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 چکیده 
  است  برخوردار  خاک مدیریت  و  ریزیبرنامه   در  باالیی  اهمیت  از خاک  خصوصیات بر  وخاکآب  حفاظت  یهاسامانه   انواع اثر  مطالعه

قرق،    وخاکآب  حفاظت  ستمیسهدف از این پژوهش بررسی اثر سه    .شودمی  محسوب  پایدار  توسعه  یسو به  حرکت  هایاقدام   از  و

 فسفر، پتاسیم،  ،تروژنین مخصوص، پایداری خاک،   وزن  آلی، ی بر میزان کربنار یبخت  و  چهارمحال  استان  درکاری  کپه   و  کنتور فارو

خصوصیات    تکتک بود. با مقایسهخاک    cm  30-60و    30-0و نفوذپذیری خاک در عمق   الکتریکی هدایت ه،اسیدیت بافت خاک،

کاری  وکپه  کنتور فارودر سه منطقه قرق،    شاهد  منطقه  و   وخاکآب   حفاظت  اتیعمل  تحت فیزیکی و شیمیایی خاک در دو عرصه

 بافت خاک، فسفر، مخصوص، پایداری،   وزن  آلی، میزان کربن  کوخا آب   حفاظت  یهاسامانه با یکدیگر، این نتیجه حاصل شد که در  

دار )در  ن و پتاسیم افزایش معنیژودار نیافته و در برخی موارد مقدار نیترالکتریکی خاک سطحی افزایش معنی هدایت اسیدیته،

اختالف  اهده شد که  کاری مشکپه  اصالحی  عملیات  در  (%087/0)  نیتروژن خاک سطحی  مقدار ترینکم( یافته است.  %5سطح  

  سطحی  خاک  آلی  کربن  مقدار  ترینبیش  و  ترینکم  داشت.  کنتور فارودر عملیات    (%072/0)خاک سطحی    تروژنینداری با  معنی

های نفوذپذیری در مناطق شاهد  مقایسه داده بود. کنتور فارو و کاریکپه به به ترتیب مربوط(  %43/1 و 02/1)دار با اختالف معنی

 تأثیر  کلی طور بر نفوذپذیری خاک اثر مثبتی داشته است. به  وخاکآب نشان داد که اجرای عملیات حفاظت    شدهت اظحف و مناطق  

و    مطلق  خاک  کیفیت   بردن  باال   بر  وخاکآب  حفاظت  یهاسامانه    هر   یشناسنیزم  ،یی وهواآب  مختلف  شرایط  به  کامالًنیست 

 . است  وابسته  منطقه

 ، قرق، کپه کاری، کنتور فارو.وخاکآب حفاظت اتیعمل  : یدیکل  یهاواژه
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 مقدمه -1
  به   یافتن   دستبه  منجر  آبخیزداری  ی هاطرح  تأثیر  ارزیابی

  حوزههای   در  اقداماتی   چنین  بازدهی   مورد  در   روشنی  دیدگاه 

 اجرای   منظوربه   آبخیزداری  عملیات  راندمان  تعیین  آبخیز،

 بازنگری  ، هاروش  بهبود  دیگر،  یهاحوضه  در  مشابه   ی هاطرح 

  تدوین   و   نوین  ی هاوهیش  ابداع  کالن،  و   خرد  یهااستیس

 ;Mahdavi et al. 2016)  گرددمی  اصولی  راهکارهای

Jafari Footemi et al. 2017)  .مناسب  هایشیوه  با یافتن  

  هایهزینه  صرف  با   طبیعی  منابع   مسئوالن  توسط  اجراقابل  و

  ماتاقدا  زمینه  در   الزم  های پژوهش   که   شودتوصیه می  معقول

  بررسی  کمی  صورتبه  هاآن  تأثیر  و  گیرد  صورت  آبخیزداری

 گسترش   و  تعمیم  در  الزم  اقتصادی  توجیه  با  بتوان  تا  شود

-دستبه  آبخیزها  مسئله  ترینبیش.  کرد  اقدام   ها آن  کاربرد

  رواناب،  ایجاد  از  جلوگیری  برای  روش  نیترمناسب  آوردن

  کیفیت  یشافزا  و  خاک  در  باران  آب  نفوذ  افزایش  و  رسوب

  فراهم  را  مراتع  احیای  شرایط  راه  این  از  بتوان  تا  است  خاک

فارو  اصالحی  عملیات  .(Javadi et al. 2005) آورد   ، کنتور 

 توأم  اراضی  حفاظتی  عملیات  جمله  از  کاریکپه  و   مراتع  قرق 

  از  ناشی  خسارات  کاهش  که   باشند می  گیاهی  پوشش  با

 Ghermez Cheshmeh) دارند  همراهبه  نیز  را  سیالب

2003.) 

