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ارزیابی سیستم َای اگريفارستری با تاکید بر حفاظت خاک
(مطالعٍ مًردی  :ضُرستانَای فریدن ي چادگان استان اصفُان)
صّشُ ثبصًٍذ ، 1ػيذ هحؼي حؼٌي* ، 1داٍد آصادفش ، 3لَام الذيي صاّذي اهيشي ، 4هحوذ فَاعفي ّوت
تبسيخ دسيبفت  94/11/12تبسيخ پزيشؽ 95/8/4

5

چکیدٌ
خبن يىي اص هْنتشيي ارضاي هٌبثـ عجيقي تزذيذ ؿًَذُ ثِ حؼبة هيآيذ ٍ ثش احش لغـ دسختبى دچبس
خؼبست هيؿَد .چٌبًچِ ايي هٌجـ ثب اسصؽ هَسد حفبؽت لشاس ًگيشد ،لبثليت تَليذي آى وبّؾ يبفتهِ
ٍ پبيذاسي روقيتّبي اًؼبًي ٍ حيَاًي سٍي آى هتضلضل هيؿَد .حفبؽت خبن اهشي هْن تلمي ؿذُ
ٍ ؿٌبخت چگًَگي تأحيش پزيشي آى دس ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي ضشٍسي ثِ ًؾش هيسػذ .وبسايي ايهي
ػيؼتنّب ثشاي وٌتشل فشػبيؾ خبن دس كَستي وِ ؿجبّتّبي ػيؼتن ثِ رٌگه عجيقهي اص لحهبػ
فشاٍاًي الؿجشي ،فبكلِ ٍ استفبؿ دسختبى ثيـتش ثبؿذ افضايؾ هييبثذّ .ذف ايي پظٍّؾ هـخق وشدى
ثْتشيي ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي اص ًؾش فشػبيؾ پزيشي ٍ حفبؽت خبن اػتً .تبيذ ثذػت آههذُ اص
ايي ثشسػي داساي اثقبد هختلف هيثبؿذ .دٍ رٌجهِ هْهن آى فجبستٌهذ اص :اٍالً ؿٌبػهبيي ٍ حجهت تقهذاد
ػيؼتنّب ،فوليبتّب ٍ تىٌَلَطيّبي اگشٍفبسػتشي هَرَد دس هٌغمِ ٍ حبًيهبً ثشسػهي ٍضهقيت خهبن
ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي هَرَد دس هٌغمِ ٍ حفبؽت خبن دس ايي ػيؼتنّب هيثبؿهذ .ثهب تَرهِ ثهِ
هشٍس هٌبثـ اًزبم ؿذُ ػِ فبوتَس ثبفت ،دسكذ خل ٍ فشد ٍ دسكذ سعَثت ٍصًي خهبن ثهشاي ثشسػهي
فشػبيؾپزيش ثَدى يب ًجَدى ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي ،هَسد اسصيبثي لشاس گشفتٌذّ .وبىگًَِ وِ اًتؾبس
هيسفت ًتبيذ ايي تحميك حبثت وشد وِ اص ًؾش فشػبيؾ پزيشي ٍ حفبؽت خبن ػيؼتن دسختبى ثهشاي
حفؼ ٍ احيبي خبن ًؼجت ثِ ػيؼتنّبي ديگش هَرَد دس هٌغمِ دس ؿشايظ وبهالً ثْتشي لشاس داسد.
کلمات کلیدی :ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي ،خلَكيبت ؿيويبيي ٍ فيضيىي خبن ،فشػبيؾ پزيشي،
حفبؽت خبن.

 -1داًـزَي وبسؿٌبػي اسؿذ رٌگلذاسي ،داًـگبُ لشػتبى ،لشػتبى ،ايشاى
 - 2داًـزَي دوتشي رٌگ ؿٌبػي ٍ اوَلَطي رٌگ  ،داًـىذُ هٌبثـ عجيقي ،داًـگبُ گشگبى ،گشگبى ،ايشاى
 - 3داًـيبس داًـىذُ هٌبثـ عجيقي ،داًـگبُ گشگبى ،گشگبى ،ايشاى
 - 4اػتبد داًـىذُ هٌبثـ عجيقي ،داًـگبُ تْشاى ،تْشاى ،ايشاى
 -5اػتبديبس داًـىذُ هٌبثـ عجيقي ،داًـگبُ تْشاى ،تْشاى ،ايشاى
* ًَيؼٌذُ هؼئَل تلفي ّوشاُ09137108140 :

Email: mohsenhassani@ ut.ac.ir
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مقدمٍ
اگشٍفبسػهتشي ًههبهي ولههي ثههشاي فٌههبٍسيّههب ٍ
ػيؼتنّبيي اص وبسثشي صهيي اػت وِ دس آًْهب
گيبّبى چهَثي چٌذػهبلِ ثهِ عهَس دلخهَاُ ثهب
گيبّبى فلفي ٍ يب دام دس يه ًؾهن هىهبًي يهب
صهبًي يب ّش دٍ سؿذ هيوٌٌذ ٍ ثيي هَلفِّبي
دسختي ٍ غيش دسختي ػيؼهتن سٍاثهظ هتمبثه
اوَلهههَطيىي ٍ التلهههبدي ٍرههههَد داسد (.)7
اگشٍفبسػتشي هفَْهي لذيوي اػت؛ دسختهبى،
هحلَالت صسافي ٍ دام ثِ عَس ػٌتي دس وٌهبس
ّن پشٍسؽ دادُ هي ؿذُاًذ ،آًچِ رذيذ اػهت
فلن هذسى اگشٍفبسػتشي اػت ،ثِ عَس هخبل دس
هٌبعك اعشاف آهبصٍى عي ثيؾ اص ّضاساى ػبل
رَاهـ ثَهي ثهِ عهَس آگبّبًهِ ٍ يهب ًبآگبّبًهِ
ػيؼتنّبي وـبٍسصي خَد سا ثب دسختبى هتٌَؿ
هيػبختٌذ ٍ اص هحلَالت ٍ ًيض وبالّبي ديگش
ًبؿي اص ايي هذيشيت ثْشُهٌذ هيؿهذًذ (.)10
هذاخالت هىبًيىي اًذن ايي ػيؼتنّب اهىهبى
حفؼ يىپبسچگي خبن ٍ چشخِ فٌبكش غهزايي
سا ثْجَد هيثخـذ ٍ دس ًْبيت تلهبفذ وهشثي ٍ
اوؼيذ ًيتشٍطى سا وبّؾ هيدّذ ٍ ثهِ فٌهَاى
رخيشُگبُ ثبلمَُ وشثي ،ايي ػيؼتنّب ثِ فٌَاى
يه پبػخ ػبصؿي ثِ تغييش اللين ّن دس وبّؾ
تلبفذ وشثي ٍ ّن دس ػبصگبسي ثب تغييشات ثَم
ؿٌبػي هغهش ّؼهتٌذ  .)016خهبن يىهي اص
هْنتشيي ارضاي هٌبثـ عجيقي تزذيهذ ؿهًَذُ
ثِ حؼبة هيآيذ ٍ ثش احش لغـ دسختهبى دچهبس
خؼبست هيؿَد .چٌبًچِ ايهي هٌجهـ ثهب اسصؽ
هَسد حفبؽت لشاس ًگيشد ،لبثليهت تَليهذي آى
وبّؾ يبفتِ ٍ پبيذاسي روقيتّبي اًؼهبًي ٍ
حيههَاًي سٍي آى هتضلههضل هههيؿههَد .ثٌههبثشايي،
حفبؽت خبن اهشي هْن تلمي ؿذُ ٍ ؿٌبخت

