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 (30/1/0111؛ تاریخ پذیرش: 13/9/0355)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
زراعات   یجاا باه  مانناد آنواوزه   چندسااهه  اهانیگ اشکوب ریز کشت. است داشته رواج ربازید اززاگرس  یهاجنگلدر  یزراعشهیب اتیعمل

 اتیعمل دودر  خاک هدررفتو  یسودآور ارزیابیحاضر با هدف  قیتحقکند. میکمک  خاک هدررفتبه کاهش  مانند گندم کساههی اهانیگ

نمودار از  یسودآورارزیابی  یبراصورت گرفت.  راحمدیبوو  هیلویکهگ استان سرختنگمنطقۀ ر د آنووزه -جنگل و گندم -جنگل یزراعشهیب

باه   خاکهدررفت مقدار شد. استفاده  هیسرما یبازده ۀساالن نرخو  ساالنه یکنواخت ارزشمعیار  ،ارزش مورد انتظار زمین ،جریان پول نقد

 پوشاش گیااهی  ناو  مادیریت   و نیز  بیش ۀدرجطول و ، یریپذشیفرسا، باران مبنای فرسایندگیبرو  خاکهدررفت  جهانی معادهۀکمک 

 31-91 و 1-31 عماق  دو در خااک  یهانمونهشد.  یآورجمع /یریگاندازه شکل زمینی هاواحد حفاظت خاک در یهادادهشد. محاسبه 

با  وکشاورزان  یسرشمار روش به یاقتصاد اطالعات شد. برداشتهر عملیات گسترة موجود در  شکل زمینهای از واحدخاک  یمتریسانت

سال  یجار یهامتیق بهآنووزه  -جنگل اتیعمل بازدهی سرمایه ۀساالن نرخ که نشان داد جینتا شد. یآورجمع افتهیساختارمهین ۀپرسشنام

 خااک  هادررفت  متوسط که داد نشان نیهمچن جینتا .است (درصد -9) گندم -جنگل اتیعمل از شیب ادیز ۀفاصل با( درصد 6/31) ،0353

 یآت یهاپژوهش. است( سال در هکتار در تن 1/1آنووزه ) -جنگل اتیبرابر عمل 6/6 (سال در هکتار در تن 6/01) گندم -جنگل اتیعمل در

 .دهندیمادامه گندم  -جنگل دهانیز اتیعمل یاجرا به کشاورزانکه چرا  کردخواهد  روشن

 اشکوب ریکشت ز خاک، هدررفت گندم، آنووزه، ه،یسرما یساالنه بازده نرخ :یدیکل یهاواژه

 

  مقدمه

 یهاا جنگال  راشاکوب یدر ز کساههی اهانیکشت گ

تخریاب   . ایان کاار  اسات  داشته رواج ربازید اززاگرس 

 منظااوربااه. را در پاای داردجنگاال و فرسااایش خاااک 

کاه   هاسات ساال  اتیا عمل نیا از ناشی بیتخر کاهش

 کساااههی اهااانیگ یجااابااه چندساااهه اهااانیگ کشاات
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 یناواح  بیا تخر. شده اسات  یمعرف نیگزیجا عنوانبه