  پوشش   وضعیت  بهبود  و  احیاء  روش  یک  مرتع  اراضی  قرق 

 ورود   از  جلوگیری  با  که  است  آبخیز  هایحوزه  سطح  گیاهی

  خاک   شدن  لگدکوب  و   گیاهان  چرای  مانع   اراضی  این  به  دام

  انجام  مختلف  یهاروش  به  است  ممکن  قرق.  شودمی  سطحی

 حفاظت   دنسپر  یا  قرقبان  گماردن  حصار،  کشیدن  مانند  شود

  . است  قرق   نوع  بهترین  که  منطقه  عشایر  و   دامداران  به  مراتع

اثر  مراتع  از  وسیعی  یهاقسمت   ایران  در   غلط،   مدیریت  در 

  عدم   و   زودرس  چرای  ظرفیت،  از   خارج  و   حد   از  بیش  چرای

 ناگوار   عواقب  تأثیر  تحت  یا  و   شدهب یتخر  دام  صحیح  پراکنش

  جلوگیری   برای(.  Bagheri et al. 2009) است  قرارگرفته  آن

  و   احیاء  عملیات  انجام  آن،  آتی   پیامدهای  و   روند  این  ادامه  از

  اصالح   گیاهی،  پوشش  تقویت  هدف  با  اراضی  این  در  اصالحی

  این  وضعیت  ارتقاء  و   بادی  و  آبی  فرسایش  از  جلوگیری  خاک،

  قرق  تأثیر  و  نقش   از  آگاهی  لذا  .رسدیم  نظر  به  ضروری  مراتع

  بسیار  ثانویه  اهداف  تعیین  ایبر  آن  یهایژگ یو  و   خاک  بر

 .(Tanto and Laekemariam 2019دارد ) اهمیت

 Vahabi et al. (1997)  قرق  تیمار  اجرای  که   کرد  بیان  

  مرغوب  یاعلوفه  هایگونه  جایگزین  در  تغییراتی  باعث

  اثر   در  گیاهی   پوشش  تراکم  افزایش   با   کهی نحوبه  ، شودیم

 جلوگیری   نیز   سطحی  ی هارواناب  رفت   هدر  از   خاک  حفظ

 . شودمی

Gharehdaghi (1997)  بهبود  بر  مرتع  قرق  اثر  بررسی  با  

  رفت  هدر  کاهش  و  خاک  شیمیائی  و  فیزیکی  خصوصیات

  بر  مستقیم  تأثیر  بر  افزون  قرق  مدیریت  که  داد   نشان  خاک

خاک  آب  نفوذپذیری  سرعت  افزایش   فشرده   مانع(  %52)  در 

  رفت  هدر  در  توجهقابل  کاهش  موجب  خاک  نتیجه  در  و  شدن

فارو  مراتع،  قرق   بر  عالوه.  گرددیم  خاک   و   کاریکپه  ،کنتور 

  هایروش   از  نیز  علوفه  کشت  به  بازده  کم  زارهایدیم  تبدیل

  روند، می   شماربه  کشور  وخاکآب   حفاظت  و  مراتع  اصالح  مهم

  و   احیاء  های برنامه  شناسایی   جهت  اندکی   مطالعات   اما

 شرایط  با  هرکدام  یکارای  و  تناسب   بررسی  و  مناسب  اصالحی

 توجهقابل  نکته  .است  شدهانجام  یتوپوگراف  و  اقلیمی  مختلف

  نهیزم  در  مفیدی  اقدامات  ایران  در  اگرچه  که  است  این

 Moghiminejadاست )  شدهی زیربرنامه  وخاکآب  حفاظت

et al. 2014).   که  است  این  دارد   وجود  که  ایمسئله  اما 

  مدیریتی،   ماتاقدا  این   بازدهی  مورد   در  کمی   اطالعات

  و   گیاهی  پوشش  خاک،  کیفیت  افزایش  در  احیایی  و  اصالحی

 . است موجود خاک آبی ذخیره همچنین

 مدیریتی،  اقدامات  نقش  که  شودمی  مطرح  سؤال  این  رونیا  از

 آب  حفاظات  و  خااک  کیفیت  توان  روی  بر  احیایی  و  اصالحی

 باا  اسات   چگونه  هوایی  و  آب  مختلف  در مناطق  کشور  مراتع

 بررسای  کاه  رسادمی  به نظار  ضروری  مذکور  مطالب  به  توجه

 و  کنتاور فاارو  مراتاع،  قارق   وخاکآب  اصالحی  عملیات  شود،

 شایمیایی  و  فیزیکای  کیفیات  میزان  بر  اندازه  چه  تا  کاریکپه

بررسای تااأثیر پژوهش حاضر با هادف    .است  بوده  مؤثر  خاک

 و  چهارمحاال  استان  در  وخاکآب  حفاظت  مختلف  یهاسامانه

 ی بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک انجام گرفت.اریبخت
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 هامواد و روش  -2
 موردمطالعهمنطقه    -2-1

ا  موردمطالعه   مناطق  استاناز    یهابخش  پژوهش   ن یدر 

  وخاک آبحفاظت    اتیعملباشد که  بختیاری می  و  محالچهار

جمله   فارو  و  یکارکپه  قرق،از  که    است  شده انجام  کنتور 

  50°   38'  49"یایجغراف  با طول  ستابار  یروستا  : از  اندعبارت

عرض    ارتفاع.  (1)شکل    باشد یم  32°   11'  23"  یایجغراف  و 

در سطح  از  آن    ن یا  م یاقل.  باشدمی  m    2059  ا یمتوسط 

  ( Köppen, 1900)  کوپن  ی بندمیتقس  اساس  بر  منطقه

  mmساالنه منطقه    ی بارندگ  ن یانگیم  است  یاترانهیمد  یمیاقل

 )   است  ºC  13منطقه    رتحرا   درجه متوسطو    2/445

Meteorological Department of Chahar and 

Mahal Bakhtiari Province (2018)) .   پوشش  

 .است  شده  دهیپوش  1زول   گونه  از  عمده  طوربه   منطقه  یاهیگ

سال    منطقه از  شده  احبه  1394قرق  پوشش   یایمنظور 

طب  ی اهیگ منابع  اداره  توسط  چهار   یعیو  و  استان  محال 

 . باشد یمتحت قرق  یاریبخت

فارو  سیستم  با  دوم  ایستگاه  حاضر   پژوهش  برای  که  کنتور 

فارسان استان    شهرستان  توابع  چلیچه از  مراتع  در شده  انتخاب

بختیاری و  )شده  واقع   چهارمحال   موقعیت .  (1شکل  است 

  ، 50°  93'  23"  جغرافیای  طول  دارای  منطقه  این  جغرافیای

  از  آن  متوسط  ارتفاع   .باشد می  32°   18'  16"  جغرافیای  عرض

  mm  منطقه  ساالنه  بارندگی   میانگین،  m  2074   دریا  سطح

  می اقل.  است  ºC  13  منطقه  حرارت  درجه  متوسط  و  2/445

اساسمنطقه    نیا  ی اترانهیمد  یمیاقل  کوپن  یبندمیتقس  بر 

گل    گونه  از  عمده  طوربه  منطقه  یاه یگ  پوشش  است

  1394سال  قرق شده از    منطقه  شده است.  دهیپوش  2یمدمح

احبه طب  یاه یگ  پوشش  یایمنظور  منابع  اداره  توسط    ی عیو 

 . باشدیتحت قرق م یاریاستان چهارمحال و بخت

 پااژوهش باارای کااه کاریکپااه سیسااتم بااا سااوم ایسااتگاه

شهرکرد در   شهرستان  توابع  از  قلنگان  هایدر تپهشده  انتخاب

 ایان  (.1اسات )شاکل  شده  واقع  استان چهارمحال و بختیاری

 
1Eryngiuom Sp 
2Rosa x damascena sp. 