چگهههًَگي تهههأحيش پهههزيشي آى دس ػيؼهههتن
اگشٍفبسػتشي ضشٍسي ثِ ًؾش ههيسػهذ .يميٌهبً
ّوِ ايي ػيؼتنّب ثش سٍي خبن تأحيشگزاسًهذ.
ثههِ عههَس ولههي ،ثههيؾ اص دُ ًههَؿ تىٌَلههَطي
اگشٍفبسػهههتشي ٍرهههَد داسد وهههِ دس حفهههؼ
حبكلخيضي خبن ٍ اكال لبثليت تَليهذي آى
ًمؾ ايفب هيوٌٌذ (.)15
ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي دس ثيي گضيٌهِّهبي
ًَيي ٍالـ ؿذُ اػت وهِ ههذيشيت ٍ حفبؽهت
آة ٍ خبن ،احيبي حبكلخيضي خبن ٍ وٌتشل
ثيبثبىصايي سا دس ثش هيگيشًذ .دسايي ػيؼتنّهب
فالٍُ ثش وٌتشل فشػبيؾ خبن تَليهذات لبثه
هالحؾِ دسختي ًيض فشاّن هيؿَد .اكَأل ايهي
ػيؼتنّب ثشاي ًبحيِّبيي ثهب ؿهذت ثبسًهذگي
ثبال ،داهٌِّبي ؿيجذاس ٍ پَؿؾ گيهبّي تٌهه
ثههب همههبديش ثههبالي سٍاًههبة ٍ فشػههبيؾ خههبن
ضشٍسي ّؼهتٌذ .دس ثيـهِصسافهي ثهِ تٌبػهت
ًؾبست هحيغهي ،ثْجهَد آة ،خهبن ٍ ّهَا ثهِ
هذيشيت پبيذاس هٌبثـ عجيقي تَرهِ ههي ؿهَد.
تلفيك دسختبى يب ثَتِّب ثهب هحلهَالت صسافهي
ػٌتي يه سٍؽ اوَلَطيىي ٍ ثيَلَطيىي ثهشاي
وٌتشل فشػبيؾ آثي ٍ ثبدي اػت .ايي ػيؼتن
گضيٌِاي دس همبث ػبصُّهبي پشّضيٌهِ وٌتهشل
فشػبيؾ ( تشاعّب ) ثشاي وبّؾ فشػبيؾ آة
ٍ سٍاًبة هحؼَة هيؿَد(.)14
فشػبيؾ خبن دس اساضي ؿيجذاس ثذٍى الذاهبت
اگشٍفبسػتشي ؿبيذ ثِ همذاس  200تي دس ّىتبس
ثشػههذ (رههذٍل  .)1ثههب هقشفههي ػيؼههتنّههبي
اگشٍفبسػتشي ههي تهَاى فشػهبيؾ خهبن سا دس
داهٌِّبيي ثب ؿيت ووتش اص  50دسكهذ ،حهذٍد
 100دسكذ وبّؾ داد .ثضسگي ٍ اثقبد وهبّؾ
فشػبيؾ خبن ثشاي ّش هٌغمِ هتفبٍت اػت ٍ
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ثِ تفبٍت ّبي هذيشيت خبن ،اللين ٍ تيپّبي
پَؿههؾ گيههبّي ثؼههتگي داسد .وههبسايي ايههي
ػيؼهتنّههب ثهشاي وٌتهشل فشػهبيؾ خههبن دس
كَستي وِ ؿهجبّتّهبي ػيؼهتن ثهِ رٌگه
عجيقي دس استجبط ثب فشاٍاًي الؿجشي  ،فبكلِ ٍ

استفبؿ دسختبى ثيـتش ثبؿذ افهضايؾ ههييبثهذ.
وبسايي اگشٍفبسػهتشي ثهشاي وهبّؾ فشػهبيؾ
خبن دس چٌذيي وـَس هختلف دًيب دس رهذٍل
( )1آٍسدُ ؿذُ اػت.

رذٍل-1وبسايي ثيـِصسافي ثشاي وبّؾ فشػبيؾ خبن ()14
فشػبيؾ خبن ثذٍى دسخت (تي دس
ّىتبس دس ػبل)

فشػبيؾ خبن ثب دسخت
(تي دس ّىتبس دس ػبل)
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ووتش اص 5

14-21

فيليپيي

ثٌب ثِ تقشيف ،فشػبيؾ پزيشي خهبن همبٍههت
خبن دس ثشاثش رذا ؿذى ٍ اًتمهبل رسات اػهت.
هْوتشيي ٍيظگيّبي خبن وهِ دس فشػهبيؾ -
پزيشي آى هؤحشًذ فجبست اػت اص :ثبفت خهبن،
چؼجٌذگي رسات خبن ،ػبختوبى خبن ،هبدُ-
آلي ،دسكذ سعَثت ٍصًي خهبن ٍ ؿهى رسات
( .)11ثشسػيّبي اًزبم گشفتِ دس صهيٌِ ثبفهت
خبن ًـبى هيدّذ وِ دس ثبفت سػي وِ رسات
آى سيههض اػههت ٍ دس ثبفههت ؿههٌي وههِ رسات آى
دسؿت اػت فشػبيؾ خبن ثيـتش كَست هي-
گيشد ٍلي دس ثبفتّبي لَهي ثب داًهِّهبي سيهض
ووتههشيي همههذاس فشػههبيؾ خههبن ٍرههَد داسد
(.)12
يىي ديگش اص خلَكيبت خهبن وهِ دس هيهضاى
فشػبيؾ ثبدي ٍ آثهي ههؤحش اػهت چؼهجٌذگي

