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  چکیده 

خـاك،   ،یاهیـ پوشـش گ  تیبهبـود وضـع   لیبه دل نیاست که در چ) Grain for Green )GFGظت خاك حفا نهیمؤثر در زم يها از روش

ـ توانـد در ا  یروش م نیامردم مورد توجه قرار گرفته است.  یمشارکت تیریمد بهبودو  لیاز رواناب، س يریجلوگ  زانیـ بـا توجـه بـه م    رانی

 تیامن نیتأم براي GFGشده مانند  یمدون و کارشناس يها برنامه طریق از یبزرگ مل هیسرما نیااز  يدار حفاظت و نگهو خاك  شیفرسا

گسترده  يها به انجام پژوهش ازمندیخصوص ن نیدر ا يو کاربرد دیمف جیبه نتا یابی دست ياگرچه برا کشور مورد استفاده قرار گیرد. ییغذا

  باشد. ت فرسایش خاك در مراجع و مستندات موجود میدر مدیری GFGلذا هدف از این نوشتار بررسی سوابق استفاده از  است. يضرور

  

  امنیت غذایی، تغییر کاربري، رواناب، مدیریت فرسایشکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

هاي در حال توسعه مطرح شده  عنوان خطري جدي براي رفاه انسان در اغلب کشور ، به1هاي اخیر فرسایش خاك  طی سال

هـاي غیـر اصـولی از      وسیله انسان و از طریق دخالت باشد که شدت آن به و همیشگی میاست. فرسایش خاك، فرآیندي طبیعی 

از طرفی اطالع صحیح و دقیقی از میزان فرسایش و رسوب آبـی در ایـران وجـود    ). 1389شود (صادقی،  تر می حد طبیعی بیش

نحـوي کـه دامنـه     ختالف فاحشی وجود دارد. بههاي صورت گرفته در این زمینه ا ها و تخمین گیري طوري که بین اندازه ندارد. به

در خصـوص مهـار فرسـایش     ).1393انـد (صـادقی و نجفـی،     تا هفت میلیارد تن در سال را گزارش نموده 8/0وسیعی از حدود 

آهک، گـچ،  ( 2خاك هاي افزودنیکارهاي حفاظتی خاك استفاده از  از جمله راه هاي بسیار متنوعی معرفی شده است،  خاك روش

. رونـد  مـی  کـار  به خاك تولید توان تقویت براي کهباشد، یی مانند ویناس) میهااستفاده از پسماند آمید و نیز آکریل ، پلیاره  خاك

داري آب، نفـوذ، بهبـود    هـاي خـاك ماننـد نگـه     حفاظتی و تغییر کشت را که باعـث بهبـود ویژگـی    کشاورزي توان چنین می هم

 Grain پـروژه  ثر در زمینه حفاظت خاكهاي مؤ از دیگر روششوند را نام برد.  ك میساختمان خاك و جلوگیري از هدررفت خا

for Green )GFG(3 ـ    بهبود وضعیت پ است که در کشور چین به دلیل سـیل و نیـز    ،ابوشش گیـاهی، خـاك، جلـوگیري از روان

مروري کـاربرد ایـن روش در    بررسی به حاضر پژوهش در رو از این مورد توجه قرار گرفته است.مدیریت مشارکتی مردم افزایش 

  .شد خواهد پرداخته خاك فرسایش مدیریت

  

  ها مواد و روش

 يدار جنگـل  استیس .پررونق است ياقتصاد يدارا باها  نیسرزم نیتر از بزرگ یکو ی کشور در جهان نیتر تیپرجمع نیچ

رویـه   بـی  شیو افـزا  یعـ یطب يهـا  جنگـل  تناز بین رفو  يا در تنوع گونهفراوانی منجر به کاهش  نیدر چ یتک کشتسیستم و 

 اراضـی ، مسـاحت  1990). در طول دهه Liu et al, 2003( است شده یدر مزارع تک کشت يماریحشرات و ب مربوط به مشکالت

 تبـه شـد   اراضـی ایـن کشـور   درصد از کل  38 جهیو در نت افتی شیمربع افزالومتریک 10،000از  شیشده ساالنه به ب تخریب

درصد  61از  شیمنقرض و ب نیدر چ یاهیگونه گ 200، حداقل 1950دهه در . ه استقرار گرفت بیتخرسایش و تأثیر فرتحت 