 عااارض، 50° 93' 11" جغرافیاااای طاااول دارای قاااهمنط

 ساطح  از  آن  متوساط  ارتفاع.  باشدمی  32°  11'  30"جغرافیای

و  mm  275 سااالیانه بارناادگی میااانگین، m 2112 دریااا

 نیاا  میاقلا.  اسات  ºC  8/11متوسط درجاه حارارت منطقاه  

 .اسات  یاترانهیمد  یمیاقلکوپن    یبندمیمنطقه بر اساس تقس

 منطقاه. است شده پوشیده 3بادام گونه از هعمد طوربه منطقه

و   یاهیاپوشاش گ  یایامنظور احباه  1396قرق شده از سال  

تحات   یاریاستان چهارمحال و بخت  یعیتوسط اداره منابع طب

 .باشدیقرق م

 روش کار  -2-2
فیزیکی   خصوصیات  گیریهای اندازهو روش  یبردار نمونه  -1-2-2

 خاک  و شیمیایی

 از ، کخا  هایداده آوریجمع   ورمنظبه  پژوهش  نیا در

  به  .دش  استفاده یشگاه یآزما  مطالعات و ییصحرا یبردارنمونه 

 منطقه هر در ،یتصادف صورتبه  خاک لیپروفسه  منظور، نیا

  بدون)  شاهد  منطقه  ووخاک  آب   حفاظت  اتیعمل  تحت

سه  مثال طوربه. دش حفر جداگانهوخاک( آب حفاظت اتیعمل

 محدوده که اول ماریت عنوانبه هدش قرق  منطقهپروفیل در  

 yr  4  مدتبه 1394 سال از راستاب اتتحقیق  ستگاهیا

در   و بوده شدهحفاظت پروفیل   ستگاهیا مجاور منطقهسه 

 (شاهد)  دام چرای مورد که ایمنطقه  عنوانبه  موردنظر

 .شدندحفر  قرارگرفته

 هر  از  و  منطقه هر از  خاک  یهانمونه  ،پژوهش انجام برای

 نیزم  cm   60  تا   30  و   30 عمق تا 0  سطح از خاک  لیفپرو

 ابتدا که بود صورتنیبد خاک برداشت قهیطر  .شد برداشت

 از  ل یب کمک به سپس شد، آوریجمع  الشبرگ سطح خاک

 صورت   یبردارنمونه  خاک  cm   60-30و   30  عمق تا سطح

 منطقه  از خاک  نمونه 54 تعداد مجموع در  .گرفت

 منطقه   سه  ،شدهحفاظت  منطقه سه)  آن  خارج و شدهحفاظت

 انجام منظوربه (متفاوت  عمق  دو  خاک،  لیپروف  سه  شاهد،

 به خاک  یی ایمیو ش یکیزیف اتیخصوصتعیین    ی هاشیآزما

این    .شد منتقل شگاهیآزما  هاینمونه  از بخشی  پژوهشدر 

 کوبیده از قبل و خاکشناسی  آزمایشگاه به انتقال از پس خاک

 
3Prunus dulcis sp. 
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 وزنی میانگین  نیز و  هاخاکدانه  یپایدار تعیین  جهت  شدن،

  پایداری  یریگاندازه  برای  .شد  گرفتهدر نظر  خاک   ذرات  قطر

 Carter and)  گردید  استفاده  مرطوب  الک  روش  از  هاخاکدانه

Gregorich 1993  .)  خاک ظاهری  مخصوص    ( BD) وزن 

 Walkleyهای با حجم مشخص تعیین شد )وسیله سیلندر به

and Black1934)و از اتیخصوصی سایر  ریگاندازهبرای    ؛   ،

 استفاده شد.  mm 2شده خاک الک

 
کاری در روستای قلنگان استان چهارمحال و  راستاب، کنتور فارو در روستای چلیچه و کپه  در روستای  قرق  یمطالعات  ستگاهیا  -  1  شکل

 بختیاری 
Fig. 1 Location of the study area in Rastab,  Chelicheh and Ghalangan in Chaharmahal and Bakhtiari province 

از    پژوهشمورد  منطقه  هر  در   آب  نفوذ  یریگاندازه   منظوربه

مضاعف(متحد  فلزی  هایاستوانه   روش )استوانه    در   المرکز 

شد   خاک  سطح (.  Ward and Trimble 2003)  استفاده 

 Ghazan)  یمترهیدرو روش از خاک بافت تعیین برای

Shahi 2006; Hazelton 2007،)  (   در  خاک  (pHاسیدیته 

 . شد یریگاندازه متر pH  دستگاه  از استفاده با   و اشباع گل

باEC)  الکتریکی  هدایت  سنج  هدایت  دستگاه  از  استفاده  ( 

(. Zarin Kafsh 1993) شد  تعیین اشباع عصاره  در الکتریکی

)  کربن -به  آلی  کربن  اکسیداسیون  روش   با  خاک  (OCآلی 

 غلیظ  دیاس  کیسولفور  مجاورت  در  کروماتدیپتاسیم    هوسیل

  (N  5/0)  فروسولفات  آمونیم  هوسیلبه  سپس  و  گرفت  صورت

  تیتراسیون   روش  با   ارتوفنانترولین  معرف   مجاورت  در

 گیریاندازه .(Walkley and Black 1934) شد یریگاندازه

  جذب قابل فسفرکجلدال،    روش به (TN) خاک کل نیتروژن

(P) تبادلی  پتاسیم دارقم  اولسون و روشبه (+K) از  استفاده با  

شعله همچنین دستبه  اینورستج   آهک  میزان  آمد، 

)3(CaCo  نرمال   دیاس کیدری کلر  واکنش  از  (N HCl)   با  

نرمال  با  آن  تیتراسیون  و   خاک  کربناتکلسیم    N)   سود 

NaOH) آمد  دستبه (Jafari Haghighi 2003). 

 هاداده   لیتحل-2-3

 پرت  یرمقاد مانند ناهمگنی وجود عدم نظر از هاداده در ابتدا

جهت کنترل  بودن برابر صفر یهفرض آزمودن شدند. 

 طرفهیک یانسوار یزآنال  موردمطالعههای  مترپارا هاییانگینم

(ANOVA )    ها، یمارت  ینب هایانگینم یسهمقا منظوربهو آنگاه 

دانکن از جهت استفاده %5 داریمعن سطح در آزمون   شد. 

 .دش استفاده 20نسخه  SPSS افزارنرم  از یجاتن لیتحل
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 های خاک اثرات عملیات حفاظتی بر ویژگی  

 ها و بحث یافته  -3
 های ویژگی  بر   وخاکآب  حفاظت  عملیات  اثر   -3-1

 خاک   شیمیایی  و  فیزیکی

جدول   به  توجه    مناطق  تمام  در  خاک  بافت  مطالعه (1)با 

  بافت  نظر   از  مناطق  این  در  تفاوتی   که  داد   نشان  موردمطالعه

  و   رسی-ی لوم  موردمطالعه  قاطمن  در  خاک   بافت .  ندارد  وجود

 داریمعنی تفاوت است مشهود که طورهمان باشد یم لومی  یا

 وجود   آن خارج و شدهحفاظت  مناطق داخل خاک بافت  بین

 .  ( 1 جدول) ندارد

 بین  داریمعنی  افزایش   یا  کاهش  از  حاکی   مطالعه  این   نتایج

 رس،  نظر  ازشده  حفاظت   غیر  مناطق  وشده  حفاظت  مناطق

  از  خاک  بافت  که  کندمی  تأیید  امر  این.  نیست  شن  و  سیلت

  تأثیر  تحت  تواندنمی  که  است  خاک  ذاتی  خصوصیات

  خاک  مدیریت  هایروش  عنوانبهوخاک آب حفاظت  هایشیوه 

 .Feyisaa et al)  یهاافتهی   با  منطبق  نتایج  این.  گیرد  قرار

2017; Lemma 2017; Tanto and Laekemariam 

 داریمعنی  تفاوت  کردند  گزارش  یهمگ  که  باشدمی(  2019

  حفاظت  مدیریت  هایشیوه   دلیلبه  خاک  ذرات  توزیع  در

 . ندارد وجودوخاک  آب 

 موردمطالعه   منطقه  در سه  و  دو عمق  در  قرق  و  شاهد  ذرات سیلت، شن و رس در منطقه  بین  یدار یمعن  اختالف  -1جدول  
Table 1 Significant differences between silt, sand and clay particles in the conserved area and non-conserved 