 وندیپ لیدهبه یکشاورز یاراض به آنها لیتبد و یجنگل

 از یکا ی ،نینشا جنگل جوامع شتیمع و یجنگل منابع

. اسات  توساعه  حال در یکشورهادر  یاصل یهاینگران

 کشور یشیرو ینواح نیترمهم از یکی منزهۀبه زاگرس

 ،یکاار یب چاون  یعاوامل . ستین امستثن وضعیت نیا از

 روند با آنبودن  تناسبنام و تیجمع رشد ةندیفزا نرخ

 انساکن دیشد یوابستگ موجبکشور  یاقتصاد ۀتوسع

 نیا ا ۀهما . اسات  شاده  یعیطب منابعبه  هاجنگل نیا

 باه  جنگال  لیتباد  دام، یاۀ رویب یمسائل در کنار چرا

 در کساااههی اهااانیگ میااد کشاات و یکشاااورز یاراضاا

 شاده  یجنگلا  منابع بر فشار موجب جنگل راشکوبیز

 یاراضا  یکااربر  داریا پا یهانظام نقش ،رونیا از. است

راهکااار  مثابااۀبااه ،0یزراعااشااهیب یهااانظااام همچااون

مستمر و کااهش   دیتوه منظوربهه چندمنظور یتیریمد

 اسااات تیاااحاااائز اهم یمناااابع جنگلااا بااارفشاااار 

(Chundawat, et al., 1993) .قیا از طر یزراعا شاه یب 

 درچندساااهه  ایاا کساااههی یزراعاا اهااانیکشاات گ قیااتلف

 ةاساتفاد  نظاام  یناوع  یاجارا  سابب درختان  راشکوبیز

 ۀکسااه ی یزراع اهانیاز گ گندم .شودیم نیاز سرزم داریپا

 مینأتا در  یو ساهم مهما   اسات غاالت   ةخاانواد مهم از 

 ۀچندساااه اهیا گ مقاباال در. دارد جهاان  تیااجمع ییغاذا 

 یارابهیشا  در شتیا است و اهم یمرتع اهانیگ از 1آنووزه

 ارزش یداراکاه   شاود یما  استخراج آن ۀشیر از که است

. (Sarhadipour et al., 2015) اسات  یصانعت  و ییدارو

مناسااب  گونااۀانتخاااب  یزراعااشااهیب اتیااعمل در

 و یدیا توه یهاا تیا ظرف شاناخت  ازمندین راشکوبیز

 و نیکاااراتر تااا اساات زراعاای یهاااگونااه یحفاااظت

 .شود ییشناسا یزراعشهیب اتیعمل نیسودآورتر

 هماراه  یزراعا شاه یب یهانظام ،منابع مرور براساس

. ناد یآیدرم اجرا به یمتنوع اهداف با متعدد اتیعمل با

 بیشاتر  هانظام نیا یو حفاظت یماه یابیارز کردیرو دو

 اغلااب. اناادداده اختصاااص خااود بااه را هاااپااژوهش

 یزراعا شاه یب یهانظام یماه برتریاز  یحاک هاپژوهش

 ..Cerda et al), (2014 اسات  یکشات تک یکشاورز بر

 نیش مورد انتظاار زما  ارز اریبا استفاده از مع یپژوهش

 اهیا گ01یکشات تککائوچو،  یعیجنگل طب نظامسه  در

در  یچااا -کااائوچو 3یکشااتانیاامو  یچااا ۀچندساااه

ارزش مااورد  نیشااترینشااان داد کااه ب نیچاا 4نااانیها

 قادار باه م  یچاا  -کائوچو نظاممربوط به  نیانتظار زم

 .(Guo et al., 2006) اسات در هکتاار   وانیا  91909

در بانگالدش و   یزراعا شاه یب نظاام  یماه یابیارز جینتا

 اریا با استفاده از سه مع برنج زراعت نظامآن با  ۀسیمقا

 یو باازده  یارزش خااه  فعلا   ناه، ینسبت سود به هز

 نظااام یکااار نشااان داد کااه بااازده اقتصاااد   یرویاان

 اسات  تنهاییبه از زراعت شتریدرصد ب 19 یزراعشهیب

(Rasul & Thapa, 2006). پیشینۀ پژوهشای   براساس

 هاپژوهش شتریب، یزراعشهیبهای ارزیابی نظامبا  مرتبط

 5یکشتتکبا  یزراعشهیب یهانظام یسودآور ۀسیمقابر 

 بار  تار مو ک اناد تمرکز داشاته  کساههی یمحصوالت زراع

 (یریپاذ شیفرساا ) یطیمح و یاقتصاد یتجمع هایاثر

 که است یحاه در نیا. اندبوده متمرکز چندساهه اهانیگ

 زراعای های بیشهنظام درزراعی  ۀچندساه اهانیگ کشت

 باه  یکمتار  خساارت  کسااهه ی اهاان یگ کشت مقابل در

 باا  نیچا  در یپژوهشا . دنکنیم وارد یجنگل یهاعرصه

سااه نظااام جنگاال  در خاااک حفاظاات یابیااهاادف ارز

کاائوچو نشاان    یزراعشهیب و کائوچو یکشتتک ،یعیطب

کاائوچو   یزراعا شاه یب نظام درخاک  یرینفوذپذ که داد

 .(Chen et al., 2019) هاستنظام گریداز  شتریب

 نیتاأم  یزراعا شاه یب هاای هدف نیتریاصل از یکی

است.  جوامع محلی یاجتماعو  یاقتصاد یازهاینتوأم 

 ،منطقاه  هار  در مناساب  یزراعشهیب یهانظام انتخاب

 ، دربارداران بهاره کماک باه وضاعیت معیشات     ضمن 

نیاز  ویژه حفا  خااک   بهمحیطی زیسترعایت شرایط 

چندسااهه   اهاان یکشات گ  ،یکلا  طاور باه . مؤثر اسات 

 
1. Agroforestry 

2. Ferula assa foetida 

3. Intercropping 

4. Hainan 

5. Monoculture 
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 ،چنادمنظوره  یزراعا شاه یب یهاا نظاام  از یکی مثابۀبه

 لیدهبهآنها،  ةتودستیزدر صورت تداوم برداشت  یحت

 کاااهش و خاااک یرو ساااالنه یاهیااگ پوشااش جااادیا

 موجاب  ،یورزخااک  اتیا عمل از یناشا  یختگیرهمهب

 اصارار  ،نیا ا وجاود  باا  .شاود یما  0خاک تلفات کاهش

اشاکوب  ریا ز یعرفا  یهاا ساامان  از یسنت بردارانبهره

 ۀکساهی اهیگ کشت بر سرختنگ حوزهبلوط  یهاجنگل

 دیشاا در مقابل کشت گیاهان چندساهه  ربازید ازگندم 

 نیا از ا کیا هار   بیا معا و ایا مزا از یآگااه نا لیا دهبه

 یاصال  ۀمسائل  ،رونیا ا ازاشاد.  ب یزراعا شاه یب اتیعمل

 ةزیا انگ باا ایجااد   توانمی است که چگونه اینپژوهش 

 آنووزه -عملیات جنگلکاران، استفاده از در گندم یقو

حفاظات  منافع بر سودآوری ماهی، افزونتا داد  رواجرا 

 همزماان  یبررسا  ضمن . بنابراینشودخاک نیز میسر 

و  کسااهه ی اهانیاز گ یریگبهره از حاصل منافع و هااثر

 یکاارکرد حفااظت   باید ،یماه یابیبر ارزافزونچندساهه 

 هدف نیترمهم ،بر این اساس .شود یابیارز هانظام نیا

 یو حفااظت  یمااه  یساودآور توأم  یابیارز پژوهش نیا

 عملیاات  مقابال  درآنووزه  -جنگل یزراعشهیب عملیات

 زیا آبخ ضاۀ حو درگنادم   -جنگال  یسانت  یزراعشهیب

 یبارا  تواناد یما  ساه یمقا نیا ا جینتاا  .است سرختنگ

 از تاارمناسااب ةاسااتفاد در رانیمااد شااتریب بیااترغ

تر استفاده و ترویج اهگوهای مناسب زاگرس یهاجنگل

 .واقع شود دیمفاز جنگل برای اجتما  محلی 

 

 هاروش ومواد 

 پژوهش ۀمنطق

 یروساتا  ساه متشاکل از   سارخ تنگ زیآبخ حوضۀ

طاول   دراسات کاه    سارخ تنگ، ستنگان و خشکتنگ

 واقاع  19ᵒ31׳ 30'' یو عرض شماه 90ᵒ19׳ 91'' یشرق

 هکتااار 11399 یدارا حااوزه نیااا .(0 )شااکل اساات

 یاصال  شات یمع .اسات  مرتاع  هکتار 00115 و جنگل

 نیتاأم  یو کشااورز  یدامادار  ،یاز باغدار آن ساکنان

 جنگال  باه  وابساته  روستاها نیا در یکشاورز. شودیم

 بلاوط  ۀگونا  ،حاوزه  نیا در ا جنگال  غاهاب  پیت. است

 در نیاز  زاهزاهاک  و کمیکا  بناه،  یهاگونه و است یرانیا

 .  وجود دارند باالتر ارتفاعات

 

 0خاک یهانمونه و پژوهش منطقۀ موقعیت نقشۀ -0شکل 
 

 
1. Soil loss rate 



 311 351تا  395، صفحۀ 0111، زمستان 1مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال سیزدهم، شمارة 

 

گیاهی علفای و چندسااهه از خاانواده چتریاان      آنووزه

دهیل توهید نوعی شایرابۀ دارویای باا ارزش    است که به

و استخراج آن  هابرگتجاری چشمگیر به نام گَنَبو در 

 بارداران بهاره ی ضخیم گیااه، توجاه برخای    هاشهیراز 

. اسات سارخ را جلاب کارده    سامان عرفی حوزه تناگ 

، حاوزه غاهاب در ایان    یزراعشهیب اتیعمل گرید ۀنیگز

 وجاود اسات.   در زیراشکوب جنگال سنتی  یکارگندم

 شااکوباریز در آنوااوزه ۀچندساااه اهیااگ کشاات ۀسااابق

و  0391ساال   از حاوزه ایان   یعرف یهاسامان جنگل

یکسااهۀ  اضی زیر کشت گیااه  اربا اراضی همجواری آن 

 اریا معیکنواخت بودن شارایط مقایساه    منظوربهگندم 

 است. بوده پژوهش ۀمنطقانتخاب  یبرا یاصل

 شیوه اجرای پژوهش

 پژوهش مالی سودآوری یهاهینما

ی این زراعشهیب اتیعملتفاوت در جریان پول نقد هر 

( و در نتیجاه، اخاتالف زماانی    3و  1های پژوهش )شکل

و درآمدها سابب تفااوت ارزش واقعای هار      هانهیهزبین 

 رونیاشود. از ریال هزینه یا درآمد در دو سال مختلف می

 ،0نیزما  انتظاار  ماورد  ارزشی هاا هینماباید با استفاده از 

  3هیسارما  سااالنۀ باازدهی   نرخ و 1ساالنهیکنواخت ارزش 

(Guo et al., 2006; Rasul & Thapa, 2006)  در کاه 

 ارزشمشاابه متاداول اسات،     یهاا پژوهش از یاریبس

 کیا  در اتیا عمل هار  درآماد  ای نهیهز الیرهر  یواقع

 شود. سهیقابل مقا و محاسبه مبناسال 

 زمین انتظار مورد ارزش
برابر است باا جماع مناافع خااه       یاقتصاد اریمع نیا

که مقدار  عملیاتی. هر تینهایب تا یزراعشهیب عملیات یفعل

LEV برتاری  یداشته باشد، از نظر اقتصاد یشتریمثبت ب 

 0 ۀرابطا از  نیارزش ماورد انتظاار زما    ۀمحاسب یدارد. برا

 .(Heshmatol Vaezin et al., 2009) استفاده شد

𝐿𝐸𝑉 0 رابطۀ = 𝑁𝑃𝑉 × 
(1+𝑟)𝑛

(1+𝑟)𝑛−1
 

 1یبرابر باا ارزش خااه  فعلا    NPV ،رابطه نیا در

 بااااساات.  کشاات اتیااعمل( n)دوره  کیااحاصاال از 

آتای   یهاا نهیهزدرآمدها و همۀ  شاخ  نیامحاسبۀ 

به ارزش فعلی در  یزراعشهیبتناوب عملیات دورة یک 

 شاود یما زمان حال یا همان مبدأ )سال صفر( تبادیل  

(Oskoonejad, 2006). یواقعا  لیا تنز نرخ نیهمچن، 

 تیااسااود فعاه ناارخ) هیساارما یواقعاا تفرصاا نااهیهز

 .دکناایماا وارد محاساابه درناارخ تااورم( را  -نیگزیجااا

 اتیا عمل 9نقاد  پاول  انیبا استفاده از نمودار جر سپس

ارزش  ،0 ۀرابطا ( و 1)شکل آنووزه -جنگل یزراعشهیب

 صاورت باه آنواوزه  -جنگال  اتیا عمل نیمورد انتظار زم

 01319 .شد یسیبازنو 1 ۀرابط

𝐿𝐸𝑉𝐹 1 رابطۀ = 

0.83 ×

[
 
 
 
