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 چکیذه

ٍیظگی  اللین، یىی اص ػَاهل فؼال دس پذیذُ ی خاوؼاصی تَدُ ٍ تغییش آى هَجة ایجاد تغییشات تیـتش دس

لزا ضشٍست . ّای خان ٍ دیگش اجضاء اوَػیؼتن گشدیذُ وِ ایي هی تَاًذ دس ػشػت تىاهل خان هَثش تاؿذ

ؿٌاخت اثشات اللین تش ویفیت خان ّا تِ ٍیظُ دس ًَاحی خـه ٍ ًیوِ خـه، جْت هذیشیت كحیح ایي 

ؾ اللین دس وٌتشل تِ ّویي جْت ایي هطالؼِ تِ هٌظَس تشسػی ًم. خان ّا تِ خَتی احؼاع هی گشدد

ًتایج تشسػی ّا . تشخی اص ؿاخق ّای ویفیت خان ًَاحی خـه ٍ ًیوِ خـه گشدآٍسی گشدیذُ اػت

ًـاى داد وِ اللین، تِ خلَف دها ٍ تاسؽ، تِ دلیل داسا تَدى ًمؾ تؼییي وٌٌذُ تش پَؿؾ گیاّی، وویت ٍ 

، تجضیِ ی تمایا ٍ ًیض تجذیذ ؿذى ویفیت تمایای آلی ٍاسد ؿذُ تِ خان، ػشػت هؼذًی ؿذى هَاد آلی خان

تِ ؿواس سفتِ ٍ تاػث تغییش دس ( SOM)هَاد آلی خان، هْوتشیي ػاهل وٌتشل وٌٌذُ ی هَاد آلی خان

ّوچٌیي اللین هْوتشیي ػاهلی اػت وِ تِ تٌْایی ؿذت فؼالیت . خلَكیات ٍ ویفیت خان هی گشدد

ت تغییش دس فؼالیت ّای آًضیوی تیؾ اص ػشػت دس اثش تغییش اللین، ػشػ. هیىشٍتی خان سا تؼییي هی وٌذ

تٌاتشایي هی تَاى گفت فؼالیت ّای آًضیوی خان ًؼثت تِ هَاد آلی . تغییش دس وشتي آلی خان هی تاؿذ

ّوچٌیي هـخق ؿذُ اػت وشتي آلی خان اص . خان، فاوتَس حؼاع تشی تِ تغییشات اللیوی هی تاؿٌذ

ت خان تَدُ ٍ پتاًؼیل صیادی جْت تغییش دس اثش تغییشات هْوتشیي ٍ ولیذی تشیي ػَاهل هَثش تش ویفی

. اللیوی ٍ هذیشیت اًؼاًی داسد تِ طَسی وِ تا تاسًذگی تیـتش، افضایؾ ٍ تا تیـتش ؿذى دها واّؾ هی یاتذ

تِ طَس ولی هی تَاى گفت تا خـه تش ؿذى اللین تِ ٍیظُ دس ًَاحی خـه ٍ ًیوِ خـه، ویفیت خان 

 .یافتایي ًَاحی تٌضل خَاّذ 

 .ویفیت خان، اللین، هٌاطك خـه ٍ ًیوِ خـه، فؼالیت آًضیوی، وشتي آلی خان :کلوات کلیذی

 

 

 هقذهه

اػتفادُ پایذاس اص هٌاتغ طثیؼی ٍ ایجاد تؼادل تیي هیضاى تَلیذ ٍ حفظ ٍ تْثَد ویفیت هٌاتغ طثیؼی دس 

هْوی دس پایذاسی اوَػیؼتن ّا دس ایي هیاى خان جضء تؼیاس . ػال ّای اخیش هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت

تَاًایی خان دس اًجام فشآیٌذ یا اػتفادُ ای خاف، هفَْم ویفیت خان دس اوَػیؼتن سا تـىیل . هی تاؿذ

ػَاهل ؿیویایی، فیضیىی ٍ تیَلَطیىی جْت تؼییي اثشات تخشیة اوَػیؼتن ٍ ویفیت خان . هی دّذ

ایی تشویة گًَِ ّای گیاّی دس یه هٌطمِ، همذاس اللین هْوتشیي ػاهلی اػت وِ تِ تٌْ. پیـٌْاد ؿذُ اًذ
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ػَاهل اللیوی تخلَف دس ػطح . تَلیذات گیاّی ٍ ؿذت فؼالیت هیىشٍتی خان سا تؼییي هی وٌذ

 .ػول ًوَدُ ٍ تش ٍیظگی ّای خان تاثیشگزاس هی تاؿٌذ( Large scale)ٍػیغ

دُ ٍ پتاًؼیل صیادی تشای وشتي آلی خان اص هْوتشیي ٍ ولیذی تشیي ػَاهل هَثش تش ویفیت خان تَ