رسات آى هههيثبؿههذّ .شچههِ چؼههجٌذگي رسات
خبن ثيـتش ثبؿذ (خله ٍ فهشد خهبن ووتهش
هيثبؿذ) خبن دس همبثه فشػهبيؾ همهبٍمتهش
اػت .دس ساثغِ ثب فشػبيؾ ثبدي اّويهت سع،
هَادآلي ٍ ػبيش فَاهه ػهيوبى وٌٌهذُ وهبهالً
سٍؿي هيثبؿذ .خبنّبي ؿٌي ٍ ػهيلتي وهِ
فبلذ ايي فَاه ػيوبى وٌٌذُ ّؼتٌذ ثِآػبًي
فشػههبيؾ هههييبثٌههذ ( .)11خههبنّههبي ثههذٍى
ػههبختوبى ثههِ فلههت فههذم چؼههجٌذگي رسات
هؼتقذ فشػبيؾ ثبدي ٍ آثي هيثبؿٌذ ،دسحبلي
وِ خبنّبيي وِ ػهبختوبى داًهِاي هٌبػهجي
داسًذ همبٍم ثِ فشػبيؾ ّؼتٌذ ( .)12سعَثهت
خبن هْوتشيي فبهلي اػهت وهِ دس فشػهبيؾ
ثبدي احش داسد .خبنّب ٍلتي ثِ فشػبيؾ ثهبدي
حؼبػٌذ وِ خـه ثبؿٌذ .ثبد رسات خـهه سا
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ثِ ساحتي ربثِرب هيوٌذ خهبوي وهِ سعَثهت
وبفي داؿتِ ثبؿذ هٌتم ًخَاّذ ؿذ صيشا رسات
ٍ داًههِّههبي هشعههَة خههبن دس احههش ًيههشٍي
چؼههجٌذگي ًبؿههي اص پَػههتِ آة ثههيي رسات
تمشيجبً پبيهذاس ّؼهتٌذ .ثهِ فجهبست ديگهش رسات
خبن ثِ ٌّگبم هشعَة ثَدى ثِيىهذيگش ههي-
چؼجٌذ (.)11
دس هَسد آحبس ٍ هضايبيي وِ ػيؼتنّبي هختلف
اگشٍفبسػتشي هيتَاًٌذ داؿتِ ثبؿٌذ تحميمبت
ٍ ثشسػيّهبي فشاٍاًهي كهَست گشفتهِ اػهت.
هتييخَاُ ( )2003دس سػبلِ دوتشي خَد 30
ػيؼههتن ػههٌتي اگشٍفبسػههتشي سا دس اػههتبى
وْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ ؿٌبػبيي ٍ حجهت ًوهَد.
ٍي اؿبسُ هيًوبيهذ وهِ فشاٍاًهي ٍ تٌهَؿ ايهي
ػيؼتنّب دس هٌغمِ ًـبى هيدّذ وهِ ثْهشُ-
ٍساى اساضي ايي ػيؼتنّب سا ثِفٌَاى ساُحلهي
ثشاي ثشآٍسدُ ػبصي ًيبصّبي خَد ٍ دسفييحبل
حفبؽت اص هٌبثـ عجيقي ثٍِرَد آٍسدُاًهذ(.)7
گشًٍيَالذ )2006 ( 1دس لَصاتيب ٍ2هشوض آلوهبى،
پتبًؼي هحلَل ٍ هغلَثيت آى سا تحت افوبل
ػيؼتنّهبي اگشٍفبسػهتشي ثهشاي تهَدُّهبي
هتفبٍتي اص ػپيذاس ،البليب ٍ ثيذ هغبلقهِ وهشد ٍ
فالٍُ ثش ثْجَد حبكلخيضي خبنً ،تيزِ گشفت
وهِ ػيؼههتنّههبي ثيـههِصسافههي ثبفههج ثْجههَد
فشػبيؾ پهزيشي ٍ حفبؽهت خهبن ًيهض ههي-
ؿهههًَذ( .)5پيٌْهههَّ ٍ3وىهههبساى( )2012دس
تحميمبت خَد دس هٌبعك اعشاف آهبصٍى ثِ ايي
ًتيزههِ سػههيذًذ وههِ ثؼههيبسي اص هضيههتّههبي
ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي سا ثِ ػختي هيتَاى
1

Gruenewald
Lozatya
3
Pinho
2

اص حيهج التلهبدي ٍ يهب اوَلهَطيىي تـهشي ٍ
ووههيػههبصي وههشد ثههِ عههَسي وههِ ثؼههيبسي اص
وـبٍسصاى دس اػهتفبدُ ٍ ػهشهبيِ گهزاسي سٍي
دسختبى هشدد ّؼتٌذٍ .لي ثب ايي حبل اػتفبدُ
اص گًَِّبي هختلف دسختي ٍ ديگش فوليبت ثِ
وبس گشفتِ ؿذُ دس ػيؼتنّهبي اگشٍفبسػهتشي
هيتَاًذ يه ساّىهبس رهبيگضيي ثهشاي افهضايؾ
حبكهلخيضي ٍ حفبؽهت خهبن ثهشاي پبيهذاسي
وـههبٍسصي هٌههبعك حههبسُ تلمههي ؿههَد(.)10
اػپيگالسّ ٍ 4وىبساى (ً )2013تبيذ تحميمبت
خَد دس صهيٌِ اگشٍفبسػتشي سا ثذيي گًَِ افالم
هي ًوبيٌذ :اگشٍفبسػتشي يه ػيؼتن وهبسثشي
اساضي ربيگضيي ثب وـبٍسصي ػٌتي اػت وِ ثِ
فٌَاى يه سٍؽ پبيذاس ارتوهبفي ،التلهبدي ٍ
اوَلَطيىي ثهشاي تخجيهت اهٌيهت غهزايي ثلٌهذ
هذت دس هٌبعك فميش ثهِ خلهَف دس هٌهبعك
حبسُ ٍ ًيوِ حبسُ اػتفبدُ هيؿهَد .فهالٍُ ثهش
ايي هذاخالت هىبًيىي اًذن ايهي ػيؼهتنّهب
اهىبى حفؼ يىپبسچگي خبن ،حفبؽت ٍ چشخِ
فٌبكش غزايي خبن سا ثْجهَد ههيثخـهذ ٍ دس
ًْبيت تلبفذ وشثي ٍ اوؼيذ ًيتشٍطى سا وبّؾ
هيدّذ ٍ ثهِ فٌهَاى رخيهشُگهبُ ّهبي ثهبلمَُ
وشثي ،ايي ػيؼتن ّهب ثهِ فٌهَاى يهه پبػهخ
ػبصؿي ثِ تغييش اللين ّهن دس وهبّؾ تلهبفذ
وههشثي ٍ ّههن دس ػههبصگبسي ثههب تغييههشات ثههَم
ؿٌبػهههي هغهههش ّؼهههتٌذ( .)16وبالثهههب ٍ5
ّوىههبساى( )2010دس ثشسػههي ػيؼههتنّههبي
اگشٍفبسػتشي هٌهبعك رٌهَة آفشيمهب ثهِ ايهي
ًتيزِ سػيذًذ وهِ ػيؼهتنّهبي ثْجهَديبفتهِ
4

Spiegelaar

1

.Kalaba
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ثيـِصسافهي فهالٍُ ثهش افهضايؾ حبكهلخيضي ٍ
حفبؽت خبن ٍ تٌهَؿ صيؼهتي ،هضايهبيي سا دس
ووه ثِ هقيـهت سٍػهتبيي ،ثْجهَد ٍضهقيت
التلبدي ٍ ارتوبفي ٍ فولىشد صيؼتهحيغهي
دس ػيؼتنّبي وبسثشي اساضي اسائِ ههيدٌّهذ.
ّوچٌيي ثِ فميذُ آىّب اخيهشاً افهضايؾ ػهْن
ػيؼههتنّههبي اگشٍفبسػههتشي دس رْههت ثْجههَد
خههذهبت اوَػيؼههتن ٍ هقيـههت دس هٌههبعك
سٍػتبيي ثِ سػويت ؿٌبختِؿذُ اػت(.)6
دس پبيبى ايي ثخؾ ثبيهذ گفهت خهبن يىهي اص
هْنتشيي ارضاء هٌبثـ عجيقي تزذيذ ؿًَذُ ثهِ
حؼبة هيآيذ ٍ ثهش احهش لغهـ دسختهبى دچهبس
خؼبست هيؿَد .چٌبًچِ ايهي هٌجهـ ثهب اسصؽ
هَسد حفبؽت لشاس ًگيشد ،لبثليهت تَليهذي آى
وبّؾ يبفتِ ٍ پبيذاسي روقيتّبي اًؼهبًي ٍ
حيههَاًي سٍي آى هتضلههضل هههيؿههَد .حفبؽههت
خبن اهشي هْن تلمي ؿذُ ٍ ؿٌبخت چگًَگي
تأحيش پزيشي آى دس ػيؼتنّبي اگشٍفبسػهتشي
ضشٍسي ثِ ًؾش هيسػذ .ايي ػيؼهتنّهب ثهشاي
وٌتشل فشػبيؾ خبن دس كَستي وِ ؿهجبّت-
ّبي ػيؼتن ثِ رٌگ عجيقي اص لحبػ فشاٍاًي
الؿجشي ،فبكلِ ٍ استفبؿ دسختبى ثيـهتش ثبؿهذ