 

−𝑃𝐶 × 0.143 ×  [(1 + 𝑟)7 − 1]

𝑟 ×  (1 + 𝑟)7
+

(𝑅7 − 𝐻𝐶7 − 𝑃𝐶)  × 0.143 × (1 + 𝑟)

𝑟 ×  (1 + 𝑟)7 ]
 
 
 
 

 

در  نیارزش ماورد انتظاار زما    FLEVرابطه،  نیا در

 هار  یهاا نهیهز PC ،آنووزه -جنگلی زراعشهیبعملیات 

 وهکتاار   کیا  در باذر  لاو یهر ک متیقل شام بذر هکتار

درآماد   7Rسال اول )ساال صافر(،    یدر ابتدا یکارکپه

 -هر هکتار جنگل ازایفروش شیرابۀ آنووزه به از حاصل

هاار هکتااار  یهااانااهیهز 7HCسااال هفااتم،  درآنوااوزه 

 کشات  ریا ز نیزما ماهکانه  ةبهر ۀنیهزو  رابهیشبرداشت 

برابار   13/1مقادار  ی، واقع لیتنزنرخ  rهفتم و  سال در

 6با نسبت سطوح قابل کشت آنووزه در هر هکتار جنگل

باردار  بهاره سطح کل سامان عرفی هار   به( هکتار 653)

برابر با نسبت سطح قابال   013/1 مقدار و( هکتار 131)

 آنووزه است. -جنگل اتیعملبرداشت در هر هکتار 

 
1. Land expectation value (LEV) 

2. Annual equivalent value (AEV) 

3. Discounted Return on investment (ROI) or rate 

of return (ROR) 

4. Net present value (NPV) 

5. Cashflow 

 ناپذیر است.دهیل سنگالخ و شیبدار بودن کشتبقیۀ عرصه به. 6
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 ساهههفت برداشت ةدور باآنووزه -جنگل یزراعشهیب یاتنقد عمل پول یانجر -1 شکل

 

 برداشاات ۀساااههفاات ةدورنساابت بااا توجااه بااه  نیااا

 گرفتاه  نظار  در یکاار آنووزه سطح هفتمکی محصول،

 آنواوزه،  اهیا گ ۀساههفت برداشت ةدور به توجه با. شد

 هکتار هر هفتمکی در توانیمرا  ساالنه ثابت برداشت

 از یدرصاد  حاال نیا ا باا . داد انجاام  هکتاار  013/1 ای

 قابال  ثرؤما  سطح و شودینم سبز عمل در هایکارکپه

 حادود  در و کمتار  پاژوهش  ۀمنطق در ساالنه برداشت

 یکاار کپاه  فارض  باا  ،حاال نیا ا با. است هکتار 15/1

 قابال  ساطح  حداکثر هزوم، صورت در یواکار و درست

 در هکتاار  013/1 یکاار آنواوزه  هکتار هر یبرداربهره

نرخ سود  ۀمحاسب یبرا هاروش از یکی .شد گرفته نظر

 یباانک  التیتساه  ساود  نارخ  از تورم نرخ کسر ،یواقع

 یهاا داده ویآرشا  از اساتفاده  باا منظاور،   نیباد . است

 ۀسااالن  دسو نرخ تورم و متوسط ،یبانک مرکزموجود 

 0359تااا  0399 یهاااسااال نیباا یبااانک التیتسااه

 تیا نها درشد.  محاسبهدرصد  9/01و  5/01 بیترتبه

باا   برابرو  صفر از ترکوچک یعدددو نرخ  نیا اختالف

ارزش مورد انتظاار   ۀمحاسب عمالًکه  است درصد -1/6

دهیاال باه همچناین   .کناد یما  دشاوار و  یرمنطقا یغرا 

 در ژهیااوبااه 0تنزیاال واقعاای  ناارخ ۀمحاسااب دشااواری

فرصات سارمایه    ههزینبه روش  بلندمدت، یهاتیفعاه

 برآورد شدمنطقه پژوهش  یاقتصاد طیبا شرا متناسب

(Heshmatol Vaezin & Peyron, 2007). هناایهز 

پوشای از  چشمناشی از معنای هزینۀ به هیسرما فرصت

 اسات  جایگزین یگذارهیسرما یهاتیفعاهدیگر اجرای 

(Khoshakhlagh, 2017). یباارامنظااور،  نیااا بااه 

 از 3 ۀرابطا  باا  مطاابق  (r) یواقعا  لیتنزنرخ  ۀمحاسب

 هکتاار  هار  مات یق به (Rr) هکتار در اجاره نرخ نسبت

 .شد استفاده پژوهش ۀمنطق در (P) نیزم

𝑟 3 رابطۀ =
𝑅𝑟

𝑃
 

 و یمیلیااون ریاااه 0 ساااالنه ةاجااار بااه توجااه بااا

 نیزمااا هکتاااار هااار ریااااهی ونیااالیم 91 ماااتیق

 پاااژوهشساااال  در منطقاااه در میاااد یکشااااورز

یاااا هزیناااه فرصااات  یواقعااا ساااود نااارخ ،(0353)

 نمااودار بااا مطااابق .شااد باارآورد درصااد 1 ،ساارمایه

 -جنگاال یزراعااشااهیب اتیااعمل در نقااد پااول انیااجر

، ماهاه ناه  کشات  ةدور باا توجاه باه    و( 3گندم )شکل 

 از( wLEV) یکااارگناادم نیزماا انتظااار مااورد ارزش

 0 .آمد دستهب 1ۀ رابط

𝐿𝐸𝑉𝑤 1 رابطۀ = [−𝑃𝐶 +
(𝑅9−𝐻𝐶9)

(1+
𝑟

12
)
𝑆 ] × 

(1+𝑟)

𝑟
 

 شااخم، هکتااار هاار یهااانااهیهز PC، 1 ۀرابطاا در

 9HC ،1ساال  اول مااه  یابتادا  در یکودده و یبذرپاش

 9R ،3نهام  مااه  در گندم برداشت هکتار هر یهانهیهز

مااه   5برابار باا    S وهر هکتار گندم در ماه نهم  درآمد

 است.

 

نرخ تنزیل واقعی یا نرخ سود واقعی نرخی است که اثار تاورم از آن   . 1

 کسر شده است.

کاری اول آباان مااه هار ساال     ابتدای ماه اول یا سال صفر در گندم. 2

 فرض شده است.