دای ٍ َّاًگ دس همیاع ول وـَس چیي ساتطِ (. 1)تغییش دس اثش تغییشات اللیوی ٍ هذیشیت اًؼاى داسد 

 (.2)هثثتی تیي هیضاى وشتي آلی خان تا ًؼثت تاسًذگی تِ تثخیش ٍ تؼشق هـاّذُ ًوَدًذ

تَاًذ ّشگًَِ تغییش دس ّوچٌیي جاهؼِ هیىشٍتی خان تِ ػٌَاى حیاتی تشیي ػضَ اوَػیؼتن هی 

ؿشایط خـه ًؼثت تِ ؿشایط هشطَب اػتشع تیـتشی سا تِ (. 1)ػولىشد اوَلَطیىی خان سا اًؼىاع دّذ

ّوچٌیي فؼالیت آًضین ّا تِ ػٌَاى ؿاخلی حؼاع جْت اسصیاتی (. 5)جَاهغ هیىشٍتی ٍاسد  هی ًوایٌذ

 (.6) ویفیت خان ؿٌاختِ ؿذُ اًذ

شات اللین تش ویفیت خان ّا تِ ٍیظُ دس ًَاحی خـه ٍ ًیوِ خـه اص آًجایی وِ ضشٍست ؿٌاخت اث

جْت هذیشیت كحیح ایي خان ّا تِ خَتی احؼاع هی گشدد، لزا ایي هطالؼِ تِ هٌظَس تشسػی ًمؾ اللین 

 .دس وٌتشل تشخی اص ؿاخق ّای ویفیت خان دس ًَاحی خـه ٍ ًیوِ خـه گشدآٍسی گشدیذُ اػت

 خاک ها و پوشش گیاهی و ایجاد بیاباى زایی اثرات اقلین های نواحی خشک بر

ًَاحی خـه تِ كَست هٌاطمی تا سطَتت خان ووتش ٍ داسای ًوه ّای هحلَل ٍ دهای خان تاالتش 

گؼتشؽ خـىؼالی ّا دس تشخی اص هٌاطك .ًؼثت تِ ًَاحی هذیتشاًِ ای ًیوِ هشطَب تَكیف هی گشدًذ

تیاتاى صایی تِ ػٌَاى تخشیة صهیي دس ًَاحی خـه،  .خـه، تیاتاى صایی سا ایجاد ٍ یا تـذیذ وشدُ اػت

ًیوِ خـه ٍ ًیوِ هشطَب خـه وِ ًاؿی اص فاوتَسّای هختلف، ؿاهل تغییشات اللیوی ٍ فؼالیت ّای 

سا هی تَاى تِ كَست واّؾ یا فمذاى،  "تخشیة صهیي "ػالٍُ تش ایي . اًؼاًی هی تاؿذ تؼشیف گشدیذُ اػت

التلادی ٍ پیچیذگی دس اساضی دین واسی ؿذُ، اساضی وـت آتی ؿذُ،  دس هیضاى تَلیذات تیَلَطیىی ٍ

هشتغ، چشاگاُ ٍ یا جٌگل ٍ ّوچٌیي هجوَػِ ای اص پشٍػِ ّا، ؿاهل پشٍػِ ّای ًاؿی اص فؼالیت ّای اًؼاًی 

فشػایؾ خان ًاؿی اص تاد ٍ یا آب، اص تیي سفتي خلَكیات فیضیىی، : ٍ ًیض ٍجَد صهیٌِ ّایی ّوچَى

تیَلَطیىی ٍ یا التلادی خان، ٍ اص تیي سفتي طَالًی هذت پَؿؾ گیاّی طثیؼی دس ًَاحی ؿیویایی ٍ 

 . خـه، ًیوِ خـه ٍ ًیوِ هشطَب خـه، تیاى ًوَد

تغییش اللین ایجادوٌٌذُ یه فـاس اضافی تَدُ وِ هی تَاًذ هَجة تغییش ٍ یا تِ هخاطشُ اًذاختي 

هل تجضیِ هَاد آلی، آتـَیی ٍ سطین ّای سطَتتی خلَكیات ٍ پشٍػِ ّای خان، ؿا. اوَػیؼتن ّا گشدد

فشػایؾ ٍ تخشیة خان احتواال هَجة تـذیذ اثشات . خان تا افضایؾ دها تحت تاثیش لشاس خَاٌّذ گشفت

تغییش اللین هوىي اػت دس تشخی هٌاطك، دس پی . صیاى تاس افضایؾ دهای َّا تش صهیي ّای صساػی هی گشدد

