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كاري عملي براي كاَش  ، راٌَاي حفاظتي آبخيس اوباشت كربه در خاك

 اثرات تغيير اقليم

 
 2مريم زارع ، 1*سيذ حميذ مصباح

 عضً َيات علمي مركس تحقيقات كشايرزي ي مىابع طبيعي فارس -1

 كارشىاس ارشذ آبخيسداري -2
 

mesbah631@yahoo.com 
 

  چکيذٌ

 

گشاى ثش ايي است وِ، غشف ًؾش اص سًٍذ عجيقي، فبهل اغلي پذيذُ تغييش اللين وِ  ثبٍس پظٍّص

وشثي است.  اوسيذ اي دس خَ ثِ ٍيظُ دي ّبي گلخبًِ ثبسي ثشاي ثطش داسد، افضايص گبصآثبس صيبى

ّبي  ضيَُ ثيطتش وطَسّب وبّص هيضاى ايي گبص سا اص عشيك هْبس تَسقِ غٌقتي ٍ استفبدُ اص

داًٌذ. ثب تَخِ ثِ تَاى هٌبست رخيشُ وشثي  هػٌَفي، ثِ دليل فذم تَخيِ التػبدي، هٌبست ًوي

ّبي اخيش هَسد تَخِ خذي لشاس گشفتِ است. اص آًدب وِ تَاى  وبس دس دِّ دس خبن، ايي ساُ

ثشحست ضشايظ خبن هتفبٍت است، ثٌبثشايي، آگبّي اص ضيَُ هذيشيت حفؼ  1اًجبضت وشثي

ًبپزيش است. ثِ هٌؾَس اسصيبثي ًمص خبن دس اًجبضت وشثي، هيضاى رخيشُ ، ضشٍستي اختٌبةخبن

گيشي  وشثي اًَاؿ خبن دس ثخطي اص داخل ٍ خبسج آثخيض حفبؽتي ثوَ دس استبى فبسع اًذاصُ

ويلَگشم دس ّىتبس ثشآٍسد گشديذ. ًتبيح  38250ضذ. هيبًگيي هيضاى اًجبضت وشثي خبن آثخيض 

ّب ًطبى داد وِ هيضاى وشثي آلي خبن دس داخل آثخيض)لشق(  يِ ٍ تحليل دادُحبغل اص تدض

%  1ثشاثش(. ايي اختالف دس سغح  67/1افضايص چطوگيشي ًسجت ثِ خبن خبسج آى داسد )حذٍد 

وشثي خَ ًطبى  اوسيذ ّبي حفبؽتي سا دس وبّص دي داسي است. ًتبيح ًمص ثبسص آثخيض هقٌي

ّب ثِ فٌَاى هٌجقي ثشاي خذا سبصي وشثي خَ ٍ رخيشُ آى دس  فشغِدّذ. ثٌبثشايي، حفؼ ايي  هي

 خبن، ثِ هٌؾَس وبّص آثبس تغييش اللين، ضشٍسي است. 

 وشثي اًجبضت تغييش اللين، آثخيض حفبؽتي، : كليذي ياشگان
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 قذمٍم -الف

تخشيات  تغييشوابسثشي اساضاي،   تشيي آثابس  تغييش اللين ثِ ٍيظُ افضايص گشهبي خْبًي، يىي اص هْن

ثاش   هحممايي ثبٍس ثيطتش  است. ّبي غٌقتي، تَليذ ضبيقبت ضيويبيي ٍ... ّب ٍ هشاتـ، فقبليت خٌگل

 ،اي ّبي گلخبًِ افضايص گبص فبهل اغلي پذيذُ تغييش اللين غشف ًؾش اص سًٍذ عجيقي، ايي است وِ

 1992دس سبل  سجت ضذ تب ايي هسئلِ، ّبي ًبضي اص   ًگشاًي. است ، دس خَوشثي اوسيذ ثِ ٍيظُ دي

سابصهبى هلال    سا دس وٌَاًسايَى تغيياش اللاين    ، ثشًبهِّوِ وطَسّبي دًيب ٍ اص خولِ ايشاى تمشيجبً