  ).Li, 2004( شدند دیشددچار انقراض وحش  اتیح يها از گونه

 شیاز فرسا يریمنظور جلوگ بهآن شد،  بر نیدولت چش مهمی در حفاظت از خاك و آب دارند ها نق که جنگل ییجا از آن

در خـاك   و مبارزه با فرسـایش  یبا هدف افزایش پوشش جنگلرا ) Grain-for-Green )GFGپروژه  و حفظ محیط زیست، خاك

متعهد به پرداخت یارانه به دولت هر ساله به این صورت که  .)Uchida et al, 2004( اجرا نمایددار  شیب اراضی روي 1999سال 

ی یـا جنگلـ   یاراضی مرتعـ  به تبدیل را ها آن و خود را متوقف کرده راعیز اراضیکشت از  یمشخصشد که بخش  کشاورزانی می

را و نهـال   غالتکنند،  یارانه به کشاورزانی که از این طرح استقبال می پرداخت نقديعالوه بر  ظف بودؤمدولت  از طرفی نمایند.

هـزار   27و  شهرسـتان  400اسـتان،   20بـه   طـرح ایـن   ،نخستدر طول سه سال  .)Lu et al, 2013( نمایدتوزیع ها  نیز بین آن

 ،پـروژه  دلیـل مشـارکت در انجـام ایـن     نفر بـه میلیون  15، بیش از مربوط به کشاورزان روستاییروستا گسترش یافت. در برنامه 

دار طراحی شـده   هاي شیب طوالنی مدت کشت در دامنهبراي کاهش  این پروژه. نمودنددریافت و یارانه   خود را رها کرده اراضی

 دارد، تمرکـز اجـرا شـده و   ) درجه 25 بیش از دار  بیش يها در دامنه يموارد، پروژه بر رو اکثردر  .)Uchida et al, 2004( است

نخسـت  در دوره . )Cao et al, 2009( خواهـد شـد  کشـت   براثرات نامطلوب  که منجر به ،است دیش شدیفرسا در این شیب زیرا

کـاربري  تغییـر   و مرتـع   خود را به جنگل زراعی اراضیکیلومترمربع از  12000ود )، کشاورزان حدGFG )1999-2001 برنامه

ی کـه توسـط   و اطالعـات  تر شد. بر اساس آمـار  ، نرخ تبدیل سریع2003تا  2001از سال  . از سویی)Xu and Cao, 2002دادند (

                                                 
1 Soil Erosion 
2 Soil Amendments 
3 Grain for Green Project 
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هزار کیلومترمربـع از   50و  زراعی اراضیاز  کیلومترمربعهزار  70 به ترتیب ، تقریباًه استانتشار یافت 2003دولت چین تا سال 

 توسـط  GFGاز اجـراي  . هـدف  )2003هکتار در سال  ونیلیم 33حدود در شده است ( لیزار تبد چمن ایبه جنگل  ،بایراراضی 

 ،)Xu et al, 2006بـوده اسـت (   2010کیلومترمربع در پایان سـال   هزار 150 میزان به یجنگلاراضی دولت چین افزایش سطح 

 زراعـی اراضـی  هکتار از  ونیلیم 13از  شیبطور کلی  به .بوده است درصد 49 ،2010 در سال هدفاین به  یابی دستیزان م که

حـدود   وهسـتند   درصد 25 بیش داراي ارضی از اینهکتار  ونیلیم 6 که ،خواهد شد لیتبد نیمرتع در سراسر چ ایبه جنگل 

 يهـا  گونـه از جملـه   .)Lu et al, 2013( شـود  را شـامل مـی   نیر جنـوب چـ  کشت شـده د  اراضی اراضی، از هکتار ونیلیم 47/2

 Robinia Pseudoacacia ،Prunus Armeniaca ،Hippophaeتـوان   مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت مـی    GFGکه در  یبومریغ

Rhamnoides ،Platycladus Orientalis وCaragana Korshinskii را ذکر نمود )Zhou et al., 2012(.  

