضي م. زراعي آفتابگردان و گندم است
  .دائمي و چند ساله يونجه از نظر تاثير آن در حفاظت آب و خاك و كاهش پديده فرسايش  داراي توجيه اقتصادي است

  مقايسه اقتصادي، مراتع، ديمزار، كالپوش ،حوزه آبخيز سد گلستان  :كلمات كليدي
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  مقدمه 
و تابير  علمي است كه جهت استفاده بهينه از منابع موجـود در حـوزه                مديريت جامع حوزه آبخيز، مجموعه عمليات             

، جليلـي .(آبخيز براي دستيابي به توسعه پايدار بكار گرفته مي شود و اين تدابير اساسا متكي به اصول اكولوژيك مي باشـد                    
 شدت بهره برداري از     در قرن اخير عوامل متعددي همانند افزايش جمعيت و        ). 1374 ، و مصداقي  1378 ،و قره داغي  1383

طبيعي، كـاربري نادرسـت اراضـي و نـابودي پوشـش گيـاهي جنگلهـا و مراتـع در                    اراضي، بهره برداري نادرست از منابع       
اكوسيستم كوهستاني شكننده آبخيز در باالدست، پيامدهايي مانند فرسايش خاك، نابودي اراضي يـا كـاهش حاصـلخيزي،                  

 گلرنـگ و    (آنها و كاهش عمر مفيد پروژه هاي ذخيـره سـازي آب را در پـي دارد                بروز سيالبهاي غير طبيعي و هدر رفت        
 سبب بكـارگيري بهينـه زمـين در حـوزه هـاي آبخيـز               جراي طرحهايي كه بتواند به نحوي     از اين رو ا       ).1383 ،همكاران

 م بازده به مرتع نام بـرد از طرح تبديل ديمزارهاي ك    از جمله اين طرحها مي توان . جنگلي و مرتعي شود، ضرورت دارد  
 تامين علوفـه مـورد   -2،  حفظ و حمايت از منابع آب و خاك- 1 :گردد با توجه به اهداف ذيل در اراضي ديم اجرا مي كه  

 اشـتغالزايي و افـزايش درآمـد        -4، كـاهش واردات علوفـه از خـارج        -3،نياز دام و كاهش وابستگي و فـشار دام بـه مرتـع            
 جلوگيري از شخم شـيار همـه سـاله در اراضـي             -6،   گياهي و جلوگيري از فرسايش خاك       افزايش پوشش  -5،  كشاورزان

  .)1382،فتحي ( باال بردن حاصلخيزي خاك-7، شيبدار و جلوگيري از فرسايش خاك
هـدف از ايـن     از ايـن رو     . بررسي اثر بخش بودن اينگونه طرح ها از جنبه هاي اكولوژيكي و اقتصادي ضـرورت دارد                    

  .قايسه بازده اقتصادي تغيير كاربري اراضي از زمينهاي زراعي به مرتع در حوزه آبخيز كالپوش استمطالعه م
  مواد و روشها

 كيلو متري شمال شـرقي شهرسـتان        173حوزه آبخيز كالپوش، يكي از زير حوضه هاي سد گلستان در            منطقه مورد مطالعه    
 تـا  55 48 34 و طول جغرافيـايي      37 48 19 تا   36 57 36ي  در محدوده عرض جغرافياي   شاهرود در استان سمنان است كه       

 متر اسـت و     1892ارتفاع متوسط منطقه      . است هكتار   75000اين حوزه  داراي وسعتي معادل       .  واقع شده است   56 07 48
 در صـد از   53 كيلو متر مربع وسعت دارد و        95/451 در صد قرار داد  كه        0-8شيب حداكثر مساحت حوزه در طبقه شيب        

لـي متـر   ي م416 درجه سانتي گراد و12 متوسط درجه حرارت و بارندگي ساليانه بترتيب  .مساحت حوزه را شامل مي شود   
 10188پوشش گياهي منطقه به دو بخش عمده جنگل با مـساحت            . بوده و بطور كلي اقليم منطقه نيمه مرطوب سرد است           

 32000مساحت اراضي قابل كشت منطقه .  الب درمنه مي باشدهكتار با گونه هاي اصلي بلوط ، ممرز و  مرتع با پوشش غ
شناسنامه حـوزه آبخيـز   . ( هكتار ديم مي باشد 30000 هكتار اراضي كشت آبي و  2000هكتار بوده كه از اين مقدار حدود        