area lands 

Soil Texture %Clay %Sand %Silt Depth cm Area 

Clay loam 28.32±3.40a 27.1±2.75a 44.58a±2.7a 

0-30 

conserved 

Rastab 

 

Loam 26.56±4.72a 38±4.61b 35.44±1.79b 
Non-

conserved 
Clay loam 37.52±2.75a 23.57±1.03a 38.9±2.8a 

30-60 

conserved 

clay loam 28.50±1.36b 37.57±2.13b 33.92±1.45a 
Non-

conserved 

clay loam ±1.72a35.17 28.66±4.85a 36.16±6.4a 

0-30 

conserved 

Chelicheh 

clay loam ±0.41a34.32 28.24±4.36a 37.44±4.7a 
Non-

conserved 

Clay loam 32.32±3.83a 40.91±5.36a 26.78±2a 

30-60 

conserved 

Clay loam 31.90±1.66a 26.66±3.06b 41.44±1.45b 
Non-

conserved 

Clay loam 35.65±1.57a 24±0.72a 40.34±2.22a 

0-30 

conserved 

Ghalangan 

Clay loam 34.99±5.37a 21.57±1.4a 43.44±4.4a 
Non-

conserved 

Clay loam 32.37±3.14a 25.58±2.13a 42.06±3.15a 

30-60 

Conserved 

Clay loam 39.22±7.4a 22±2a 38.77±5.9a 
Non-

conserved 

 .است قرق و شاهد منطقه بین خاک بافت بودن دارمعنی دهنده نشان متفاوت حروف و داریمعن تفاوت عدم دهنده نشان مشابه حروف

 راستاب قرق  اصالحی عملیات  -3-2

  و  فیزیکی  خصوصیات  مقایسه  به  مربوط  واریانس  تجزیه  نتایج

شاهد برای خاک سطحی و    و   قرق  در منطقه  خاک   شیمیایی

.  است  شده  آورده  (3)  و  (2)  جدول  در  تیبرتبه  عمقی

 داریمعنی  تفاوت است ( مشهود2جدول ) در  که طورهمان

  ،BD  زانیم نظر از   آن خارج و قرق  داخل  سطحی  خاک بین

Hp،  MWD،  EC  ،3CaCo،  TN    وOC  ندارد وجود  ،

و     K  زانیم  نظر  از(  سطحی  عمقعمق )   یندر هم  کهیدرحال

P   (  3)  جدول که طورهمان  . دارد  وجود  داریمعنی  تفاوت

داد  و قرق  داخل  عمقی   خاک بین داریمعنی  تفاوت نشان 

 وجود  Kو    ، BD،  pH ،  MWD  ،TN  زانیم نظر از  آن خارج

هم  کهیدرحال،  ندارد  میزان   نظر  از(  دوم  عمق) عمق  یندر 

3CaCo، OC ، P  و EC  در  قرق . دارد وجود داریمعنی تفاوت  

  عمقی  خاک  آهک دارمعنی  کاهش سبب  راستاب  منطقه

(3CaCo  )9/33  ±3/1  به  شاهد  منطقه  در %9/38  ±8/0  از % 

 راستاب  منطقه  در  قرق  همچنین.  است شده قرق   در منطقه

 ±08/0 از  عمقی  خاک  آلی  کربن دارمعنی  کاهش سبب

 شده قرق  در منطقه %87/0  ±1/0 به شاهد منطقه در 25/1%

علت خاک Pمیانگین.  است   قرق  اصالحی عملیات اجرای به 
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 خاک  cm  60-30    در عمق %45 قرق  غیر  منطقه  به بتنس

 . است افتهیکاهش

 چلیچه   فارو کنتور  اصالحی عملیات  -3-3
 عملیات  منطقه داخل  سطحی  خاک بین داریمعنی  تفاوت

فارو  اصالحی و    P  ،K  مقدار نظر از فقط  آن خارج و کنتور 

OC  در   داریمعنی  تفاوت   گونههیچ  و   ( 2جدول  )دارد   وجود  

  داخل  عمقی   خاک   در   خاک  شیمیایی   و   فیزیکی  خصوصیات

ندارد   وجود  قرق   خارج  و  کنتور فارو  اصالحی عملیات  منطقه

  در  ، OC  مقدار  کنتور فارو  اصالحی عملیات  در اثر  .(3جدول  )

  به   شاهد   منطقه  در  %12/1  از  cm  30-0   سطحی  عمق

فارو  اصالحی عملیات  منطقه  در  42/1%   افزایش   کنتور 

 در   OC  مقدار  در  که  است  حالی   در  این  .است  یافته  دارمعنی

فارو  و   شاهد  منطقه  در  عمقی   خاک  داریمعنی  تغییر  کنتور 

 چلیچه  منطقه  در  کنتور فارو  اصالحی عملیات  .نشد   مشاهده

 mg/kg 02/0± از  سطحی  خاک  فسفر دارمعنی  افزایش سبب

منطقه  mg/kg 05/0±  67/0به    شاهد   منطقه  در  45/0   در 

 سطحی خاک پتاسیم  .است شده فاروکنتور    اصالحی عملیات

در   .است یافته دارمعنی  افزایش  شاهد  منطقه  به نسبت  64%

فارو  اصالحی  عملیات  اثر مقدار  کنتور  چلیچه،  ،  3CaCO  در 

pH  ،  وN  شاهد   منطقه  به  نسبت  عمقی  و   سطحی   خاک  در  

 .نیست دارمعنی اما است افتهیکاهش

  cm 30-0  عمق  در(  هاداده  استاندارد  انحراف  ±  میانگین  نشده )  ت شده و حفاظتدر مناطق حفاظمقایسه خصوصیات خاک    -2  جدول

 خاک 
Table 2 Comparisons of selected soil properties (mean ± standard deviation, N=3) in the conserved area and non-

conserved area lands across layer 0–30 cm 

K 

(Meq/l) 

P 

(mg/kg) 
N (%) 

EC 

)m/ds( pH 
 3COCa

(%) 
OC (%) 

MW

D- 

BD 

)3g/cm( 
Area 

0.9 ± 

0.1a 

0.57±0.0

2a 

0.03a 

± 0.1 

 

0.12a ± 

0.44 

0.1a± 

7.36 

4.16a± 

28.17 

0.07a±1.