 ثااشاي ايداابد هَاصًااِياابفتي ساّىبسّاابيي  ايااي ثشًبهااِّااذف دساص هااذت  وٌٌااذ.اهضااب  ذهتحاا

 ثاِ تػاَيت  اي  هقبّذُ دس ويَتَ 1997دس سبل . ثشاي اخشايي ضذى، است خَ اوسيذوشثي ديگبص

اغلت وطَسّبي تَسقِ يبفتاِ غاٌقتي سسايذ واِ دس آى وطاَسّبي هازوَس هتقْاذ ثاِ يابفتي          

واشثي   اوسايذ  ّبي وبّص هيضاى دي سٍش گشديذًذ. دس خَ وبّص غلؾت ايي گبص ثشايّبيي  سٍش

ّابي هجتٌاي ثاش     ثيطتش ضابهل سيبسات  ايي ثخص اًشطي،  گشٍُگيشًذ.  دس دٍ گشٍُ اغلي لشاس هي

ِ   آٍسي ّبي فسايلي ثاِ فاي    اص سَخت آىٍ خبيگضيٌي تَليذ افضايص وبسايي اًشطي  اي،  ّابي ّسات

ّبي هػٌَفي هثل فيلتش واشدى، فطاشدُ    خَسضيذي، ثبدي ٍ صيستي است. اًجبضت وشثي ثب سٍش

ّاب دس   گيشًاذ. اياي سٍش   ًياض دس اياي دساتِ لاشاس هاي      خطىي(ٍ  يآث هخبصى)وشدى ٍ تضسيك ثِ 

ّبي فٌي ضىل اخشاياي   فذم تَخيِ التػبدي ٍ دضَاسي ّبي دس حبل تَسقِ، ثِ دليل ثيطتشوطَس

وشثي سا ثبيذ دس ثخاص غياش اًاشطي ثاِ ٍياظُ       اوسيذ پيذا ًىشدُ است. ثٌبثشايي، ساّىبس وبّص دي

اًجبضت همػذ ًْبئي  ّب، خبن ٍ گيبُ خستدَوشد. سيبست خذا سبصي ٍ اًجبضت وشثي دس اليبًَع

تقبسيف گًَبگًَي  "اًجبضت وشثي "الوللي ثشاي ييّبي ث . سبصهبىوشثي ثِ غَست پبيذاس خبن است

َ اص واشثي   اوسايذ  ديخذا سبصي " تشيي تقشيف فجبست است اص: سبدُاًذ.   اسايِ وشدُ ثاِ  ، تغيياش  خا

وشثي ثش حست  اًجبضتتَاى  ."دس خبن ًگْذاسي آىٍ گيبّبى  ثِ ٍسيلِداس  آلي وشثيّبي  تشويت
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ّابيي واِ لبثليات     ثٌابثشايي ثاب ضاٌبخت خابن     .ضيَُ هذيشيت، هتفبٍت اسات  ًَؿ خبن، هىبى ٍ

گزاس اسات،  اًجبضت اثشيٌذ آي هذيشيتي وِ ثش فش وشثي داسًذ ٍ ثشسسي ضيَُاًجبضت ثيطتشي ثشاي 

 دًجبل وشد. ًيض وشثي اًجبضتسا اص هٌؾش ضبخع  خبنتَاى حفبؽت  هي

سٍيطگبُ  2ى دس سا دس دضت گشثبيگب سِ گًَِ غبلت گيبّي داضت وشثيًگِهيضاى  ،(1385) فشٍصُ

ِ )ضبّذ( ثشآٍسد وشدُ است. ًتبيح ًطبى داد وِ هياضاى   هشتقي ثب ٍ ثذٍى پخص سيالة داضات  ًگا

 63/50سٍيطاگبُ آثگياشي ضاذُ تاب      ويلاَ گاشم دس ّىتابس دس   09/100هحال اص  2ّب دس گًَِ وشثي

ِ هياضاى   ،(1384سٍيطگبُ ضبّذ هتفبٍت اسات. فجاذي )   ويلَگشم دس ّىتبس دس  داضات واشثي  ًگا