  

  نتایج

 میتـ هاي متعدد و با اهداف گوناگون انجام شده اسـت. در همـین راسـتا     پژوهش GFGدر کشور چین در خصوص اجراي برنامه 

 40تـا   20 ، حـداقل ثابـت  و داریـ به جامعه پا بایر نیزمبراي تبدیل  اذعان نمودند، )Yunnan )1985حفاظت خاك و آب شهر 

و نیز مدت زمـان   یعیطب هاي سازگان بوممشابه در  ینیجانشجهت بررسی تداوم  تري  بیشنظارت بنابراین  .زمان الزم استسال 

 یو اثربخشـ  نـه یهز یابیارز ) با2004و همکاران (Uchida  چنین هم. مورد نیاز استمورد مطالعه در منطقه  داریجوامع پاایجاد 

بـاز  اولیـه  کشـت  حالـت  را به  نی، زمي این پروژهاجرا انیاز کشاورزان پس از پا یکه ممکن است برخ ثابت کردند،  GFGپروژه 

و Zhou  در ایـن زمینـه   انـدازد. را بـه خطـر    یطـ یمح سـت یز يبودن دستاوردها داریپا ،تواند یاقدامات م ه که این قبیلگرداند

را  Shanxiبر پوشش گیـاهی سـاالنه در اسـتان     GFGتأثیر برنامه  SPOT-VGT NDVI اطالعات بکارگیريبا ) 2009( همکاران

افـزایش قابـل    منجر بـه  GFGکه نشان داد  ،اصالح شده NDVIتجزیه و تحلیل روند سري زمانی نتایج . قرار دادندبررسی مورد 

تـر و   ی مرطـوب یآب و هـوا  بـا  بخش جنـوبی  . با این حالشده است Shanxiاستان  شمال زراعیپوشش گیاهی در بخش  توجه

دهنـده   نشـان  جینتـا  از طرفـی  .بوده استش گیاهی پوشاز  توجهی افزایش قابل فاقد آبی زراعی اراضیمناطق وسیعی از داراي 

در  یبـه جنگلـ   یزراعـ  تغییر کاربري اراضـی چنین  هم بوده است.درصد  2/1با حدود  یزراع اراضیدر  توده ستیز دیتولافزایش 

در ایـن راسـتا    .شـده اسـت   Shanxiاستان  یاصل يها رودخانه دررسوب ساالنه  يدرصد 10دار منجر به کاهش  بیش هاي دامنه

Zhou ) ریثأت) 2012و همکاران GFG ریبـا اسـتفاده از تصـاو   مـورد مطالعـه   انـداز منطقـه    چشم يها یژگیو و اراضیپوشش  بر 

ETMو  Landsat )MSS ،TMاي  ماهواره
بررسـی  مـورد  را  2010و  2005، 2000، 1995، 1990، 1978هـاي   طـی سـال   )+

 ، GFGاز سـوي دیگـر   . بـوده اسـت  انـداز   چشـم  يها یژگیپوشش و و يالگوهااز تغییر قابل مالحظه در ی حاک جی. نتاقرار دادند

 در خـالل  SOC(1درصـدي کـربن آلـی خـاك (     76و نیـز افـزایش    7/37بـه   4/12از  یجنگلـ  اراضیپوشش منجر به افزایش 

) رونـد  1( شـکل همـراه داشـته باشـد.    را بـه   خـاك  شیکاهش فرسـا تواند  شده است، که این امر می 2010تا 1995 هاي سال

   دهد. را نشان می GFGسطح اراضی جنگلی در  اتتغییر

                                                 
1 Soil Organic Carbon 
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 2010تا  1978 هاي سال طی یجنگل یسطح اراض راتییروند تغ: 1شکل 

  

بر فرسـایش خـاك اظهـار     GFGرودخانه در چین و به منظور تأثیر  11هاي  با بررسی داده) 2012(و همکاران  Deng چنین هم

در مراحـل  معنا که  بدین). 2 (شکل است تهافیو سپس کاهش  شیافزا GFGاجراي خاك در ابتدا  شیرواناب و فرساکه نمودند 

در  پـروژه  یی، توانـا گذشـت زمـان  ، اما با مالحظه نشده استدر حفاظت از خاك و آب  یقابل توجه ریتأثیه اجراي این پروژه اول

رواناب و فرسایش خاك به علـت افـزایش    . در واقعمشخص شده است تر شیبر حفاظت خاك و آب، ب آن مثبت میزان اثرگذاري

ه درصـد کـاهش یافتـ    4/45و  18ترتیـب   ، به2002-1998و  2007-2003در مقایسه با دو دوره زمانی اراضی جنگلی سطح 

  .است

  
  در منطقه مطالعاتی در چین رواناب و فرسایشبر  GFG: تأثیر 2شکل 

  

Lu  ر تأثی) 2013(و همکارانGFG  و نیز فرسایش از طریق کـاربرد   حبوباتامنیت برRUSLE  مـورد جنـوب چـین   در را 