33 

0.02a

± 

0.57 

1.29±0.0

4a 

Conserv

ed 
Rastab 

 
1.15±0.1

5b 

0.97±0.0

7b 

0.04a± 

0.08 

0.01a± 

0.38 

0.06a± 

7.3 
1.8a±32 

0.08a± 

1.17 

0.23a

± 

0.37 

1.33± 

0.02a 

non-

conserv

ed 

1.15±0.0

5a 

0.67±0.0

5a 

0.02a± 

0.11 

0.02a± 

0.31 

0.1a±7.3

7 

2.26a±42

.84 

0.41a±1.

42 

0.4a±  

0.65 

1.2±0.04

a 

Contour 

furrow 
Chelich

eh 
0.7±0.0b 

0.45±0.0

2b 

0.04a± 

0.03 

0.1a± 

0.29 

0.02a±7.

45   

4.1a±43    

.5   

0.02b± 

1.12 

0.10a

± 

0.45 

1.3±0.05

a 

non-

conserv

ed 

1.15±0.0

5a 

0.49±0.0

5a 

0.02a±0.

09   

0.01a±0.

33   

0.02a±7.

4   

1.76a±27

.34 

0.02a±1.

02   

0.02a

± 

0.45 

1.4± 

0.04a 

Pit 

seeding 
Ghalang

an 
1.25±0.0

6a 

0.85±0.0

8b 

0.02a±0.

08   

0.03b±0.

25    

0.03b± 

7.5 

7.3b± 

21.5 

0.06a±1.

1 

0.1a± 

0.5 

1.37± 

0.0a 

non-

conserv

ed 

  اصالحی عملیات و شاهد منطقه بین خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بودن دارمعنی دهنده نشان متفاوت حروف و داریمعن تفاوت عدم دهنده نشان مشابه حروف

 .است

 قلنگان  کاریکپه  اصالحی عملیات  -3-4

به جدول   توجه    منطقه  در  کاری کپه  اصالحی عملیات (2)با 

 از   سطحی  خاک  فسفر ردامعنی  کاهش سبب  قلنگان

mg/mg08/0±  85/0 به  شاهد  منطقه   در  mg/mg05/0± 

منطقه  49/0 .  است شده کاریکپه  اصالحی عملیات  در 

به جدول    همچنین توجه    کاریکپه  اصالحی  عملیات   ( 3)با 

 از  عمقی  خاک فسفر دارمعنی  کاهش سبب  قلنگان  منطقه  در

mg/kg 2 /0±8/0  به  شاهد  منطقه  در  mg/kg02/0±  6/0   در 

 . است  شده کاریکپه اصالحی عملیات منطقه

خلجی و همکاران، 1400  
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 های خاک اثرات عملیات حفاظتی بر ویژگی  

 خاک  cm  60-30  عمق  در( هاداده استانداردانحراف   ± نیانگیم)مقایسه خصوصیات خاک در مناطق حفاظت شده و حفاظت نشده   3- جدول

Table 3 Comparisons of selected soil properties (mean ± standard deviation, N=3) in the conserved area and non-

conserved area lands across layer 30–60 cm 

K 

(Meq/L) 

P 

(mg/kg) 
N (%) 

EC 

(ds/m) pH 
CaCO3 

(%) 
OC (%) MWD 

BD 

(g/cm3) 
           Area 

0.8±0.1a 
0.5±0.08

a 

0.08±0.

03a   

0.24±0.0

2a 

0.35a±7

.5 

33.9±1.

3a 

0.1a± 

0.87 

0.01a 

±0.06 

0.06a±1.

3 

Conserv

ed 
Rastab 

 0.75±0.0

5a  
0.7±0.0b 

0.07± 

0.02a 

0.3±0.06

b 

0.01a± 

7.3 

38.9± 

0.8b 

0.08b± 

1.25 

0.15a 

± 0.5 

0.06a±1.

4 

Non-

conserv

ed 

0.5±0.00

a 
0.6±0.2a 

0.07±0.

01a   

0.25±0.0

a  

0.25a±7

.7 

48.4± 

0.3a 

0.1a± 

0.95 

0.08a± 

0.6 

0.06a± 

1.3 

Contour 

furrow 

 Chelich

eh 
0.5±0.00

a 

0.6± 

0.1a 

0.05±0.

0a  

0.26±0.0

1a  

0.06a±7

.5   
42±0.3a 

0.03a±0.

95 

0.06a±0

.6 

0.08a±1.

3 

Non-

conserv

ed 

0.9±0.2a 0.6±0.2a 
0.09±0.

02a   

0.3± 

0.01a 

0.26a± 

7.6 

39.4±4.

8a 

0.07a±0.

95 

0.3a± 

0.4 

0.06a± 

1.45 

Pit 

seeding Ghalan

gan 

 0.9±0.3a 0.8±0.2b 
0.09±0.

01a   

0.26±0.0

0b    

0.04a±7

.5 

40.4±2.

9 

0.04a±1.

05 

0.04b± 

0.7 

0.15a± 

1.4 

Non-

conserv

ed 

 .است عملیات و شاهد منطقه بین خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بودن دارمعنی دهنده نشان متفاوت حروف و داریمعن تفاوت عدم دهنده نشان مشابه حروف

  افزایش سبب قلنگان  منطقه  در  کاریکپه  اصالحی عملیات

 در  %  mg/kg 3/7±  5/21 از  سطحی   خاک  آهک دارمعنی

منطقه  %  mg/kg76/1±  34/27  به  شاهد   منطقه  قرق   در 

  در  ،PH  مقدار  قلنگان  در  کاریکپه  عملیات  در اثر  .است شده

  به  شاهد   منطقه  در  5/7  ±0/ 03  از  cm  30-0   سطحی  عمق

  کاهش   کاریکپه  اصالحی عملیات  منطقه  در  4/7  02/0±

از   cm  60-30   عمق  در  ،MWD  مقدار  .است  یافته  دارمعنی

 عملیات  منطقه  در  4/0  ±3/0  به  شاهد  منطقه  در  04/0±7/0

 در داریمعنی تفاوت  .است  افتهیکاهش  کاریکپه  اصالحی

EC   ب  دوم   و   اول عمق  دو   هر در خاک مناطق    ین خاک 

  EC  مقدار.  است مشهودو شاهد    کاریکپه  اصالحی عملیات

  شاهد   منطقه  در m/ds  25/0  از  cm  30-0  یدر عمق سطح

 افزایش  کاریکپه   اصالحی عملیات  منطقه  در  ds/m  33 /0  به

 است. یافته دارمعنی

  در  pH  مقدار  ، پژوهش  این  درآمده  دستبه  نتایج  با  مطابق

-cm  30  عمق  در   قلنگان  کاریکپهجز  ه بهشدحفاظت  مناطق

  منطقه   به  نسبت  ،cm  30-0  عمق  در  چلیچه  فارو  کنتور  و  0

  دوم   و   اول  عمق  مقایسه  در  همچنین.  است  افتهیکاهش  شاهد 

  شاهد جز  به   اول  عمق  اسیدیته  میزان  هاسایت  از  هریک

بهباشدمی  دوم  عمق  از  کمتر  راستاب  منطقه   در  ی،طورکل. 