 گندم در ماه نهم و در پایان تیرماه هر سال فرض شده است.برداشت . 3

PC0 PC1 PC2 PC3 PC5 PC6 PC4 PC7  HC7  

 سال

R7 



 311 351تا  395، صفحۀ 0111، زمستان 1مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال سیزدهم، شمارة 

 

 

 کساههیبرداشت  ةدور باگندم -جنگل  یزراعشهیب یاتپول نقد در عمل یانجر -3 لشک

 

 ساالنه یکنواخت ارزش

هار  روش با توجاه باه ناابرابر باودن عمار       نیدر ا

 و درآمدها همۀ مشترک، عمر نییتع به ازین و اتیعمل

 یساار کیاا بااه اتیااعملهاار  بااا ماارتبط یهااانااهیهز

  شاااااودیمااااا لیتباااااد سااااااالنه کنواخاااااتی

(Oskoonejad, 2006) .ارزش ،9 ۀرابطااا  مطاااابق 

محاسبه  اتیهر دو عمل ی( براAEV) ساالنه یکنواخت

 یشاتر یمثبات ب  AEVکاه مقادار    یاتیا شد. هار عمل 

 .است یتریشب یاقتصاد هیتوج یداراداشته باشد، 

𝐴𝐸𝑉 9 رابطۀ = 𝐿𝐸𝑉 × 𝑟 

 یهسرما بازدهی ۀساالن نرخ

 یهاا طارح  ایا  هاا پاروهه  در یگاذار هیسارما  مقدار

 یۀساارما یبااازده رونیااا از. سااتین کسااانی مختلااف

در  ژهیا وباه  یتار مناساب  اریمع( 6 ۀرابط) 0شدهلیتنز

 سود مقدار نسبت نیااست.  هیسرما تیمحدود طیشرا

 دررا  یگاذار هیسارما  الیا ر هار  از یناشا  یفعل خاه 

 لصحا. دهدیم نشانطرح )و نه در سال(  یاجرا ةدور

 ینرخ سودده ای یبازده نرخ ،صد در نسبت نیا ضرب

 باه  راطارح   یاجارا  ةدور در یگاذار هیسارما  الیهر ر

 شاتر ینارخ ب  نیا هرچه ،رونیا از. دهدیم نشان درصد

 تار جاذاب  و تریاقتصادمورد نظر  ۀنیگز ای طرحباشد، 

 .(Oskoonejad, 2006) تاس

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑅𝑂𝐼 6رابطه   =
∑

𝐵𝑡−𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=0

∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

 

 جمع منافع خاه  بیترتبهو مخرج کسر  صورت0

 یفعلا  یهاا نهیهز جمع و( 1ی)ارزش خاه  فعل یفعل

ازآنجاا کاه    .دهاد یم نشان را طرح یاجرا ةدور هر در

مختلاف یکساان نیسات، نارخ      یهاا طرحاجرای دورة 

اجارای طارح ممکان اسات     دورة در  بازدهی سارمایه 

، در ایان پاژوهش از نارخ    رونیا اکننده باشد. از گمراه

بهره گرفتاه   (9رابطۀ ) به درصدبازدهی سرمایه ساالنۀ 

 .(Oskoonejad, 2006) شد

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑙𝑎𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑅𝑂𝐼    9 رابطۀ = 

[(1 + 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑅𝑂𝐼)
1
𝑛  − 1] ∗ 100 

 خاک حفاظت مقدار یهاهینما

 ریتااأث باارآورد یهاااروش نیپرکاااربردتر از یکاای

 یجهاان  معادهاۀ  خااک،  شیفرساا بر  یتیریمد اتیعمل

 نیا ا تیا مز نیترمهم. ( استUSLE) 3خاک شیفرسا

 پوشاش  اثار و  خااک  یذاتا  طیشرا که است نیا روش

 شاایان . ردیا گیما  نظر در را یریپذشیفرسابر  یاهیگ

ی تجربای متعاددی   هاا مادل از  ایران ذکر است که در

. وهی با توجه به ماهیت کشااورزی در  دشویماستفاده 

سو و همچنین در نظار گارفتن اثار    یکاز  یزراعشهیب

معادهاۀ  از  و توییر پوشش گیااهی  یورزخاکعملیات 

  شاااد یریاااگبهااارهجهاااانی فرساااایش خااااک   

(Refahi, 2006). ۀساااالنمتوسااط  ،معادهااه نیااا در 

 
1. The discounted return on Investment; discounted ROI  

2. Net present value (NPV) 

3. Universal soil loss equation (USLE) 

PC 

R9 

HC9 
 سال
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 t) در سال هکتار دربرحسب تن  (A) 0هدررفت خاک

)1-y 1-ha یرویاااز شااش عاماال ن یباایصااورت ترکبااه 

 در هکتاار  درمگااهول   برحسب (R) 1باران یندگیفرسا

h 1-(MJ mm ha-بارش بر ساعت متریلیم یازابه سال

 )1-y 1،  3خااک  یریپاذ شیفرساضریب (K  برحساب )

)mm h 1-MJ- 1 یندگیفرسا واحد یازابه هکتار درتن 

)1-t ha، ( طولL و ) بیشا  ۀدرجا (S   ،)بادون واحاد( )

-یتیریماد  اتی( )بدون واحد( و عملC) یاهیپوشش گ

( )باادون واحااد( اساات کااه ساااختار آن  P) یحفاااظت

 & Wischmeier) داده شاد  شینما 1 ۀرابطصورت به

Smith, 1978). 

A 1رابطۀ  = R. K. LS. C. P 

تاوان   ی( شااخ  کم ا  Rبااران )  یندگیعامل فرسا

پاژوهش   ۀمنطق یخاک است که برا شیباران در فرسا

(MJ mm h-1ha-1y-1) 425 مقادار   نیاستفاده شد. ا

 نیااا ی( باارا2012) Nikkami یهاااافتااهیمطااابق بااا 

 باه  (K)خااک   یریپاذ شیفرساا  عامال منطقه اسات.  

 روانااب  و بارش توسط خاک حمل و شدن جدا تیقابل

 باه پانج   Kدسات آوردن عامال   هب ی. براشودیم گفته

بافات خااک، درصاد     ،یریخاک شامل نفوذپذ شاخ 

مطاابق   یو درصد مواد آه لتیدرصد س ز،یر یلیشن خ

 .(Refahi, 2006) استنیاز  5 ۀرابط

𝐾 100 5 رابطۀ = [(2.1 × 10−4)  ×

 𝑀1.14  × (12 − 𝑂𝑀%) + 3.25 × (𝑆 − 2) +

2.5 × (𝑃 − 3)] × 0.1317 

 مقاادار pکااالس ساااختمان خاااک،  Sدر آن،  کااه

 Mخااک و   یآه ةماددرصد  %OMخاک،  یرینفوذپذ

 01 ۀرابطاا از M شاااخ . اسااتذره  ةانااداز شاااخ 

 
1. Annual soil loss 

2. Rainfall erosivity factor 

3. Soil erodibility 

براسااس ناو     خاک یرینفوذپذ طبقۀ .دیآیمدست هب

 باارآورد شااد هیاادروهوهیک یهاااگااروهبافاات خاااک و 

(Mahdavi, 2013). 

 01رابطۀ

𝑀 = (𝑃𝑠𝑖𝑙𝑡 + 𝑃𝑣𝑓𝑠) × (100 − 𝑃𝑐𝑙) 

 یلا یدرصد شان خ  vfsPدرصد رس،  clPدر آن،  که

اجزای بافت  یریگاندازه .است لتیدرصد س siltPو  زیر

اساتفاده از   باا  ساعته و 11خاک به روش هیدرومتری 

 انجام پذیرفت.میکرون  91 و اهک یبنددانهمنحنی 

 ۀرابطاا شیفرسااا شاادت بااا بیشاا ۀدرجاا و طااول

  دناایآیماا دسااتهباا 00 ۀرابطاا از و دارنااد میمسااتق

(Foster et al. 2003). 