ّوچٌیي تغییش اللین تا ایجاد تغییش . ػشػت تاد هَجة افضایؾ فشػایؾ گشددتاسًذگی ؿذیذ ٍ افضایؾ یافتي 

ظشفیت ًگْذاسی آب خان تِ دسجِ . دس دها، تاسًذگی ٍ تاد هوىي اػت هَجة تـذیذ تیاتاى صایی گشدد

خان ّا تِ دلیل هذیشیت ضؼیف اساضی، دس ًتیجِ ی تغییش اللین هی تَاًٌذ . تخشیة خان تؼتگی داسد

افضایؾ دها دس هٌاطك تیاتاًی . َد سا اص دػت دادُ ٍ تذیي تشتیة دس هؼشم تخشیة لشاس گیشًذحاكلخیضی خ

گیاّاى تا ػیؼتن ّای سیـِ ای ػطحی، وِ اوثشا . تش پَؿؾ گیاّی طثیؼی اثشات هٌفی خَاّذ داؿت

تؼیاسی . سطَتت حاكل اص تاسؽ سا هَسد اػتفادُ لشاس هی دٌّذ، دس هؼشم آػیة پزیشی تیـتشی لشاس داسًذ
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اص حَصُ ّای آتخیض دس آػیا تِ دلیل ایٌىِ هَسد اػتفادُ ی ؿذیذ لشاس گشفتِ ٍ ًیض دس هؼشم اللین ًاهٌاػة 

 (.4) ، تحت اػتشع لشاس گشفتِ اًذ(تِ ٍیظُ دس تخؾ ّای خـه ٍ ًیوِ خـه آػیا) لشاس داسًذ

 اثرات اقلین بر پوشش گیاهی

. گیاّی، تَدُ صًذُ ٍ تٌَع گًَِ ای دس هٌاطك خـه هی تاؿذاللین داسای اثشات ؿذیذی تش ًَع پَؿؾ 

تاسؽ ٍ دها تؼییي وٌٌذُ تٌَع پَؿؾ گیاّی ٍ پذیذآٍسًذُ ی ػَاهل اكلی دس پیذایؾ ٍ تىاهل خان هی 

ّوچٌیي تاسؽ تش تَلیذ پَؿؾ گیاّی هَثش اػت وِ ایي تش هیضاى چشا ٍ ًحَُ ی صًذگی چادسًـیٌی . تاؿٌذ

ى ٍ حیَاًات هٌاطك خـه ػاصگاسی فیضیَلَطیىی، آًاتَهیىی ٍ سفتاسی هتفاٍتی تِ گیاّا. هَثش هی تاؿذ

اػتشع ّای دهایی ٍ سطَتتی وِ ًاؿی اص تفاٍت ّای سٍصاًِ ٍ فللی صیادی دس دها، تاسًذگی ٍ سطَتت خان 

 (.4) هی تاؿذ، ًـاى هی دٌّذ

 اثرات اقلین بر خاک ها

) اص تؼادل تیي ٍسٍدی ّای وشتي تِ خان ٍ تجضیِ ی هَاد آلی خان( SOM)رخایش وشتي آلی خان

SOM )تا افضایؾ دهای  َّا ٍ خان، اًتظاس هی سٍد ػشػت هؼذًی ؿذى هَاد آلی خان . ًتیجِ هی گشدد

دسجِ حفاظت اص هَاد آلی خان تِ . وِ تِ كَست فیضیىی یا ؿیویایی حفاظت ًـذُ اًذ افضایؾ یاتذ

تگی داسد وِ ؿاهل ػاختواى، تافت، هیٌشالَطی سع ٍ ٍضؼیت واتیَى ّای تاصی هی فاوتَسّای هختلفی تؼ

اداهِ ی سًٍذّای روش ؿذُ دس طَالًی هذت، هوىي اػت هٌجش تِ ایجاد اثشات هٌفی تش ثثات خاوذاًِ . تاؿٌذ

 (.4) ّا، ظشفیت ًگْذاسی آب ٍ هیضاى دسدػتشع تَدى تشخی اص ػٌاكشغزایی دس خان گشدد
 

 حثنتایج و ب

اللین، تَپَگشافی، : غلظت ٍ ػشػت تجذیذ ؿذى هَاد آلی خان تِ تؼیاسی اص ػَاهل خاوؼاصی، هاًٌذ

پَؿؾ گیاّی، هَاد هادسی ٍ ًیض هذیشیت تؼتگی داؿتِ ٍ  تؼیاسی اص ایي ػَاهل داسای اثشات هتماتل هی 

داسا تَدى ًمؾ تؼییي تِ طَس ولی هـخق گشدیذُ اػت وِ اللین، تِ خلَف دها ٍ تاسؽ، تِ دلیل . تاؿٌذ