  حفاظتی   عملیات  اثر  از  داریمعنی  ریتأث  هیچ   حاضر  پژوهش 

 Binkley  های یافته  با  نتایج  نی. انشد  یافت  خاک  اسیدیته  بر

et al. (2003)  رابطه    این  در.  دارد  مطابقتHossein zadeh 

 چرای  به  خاک   اسیدیته  تغییرات  که  کردند   بیان  (2007)

 و  مادری  مواد  به  بیشتر  است  ممکن  و  نیست  وابسته  اراضی

  و  آبشویی  میزان  افزایش  به  همچنین  و  خاک  نکرب  مقدار

 .باشد وابسته منطقه آن خاک آهک درصد کاهش

 خاک   هایویژگی  بر  اصالحی  عملیات  اثر  مقایسه  -3-5

 ی موردبررس  مناطق  در   خاک  ظاهری  مخصوص  وزن مقادیر

  وزن  مطالعه   ابتدا،   در.  دبو  3g/cm  5/1  از  مترک  همگی 

عمقی  دو  هر   برای  خاک  ظاهری  مخصوص و  سطحی    عمق 

  مخصوص  وزن  مقدار  در  داریمعنی  تفاوت  که  داد  نشان

 (. 2 شکل)  ندارد وجود منطقه شاهد سه بین  خاک ظاهری

  میان   در   عمق  دو   هر  در   خاک  ظاهری  مخصوص  وزن  مطالعه

  شدهحفاظت  مناطق  در  منطقه راستاب، چلیچه و قلنگان  سه

  عملیات  در  خاک   ظاهری  مخصوص  وزن  مقدار  که  داد  نشان

فارو  اصالحی   با %  5  احتمال  سطح در  دارمعنی تفاوت کنتور 

 . دارد کاریکپه و راستاب قرق اصالحی  عملیات دو

  مقدار  ین ترمک  ،یموردبررس  اصالحی   عملیات  سه  میان  در

  عمقی  و(  3g/cm  23/1)  سطحی  خاک  ظاهری  مخصوص  وزن
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(3g/cm  27/1  )فاروقرق    به   مربوط  همچنین.  بود  کنتور 

  مناطق   عرصه در  عمقی خاک  ظاهری  مخصوص  وزن مطالعه

  پنج   احتمال  سطح در  دارمعنی تفاوت که داد نشان  حفاظتی

راستاب  اصالحی  عملیات  بین  درصد فارو  و  قرق    با   کنتور 

 (.  2شکل) دارد وجود کاریکپه قرق اصالحی عملیات

 

 
  میان (BD)  خاک  ظاهری  مخصوص  وزن  نمیانگی مقایسه  -2  شکل

 .cm  60 -30  و  0-30  عمق  دو  در  جداگانه  اصالحی  عملیات  سه

  دهندهنشان   مشابه  حروف)  نشده شده و ب( حفاظتالف( حفاظت

 (%5  سطح  در  داریمعن  تفاوت  عدم
Fig. 2 Comparison of mean soil Bulk density (BD) 

between three soil conservation practices at two 

depths of 0-30 and 30-60 cm 

 خاااک ظاااهری مخصااوص وزن مقاادار کااه داد نشااان نتااایج

 غیاار مناااطق بااه نساابتشااده حفاظت منطقااه سااه هاار در

ها خاکدانااه پایااداری اساات. همچنااین ترپااایینشااده حفاظت

 ساه  هار  در  را  داریمعنای  تفااوت  بادون  اماا  بااالتری  مقادیر

شااده حفاظت غیاار قمناااط بااه نساابتشااده حفاظت منطقااه

 و خاااک ظاااهری مخصاوص وزن بااودن پاایین. دادنااد نشاان

شاده حفاظت  منااطق  در  خااک  پایاداری  باودن  بااالتر  باًیتقر

 بااالتر  حجام  دلیال  باهشاده  حفاظت  غیار  منااطق  به  نسبت

 عناصاار و آلاای کااربن ذخیااره اغلااب. باشاادمی آلاای مااواد

 بااه نساابتشااده حفاظت مناااطق در خاااکدسااترس قابل

. اساات بیشااتر ،هسااتند دام چاارای معاارض در کااه مناااطقی

 Dulo et al. (2017); Workuتوساط  مشاابهی نتاایج

(2017) and Tanto and Laekemariam (2019) 
 وزن مقاادار میااانگین تاارینکاام کااه اسااتشااده گزارش