افضايؾ هييبثذ .ثٌهبثشايي ّهذف ايهي پهظٍّؾ
هـهههخق وهههشدى ثْتهههشيي ػيؼهههتنّهههبي
اگشٍفبسػهههتشي اص ًؾهههش فشػهههبيؾ پهههزيشي ٍ
حفبؽت خبن اػت.
مًاد ي ريشَا
هٌغمِ هَسد هغبلقِ
هٌغمِ هَسد هغبلقِ ؿْشػهتبىّهبي فشيهذى ٍ
چبدگههبى دس غههشة اػههتبى اكههفْبى هههيثبؿههذ
(ؿى  .)1فبكلِ ايي دٍ ؿْشػهتبى اص ّهن 25
ويلَهتش ٍ سٍػتبّب ثؼيبس ثهِ يىهذيگش ًضديهه
ّؼتٌذ 50 .سٍػتب دس ايي دٍ ؿْشػتبى ٍرَد
داسد .هٌغمههِ هههَسد هغبلقههِ ًبحيههِاي اػههت
وَّؼتبًي وِ دس داهٌِ سؿتِ وَُّبي صاگهشع
لههشاس داسد .هيههبًگيي ػههبالًِ دهههب  9/8دسرههِ
ػبًتيگشاد ٍ هيبًگيي ػهبالًِ ثبسًهذگي 324/3
هيليوتش هيثبؿذ .ثشاػبع عجمِ ثٌذي الليوهي
ثِ سٍؽ دٍهبستي ثب ضشيت خـهىي  18/8رهض
هٌههبعك ًيوههِ خـههه ٍ ثههب اػههتفبدُ اص سٍؽ
آهجشطُ ثب ضشيت خـىي  29/1رض هٌبعك ًيوِ
خـه ػشد اػت (.)7
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ؿى  -1تلَيش هٌغمِ هَسد هغبلقِ

ريشَای ثبت سیستمَا
الف) ريش کارلًیتس
وبسلَيتض  )4(1دس همبلِ فٌبٍسيّبي ثيـِصسافي
ٍ تَليذ فلَفِ ثيبى هيداسد وِ ٍاطُّبي
هتقذدي تب آى تبسيخ ثِعَس هتشادف دس تَكيف
ثيـِصسافي ثِ وبس هيسفتِ اػت .فجبسات
وَتبّي هبًٌذ :آهيختِوبسي ًَاسي ٍ 2يب وـت
داالًي ٍ يب دسختبى دس هشاتـ 3دس تَكيف
فٌبٍسيّب وبفي ًيؼتٌذٍ .ي اػتبًذاسد وشدى
تقشيف ٍ تَكيف فٌبٍسيّبي ثيـِصسافي سا
ضشٍسي ؿوشدُ ٍ تقشيف صيش سا ثشاي آى ثيبى
هيداسد :يه فٌبٍسي ثيـِصسافي هزوَفِاي اص
چگًَگي خذهبت،هَلقيتّبً ،ؾنّب ٍ هذيشيت-
ّبي دسختبى ٍ دسختچِّب ٍ هؤلفِّبي صسافي
1

. Carlowitz

. Hedgerow intercropping
. Trees in rangelands

2
3

ٍ داهي ّوشاُ آى اػتٍ .ي اؽْبس هيداسد وِ
تٌْب اگش اييّب ٍ چٌذ ٍيظگي ديگش ثٍِضَ
تـشي گشدًذ ،فٌبٍسيّبي ثيـِصسافي سا هي-
تَاى ثِساحتي اص يىذيگش تـخيق داد .آًگبُ
ّـت هقيبس صيش سا ثشاي تَكيف فٌبٍسيّب
ثٌيبىگزاسي هيوٌذ(ً -1 .)7ٍ4ؾن صهبًي -2
ًؾن هىبًي  -3هذيشيت آهيختِ  -4ارضاي غيش
آهيختِ  -5تَليذ اٍليِ  -6تَليذ حبًَيِ –7
ًمؾ خذهبتي ارضاي ػيؼتن  -8هَلقيت
ارضاي دس ػيؼتن.
ب) ريش متیهخًاٌ ي َمکاران
دس ايي سٍؽ ثشاي تَكيف فٌبٍسيّبي هَرَد
دس اػتبى وْگيلَيِ ٍ ثَيش احوذ ثبصديذّبيي اص
ًمبط هختلف اػتبى ثِ فو آهذّ .شوزب
هَسدي اص يه تىٌيه ثيـِصسافي ديذُ ؿذ
اعالفبت آى حجت ٍ ػپغ ػقي ؿذ چْبسچَثي
ثشاي تَكيف ايي ػيؼتنّب ايزبد ؿَد .الگَي
اكلي ثِ وبس سفتِ دس ايي وبس فجبست  8ولوِاي
وبسلَيتض اػت .ثِ ايي كَست وِ فشهي تْيِ
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ؿذ وِ ٍيظگيّبي ّش يه اص ايي فيّب سا دس
استجبط ثب ولوبت ثِوبسسفتِ دس فجبست وبسلَيتض
حجت ًوبيذ .آًگبُ ثب هشارقبت هتقذد ثِ
ػيؼتنّب ،فشم حجت اعالفبت تىوي تش ٍ اص ًَ
اعالفبت حجت هيؿذ .ايي فشآيٌذ تىشاسپزيش،
اّذاف تقيييؿذُ يقٌي حجت اعالفبت ػيؼتن-
ّب ٍ ايزبد سٍؿي ثشاي ايي اهش سا هتٌبػت ثب
ؿشايظ هٌغمِ ثشآٍسدُ هيػبخت .اص وتبة
آهَصؿي تَكيف ،تـخيق ٍ عشاحي 1وِ
ديذگبُّبي هشوض ثييالوللي تحميمبت ثيـِ-
صسافي 2سا دس خلَف تَكيف وبسثشي صهيي
سٍؿي هيػبصد ًيض دس ايي تحميك اػتفبدُ
ؿذُ اػت(.)7
ج)ريشثبت سیستم در ایه پژيَص
ثشاي تَكيف ٍ حجت فٌبٍسيّبي ثيـِصسافي دس
هٌغمِ اص سٍؿي وِ حبكه تلفيهك هـهبّذات
هيذاًي ،هلبحجِ ٍ حجت اعالفبت پبيِ ثِ فالٍُ
سٍؽ اٍليههِ وههبسلَيتض ٍ سٍؽ هتههييخههَاُ ٍ
ّوىبساى اػت ،اػتفبدُ ؿذ .اعالفبت ثِدػت-
آهذُ دس چْبسچَة فشهي ثشاي ّش ػيؼتن حجت
گشديذ .هقيبسّبيي وِ هتهييخهَاُ ٍ ّوىهبساى
رْت ًبمگزاسي فٌبٍسيّهبي ثيـهِصسافهي دس
اػتبى وْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ اػتفبدُ وشدُاًهذ،
پبيِ اكلي ايي فهشم ثهَدُ اػهت .ثهب تَرهِ ثهِ
ثبصديذّبي هتقهذد اص هٌغمهِ ههَسد هغبلقهِ ٍ
هلبحجِّبي اًزبمؿذُ تقذاد  17پشػؾًبهِ اص
 17سٍػتبي هٌغمِ وِ فٌبٍسيّبي ثيـِصسافي
دس آىّب هـبّذُ ؿذ ،روـآٍسي ؿذ ّوچٌيي
ثشاي سٍايي ٍ پبيبيي ثَدى پشػهؾًبههِّهب ثهِ
1