سٍيطگبُ هشتقي وَُ خَاًسبس،  3ّبي هشوضي ٍ اغفْبى دس صاسّب، خبن ٍ الضجشي سا دس استبى ىگَ

، 64/94ول ثِ تشتيت  داضت وشثيًگِّفتبد للِ ٍ سشثٌذ، ثشآٍسد وشد. ًتبيح ًطبى داد وِ  هيضاى 

سا واشثي آلاي خابن تطاىيل      داضت واشثي ًگِدسغذ  90ثَدُ ٍ  تي دس ّىتبس 73/32ٍ  34/42

 (، ثاشد ساي  2000اساىبت )  (،2000ٍ ّوىابساى )  اٍخيواب  ،(1995) تحميمابت پابتشٍى   .دّذ هي

ٍ فشاًاه ٍ وابسى    (2002 (ٍ ّوىابساى   ، اسچيَهي(2000) (، فشاًضلَثشص2000) چبسلض ،(2000)

سبصي وشثي خاَ ٍ رخياشُ آى    خذا گيبّي هشتقي ٍ خٌگلي ثشثيبًگش ًمص اسصًذُ پَضص (2003)

 .(1388، هػجبحثِ ًمل اص  د)هٌبعك هختلف داسدس خبن 

ثب تَخِ ثِ حفبؽت دايوي، فشسبيص آى  وِ ثوَ آثخيض حفبؽتيوشثي خبن  اًجبضتثشسسي تَاى  

وبّص اثشات تغييش اللين دس وٌبس سبيش  حفبؽت خبن سا دس تَاًذ اّويت ، هيووتش است

 .وٌذّبي آى ثشسسي ٍ هقشفي  اسصش

 َا مًاد ي ريش -ب

دس اساتبى  ، ثبضاذ  لاشق هاي   1341اص سبل  ـ،هشث ويلَهتش 469 /13هسبحت وِ ثب  ثوَ  هلي  آثخيض

ِ  29دسخاِ ٍ   52دس عَل خغشافيابيي  ،ضيشاص تب ضوبل ضشلي ، حبضيِ ضوبليفبسع  56تاب   دليما
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ِ  29ٍ فاشؼ خغشافيابيي    دليمِ ضشلي 52دسخِ ٍ ِ  39ٍ دسخا ٍ  29 تاب  دليما دليماِ   50دسخاِ 

تاشيي  ثشاسبع آهبس ايساتگبُ سايٌَپتيه وطابٍسصي صسلابى )ًضدياه      .(1)ضىل  لشاسداسدضوبلي، 

  تابثيش فاشاٍاى    گشثيابً  است. ايي ٍضقيت  ٍ غشثي  غشثي  ضوبل  هٌغمِ  ثبد غبلت (،آثخيضايستگبُ ثِ 

، هتاش  هيلي 345  سبليبًِ  . هتَسظ ثبسًذگيثش ايي ًبحيِ است  ٍ آتالًتيه  هذيتشاًِ  َّاي  ّبي تَدُ

ِ آى ثشاسابع سٍش دهابستي     اللاين  ٍ گشاد سبًتي  دسخِ 6/15  ليبًِهتَسظ سب  دهبي   خطاه   ًيوا

   (.1388،هػجبح) است

، اثتاذا ثاب   ، ثشاي ثاشآٍسد آى پَضص گيبّي خبن ثِ ٍضقيت اًجبضت وشثي دسثب تَخِ ثِ ٍاثستگي 

ـ  ويلاَهتش  8/166اي ثاِ ٍساقت    استفبدُ اص ًمطِ پَضص گيبّي هحاذٍدُ   آثخياض دس داخال   هشثا

گياشي تقيايي    ِ ثاشاي ًوًَا   آثخياض دس داخال ٍ خابسج    ثِ تشتيت هحل 5ٍ  20آًگبُ  ة ضذ.اًتخب

، خْت ضايت ٍ  ٍضقيت اًجَّي پَضص گيبّياسبع  گيشي ثش تقذاد هحل ًوًَِ .(2)ضىل گشديذ

، هيضاى وشثي آلي خبن دس طسفبي ثيص اص آثخيضاستفبؿ، تقييي ضذ. ثب تَخِ ثِ ًَؿ پَضص گيبّي 