 مرتااعشااده حفاظت اراضاای در را خاااک ظاااهری مخصااوص

 .اندافتهی چرا تحت اراضی به نسبت

 منطقااه سااطحی خاااک در اکخاا آهااک مقاادار ینتاارمکاا

 شاد مشااهده %5/21 مقادار  باا  کاریکپاه  عملیاات  باا  شاهد

 سااطحی خاااک آهااک مقاادار بااا دارمعناای صااورتبه کااه

 قاارق  و کنتااور فااارو اصااالحی عملیااات بااا شاااهد منطقااه

 روش باه میاانگین مقایساه نتاایج .داشات اخاتالف راستاب

 کاه داد نشاان (3)شاکل ساطحی خااک آهاک برای دانکن

 و کاریکپاه اصاالحی عملیاات دو باین داریعنایم تفااوت

 دو ایان کاه اسات حاالی در ایان  .نادارد وجود راستاب قرق 

 اخاتالف آمااری نظار از کنتاور فاارو باا اصاالحی عملیاات

 .دادند نشان را داریمعنی

 سیسااااتم سااااه هاااار در خاااااک آهااااک ی،طورکلبااااه

 شااااهد منااااطق و حاضااار مطالعاااه در خااااک حفااااظتی

 کربنااااتبی باااه بااااران باااارش باااا هااااآن مجااااور

 پروفیااال پاااایین هایالیاااه باااه و اسااات شااادهلیتبد

 پااذیرینفوذ اگاار حالاات ایاان در. شااد منتقاال خاااک

 از یراحتبااه کربناااتبی باشااد باااال و مناسااب خاااک

 اسااااس بااار. شاااودمی خاااارج خااااک ساااطحی افاااق

 منطقاااه ساااههااار  در خااااک نفوذپاااذیری هاییافتاااه

 اینبناااابر و باااوده تااارکااام خااااک نفوذپاااذیری شااااهد،

 بااارای ساااطحی خااااک در یافتاااه نفاااوذی آب مقااادار

 نتیجااه، در. اساات نبااوده کااافی خاااک از آهااک خااروج

کنتاااور  و کاریکپاااه قااارق، شاااده حفااااظتی منااااطق در

 گیااااهی پوشاااش علاااتباااه خااااک پاااذیرینفوذ فاااارو

 نفاااوذ آب افااازایش دلیااالباااه و باااوده بهتااار تااار،بااایش

 منااااطق خااااک در آهاااک مقااادار آبشاااویی، و یافتاااه

 .Aghsi et al. اسااات افتاااهیکاهششاااده حفاظت

.یافتناااد دسااات نتیجاااه ایااان باااه نیاااز (2005)
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 های خاک اثرات عملیات حفاظتی بر ویژگی  

         
-شده و ب( حفاظتالف( حفاظت.  cm  60-30   و  0-03  عمق  دو  در  جداگانه  اصالحی  عملیات  سه  میان  آهک  میانگین مقایسه  -3شکل  

 (%5  سطح  در  داریمعن  تفاوت  عدم   دهندهنشان   مشابه  حروف)  نشده
60 cm-30 and 30-between three soil conservation practices at two depths of 0 3ison of CaCoCompar 3 Fig. 

( شکل  به  توجه  کربن(  4با    بین  سطحی  خاک   آلی  مقدار 

نداد  داریمعنی  تفاوت  شاهد  مناطق   یآل  کربن مقادیر.  نشان 

.  ودب  %22/1  از  ترم ک  یموردبررس  شاهد   مناطق  در  خاک

 ی موردبررس  اصالحی  عملیات  سه  میان  در  آلی  کربن  مطالعه

که داد    خاک   آلی  کربن   مقدار  ترینبیش  و  ین ترمک  نشان 

 ترتیب مربوط به(  %43/1  و  02/1)دار  با اختالف معنی  سطحی

  ترینبیش  و  ینترمک همچنین  است، کنتور فارو   و  کاریکپه به

معنی  عمقی  خاک  آلی  کربن  مقدار تفاوت    و  1/1)دار  بدون 

 . .بود کاری و قرق راستابکپه  به ترتیب مربوطبه( 2/1%

    
شده و ب(  الف( حفاظت  cm  60-30  و  0-30  عمق  دو  در  جداگانه  اصالحی  عملیات  سه  میان (oc)  آلیکربن   میانگین مقایسه  -4  شکل

 (%5  سطح  در  داریمعن  وتتفا  عدم  دهندهنشان  مشابه  حروف)  نشدهحفاظت
Fig.4 Comparison ofsoil organic carbon between three soil conservation practices at two depths of 0-30 and 30-

60 cm 

  همگی   یموردبررس  سه منطقه شاهد   در   خاک  نیتروژن مقادیر

  دو   هر  در  خاک  نیتروژن  مطالعه  ابتدا،   در.  بود  %12/0  از  ترمک

و  عمق سطح   تفاوت   که  داد  نشان  شاهد   مناطق  در  عمقیی 

راستاب،   سه  بین  خاک  نیتروژن  مقدار  در  داریمعنی منطقه 

   (.5 شکل) ندارد وجود چلیچه و قلنگان

 عملیات   در  (%087/0)  نیتروژن خاک سطحی  مقدار ینترمک

معنیکپه   اصالحی اختالف  که  شد  مشاهده  با  کاری  داری 

سطحی    تروژنین فاروعملیات  در    (%072/0)خاک    کنتور 

 آزمون نتایج  عمقی   خاک   نیتروژن   مقدار  درخصوص  داشت.

 قرق راستاب،  بین  نیتروژن،  مقدار نظر از  که داد نشان دانکن

  5 اطمینان سطح در دارمعنی اختالف  کاریو کپه  کنتور فارو

در   نیتروژن  مقادیر  پژوهش  این  در  .(5  شکل)  ندارد وجود%  

. است  داشته  افزایش  شاهد   به   نسبت  حفاظتی  سه منطقههر  

فارو  حفاظتی  سیستم  در  تنها  پتاسیم  میزان   افزایش   کنتور 
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کنتور قرق    در  فسفر  میزان  همچنین   و  است  داشته  داریمعنی

 از  عناصر   این   .است  داشته  افزایش   یتوجهقابل  میزان  به  فارو

  اساسی   نقش  گیاه  تغذیه  در  که  هستند  عناصری  نیترمهم

  منطقه  در  عناصر  این  افزایش  باعث   وکنتور فار  قرق  که  دارند

  با   که  اند گردیده  خاک  حاصلخیزی  بهبود  سبب  و  شدند   طرح

 .Sarreshteh dari (2004); Aghasi et al هایافته  از  برخی

(2005); Padyab et al. (2013)    .دارد  مطابقت 

 

 
  عملیات  سه  میان (TN)  نیتروژن  میانگین مقایسه  -5  شکل

-الف( حفاظت  cm  60-30  و   0-30  عمق  دو  در  جداگانه  اصالحی

  تفاوت  عدم  دهندهنشان  مشابه  حروف)   نشدهشده و ب( حفاظت

 (%5  سطح  در  داریمعن

Fig.5 Comparison of soil Nitrogen between three soil 

conservation practices at two depths of 0-30 and 30-60 

cm 

 هاار درشااده حفاظت مناااطق در فساافر مقااادیر ی،طورکلبااه

شاده انجام  مطالعاات  دیگار  باا  مقایساهبار اسااس    سایت  سه

و  Mekuria and Aynekulu (2011) جملااااه از

Tanto and Laekemariam (2019)  محاادود بساایار 

 ممکاان فساافر کاام مقااادیر باارای احتمااالی توصاایف .اساات

 در  ماادری  ماواد  در  فسافر  ساطح  باودن  پاایین  دلیلبه  است

 .باشدموردمطالعه   مناطق

 تجمعی  نفوذ  -3-6

 نفااوذ میااانگین مطالعااه، ایاان در آمدهدسااتبه نتااایج مطااابق

 عملیااات جزبااه اصااالحی عملیااات بااا مناااطق در تجمعاای

بااود کااه تنهااا  شاااهد منطقااه خاااک از بیشااتر کنتااور فااارو

ری دانفوذپااذیری خاااک در قاارق راسااتاب اخااتالف معناای

(05/0p< نساابت بااه نفوذپااذیری خاااک در منطقااه شاااهد )

 تجمعای  نفاوذ  مقادار  در  تفااوت  دلیال  .(6  شاکل)نشان داد  

 و کنتااور فااارو قاارق، اصااالحی عملیااات بااا مناااطق بااین در

 باار حاااکم طیشاارا در تغییاارات بااه تااوانمی را کاااری کپااه

 ایاان جملااه از .داد نساابت موردمطالعااه مختلااف مناااطق

 ماننااد خاااک خصوصاایات در فاااوتت بااه تااوانمی شاارایط

 همچنااین و ریشااه نفااوذ ساااختمان، آلاای، ماااده درصااد

 .نمود اشاره مناطق این در تخریب میزان

 منااااااطق از خااااااک نفوذپاااااذیری میااااازان کااااااهش

 ممکااانشاااده حفاظت غیااار منااااطق باااهشاااده حفاظت

 در تااراکم و خاااک ساااختمانی تخریااب دلیاالبااه اساات

 Le Bissonnais andباشاااد ) خااااک ساااطحی افاااق

Arrouays 1997; Jim enezet et al. 2006) .