𝐿𝑆 00رابطۀ  =  (
𝜆

22.13
)

𝑚

× (
𝑠𝑖𝑛 𝜃

0.0896
)

𝑛

 

 ،nو  mبرحساب متار،    بیطاول شا   ،λدر آن،  که

 بیشا  ۀدرج θ و 3/0، 3/1 معادل بیش طول بیترتبه

ایان  محاسبۀ برای  .(Foster et al., 2003) است نیزم

عامل مقدار شیب هار واحاد شاکل زماین در محایط      

GIS   متری موجود در منطقه  01و مدل رقومی ارتفا

اخذشاااده از ساااازمان  یهاااانقشاااهباااا اساااتفاده از 

کشور محاسابه شاد. بارای مقادار طاول       یبردارنقشه

لعی شکل زمین انتخاب ضدامنه نیز متوسط طول چند

 .ندمطابق با شیب عمومی دامنه بررسی شدو ه دش

 ۀنقش به توجه با (C) یاهیپوشش گ تیریعامل مد

. شودیم نییتع منطقه یاراض یکاربر و یاهیگ پوشش

و الشابرگ   یاهیبراساس مقدار پوشش گ منظور نیبد

 یهاا جادول مطاابق باا    یساطح  زةیسنگر نیو همچن

 تیریمقادار عامال ماد    ،خااک  شیفرساا  یجهان مدل

 نیا در ا. (Refahi, 2006) بارآورد شاد   یاهیپوشش گ

در  رییا ذکار اسات کاه باا توجاه باه تو       شاایان  نهیزم

 پوشاش  رامقاد  شاد  یساع  زارهاگندمپوشش  تیوضع

( بهشتیارد)اسفند تا  زاشیفرسا دورة طول در یاهیگ
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قارار داده شاود.    آن متوساط  مقدار و باشد توجه مورد

باا توجاه   پوشش گیاهی  مقدارآنووزه  یدارا یاراضدر 

نماودار اصاالح   ه کمک ب آنووزه اهیگبه چندساهه بودن 

 از اعم نیزم پوشش یاجزا مقدار شد. برآورد شهیاثر ر

 دیا بازد درنیاز   الشابرگ  و زهیسانگر  و سنگ ،یاهیگ

موجاود   یهاا جادول  ۀیپاو بر هشد یریگاندازه یدانیم

  و مراتاااع بااارآورد شاااد   یزراعااا یاراضااا یبااارا

(Refahi, 2006). 

 اسات  عبارت (P) یحفاظت-یتیریمد اتیعامل عمل

 نیزما  ساطح  واحد در رفتهنیازب خاک مقدار نسبت از

 جهات  در و باشاد  هخات  کاه  ینا یزم به شده،حفاظت

باه   هجبا تو پژوهش نیا در. شود شخم ب،یش نیتندتر

 ۀدرجا  باا  مطاابق  Pمقدار  یماه تیحماگونه چیهنبود 

از  یزراعااشااهیب یهاااتیاافعاه از کیاا هاار در بیشاا

مطاابق   Wischmeier & Smith (1978)هاای  یافتاه 

 استخراج شد. 0جدول 

 Pمقدار  -0 جدول

 P مقدار بیش درصد P مقدار بیش ددرص

1-0 6/1 01-5 6/1 

9-3 9/1 06-03 9/1 

1-6 9/1 11-09 1/1 

 

 خاک یرینفوذپذ و یبرش مقاومت

 یهاا یژگا یو دیگار خااک بار    یکیزیف یژگیو این

 اثرگااذار یریپااذشیفرسااا جملااه از خاااک یذاتاا

 در خااک  یداریا پا تیوضاع  یبررسا منظاور  باه  .است

 یورزخااک  اتیا عمل مانناد  یطا یمح یهاا تنش برابر

خاااک  یریو نفوذپااذ یمقاوماات برشاا  شاااخ  از

 یبااارا. (Havaee et al., 2014) اساااتفاده شاااد

و  یمقاومااات برشااا یهااااشااااخ  یریاااگانااادازه

ساانجش  یهاااابزاراز  بیااترتبااهخاااک  یرینفوذپااذ

 وقاباااال حماااال(  Torvane) 0مقاوماااات برشاااای

 بارای شاد.   اساتفاده )قابال حمال(    1مقاومت به نفاوذ 

بااا هاادف  یرطااوبت تیوضااع کسااانی طیشااراایجاااد 

 یریااگاناادازه از قباال خاااک یهااانمونااه ،مقایسااه

 بعااد ساااعت پاانج حاادود و هشااد اشاابا  آب توسااط

 .دشدن یریگاندازه

 

 
1. Share Vane 

2. Penetrometer 

 روش تحلیل

خااک در دو   یحفاظت یهایژگیو یآمار ۀمقایس

 یزراعشهیب یاتعمل

حفااظتی خااک در دو    یهاا یژگا یومقایسۀ برای 

 مادل مختلف  یهاشاخ میانگین مقایسۀ ت از عملیا

مقاومات باه   میاانگین  ، مقاادیر  خاک شیفرسا یجهان

با توجه استفاده شد.  در دو عملیاتنفوذ و برش خاک 

 هانیانگیمآماری مقایسۀ ، هادادهبه نرمال بودن توزیع 

 اجااارا شاااد   مساااتقل tآزماااون از باااا اساااتفاده  

(Kalantari, 2012). 

 هاداده گردآوری

 اقتصادی یهاداده

 یزارعا شاه یب اتیا عمل دو کااربران  پژوهش نیا در

 یآماار  ۀجامعا  کیا  ازگندم  -جنگل وآنووزه  -جنگل

 لیتشاک  سارخ تناگ آبخیاز   حوزه در خانوار 31 شامل

 و افتهیسااختار ماه ین ۀپرسشانام اساتفاده از   باا  .شدند

 الزم یاقتصااد  اطالعاات  خاانوار،  سرپرست با مصاحبه

 دو هار  در هانهیهز و درآمدها ،بردارانبهره تعداد مانند
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 ،یبررسا  نیا در. آمد دستهب محصول مقدار و اتیعمل

. بااودشااامل کاشاات، داشاات و برداشاات   هااانااهیهز

 باذر،  ۀنیهزکاشت و داشت در هکتار شامل  یهانهیهز

 و ساموم  ،یکودپاش و کود حمل کود، ،یبذرکار شخم،

 یهاا ناه یهز. ردیا گیم بر در را یسمپاش و هاکشعلف

 محصول، یآورجمع و برداشت یهانهیهز زین برداشت

 شاامل  را نیکمباا  و یکاارگر  ۀنیهز حمل، و یریبارگ

آنواوزه   ۀرابیشا  ماهکاناه  ةبهر مقدار نیهمچن. شودیم

 و هیلویکهگ استان یعیطبمنابع  ةادار ۀآمارنامبراساس 

 نیا ا باا  مطاابق . شاد  اخاذ  0353 ساال  در راحمدیبو

 هاار یازا بااه ماهکانااه ةبهاار 0353 سااال در آمارنامااه،

 .ه بودهحاظ شدهزار ریال  61 لوگرمیک

 

 حفاظت خاک یهاداده

 ۀنقش ،منطقه مدل رقومی ارتفا  از استفاده با ابتدا

( جهت و ارتفاا   ب،ی)ش نیزم شکل یواحدها طبقات

منظور تهیه واحادهای همگان   بهکار  . اینآمد دستبه

محیطاای و در نظاار گاارفتن شاارایط محیطاای باارای   

ابتدا بدین منظور  .گرفتخاک انجام  یهایبردارنمونه

جهات   ا وارتفاا  از ساطح دریا   ، طبقاات شایب  نقشۀ 

 و طاور جداگاناه تهیاه   باه  1مطابق جدول  جورافیایی

منطقاه و   با توجه باه ساطح کام   . شدندسپس تلفیق 

اقلیم و همچنین یکسان بودن جنس  نبودن توییرپذیر

 درمعلوم شرایط زمینی و توییرات جنس خاک  ،سنگ

 باا  منطقاه  نیزم شکل یواحدها ۀنقش نظر گرفته شد.