. Characterization, Diagnosis and Design
.)ICRAF) International Center for Research on
Agroforestry
2

تشتيت اص سٍؽ ثبصآصهبيي ٍ ًؾهش هتخللهبى ٍ
اػبتيذ ايي پظٍّؾ اػتفبدُ ؿهذ .دس پبيهبى ثهب
تَرِ ثِ هلبحجِ ٍ پشػؾًبهِّبي روهـآٍسي
ؿذُ تقذي ّبيي دس هقيبسّبي سٍؽّبي لجلهي
كههَست گشفههت ٍ ّوچٌههيي چٌههذيي هقيههبس
هتٌبػت ثب ؿشايظ هٌغمِ ثش هقيبسّهبي سٍؽ-
ّبي لجلي اضبفِ ؿذ وِ ّش يه اص ايي هقيبسّب
داساي صيشهقيبسّبيي ّؼتٌذ وِ رْهت سٍؿهي
ؿذى ٍضهقيت هقيهبس اكهلي دس فهشم دس ًؾهش
گشفتِ ؿذُ اػت.
ومًوههٍبههرداری خههاک از سیسههتمَههای
اگريفارستری مىطقٍ مًرد مطالعٍ
دس ايي پظٍّؾ ًحَُ ًوًَِ ثهشداسي خهبن ثهِ
كَست ًوًَِ هشوت هيثبؿذ .يقٌي اص ّشيه اص
ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي هَرَد دس ّش سٍػتب
وِ هؼبحت ّشيه اص آًْب يه ّىتبس ثَد چْهبس
ًوًَِ اص چْبس گَؿِ ػيؼتن ٍ يه ًوًَِ خبن
اص هشوض ػيؼتن اص فوك  0تب  75ػبًتيوتش وهِ
هبوضيون سؿذ سيـِ دسختبى ثَد ،ثشداؿت ؿهذ
ٍ دس ًْبيت ًوًَِ هَسد آصهبيؾ تشويجي اص ايي
پٌذ ًوًَِ ثشداؿت ؿذُ اص لؼوتّبي هختلف
ػيؼتن ثهَد .اص خلَكهيبت ؿهيويبيي خهبن
هٌغمِ فبوتَسّبي  ٍ EC ،PHدسكذ آّه خبن
ٍ اص خلَكههيبت فيضيىههي ثبفههت (دسكههذ سع،
ػيلت ٍ هبػِ) ،فوكٍ ،صى هخلَف ؽهبّشي،
دسكذ سعَثت حملي ٍ دسكذ خل ٍ فشد خبن
هَسد آصهبيؾ لشاس گشفت.
الصم ثِ روش اػت اػيذيتِ خبن ثِ ٍػيلِ لشاس
دادى الىتشٍد ؿيـِاي دس حبلت گ اؿجبؿ
(ّ ،)13ذايت الىتشيىي ثب لشاس دادى دػتگبُ
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ّذايت ػٌذ الىتشيىي دس فلبسُ اؿجبؿ ٍ
تلحي آى ثشاي دهبي  25دسرِ ػبًتيگشاد
( ،)9هيضاى آّه ،ثِ سٍؽ خٌخي وشدى هَاد
خٌخي ؿًَذُ ثب اػيذ ولشيذسيه ٍ فو
تيتشاػيَى اػيذ اضبفي ثب ػَد ( ،)9ثبفت خبن
ثب سٍؽ ّيذسٍهتشي (ٍ ،)3صى هخلَف
ؽبّشي ثِ سٍؽ ولَخِ ٍ پبسافيي (ٍ )2
سعَثت حملي خبن پغ اص اؿجبؿ وشدى خبن،
ًوًَِاي اص آى تَصيي ٍ پغ اص خـه ًوَدى
آى دس آٍى ٍ تَصيي هزذد اص ساثغِ صيش هحبػجِ
گشديذ.

وتایج
ثب تَرِ ثِ هلبحجِ ٍ پشػؾًبههِّهبي روهـ-
آٍسي ؿههذُ اص وههبسثشاى اگشٍفبسػههتشي هٌغمههِ
هَسد هغبلقِ تقذي ّبيي دس هقيبسّهبي سٍؽ-
ّههبي آٍسدُ ؿههذُ دس لؼههوت هههَاد ٍ سٍؽّههب
كههَست گشفههت ٍ ّوچٌههيي چٌههذيي هقيههبس
هتٌبػت ثب ؿشايظ هٌغمِ ثش هقيبسّهبي سٍؽ-
ّبي لجلي اضبفِ ؿذ وِ ّش يه اص ايي هقيبسّب
داساي صيشهقيبسّبيي ّؼتٌذ وِ رْهت سٍؿهي
ؿذى ٍضهقيت هقيهبس اكهلي دس فهشم دس ًؾهش
گشفتِ ؿذُ اػهت .ثٌهبثشايي اص هقيبسّهبي صيهش
ثههشاي تَكهيف ٍ حجههت ػيؼههتنّههب دس هٌغمههِ
اػتفبدُ ؿذ:
 -1هـخلبت فوَهي ؛
ايه هي ثخهههؾ دس تَكه هيف فٌهههبٍسيّهههبي -
اگشٍفبسػتشي ارتٌبة ًبپزيش اػت ٍ ثهِ فٌهَاى
هشرقي ثشاي دػتشػي آتي ثِ هٌغمِ ثهِ وهبس
هيسٍد .هَاسد صيش دس ري ايي هقيبس هيآيذ:

الف) هـخلبت رغشافيبييػيؼهتن ة) فبكهلِ
تب ؿْشػتبى هشثَعِ د) استفبؿ اص ػغ دسيب د)
ًبم هبله ُ) ًبم سٍػتب ٍ روقيت آى
 -2تَپَگشافي ؛
الف) دسكذ ؿيت ة) رْت رغشافيبيي ػيؼتن
ٍ -3ضقيت ثبسًذگي ؛
 -4فَاه ًبهؼبفذ الليوي ثشاي اگشٍفبسػتشي ؛
الههف) خـىؼههبلي ة) آفتههبة ؿههذيذ د) ثههشف
ػٌگيي ،تگشن ٍ يخجٌذاى د) كبفمِ ُ) عَفبى
 -5خبوـٌبػي ؛
 -6فَى ٍ فلَس هٌغمِ ثِ تشتيت فشاٍاًي ؛
الههف) دسختههي ٍ دسختچههِاي ة) فلفههي د)
ربًَساى هٌغمِ
ٍ -7ضقيت آة هٌغمِ ؛
الف) سٍدخبًِ ة) چـوِّبي هٌغمِ د) لٌبت-
ّبي ًضديه د) چبُّبي فويك ٍ ًيوِ فويك
ٍ -8ضقيت فشٌّگي ٍ ارتوبفي ػيؼتن ؛
الف) ٍؽيفِ هبله ٍ افضبي خبًَادُ دس ػيؼتن
ة) لذهت تبسيخي ػيؼهتن (َّيهت فشٌّگهي
سٍػتب) د) تشويهت رٌؼهي روقيهت د) ّهشم
ػٌي روقيهت ُ) تحلهيالت هبلهه ٍ افضهبي
خبًَادُ
ٍ -9ضقيت التلبدي ػيؼتن ؛
الههف) ايزههبد اؿههتغبل ّههش ػيؼههتن ة) هيهضاى
دسآهذ ػبليبًِ ػيؼتن دس ٍاحذ ػغ (ّىتبس)
د) هيضاى ّضيٌِ ػبليبًِ ػيؼتن دس ٍاحذ ػغ
د) هيضاى ػَد ػبليبًِ ػيؼتن دس ٍاحذ ػغ
 -10تأحيش ػيؼتن دس وبلجذ سٍػتب ؛
الههف) دسكههذ ٍػههقت وههبسثشي اگشٍفبسػههتشي
ًؼجت ثِ وبسثشيّبي وـبٍسصي دس ّش سٍػتب
 -11اػتفبدُّهبي چٌهذ هٌؾهَسُ اص ػيؼهتن ؛
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الف) لبثليت اػتفبدُ ثشاي تفهشد ة) حفبؽهت
خبن د) حوبيت اص حيبت ٍحؾ
 -12احشات هتمبث گًَِّبي صسافي ٍ دسختي ؛
الف) آللَپبتي ة) تخجيت اصت خبن
 -13وـتّبي اكليّ ،وشاُ ٍ لبث رهبيگضيي
ػيؼتن ؛
الههف)وـههت اكههلي ة)وـههتّههبي ّوههشاُ
د)وـتّبي لبث ربيگضيي
 -14اّذاف اكلي احذاث ػيؼتن ؛
 -15ارضاي ػيؼتن ؛
الف) هؤلفهِّهبي دسختهي يهب دسختچهِاي ة)
اؿىَة فلفي د)دام
ً -16ؾن صهبًي ؛
الف) ثشؽ تبسيخي(ؿهش تغييهشات ٍ تحهَالت
وبسثشي) ة) ّوضهبًي ٍ تٌبٍة ارضا
ً -17ؾن هىبًي ؛
الف) ًحَُ لشاس گشفتي خغَط گًَِّبي چهَثي
ة) ًحَُ لشاس گشفتي اؿهىَة فلفهي د) ًؾهن
هىبًي ػيؼتن آثيبسي د)هح خبًهِ هبلهه ُ)
هؼبحت و ػيؼتن