شااده  گاازارشچاارا  توسااط شاادن پایمااال تخریااب، ایاان

 .است

 حفاظاات یهاسااامانه اثاار انااواع مطالعااهبااه طااور کلاای، 

 بااااالیی تاهمیااا از خااااک خصوصااایات بااار وخااااکآب

 اساااات، برخاااوردار خاااااک مااادیریت و ریزیبرناماااه در

 پوشااش بهبااود خاااک، حاصاالخیزی بهبااود ساابب زیاارا

 ساااایالب، از ناشاااای هایآساااایب کاااااهش گیاااااهی،

 اشااااتغال تقویاااات و کشاااات زیاااار سااااطح افاااازایش

 توسااااعه یسااااوبه حرکاااات هایاقاااادام از و گاااارددمی

 و تخریااااب دلیاااال بااااه. شااااودمی محسااااوب پایاااادار

 باااه نسااابت ایاااران کشاااور در اراضااای شااادید فرساااایش

 ایااان حراسااات و حفاااظ بااارای و جهاااان دیگااار نقااااط

 و خاااک کیفیاات بااه توجااه تاار،باایش تخریااب از اراضاای

 خصاااوص ایااان در تاااریبااایش هاااایپاااژوهش انجاااام

 .باشدمی ضروری
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 های خاک اثرات عملیات حفاظتی بر ویژگی  

 

 

 

 
 

 
الف( قرق راستاب، ب(    در  آب  تجمعی  نفوذ  نمودار  -6  شکل

 .  شاهد  مناطق  همراه  بهکاری قلنگان  کنتورفارو چلیچه، ج( کپه

بدون    د(  موردمطالعه  منطقه  سه  در  آب  تجمعی  نفوذو مقایسه  

 وخاک آب   حفاظتی  عملیاتبا    ، ه(وخاکآب   حفاظتی  عملیات

Fig. 6 Cumulative infiltration (cm) of soils in relation 

to conserved area and non-conserved area lands across 

three soil conservation practices in Rastab, Chelicheh 

and Ghalangan 

 یریگجه ینت -4
 : که گفت توانمی حاضر پژوهش یهاافتهی به توجه با

 شرایط   نشد  بهتر  سببوخاک  آب  حفاظت  یهاسامانه  -1

خصوصیات  ازشده  حفاظت  منطقه  خاک   و  فیزیکی  نظر 

 .شدند شیمیایی

کنتور   قرق،   مانندوخاک  آب  حفاظتی   یهاسامانه  اجرای  -2

توانایی   پژوهش در    کاریکپه  وفارو    کیفیت  افزایش  حاضر 

در    توجهقابلحد  در    را  خاک   شیمیایی   و   فیزیکی حد  بلکه 

 است  داشته متوسط

  کیفیت  بردن  باال  بر  وخاکآب  حفاظت  یهاسامانه  تأثیر  -3

  به  کامالً  هاآن   یرگذاریتأث  صورتی  به نیست،  مطلق  خاک

 وابسته   منطقه  هر  شناسیزمین  ، ییوهواآب   مختلف  شرایط

به  پژوهش نتایج    .است   عملکرد  که  نسبت  معنی  این  حاضر 

 مورد  نتیجه  عکس   وخاکآب  حفاظتی   یهاسامانه  نوع  این

  بلکه  است،  بوده  قرق   یا  فارو  نتورک  سیستم  یک  عملکرد  انتظار

  برای  کافی   زمان   شدهحفاظت  سالهپنج  مدت  رسد می  نظر  به

  در   خاک  حاصلخیزی  فاکتورهای  بهبود  و  تغییرات  ایجاد
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  یتوجهقابل  تغییرات  که  است   نبوده  موردمطالعه  منطقه

 .شود حاصل

 سپاسگزاری .
پوالدی   فرزانه  مهندس  خانم  زحمات  آزمایشگاه    کارشناساز 

دانشگاه    دانشکده  درک  خا زمین،  علوم  و  طبیعی  منابع 

و   شهرکرد مالی  تیحما  از شهرکرد   ینا انجام در دانشگاه 

 . گرددمی ی قدردان و تشکر پژوهش

 هاداده به   یدسترس 
این پژوهش در متن  های  استفاده شده )تولید شده( در  داده

 مقاله ارائه شده است.
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Abstract 
Studying the effects of different types of water and soil protection systems on soil properties is of 

great importance in soil planning and management and is considered as a move towards sustainable 

development. The purpose of this study was to investigate the effect of three systems of water and soil 

protection in Chaharmahal and Bakhtiari province on topsoil and subssoil of soil organic carbon 

content, bulk density, soil stability, nitrogen, potassium, phosphorus, soil texture, acidity, electrical 

conductivity and soil permeability at depth of 0-30 and 30-60 cm. By comparing each of the soil 

physical and chemical properties in exclosure, contour furrow and Pitt seeding and the control areas, it 

was concluded that in soil and water conservation systems, organic carbon, bulk density, stability, 

Phosphorus, soil texture, acidity, electrical conductivity of topsoil did not increase significantly and in 

some cases nitrogen and potassium increased significantly (at the level of 5%). The lowest amount of 

surface soil nitrogen (0.087%) was observed in excavation improvement operation which had a 

significant difference with surface soil nitrogen (0.072%) in contour operation. The lowest and highest 

amount of surface soil organic carbon with significant differences (1.02 and 1.43%) were related to 

pitt seeding and contour farrow, respectively. Comparison of permeability data in control and 

protected areas showed that the implementation of water and soil protection operations had a positive 

effect on soil permeability. In general, the effect of water and soil protection systems on improving 

soil quality is not absolute and depends entirely on different climatic  conditions, geology of each 

region . 

Keywords: Contour Furrow; Exclosure; Pitt Seeding; Soil Conservation Practices. 
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