 ).كالپوش

 انجـام   83-86ل   سـاله از سـا     4مطالعه در يـك دوره      .  هكتار انتخاب شده است    400 در اين مطالعه محدوده اي به وسعت      
 هكتار از محدوده  مورد مطالعه تغييـر كـاربري صـورت گرفتـه     100در اين روش بطور متوسط هر ساله در       . پذيرفته است 

همچنـين در   . در اين منطقه دو گياه  زراعي گندم و آفتابگردان به روش كشت ديم و متناوب كشت مي شـده اسـت                     . است
بمنظور محاسبه ميزان محصول، هزينه ها      . چند ساله يونجه انتخاب گرديده است     طرح تغيير كاربري زمين گياه علوفه اي و         

 قطعه يك هكتاري انتخاب شده و ميزان محصول بـراي        10 هكتار به روش نمونه گيري تصادفي        100و در آمدها در سطح      
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  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 اسـتفاده از نـرم      سپس بـا  . هر سه گونه در هر پالت به روش توزين ميزان محصول حاصل از هر پالت محاسبه شده است                 
  .محاسبات انجام شده و نمودار هاي مربوطه ترسيم گرديده است Excelافزار 
  نتايج

و هزينـه هـاي مربـوط بـه توليـد           )  ناخـالص  -خـالص ( با استفاده از داده هاي حاصله از پالتهاي انتخابي  ميزان درآمدها             
بـه تفكيـك و      86 و   84، گندم با يونجه در سـالهاي        لو مجموع دو سا   به تفكيك    85 و   83آفتابگردان با يونجه در سالهاي      

 تا  1 به تفكيك مطابق با نمودارهاي شماره        83-86آفتابگردان با يونجه در سالهاي      - سپس مجموع گندم   مجموع دو سال و     
  . ترسيم گرديد7

ر  نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها و هزينه هاي مربوطه به توليد آفتـابگردان و يونجـه د           - الف
  83سال 

  83و هزينه هاي مربوط به توليد آفتابگردان با يونجـه در سـال              )  ناخالص -خالص( نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها       
  .   نشان مي دهد كه ميزان هزينه ها و درآمدهاي مربوط به توليد يونجه بيش از آفتابگردان است1مطابق با شكل شماره 

  84 نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها و هزينه هاي مربوطه به توليد گندم و يونجه در سال -ب
  84و هزينه هاي مربوط بـه توليـد گنـدم  بـا يونجـه در سـال                   )  ناخالص -خالص( نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها       

  .  ربوط به توليد يونجه بيش از گندم استنشان مي دهد كه ميزان هزينه ها و درآمدهاي م 2مطابق با شكل شماره 
 نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها و هزينه هاي مربوطه به توليـد آفتـابگردان و يونجـه در                    -پ

  85سال 
 85و هزينه هاي مربوط به توليد آفتابگردان با يونجـه در سـال              )  ناخالص -خالص( نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها       

  .  نشان مي دهد كه ميزان هزينه ها و درآمدهاي مربوط به توليد يونجه بيش از آفتابگردان است 3ماره مطابق با شكل ش
  86 نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها و هزينه هاي مربوطه به توليد گندم و يونجه در سال -ت

 مطابق 86وليد گندم  با يونجه در سال     و هزينه هاي مربوط به ت     )  ناخالص -خالص( نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها       
  .  نشان مي دهد كه ميزان هزينه ها و درآمدهاي مربوط به توليد يونجه بيش از گندم است4با شكل شماره 

 نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها و هزينه هاي مربوطه به توليد آفتـابگردان بـا يونجـه در                    -ث
  85 و 83سالهاي 

و هزينه هاي مربوط به مجموع آفتابگردان  با يونجه در سالهاي  )  ناخالص -خالص( ميزان درآمدها   نتايج حاصل از مقايسه     
نشان مي دهد كه ميزان هزينه ها و درآمدهاي مربوط به توليد يونجه بيش از آفتابگردان                 5  مطابق با شكل شماره       85 و   83

  .  است
مربوطه به توليد گندم با يونجه در سـالهاي          نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها و هزينه هاي           -ج 

  86 و 84
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  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