ًوًَِ خبن اص  ثٌبثشايي، (.1388)هػجبح، داسي ًذاسد يبس ًبچيض ٍ افضايص هقٌيهتشي ثس سبًتي 30

ِ    هتش، ثشداضت ضذ. ، سبًتي20ٍ ثِ عَل ٍ فشؼ 30فوك ّابي خابن دس    دسغذ واشثي آلاي ًوًَا

تحليال   SPSS ًتبيح ثب استفبدُ اص ًشم افضاس آهبسي گيشي ضذ. آصهبيطگبُ ثِ سٍش ٍالىي ثله اًذاصُ

 ضذ.
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 ثوَ دس ايشاى ٍ استبى فبسع آثخيض. هَلقيت -1ضىل  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هلي ثوَ آثخيضدس داخل ٍ خبسج   گيشي ًوًَِّبي  گيبّي ٍ هحل ّبي هَلقيت تيپ -2ضىل 
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  بحثوتايج ي  -ج

لاَهي   –لَهي ٍ دس داخل آى  لَهي ٍ ضٌي ضآثخيثش اسبع ًتبيح آصهبيطگبُ، ثبفت خبن دس خبسج 

گاشم   25/1ٍ  35/1است. هيبًگيي ٍصى هخػَظ ؽبّشي ًياض ثاشاي دٍ ًاَؿ خابن ثاِ تشتيات       

 5/0اص  آثخياض گيشي ضذُ دس خابسج   هحل اًذاصُ 5آٍسد ضذ. دسغذ وشثي آلي  هىقت ثش هتش سبًتي ثش

ّاب هياضاى    ثب تَخِ ثِ اياي دادُ  ، هتغيش است.11/1تب 95/0اص  آثخيضهىبى دس داخل  20ٍ 65/0تب 

 آثخياض دس داخال   دس آثخياض اًجبضت وشثي ثشاي خبن ثشآٍسد گشديذ وِ ًتبيح ثشاي داخل ٍ خبسج 

ّبي گيبّي تفبٍت هثجت ًساجت   ّبيي چَى تشاون، استفبؿ، سغح تبج پَضص ٍ حدن گًَِ ضبخع

ديگاش ثاب افوابل لاشق     است. ثِ فجبست  آثخيضثِ خبسج داسد. ايي هسئلِ هشثَط ثِ حفبؽت فشغِ 

ّبي گيبّي سا ثِ هيضاى لبثل تَخْي افضايص داد وِ ثاش اًجبضات    تَاى تَاى اًجبضت وشثي گًَِ هي

 وشثي خبن اثش هثجت داسد.  

ثشاثش خبسج آى است. اياي تفابٍت اص    76/1 آثخيضوشثي خبن داخل  اًجبضتهيضاى  ثِ فجبست ديگش

ّبي گيبّي ٍ ثاشآٍسد هيابًگيي    ثِ هسبحت ٍاحذثب تَخِ  داس است. % هقٌي1ًؾش آهبسي دس سغح 

(. 3)خاذٍل وشثي ثشاي ّش ٍاحذ تخويي صدُ ضاذ   اًجبضتهيضاى  ،وشثي خبن دس ّش وذام اًجبضت

ثاشآٍسد   تاي  2/619176 وِ ثشسساي ضاذُ،   آثخيض ثخطي اص وشثي خبن اًجبضتول  ،ًتبيحثب ايي 

 ضَد. هي

افضايص چطوگيشي ًساجت ثاِ خابن     ثخيضآهيضاى وشثي آلي خبن دس داخل ًتبيح ًطبى داد وِ 

افاضايص  است.  آثخيضثشاثش گيبّبى هَسد ثشسسي دس  8اًجبضت وشثي خبن حذٍد  داسد. آثخيضخبسج 

 تَاى ثِ فَاهل صيش استجبط داد: ًسجت ثِ خبسج سا هي آثخيضهيضاى وشثي آلي خبن دس داخل 
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  آثخيضٍخَد ثمبيبي گيبّي فشاٍاى دس داخل  -1