ً -18مههبط لههَت ،ضههقف ،فشكههت ٍ تْذيههذ
ػيؼتن ؛
الف) اوَلَطيىي ة) التلبدي د) ارتوبفي ؛
 -19هَلقيت دس ػيؼتن ولي ؛
 -20تٌبػت ػيؼتن ثب ًيبصّب ؛
الف) دالي اػتفبدُ اص ّشيه اص ارضاي ػيؼتن
ٍ ًتيزِ آى ة) هيضاى سضبيت التلبدي هبلهه
اص ػيؼتن
 -21تزشثيبت فلوي ثشاي ػيؼتن هَسد ًؾش ؛
 -22تلبٍيش ػيؼتن ؛
دس ؿْشػتبىّبي فشيذى ٍ چبدگبى اكفْبى ثهب
اػتفبدُ اص هقيبسّبي فَق ٍ هـبّذات هيهذاًي،
هلههبحجِ ٍ حجههت اعالفههبت پبيههِ تقههذاد 17
ػيؼتن هختلف اگشٍفبسػتشي ؿٌبػبيي ٍ حجت
گشديذ .ليؼت اػبهي ػيؼتنّب ،هٌغمهِ ههَسد
ثشسػي آًْب ثب روش هؤلفِّهبي اكهلي دسختهي،
صسافي ٍ فلَفِاي ثهب ًبهگهزاسي وهِ دس عجمهِ
ثٌذي ًيضداسًذ( )8عهي رهذٍل( )2روهش ههي-
گشدًذّ .وچٌيي ًتبيذ ثذػت آهذُ اص آصههبيؾ
ّبي خلَكهيبت ؿهيويبيي ٍ فيضيىهي خهبن
هٌغمِ هَسد هغبلقِ ثِ ؿش رذٍل ؿوبسُ ()3
هيثبؿذ.
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رذٍل -2ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي هَرَد دس هٌغمِ
سديف

هح (ػيؼتن)

ؿْشػتبى

گًَِ ّبي دسختي

صسافت

هؼبحت
(ّىتبس)

ًبم فوليبت
( ثشاػبع (Nair1993

1

حزت آثبد

چبدگبى

ػيتّ ،لَ ،صسدآلَ ،ثبدام ٍ آلجبلَ

يًَزِ

3

وبؿت سديفي

2

دسوبى

چبدگبى

ػيتّ ،لَ ٍ صسدآلَ

يًَزِ

4

وبؿت سديفي

3

چْ چـوِ

چبدگبى

دسختبى گشدٍ

يًَزِ

1

وبؿت سديفي

4

خشػًَه
خـتي

چبدگبى

ػيت ،ثبدام ٍ گشدٍ

يًَزِ

2

تبًگيب

5

گ اهيش

فشيذى

دسختبى ػيت

يًَزِ

1

تبًگيب

6

اٍسگبى

چبدگبى

گشدٍ ٍ ثبدام

گٌذم

2

تبًگيب

7

فبدگبى

فشيذى

كٌَثش ثَهي ٍ ثيذ

يًَزِ

1

دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن

8

گـٌيضربى

چبدگبى

كٌَثش ثَهي ٍ تجشيضي

يًَزِ

2

دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن

9

خشػًَه فليب

چبدگبى

تجشيضي

گٌذم ٍ يًَزِ

1

دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن

10

داساى

فشيذى

كٌَثش ،البليب ٍ ٍى

يًَزِ

3

ثبدؿىيّبي ٍ حلبسّبي صًذُ

11

آؿزشد

فشيذى

ػپيذاس

يًَزِ

1

ثبدؿىيّبي ٍ حلبسّبي صًذُ

12

دّك

فشيذى

ػپيذاس  ،ػيت ٍ آلَچِ

كيفيربت ٍ
گٌذم

2

ثبدؿىيّبي ٍ حلبسّبي صًذُ

13

داهٌِ

فشيذى

دسختبى گشدٍ

يًَزِ

1

ثبدؿىيّبي ٍ حلبسّبي صًذُ

14

اگشيزِ

چبدگبى

1

2

3

ػيت،گشدٍ،ثبدام،ػپيذاس،
تجشيضي ٍ ثيذ

فبٍفِ ٍحـي

3

ثبغبت چٌذ اؿىَثِ ( 4هخلَط)

15

هَغبى

فشيذى

ػپيذاس ،تجشيضي ٍ ثيذ

فلَفِ ٍحـي

3

دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن

16

اػىٌذسي

فشيذى

كٌَثشثَهي ٍ ثيذ

فلَفِ ٍحـي

2

دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن

17

ػبصهبى ػذ
صايٌذُ سٍد

چبدگبى

چٌبس

فلَفِ ٍحـي

7

دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن

1 .Taungya
2 .Trees in soil conservation and reclamation
3 .Shelterbelt and windbreaks, live hedges
4 .Multilayer tree gardens
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رذٍل -3خلَكيبت فيضيىي ٍ ؿيويبيي خبن هٌغمِ هَسد هغبلقِ
 PHاػيذيتِ ٍ لليبيي ثَدى خبنّ EC ،ذايت الىتشيىي D ،فوك خبنٍ Bd ،صى هخلَف ؽبّشي Clay،سعSilt ،
ػيلت Sand ،ؿي Ps ،خل ٍ فشد T ،ثبفت CaCo3 ،آّه Wg ،سعَثت ٍصًي خبن.
ًبم هح