با يونجه در سالهاي     و هزينه هاي مربوط به مجموع توليد گندم       )  ناخالص -خالص( نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها       
  .  دم است نشان مي دهد كه ميزان هزينه ها و درآمدهاي مربوط به توليد يونجه بيش از گن6 مطابق با شكل شماره 86 و 84
آفتـابگردان بـا يونجـه در       -از مقايسه ميزان درآمدها و هزينه هاي مربوطه به توليد گندم          تايج حاصل    ن -چ

  83-86سالهاي 
آفتـابگردان  بـا     -و هزينه هاي مربوط به مجمـوع توليـد گنـدم          )  ناخالص -خالص( نتايج حاصل از مقايسه ميزان درآمدها       

 نشان مي دهد كه ميزان هزينه ها و درآمدهاي مربوط به توليـد يونجـه                7 شماره    مطابق با شكل   83- 86يونجه در سالهاي    
  .  آفتابگردان است-بيش از گندم
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  83ناخالص توليد آفتابگردان و يونجه سال   نمايي از هزينه ها، درآمد خالص و-1شكل 
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  84 سال و ناخالص توليد گندم و يونجه  نمايي از هزينه ها، درآمد خالص-2شكل          
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  85 سال   ناخالص توليد آفتابگردان و يونجه نمايي از هزينه ها، درآمد خالص و-3شكل 
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  86سال   نمايي از هزينه ها، درآمد خالص و ناخالص توليد گندم و يونجه- 4شكل 
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  85 و 83نمايي از هزينه ها، درآمد خالص و ناخالص مجموع توليد آفتابگردان و يونجه سالهاي  -5شكل 
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  86 و 84نمايي از هزينه ها، درآمد خالص و ناخالص مجموع  توليد گندم و يونجه سالهاي  -6شكل 
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  83-86آفتابگردان در سالهاي 
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  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  بحث    
 مشاهده مي شود كه ميزان درآمد خالص ساالنه و مجمـوع آن در              7تا   1مودارهاي شماره   با توجه به نتايج حاصله و ن            

همچنـين تفـاوت   . دوره چهار ساله  حاصل از توليد يونجه از هر دو محصول زراعي گندم و آفتابگردان بيشتر بـوده اسـت           
گر بيانگر اين است كـه ايـن اخـتالف          زياد بين  ارتفاع ستونهاي درآمد حاصل از توليد يونجه در مقايسه با دو محصول دي               

از اين رو مي توان گفت پروژه تغيير كاربري و تبديل ديمزارهاي كم بازده              . درآمد در سطح يكسان كشت قابل توجه است       
زيرا سبب  افزايش درآمد ساكنين منطقه شده كه         ). 1383 طوافي و همكاران،     (در حوزه آبخيز كالپوش امري ضروري است      

از آنجائيكه بخش اعظم مشكالت اجتماعي در حوزه هاي آبخيـز           . كيفيت شرايط زندگي آنها را در پي دارد       اين خود بهبود    
جنگلي و مرتعي مرتبط با پايين بودن سطح اقتصادي زندگي ساكنين اين مناطق است، ترويج و گسترش اين پروژه ها مـي                      

از اين رو در راستاي مطالعه انجـام گرفتـه          . قه باشد تواند گامي موثر در رفع مشكالت اقتصادي و اجتماعي موجود در منط           
  :بمنظور افزايش موفقيت در رفع مشكالت موجود در حوزه هاي آبخيز جنگلي و مرتعي كشور پيشنهاد مي گردد

همچنين مطالعاتي   -2 .مطالعات جامعي در زمينه جايگزيني ساير گونه هاي مرتعي با محصوالت ديم انجام گيرد              -1
 . بديل اين اراضي ديم به اراضي جنگلي در قالب طرحهاي زراعت چوب انجام پذيردمشابه در مورد ت

  نابعم
 . GISارزيابي روش زئومورفولـوژي در مـديريت حـوزه هـاي آبخيـز بـا اسـتفاده از                   . 1383. وفاخواه، م ،   جليلي، خ    -1

  .686-694صفحه . مجموعه مقاله هاي سومين همايش ملي مرتعداري ايران
  .اداره جنگلكاري. اداره كل منابع طبيعي استان سمنان. طرح حوزه آبخيز كالپوششناسنامه  -2
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