 .شد هیته هکتار 1/1 سطح حداقل

 پژوهشمنطقۀ طبقات شیب، جهت و ارتفا  در  -1جدول 

 کد جهتطبقۀ  کد طبقه ارتفا  کد (درصدشیب )طبقۀ 

 0 شمال 0 1111> 0 01-1

 1 شرق 1 1911-1111 1 09-01

 3 جنوب 3 3111-1911 3 31-09

 1 غرب 1 >3111 1 > 31

 9 فاقد جهت    

 

 یدارا واحد 3 تنها حاصل، نیزم شکل واحد 15 از

بررسای   برای. شدند یبررس یزراعشهیب اتیعمل دو هر

 اتیا عمل نیزما  شاکل  واحاد  هر در خاک یهایژگیو

 باا  یاشابکه  کیاتستمیس -یتصادف طوربه یزراعشهیب

در نظاار گرفتااه شااد. در ایاان شاابکه   متاار 01 ابعاااد

و صورت گرفات  از خاک سطحی و عمقی  یبردارنمونه

پوشاش ساطح زماین )گیااه، سانگریزه و       یهایژگیو

با توجه باه محادودیت   د. ی شریگاندازهنیز الشبرگ( 

 انیم از آزمایشگاه برای تحلیل آماریو  برداشتهزینۀ 

 شاکل  واحاد  هر در نمونه سه نظر، مورد ۀنمون قطعات

قطعاه نموناه در هار    ناه  ) یزراعا شهیب اتیعمل -نیزم

 نموناه  دو نموناه  قطعاه  هار  از. شاد  برداشت عملیات(

 31-91 و 1-31 عمااق دو از یلااوگرمیک یااک خاااک

 سااپس. شااد برداشاات خاااک سااطح یمتااریسااانت

 بیترتبه خاک یآه کربن و بافت ،یبنددانه یفاکتورها

 یدرومتریااه ،یمتااریلاایم 1 اهااک یهاااروش بااا

 یریا گاندازه شگاهیآزما در 0بلک -یلواهک وساعته( 11)

 یهاا نموناه نیز در زمان برداشت ساختمان خاک  .شد

 یشناسا خاکبخش طور بصری تعیین شد. از بهخاک 

 یریا گبهاره منطقه نیاز   یمرتعدارش طرح جامع رازگ

 شد.

 
 

1 Walkley-Black 
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 پژوهش مراحل یبندجمع

 منظاور باه  پاژوهش  نیا ا مراحل کیشمات ساختار

 .شد ارائه 1 شکل مطابق خوانندگان فهم در لیتسه

 

 

 پژوهش مراحل نمودار -1 کلش

 
 

آنغوزه -جنگل و ندمگ -جنگل یزراعشهیب اتیعملارزیابی   

خاک یحفاظت یابیارز خاک یماه یسودآور یابیارز   

هاداده یگردآور یارهایمع   

نیزم انتظار مورد ارزش  

ساالنه کنواختی ارزش  

 معادهۀ جهانی فرسایش

 خاک

 مقاومت برشی خاک

 نفوذپذیری خاک

 استخراج دادة اقتصادی براساس

  هافتیساختارمهین ۀپرسشنام

برداری در حفاظت خاک از راه نمونهدادة 

 واحدهای شکل زمین

هزینۀ   -درآمد -بهرة ماهکانه

  هر درهزینۀ برداشت - کاشت

اتیعمل  

مقایسۀ آماری 

 tبا آزمون 

 مستقل   

 نیروی فرسایندگی

 باران

ضریب 

پذیری خاکفرسایش  
 درجه و طول شیب

عملیات مدیریت 

 پوشش گیاهی

-مدیریتیعملیات 

 حفاظتی خاک

تمقایسۀ متوسط ساالنۀ هدررفت خاک برحسب تن در هکتار در سال در هر عملیا  مقایسۀ معیارهای اقتصادی در هر عملیات 

ایهنرخ بازگشت سرم  

یارهایمع  
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 جینتا
 آنغوزه -جنگل یزراعشهیب عملیات هزینۀ و درآمد

 مرباوط  یفیتوصا  یهاآماره جینتا 3مطابق جدول 

 برداربهره خانوار هفت تیفعاه یهانهیهز و درآمدها به

 داده شد. نشان

 متوساط  طاور باه  که دهدیم نشان 3 جدول جینتا

 6/56هفااتم  سااال در یکااارآنوااوزه از یناشاا درآمااد

 در ناه یهز نیشاتر یب. استبوده  هکتار در الیرمیلیون 

 برداشات  ناد ایفر به مربوطنیز آنووزه  -جنگل اتیعمل

میلیاون   9/1 باا  برابار طور متوساط  به وسال هفتم  در

 .است بوده هکتار در الیر

 هکتار در الیر میلیون به آنووزه-جنگل اتیعمل در ماهکانهة بهر و برداشت کاشت، یهانهیهزدرآمد و  -3 جدول

 حداقل حداکثر اریمع انحراف نیانگیم 

 3/00 9/063 1/66 6/56 هفتم سال در درآمد

 1/1 0/31 3/00 0/1 صفر سالابتدای  در کاشتهزینۀ 

 6/1 1/03 1/9 9/1 هفتم سال در برداشتهزینۀ 

 1/1 9/00 9/1 1/6 *هفتم سال در ماهکانه ةبهر
 .است ریال هزار 61با  برابر 0353سال  در آنووزه کیلوگرم هر ازایبه ماهکانه بهرة مقدار *

 

 گندم -جنگل یزراعشهیب عملیات ۀنیهزدرآمد و 
 اتیعمل به مربوط یهانهیهز و درآمد یبررس جینتا

 یجاار  یهاا مات یق یبرمبناگندم -جنگل یزراعشهیب

از  یمتوسط درآمد ناشا که  دهدیم نشان 0353 سال

ریاال  میلیاون   6/9 سال کی در گندم -جنگل اتیعمل

میلیاون   1/6مبلا    باا  نهیهز نیشتریب. است هکتار در

گنادم مرباوط باه     -جنگال  اتیدر هکتار در عمل الیر

 .(1)جدول  استبرداشت  ندایفر

 با یزراعشهیب عملیات دو مالی سودآوری برآورد

 درصد 2 واقعی تنزیل نرخ
 انتظاار  مورد ارزش، مقادیر 9براساس نتایج جدول 

 اتیاااعمل دو در انهیسااااه یکنواخااات ارزش و نیزمااا

 ی ارائه شد.زراعشهیب

 (هکتار در الیرمیلیون ) 0353 سال در گندم -عملیات جنگل یهانهیهزو درآمد  -1 جدول

 حداقل حداکثر اریمع انحراف نیانگیم 

6/9 درآمد  9/1 3/16 0/1 

3/6 کاشت و داشتهزینۀ   6/1 1/09 1/1 

1/6 برداشتهزینۀ   9/1 9/00 3/1 

 

 )میلیون ریال در هکتار( درصد 1 لیتنز یبا نرخ واقع یماه برآورد سودآوری جینتا -9 جدول

 نرخ ساالنۀ بازدهی سرمایه )درصد( ساالنه یکنواخت ارزش نیزم انتظار مورد ارزش اتیعمل نو 