PH

EC

D

Bd

%Ps

%Clay

%Silt

%Sand

T

%CaCo3

%Wg

حزت آثبد

7/8

0/542

100

1/7

35/8

12/40

22

65/60

لَم هبػِ اي

13/8

38/3

دسوبى

8

0/595

100

1/7

35/8

16/40

22

61/60

لَم هبػِ اي

16/7

37/5

چْ چـوِ

7/8

0/311

100

1/7

35/8

16/40

12

71/60

لَم هبػِ اي

16/3

32

خشػًَه خـتي

7/6

0/687

85

1/5

43/4

34/40

36

29/60

لَم سػي

14/6

40/8

گ اهيش

7/7

1/05

90

1/2

54/7

32/40

28

39/60

لَم سػي

23/8

45/2

اٍسگبى

7/6

0/378

85

1/5

43/4

38/40

40

21/60

لَم سػي

15/4

45/9

فبدگبى

7/7

0/693

40

1/9

28/3

30/40

31

38/60

لَم سػي

9/7

57/6

گـٌيضربى

7/7

0/641

40

2

24/5

34/40

38

27/60

لَم سػي

8/8

60/2

هَغبى

7/6

0/367

70

1/9

28/3

8/40

12

79/60

هبػِ لَهي

22/9

57/7

اػىٌذسي

7/7

0/523

70

1/9

28/3

10/40

17

72/60

لَم هبػِ اي

20/8

61/9

ػذصايٌذُ سٍد

8

1/347

80

2

24/5

10/40

28

61/60

لَم هبػِ اي

16/7

58/8

خشػًَه فليب

7/6

0/716

30

1/9

28/3

35/40

36

28/60

لَم سػي

14/3

51/2

داساى

7/9

0/345

40

1/4

47/2

22/40

32

45/60

لَم

21/7

34/3

آؿزشد

7/8

0/558

40

1/7

35/8

23/40

33

43/60

لَم

21/2

37/5

دّك

7/6

0/593

30

1/6

39/6

36/40

40

23/60

لَم سػي

13/3

48/4

داهٌِ

7/7

0/831

30

1/4

47/2

22/40

34

43/60

لَم

20/8

39/3

اگشيزِ

7/8

0/391

90

1/2

54/7

22/40

22

55/60

لَم سع هبػِاي

16/3

41/9

دس پبيبى ثب هشٍس هٌبثـ داخلهي ٍ خهبسري ػهِ
فبوتَس ثبفت ،دسكذ خله ٍ فهشد (چؼهجٌذگي
رسات) ٍ دسكذ سعَثت ٍصًي خبن ثشاي ثشسػي
فشػبيؾپهزيش ثهَدى يهب ًجهَدى ػيؼهتنّهبي
اگشٍفبسػتشي هٌبػهت تـهخيق دادُ ؿهذًذ ٍ
ػيؼتنّبي هَرَد دس هٌغمهِ ،ههَسد اسصيهبثي
لشاس گشفتٌذ.
ثشسػيّبي اًزبم گشفتِ دس صهيٌِ ثبفهت خهبن
ًـههبى دادُ اػههت وههِ دس ثبفههت لههَم سػههي
فشػبيؾپزيشي خهبن وهبّؾ ههييبثهذ(.)11
ثٌبثشايي ثب تَرِ ثِ هغبلت فهَق ػيؼهتنّهبي
اگشٍفبسػتشي هَرَد دس سٍػتبّبي خشػًَه -
خـتي ،خشػًَه فليب ،فبدگهبى ،گـهٌيضربى،
گ اهيش ،اٍسگبى ٍ دّك ًؼجت ثِ ػيؼتنّهبي

اگشٍفبسػتشي ديگش هَرَد دس هٌغمهِ اص ًؾهش
فشػبيؾ پزيشي دس ؿشايظ ثْتشي لشاس داسًذ.
يىي ديگش اص خلَكيبت خهبن وهِ دس هيهضاى
فشػبيؾ ثبدي ٍ آثهي ههؤحش اػهت چؼهجٌذگي
رسات آى هههيثبؿههذّ .شچههِ چؼههجٌذگي رسات
خبن ثيـتش ثبؿذ (خله ٍ فهشد خهبن ووتهش
ثبؿههذ) خههبن دس همبث ه فشػههبيؾ همههبٍمتههش
اػهههت( .)11ػيؼهههتنّهههبي اگشٍفبسػهههتشي
سٍػتبّبي گـٌيضربى ،فبدگبى ،خشػًَه فليب،
ػذ صايٌذُسٍد ،هَغبى ٍ اػهىٌذسي ًؼهجت ثهِ
ػيؼتنّبي ديگهش هَرهَد دس هٌغمهِ دسكهذ
خل ٍ فشد خبن آًْب ووتش (چؼهجٌذگي ثهيي
رسات آًْب ثيـتش) اػت ثٌهبثشايي ػيؼهتنّهبي
ًههبهجشدُ اص ًؾههش حفبؽههت خههبن ٍ فشػههبيؾ
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پزيشي ًؼجت ثِ ػيؼتنّبي ديگش هَرهَد دس
هٌغمِ دس ؿشايظ ثْتشي لشاس داسًذ.
سعَثت خبن هْوتهشيي فهبهلي اػهت وهِ دس
فشػبيؾ ثهبدي احهش داسد .خهبنّهب ٍلتهي ثهِ
فشػبيؾ ثبدي حؼبػٌذ وِ خـه ثبؿٌذ .ثهبد
رسات خـه سا ثهِ ساحتهي ربثهِرهب ههيوٌهذ
خبوي وِ سعَثت وهبفي داؿهتِ ثبؿهذ هٌتمه
ًخَاّذ ؿذ صيشا رسات ٍ داًِّبي هشعَة خبن
دس احش ًيشٍي وَّضيَى ًبؿي اص پَػتِ آة ثيي
رسات تمشيجبً پبيهذاس ّؼهتٌذ .ثهِ فجهبست ديگهش
رسات خبن ثٌِّگبم هشعَة ثَدى ثهِيىهذيگش
هههيچؼههجٌذ ( .)12ثههش اػههبع هغبلههت فههَق
ػيؼهههتنّهههبي اگشٍفبسػهههتشي هَرهههَد دس
سٍػتبّبي گـٌيضربى ،فبدگبى ،خشػًَه فليب،
ػذ صايٌذُسٍد ،هَغبى ٍ اػىٌذسي ثب تَرهِ ثهِ
ايٌىههِ سعَثههت ٍصًههي خههبن آًْههب ثيـههتش اص
ػيؼتنّهبي ديگهش هَرهَد دس هٌغمهِ اػهت.
ثٌبثشايي اص ًؾش حفبؽت خبن ٍ فشػبيؾپزيشي
هٌبػتتش اص ثميِ ػيؼتنّب ّؼتٌذ.
ثٌبثشايي ثشاػبع ثشسػيّبي اًزبم گشفتِ عجك
دادُّبي رذٍل 3ػيؼهتنّهبي اگشٍفبسػهتشي
دسختههبى ثههشاي حفههؼ ٍ احيههبي خههبن دس
سٍػتبّبي گـٌيضربى ،فبدگبى ،خشػًَه فليب،
ػذ صايٌذُسٍد ،هَغبى ٍ اػهىٌذسي ًؼهجت ثهِ
ػيؼتن ّبي ديگش هَرهَد دس هٌغمهِ اص ًؾهش
فشػبيؾ پزيشي ٍ حفبؽهت خهبن دس ؿهشايظ
ثْتشي لشاس داسًذ.
بحث
دس هَسد تأحيش ػيؼهتنّهبي اگشٍفبسػهتشي دس
حفبؽت خبن هتأػفبًِ دس وـَسهبى پظٍّـي
اًزههبم ًـههذُ اػههت .هغبلقههبت اًزههبم ؿههذُ دس
وـَسّبي هختلف ًـبى هيدّذ وِ ػيؼهتن-