وٌٌذُ تش پَؿؾ گیاّی، وویت ٍ ویفیت تمایای آلی ٍاسدؿذُ تِ خان، ػشػت هؼذًی ؿذى هَاد آلی خان 

( SOM)ٍ تجضیِ ی تمایا ٍ ًیض تجذیذ ؿذى هَاد آلی خان، هْوتشیي ػاهل وٌتشل وٌٌذُ ی هَاد آلی خان

ٍ پایذاسی خاوذاًِ ّای خان، ًگْذاسی آب  هَاد آلی خان تِ دلیل تاثیش تش تـىیل(. 2) تِ ؿواس هی سًٍذ

 .خان ٍ ّوچٌیي ًفَر حائض اّویت هی تاؿٌذ

فؼالیت آًضین دّیذسٍطًاص سا دس یه سدیف اص هٌاطك تا اللین هذیتشاًِ ای تا هٌاطك خـه ( 6) لی ٍ ػاسا

یي آًضین ًیض تشسػی وشدُ ٍ هـاّذُ ًوَدًذ وِ تا افضایؾ خـىی ٍ ّوشاُ تا واّؾ وشتي آلی خان، فؼالیت ا

دسًتیجِ ایي هحممیي دسیافتٌذ وِ آًضین دّیذسٍطًاص ؿاخلی حؼاع تِ تغییشات اللیوی دس . واّؾ هی یاتذ

طَل سدیف اللیوی هطالؼِ ؿذُ تَدُ ٍ فؼالیت ایي آًضین دس هٌاطك خـه تِ ٍػیلِ ی خـىی وٌتشل هی 

 . گشدد

، ًیوِ (ًیوِ هشطَب) لیوی هذیتشاًِ ایدس ػِ هٌطمِ ی ال( 5)ّوچٌیي ًتایج تشسػی ّای  لی ٍ ػاسا

وشتي تَدُ صًذُ هیىشٍتی ) Cmin، (وشتي آلی خان) Corgخـه ٍ خـه حاوی اص واّؾ ػشػت تٌفغ، 
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تا خـه تش ( qCO2)ٍ ًیض افضایؾ وؼش هتاتَلیىی ( ًیتشٍطى تَدُ صًذُ هیىشٍتی خان) Nmic، (خان

 . ؿذى اللین دس ػوك ّای هختلف هی تاؿذ

تغییش اللین . شتي آلی خان تا تاسًذگی تیـتش افضایؾ ٍ تا تیـتش ؿذى دها واّؾ هی یاتذتِ طَس ولی و

تِ دلیل اػوال تغییشاتی دس دها، تاسؽ ٍ دی اوؼیذ وشتي، هی تَاًذ ػشػت تجضیِ ی وشتي خان، تَلیذ اٍلیِ 

یش دس رخایش وشتي ی خالق ٍ ٍسٍدی ّای وشتي تِ خان سا تحت تاثیش لشاس دادُ ٍ تذیي تشتیة تَاًایی تغی

 (.3) خان سا داسا هی تاؿذ

 جوع بنذی

تا تَجِ تِ ًتایج فَق هی تَاى چٌیي ًتیجِ گشفت وِ اللین هتفاٍت ٍ دسًتیجِ تغییش لاتل تَجِ دس 

دها ٍ سطَتت ًیض تا تاثیش گزاؿتي تش . پَؿؾ گیاّی تاػث تغییش دس خلَكیات ٍ ویفیت خان هی گشدد

. ػطحی خان، تِ طَس غیشهؼتمین تش فؼالیت ّای آًضیوی هَثش هی تاؿذسؿذ هیىشٍتی دس صیش الیِ ی 

ّوچٌیي هی تَاى ًتیجِ گشفت وِ گشچِ هَاد آلی ٍ ًیض فؼالیت ّای آًضیوی خان، ّشدٍ ؿاخق ّای 

هٌاػثی جْت اسصیاتی ویفیت خان هی تاؿٌذ، ٍلیىي تِ دلیل حؼاع تش تَدى فؼالیت ّای آًضیوی خان 

هی تَاى گفت، ؿاخق فؼالیت آًضیوی هی تَاًذ تِ ػٌَاى ؿاخلی دلیك تش، جْت  تِ  تغییشات اللیوی، 

تِ طَس ولی هی تَاى گفت تا خـه تش ؿذى اللین تِ ٍیظُ دس . اسصیاتی ویفیت خان هَسد اػتفادُ لشاس گیشد

 .ًَاحی خـه ٍ ًیوِ خـه، ویفیت خان ایي ًَاحی تٌضل خَاّذ یافت
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