 6/31 9/1 6/136 آنووزه -جنگل

 -9 -1/9 -6/161 گندم -جنگل
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آنواوزه   -عملیاات جنگال   9جدول  نتایجمطابق با 

  اتیااعمل کااه یحاااهدر ،اساات یماااهدارای توجیااه 

سااالنۀ   نرخ نیهمچنندارد.  یماه هیتوجگندم  -جنگل

 6/31آنوااوزه ) -جنگاال اتیااعمل در هیساارما بااازدهی

 گناادم  -جنگاال اتیااعمل بااا سااهیمقا در( درصااد

 ۀفاصال  باا  یکاار آنواوزه که  دهدیم نشان( درصد -9)

 بااا سااهیمقا در یتااریاقتصاااد تیاافعاه ادیااز اریبساا

 است. یکارگندم

 حفاظت در یزراعشهیب عملیات دو نقش ۀمقایس

 خاک

 مقاادیر  و یریپاذ شیفرساضریب مقادیر  6 جدول

و در  یزراعااشااهیبفرسااایش خاااک در دو عملیااات  

 .دهدیمرا نشان مختلف خاک  یهاعمق

 آماریمقایسۀ همراه با  یزراعشهیبدو عملیات  برای خاک یهانج شیفرسافرسایش خاک در مدل  و یریپذشیفرساضریب  -6جدول 

 نو  عملیات عمق پروفیل
 یریپذشیفرساضریب 

 (K)خاک 

 (Aمقدار فرسایش خاک )

 هکتار در سال()تن در 
 tآمارة 

 داریمعنیسطح 
(p-value < 0.05) 

(1-31) 
 -19/9 13/1 10/1 آنووزه-جنگل

11/1 
  99/01 10/1 گندم-جنگل

(31-91) 
 -91/0 11/3 13/1 آنووزه-جنگل

06/1 
  11/10 31/1 گندم-جنگل

 

مقدار فرساایش خااک در    ،6جدول  جینتابراساس 

آنواوزه   گنادم و  یزراعا شاه یبتحت عملیات منطقۀ دو 

طور میانگین در واحادهای مختلاف شاکل    بهیب تتربه

تار در سال بارآورد شاده   کتن در ه 1/1و  9/01زمین 

 یمتریسانت 1-31در عمق  داریمعنت وتفا این است.

براباری در تخریاب خااک     6/6حاکی از اختالف خاک 

 .استگندم  -جنگل یزراعشهیبطی عملیات در 

 درمقاوماات بااه نفااوذ  ،9جاادول  براساااس نتااایج

درصاد بیشاتر از عملیاات     13آنووزه  -جنگل اتیعمل

 کاه  همچناین نتاایج نشاان داد    گندم اسات.  -جنگل

 9/01آنواوزه   -جنگل اتیخاک در عمل یمقاومت برش

مقاومات  گنادم اسات.   -جنگل اتیاز عمل شتریدرصد ب

اساتحکام  درجۀ ی از هایمت برشی معیاروو مقابه نفوذ 

و کمتر شادن آنهاا در عملیاات     ندیآیمشمار بهخاک 

بر  یورزخاکتأثیر عملیات  ةدهندنشانگندم  -جنگل

شادن  و باه هام ریختاه     هاا خاکداناه اساتحکام  درجۀ 

 .استساختمان خاک 

 یزراعشهیب اتیعمل دو در خاک یبرش مقاومت و نفوذ به مقاومت نیانگیم یآمار ۀسیمقا جینتا -9 جدول

 نیانگیم اتیعمل نو  شاخ 
 انحراف

 اریمع
 t ةآمار

 اختالف درصد

 نیانگیم

 سطح

 یداریمعن

 (مربع متریسانتبر  لوگرمی)ک نفوذ به مقاومت
 35/1 93/1 گندم-جنگل

19/9- 13 111/1 
 91/1 53/1 آنووزه-جنگل

 (مربع متریسانتبر  وتنی)ن خاک یبرش مقاومت
 99/1 16/0 گندم-جنگل

50/6- 9/01 111/1 
 33/1 99/0 آنووزه-جنگل
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 بحث

 کاه  است یاراض یکاربر ستمیس ینوع یزراعشهیب

 ریاافق مناااطق در بلندماادت شااتیمع نیتااأم یباارا

 اساتفاده  ایحااره مهین و ایحاره مناطق در خصوصبه

 یهاا جنگال  راشکوبیدر ز یکشاورز اتیعمل. شودمی

 کااهش  منظاور باه . است داشته رواج ربازید اززاگرس 

 کشات کاه   هاسات سال اتیعمل نیا از حاصل بیتخر

 کسااهه ی اهانیگ یجابه مانند آنووزه چندساهه اهانیگ

 یابیا پاژوهش باه ارز   نیا ا. شودیمتوصیه  ممانند گند

 در خااک  یحفااظت  یایمزا و یاقتصاد یسودآور توأم

 -آنووزه نسبت باه جنگال   -جنگل یزراعشهیب اتیعمل

 داد نشاان  پژوهش نیا یهاافتهیگندم پرداخته است. 

و حفاظت  یاز نظر سودآور آنووزه -جنگل اتیعملکه 

گنادم   -جنگال  اتیا عمل بار  ادیز اریبس ۀفاصل باخاک 

کاشات و داشات در   هزیناۀ  در حقیقات،  . دارد حیترج

دورة با توجاه باه ناو  گوناه و     آنووزه  -جنگل اتیعمل

کاشات و داشات گنادم    هزیناۀ  محصاول از   ۀساههفت

باه   نداشاتن  ازین مانند یعواملبرای نمونه . است کمتر

ایان محصاول   گستردة و مدیریت  نیزم ۀانیساهشخم 

مااهی   برتاری  در تواناد یم( یپاشسمو  دهیکودنبود )