 َيت دسغذ پَضص تبخي گيبّيافضايص ٍ تم -2

 فشاّن ثَدى ضشايظ هٌبست ثشاي افضايص فَى خبًَسي ٍ تدضيِ وٌٌذگبى دس خبن -3

 ثِ دليل افضايص دسغذ پَضص ٍ وبّص سٍاى آة آثخيضوٌذي فشسبيص خبن داخل  -4

تشيي سٍش  تشيي ٍ ثِ لحبػ التػبدي اسصاى خزة ٍ ضجظ وشثي ثِ ٍسيلِ خبن يىي اص سبدُ

 .است اًجبضت وشثي

وشثي داسد،  اوسيذ دي گيشي ٍ وبّص گبص  هلي ثوَ ًمص چطوگيشي دس وشثي آثخيض)پبسن(خبن 

ثٌبثشايي، حفؼ آى ثِ فٌَاى يه هٌجـ اًجبضت وشثي دس وٌبس ضيشاص ٍ هشاوض غٌقتي، ثشاي وبّص 

 تغييش اللين ضشٍسي است.

 
  آثخيضوشثي خبن دسداخل  اًجبضتثشآٍسد  –1 خذٍل

ضوبسُ هحل  سديف
 گيشي ًوًَِ

ضوبسُ تيپ 
 گيبّي

ٍصى هخػَظ  ثبفت
g/cmؽبّشي 

3 

دسغذ 
 وشثي آلي

وشثي 
g/m

2 

 5/4162 11/1 25/1 لَهي 4 1،2ٍ4 1
 5/3487 95/0 35/1 ضٌي لَهي 9 3 2
3 5 ROCK - - - - 
 5/3487 95/0 35/1 ضٌي لَهي 1 6،7ٍ8 4
 5/4162 11/1 25/1 لَهي 3 9،10،11ٍ17 5
 5/3487 95/0 35/1 َهيضٌي ل 2 12،13ٍ14 6
7 15 ROCK - - - - 
 5/4162 11/1 25/1 لَهي 5 16 8
 5/4162 11/1 25/1 لَهي 12 18ٍ19 9
 5/3487 95/0 35/1 ضٌي لَهي 15 20 10

 3825 03/1 3/1 - - - هيبًگيي

 
  آثخيضوشثي خبن دسخبسج  اًجبضتثشآٍسد  – 2خذٍل 

ضوبسُ هحل  سديف

 گيشي ًوًَِ

ظ ؽبّشي ٍصى هخػَ ثبفت
g/cm

3 

دسغذ وشثي 

 آلي

وشثي 
g/m

2 

1 A 5/2062 55/0 25/1 لَهي 

2 B 2250 6/0 25/1 لَهي 

3 C 2250 6/0 25/1 لَهي 
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4 D 1875 /5 25/1 لَهي 

5 E 5/2437 65/0 25/1 لَهي 

 2175 58/0 25/1 - - هيبًگيي

 
 

 

 

  آثخيضثشآٍسد وشثي ول خبن ثشاي ّش تيپ گيبّي دس داخل   – 3خذٍل
 وشثي اًجبضت تيپ گيبّي سديف

 ha Kg/ha tonهسبحت  ضوبسُ

1 1 92/566 34875 19771 
2 2 86/883 34875 30825 
3 3 79/1246 41625 51898 
4 4 33/1566 41625 65198 
5 5 81/1380 41625 57476 
6 9 31/8906 34875 310608 
7 12 74/1354 41625 1/56391 
8 15 46/774 34875 3/27009 

 2/619176 - 22/16680 - خوـ

 

 مراجعفُرست  -د

. "ّبي گيبّي غبلت دس پبسن هلي ثوَثشآٍسد تشسيت وشثي خبن ٍ گًَِ" (،1388،).ع.، حهػجبح،  

  538/88ضوبسُ هشوض تحميمبت وطبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقي فبسع، گضاسش ًْبيي پشٍطُ تحميمبتي، 
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