یـا   یجنگلـ اراضـی  به  ،درجه 25از   داراي شیب بیشهاي  کشاورزي دامنه اراضی کلاگر  که نتایج نشان داد .مطالعه قرار دادند

میـزان  زراعـی بـا    اراضـی  کـل در اگر  که حال آن خواهد یافت.کاهش  درصد 1/2به میزان  حبوباتد، تولید نزار تبدیل شو چمن

 حبوبـات تولیـد  ، شـود اجـرا   GFG ،درجـه  25بـاالتر از  با شیب هاي  در دامنه 1دید، و بسیار شدید، ش، خیلی زیادفرسایش زیاد

را اجـ را  GFG ،فرسایش خـاك میزان شیب و  عامل درجه. بنابراین، دولت باید بر اساس هر دو خواهد یافتد کاهش درص 91/0

اطمینـان از تولیـد   در واقـع   .یابدکاهش  در راستاي آنفرسایش خاك  حبوبات تأمین شده و میزانامنیت اي که  ، به گونهنماید

و Wang چنـین   هم می باشد. این کشوراولویت اصلی در  ،ترین جمعیت جهان است چین داراي بزرگکه  حبوبات با توجه به این

را چـین   Yannan در سـازگان  بـوم بر خـدمات   GFG ریثأت يساز سنجش از دور و مدل آوري فن) با استفاده از  2017همکاران (

                                                 
1 High, Very High, Severe and Very Severe Erosion 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  یستو سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط ز

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

5 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 89/24 تـا حفاظت خاك منجر به تواند به طور بالقوه  یم یبه جنگل زراعیاراضی  تبدیل دادنشان  جی. نتاقرار دادند ارزیابیمورد 

 و حفاظـت خـاك   NPP يبهبود زانیم دهنده ه نشان، کدهرسیدرصد  65/88 ) بهNPP(خالص  هیاول دیتول از طرفی .شوددرصد 

 ه است.بود زه آبخیزحوریز اسیدر مق تروژنین دیتول زانیکاهش م چنین نتایج حاکی از هم .خواهد بود

  

 بندي گیري و جمع نتیجه

شور چین مـورد  کتر در  خارج از کشور و بیشدر  GFGتوان به این نتایج دست یافت که استفاده از  با مطالعه سوابق پژوهشی می

ایران با توجـه بـه   براي مدیریت صحیح فرسایش خاك در تواند  هاي حاصل از این رویکرد می تجربهکه  ، حال آنتوجه بوده است

جوامـع و   ییغذا تیامن نیمأدر ت يثرؤنقش مزیرا خاك  ، حائز اهمیت خواهد بود.مورد استفاده قرار گیردمیزان فرسایش خاك 

و کارشناسی  مدون يها برنامهنیازمند به  یبزرگ مل هیسرما نیا يدار حفاظت و نگهداشته و آنان  یاتیو ح يضرور يازهایرفع ن

بـا   ییهـا  در حـوزه با شیب باال بـه کـاربري جنگلـی     یزراع اراضیخواهد بود. از طرفی تغییر بخشی از کاربري  GFGشده مانند 

و ایـن پوشـش از    خواهـد کـرد  شـش درختـی را ایجـاد    ی مناسب جهت حفظ رطوبت توسـط پو طیمح ،یسطوح مناسب بارندگ

در  GFG یواقعـ  يدسـتاوردها یـابی بـه    دستبا این حال  خواهد بود. یش آبیاز فرسا يریجلوگ هاي عامل نیمؤثرتر و نیتر همم

خـود   ضیارا زین GFG هاي مشابه برنامه انیپس از پا یحت کنندگان مشارکتکه  خواهد بود ریپذ امکان یبلندمدت تنها در صورت

مدنظر قرار  عنوان بستر حیات منابع خاك و آب بهحفاظت از  و شود نیتأمنیز درآمد خانوار و با شیوه مناسب مدیریت نمایند را 

  .ضروري استهاي گسترده  یابی به نتایج مفید و کاربردي در این خصوص نیازمند به انجام پژوهش دست اگرچه براي گیرد.
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Abstract  
An effective way of protecting soil is Grain for Green which has been considered in China 
due to the improvement of vegetation, soil, runoff loss, flood control and improved 
participatory management. This method can be used in Iran, considering the amount of soil 
erosion and the conservation and maintenance of this national capital through codified 
programs such as GFG for food security of the country. However, in order to obtain useful 
and applied results in this field, extensive research is needed. The aim of this paper is to 
review the use of GPP in soil erosion management in available references and documents. 
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