 -باه جنگال  نسبت آنووزه  -جنگل یزراعشهیب اتیعمل

 ۀرابیشا عملکارد و قیمات   در مقابل،  .باشد مؤثرگندم 

در هکتاار و   گرمکیلاو  001ترتیاب  باه آنووزه در محل 

 باا  ساه یدر مقااسات کاه   در کیلوگرم  هزار ریال 191

و قیمات   کیلاوگرم در هکتاار   963عملکارد  گندم باا  

 .ر اسات یشات ب یکاار گنادم از  گرمریال در کیلو 9911

کشت تلفیقی گیاهان چندساهه در زیراشاکوب جنگال   

در مقابل اما . کندایجاد  چشمگیریسودآوری  تواندیم

 نباودن  سودآور با وجود کارانگندمکه  رسدیمه نظر ب

 مانناادتحقااق اهااداف دیگااری  در پاایایاان فعاهیاات 

 یعرفا در ساامان   نیزما ماهکیت  حف  ای یخودمصرف

در عمال  کاه   رساد یما نظار  ه ب گر،ید یسو از .باشند

کمباود  جباران   منظاور باه ایجاد درآمد مرتب سااالنه  

 یهاا ناه یهزبرخای از  نکردن و هحاظ نقدینگی ساالنه 

در مقابال   یکارگندم 0کارگری یهانهیهز مانندواقعی 

توجیاه مناسابی    ،یکاار آنووزهسودآور  هرچندفعاهیت 

در زیراشاکوب   یکاار گنادم  دهانیزفعاهیت ادامۀ ای بر

 پژوهش داشته باشد.منطقۀ بلوط  یهاجنگل

 ،یزراعا شاه یب اتیا عمل یمااه  ملماوس  منافعفارغ از 

کااهش   مانناد  اقتصاادی ایان عملیاات    منافع نااملموس 

 یرو رانیا ا یریا قرارگ. است تیحائز اهم خاک شیفرسا

توجاه   کهموجب شده است  خشکمهینکمربند خشک و 

 شیو افازا  شیباه کنتارل فرساا    استگذارانیسمحققان و 

 جلب شود. یزراعشهیب نظام انوا  درخاک  یزیحاصلخ

 دو یریپاذ شیفرساا  نیانگیم یآمار ۀسیمقا جینتا

خااک   یمتریسانت 1-31 عمق در یزراعشهیب اتیعمل

تناگ   ۀمنطقا  ۀافتی شیفرسا خاک مقدارکه داد  نشان

تن در هکتاار در   9/01 گندم -جنگل اتیعمل درسرخ 

 -جنگال  اتیا عمل برابار  6/6حادود   در کاه  است سال

براباار  شااش و (تاان در هکتااار در سااال 1/1) آنوااوزه

 (تن در هکتار در ساال  19/3) خاک شیفرسا متوسط

پوشش تاجمتوسط  بانشده قرقبلوط  یجنگل یاراضدر 

 رساد یما  نظار  باه . (Rousta, 2018) استدرصد  01

 شیمقادار فرساا   نیب ادیاختالف ز نیا لیده نیترمهم

 یختگا یرهام باه  ،گندم و آنواوزه  یزراعشهیبخاک در 

از کاشت گندم و کاهش مقاومات خااک در هار     یناش

بعاد از   یاراضا طاور معماول   باه  نی. همچنا باشدسال 

و  دشاون یما  اساتفاده چار  پسصورت بهبرداشت گندم 

 یاهیا خااک و برداشات پوشاش گ    یدگیا کوب نیبنابرا

 خواهد شد. شتریب یسطح

شاخم  صاورت  به کساههی یهازراعتدر  یورزخاک

تاأثیر   ترا تحا  یمتار یسانت 1-31عمق  اغلبساالنه 

تجماع و   مقادار  باودن  کام  باه با توجاه  . دهدیمقرار 

 

کااری مانناد   هاای گنادم  برداران در ماورد برخای از هزیناه   اغلب بهره. 1

کنناد و بناابراین عماالً    هزینۀ کارگری از نیروی کار خانواده استفاده مای 

طاور واقعای   شود، هرچند این هزیناه باه  ها پرداخت نمیاین دست هزینه

 وجود دارد.
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 در نتیجاه  وخشاک   یهاا طیمحا در  یمواد آها  ۀیتجز

 تواناد یما خااک   یمواد آها  ،خاک یزیحاصلخکاهش 

 بروناد  نیساالنه از با  شخم اتیعملسرعت در موقع به

2011) ,et al. wliaieO(اهیا گ ینیگزیجا ثیح نی. از ا 

سااالنه باه    ازین تواندیمگندم  یجابهآنووزه  هۀچندسا

. کناد خااک کماک    شیفرسا کاهشو به رفع را  خمش

 ایا  یجنگلا  یخاک در اراض یکربن آهمقدار  نیهمچن

 تاوده سات یزاز  یادیا ز ریمقااد  رهیا ذخ لیدهبه یمرتع

 ;Freibauer et al., 2004) تاس یزراع یاز اراض شتریب

Schulp et al., 2008).  باه  توجاه  باا  رساد یمبه نظر 

 آنواوزه  اهیگ ماندن یباق زیو ن تودهستیز مقدار یفزون

 اهیا گ باا  ساه یمقا در ساال  هفات  مادت به نیزم یرو

تاوده  سات یز ةریذخ مقدار رودیم انتظار گندم، ۀساهکی

 -جنگال  اتیا از عمل شتریآنووزه ب -جنگل اتیدر عمل

 یاهیا گ یایا مدت بقایطوالنبرداشت  عدمگندم باشد. 

 ،1یسااطح رواناااب ،0خاااک حجاام تااراکم تواناادیماا

  یآباا ۀموازنااو  ییدمااا هااایخاااک، نوسااان شیفرسااا

  در مناااطق خشااک بهبااود بخشااد ژهیااوبااهخاااک را 

(Sun et al., 2018) . اتیا عملکاه   اسات  ذکار  انیشاا 

نیااز  را کااربن هاادررفت ،شااخم لیااقب از یورزخاااک

 کاااهش موجااب و (Nye, 1981) دهاادیماا افاازایش

 نشاان  9جادول   جینتاا  .شاود یم خاک یبرش مقاومت

 در خااک  یبرش مقاومتمقاومت به نفوذ و که  دهدیم

 درصاد  9/01و  13 ترتیاب باه  آنووزه -جنگل اتیعمل

 رودیما  انتظاار  .اسات گندم  -جنگل اتیعمل از شتریب

 باه آنووزه  -جنگل اتیعمل در ساالنه شخم به ازین رفع

خااک   یمقاومات برشا   شیکربن و افازا  شتریب ةریذخ

 .کند کمک زینگندم  -جنگل اتینسبت به عمل

 

 گیرینتیجه

 ۀساااالن ناارخهااای ایاان تحقیااق نشااان داد  یافتااه

 یجاار  یهاا متیق بهآنووزه  -جنگل اتیعمل یسودآور

 از شیباا ادیااز ۀفاصاال بااا( درصااد 6/31) ،0353سااال 

 حاال نیا ا باا  .اسات ( درصد -9گندم ) -جنگل اتیعمل

باه زراعات گنادم در    اصرار کشاورزان که ضروری است 

سودآوری منفای و   وجودبا بلوط،  یهاجنگلزیراشکوب 

. شااودآتاای بررساای  یهاااپااژوهشدر فرسااایش خاااک 

و  یاقتصااد  ۀسا یمقا موضو  با یمشابه پژوهش تاکنون

آنووزه -جنگل یزراعشهیب اتیعمل دوحفاظتی خاک در 

 ۀسا یمقا رونیا ا از. اسات ه گرفتا انجام ن گندم -جنگل و

. شاد ن سار یموجاود م علمای  با مناابع   جینتا نیا یرقوم

 یاجتمااع  یگذارارزشا  در زمیناۀ  یشتریب یهاپژوهش

بایاد صاورت    یزراعا شهیب یهانظام نیا از حاصل منافع

 یاعتمادسااز  قیاز طر آنها ۀتوسع موانعرفع  گیرد تا در

 باشد. راهگشا یعرف حقوق یاجتماع رشیو پذ
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Abstract 
Agroforestry has been implementing for a long time in Zagros forests. Understory cultivation of 

Cultivating perennial plants (such as Ferula assa-foetida) rather than annual plants (such as Triticum 

spp) may help to reduce the soil loss. This research aims to evaluate the financial profitability and soil 

loss resulting from two alternative agroforestry practices of forest-asafoetida and forest-wheat in 

Tang-sorkh region of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province. Financial analysis was performed 

using a cash flow diagram, land expectation value (LEV), equivalent annual value (EAV) and 

annualized return on investment (ROI) criteria. The annual soil loss was calculated using a universal 

soil loss equation based on rainfall erosivity, erodibility, the length, and the slope of the land, as well 

as the type of vegetation management. The soil conservation data were collected and measured in 

landform units. The soil samples were collected at (0-30cm) and (30-50cm) of landform units within 

the agroforestry practices areas. Economic information was compiled using the farmers' census 

method and the semi-structured questionnaire. The results showed that the annualized ROI in the 

forest- Asafoetida practice (32.6 %) is by far much higher than forest-wheat practice (-7 %). In 

addition, the results indicated that the average of soil erosion in forest-wheat practice (18.5 t ha-1 yr-1) 

is 6.6 times higher than the forest-assafoetida practice (2.8 t ha-1 yr-1). Future research will explain 

why farmers continue to apply loss-making forest-wheat practice.  

Keywords: Annualized return on investment (ROI), Asafoetida, Soil loss, Understory cultivation, Wheat. 
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