ّبي اگشٍفبسػتشي ًمؾ لبثه هالحضهِاي دس
وٌتشل فشػبيؾ خبن داسًذ(ً .)16ٍ10ٍ5تبيذ
ثذػههت آهههذُ اص ثشسػههي حفبؽههت خههبن دس
ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي هٌغمِ هَسد هغبلقِ
ًـبى داد وِ ػيؼهتن دسختهبى ثهشاي حفهؼ ٍ
احيبي خهبن ًؼهجت ثهِ ػيؼهتنّهبي ديگهش
هَرَد دس هٌغمِ ،حفبؽهت خهبن دس آًْهب دس
ؿشايظ وبهالً ثْتشي لشاس داسد .دس تَريهِ ايهي
هغلت هيتَاى گفت وِ ّذف اكهلي اص ايزهبد
ايي ػيؼتنّب دس اعشاف سٍدخبًِّهب ٍ وبًهبل-
ّبي ثهضسي آة ثهشاي رلهَگيشي اص فشػهبيؾ
خههبن صهههييّههبي اعههشاف آًْههب ،رلههَگيشي اص
عغيبى آة ٍ دس اك حفبؽت خبن اػت .ايهي
1
هغلت ثب ًتبيذ حبك اص تحميمهبت گشًٍيَالهذ
( ،)2006پيٌْهههههَ ٍ ّوىهههههبساى (ٍ )2012
اػهههپيزالس ٍ ّوىهههبساى (ّ )2013وخهههَاًي
داسد( .)16ٍ10ٍ5اص عههشف ديگههش ٍيظگههيّههبي
هفيذ حفبؽت خبن گيبّبى چٌذ ػهبلِ چهَثي
هيتَاًذ دس ػيؼتن اگشٍفبسػهتشي ثهِ كهَست
هختلف هَسد اػتفبدُ لشاس گيهشد ،هـهشٍط ثهش
ايٌىِ دسختبى اًتخهبة ؿهذُ هَرهت افهضايؾ
حفبؽههت خههبن دس ػيؼههتن ؿههًَذ .وههبسايي
ػيؼههتنّههبي اگشٍفبسػههتشي ثههشاي وٌتههشل
فشػبيؾ خهبن دس كهَستي وهِ ؿهجبّتّهبي
ػيؼتن ثِ رٌگ عجيقي دس استجبط ثب فشاٍاًهي
الؿجشي ،فبكلِ ٍ استفبؿ دسختبى ثيـهتش ثبؿهذ
افضايؾ ههييبثهذ( .)14ثهب تَرهِ ثهِ ايٌىهِ دس
ػيؼتن دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خهبن دس
ؿْشػتبىّهبي فشيهذى ٍ چبدگهبى اكهفْبى اص
دسختبى ثلٌذ لبهت كهٌقتي هبًٌهذ گًَهِّهبي
Gruenewald

1
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كٌَثش (ػپيذاس ،كٌَثش ثَهي ٍ تجشيضي) ،چٌهبس
ٍ ثيذ ٍ دسختبى رٌگلي صثبى گٌزـه ٍ البليب
(ثذلي فشاٍاًي الؿجشي آًْب) اػتفبدُ هيؿهَد
ٍ ّوچٌيي دس ديگش ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي
هَرَد دس هٌغمِ ثيـتش دسختبى هخوهش ٍرهَد
داسًذ ،ثٌهبثشايي ثْتهش ثهَدى ؿهشايظ فشػهبيؾ
پزيشي ٍ حفبؽت خهبن دس ػيؼهتن دسختهبى
ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن ًؼجت ثهِ ػيؼهتن-
ّبي ديگش صيبد دٍس اص رّي ًيؼت.
ػيؼتن ّبي اگشٍفبسػتشي هَرهَد دس هٌغمهِ
هَسد هغبلقِ سا ثشاػهبع فبوتَسّهبي ههَحش دس
حفبعههت خبن(ثبفههت ،دسكههذ خل ه ٍ فههشد ٍ
دسكذ سعَثت ٍصًي خبن) هيتَاى ثهِ كهَست
صيش عجمِ ثٌذي ًوَد.
طبقٍ بىدی سیستمَهای اگريفارسهتری
مًجًد در مىطقٍ براساس بافت خاک آوُا
الف)بافههت لههًس ماسههٍای :ػيؼههتنّههبي
اگشٍفبػههتشي وبؿههت سديفههي دس سٍػههتبّبي
حزت آثبد ،دسوبى ،چْ چـوِ ٍ ػيؼتنّبي
اگشٍفبػتشي دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن
دس سٍػتبّبي اػىٌذسي ٍ ػهذ صايٌهذُ سٍد دس
هٌغمِ هَسد هغبلقِ ؿبه ايي ثبفت خبن هي-
ثبؿٌذ.
ب) بافت لًس رسی:ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي
تبًگيب دس سٍػتبّبي خشػًَه خـتي ،گ اهيش
ٍ اٍسگبى ،ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي دسختبى
ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن دس سٍػتبّبي
فبدگبى ٍ گـٌيضربى ٍ ػيؼتنّبي
اگشٍفبسػتشي ووشثٌذّبي ػجض ،ثبدؿىيّب ٍ
حلبسّبي صًذُ دس سٍػتبّبي خشػًَه فليب ٍ
دّك ؿبه ايي ثبفت خبن هيثبؿٌذ.

ج) بافت لًمی :ػيؼتنّبي اگشٍفبػتشي
ووشثٌذّبي ػجض ،ثبدؿىيّب ٍ حلبسّبي صًذُ
دس سٍػتبّبي داساى ،آؿزشد ٍ داهٌِ دس هٌغمِ
هَسد هغبلقِ ؿبه ايي ثبفت خبن هيثبؿٌذ.
د) بافت لًس رس ماسٍای :دس هٌغمِ تٌْب
ػيؼتن ثبغبت چٌذ اؿىَثِ دس سٍػتبي اگشيزِ
داساي ثبفت لَم سع هبػِاي هيثبؿذ.
ٌ) بافت ماسٍ لًمی :ػيؼتن اگشٍفبسػتشي
دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن دس سٍػتبي
هَغبى دس هٌغمِ داساي ثبفت هبػِ لَهي هي-
ثبؿذ.
طبقٍ بىدی سیستمَهای اگريفارسهتری
مًجًد در مىطقٍ براساس درصهد خلهو ي
فرج خاک آوُا
الف) کمتر از  33درصد :ػيؼتنّبي
اگشٍفبػتشي هَرَد دس سٍػتبّبي گـٌيضربى،
خشػًَه فليب ،فبدگبى ،هَغبى ،اػىٌذسي ٍ
ػذ صايٌذُسٍد دس هٌغمِ هَسد هغبلقِ ؿبه
ايي عجمِ هيثبؿٌذ.
ب) از  33تا  43درصد :ػيؼتنّبي
اگشٍفبػتشي هَرَد دس سٍػتبّبي حزتآثبد،
چْ چـوِ ،آؿزشد ،دسوبى ٍ دّك دسكذ
خل ٍ فشد خبن آًْب ثيي  30تب  40دسكذ
هيثبؿٌذ.
ج) از  43تههها  53درصهههد :ػيؼهههتنّهههبي
اگشٍفبػههتشي سٍػههتبّبي اٍسگههبى ،خشػههًَه
خـتي ،داهٌِ ٍ داساى دس هٌغمِ هَسد هغبلقهِ
ؿبه ايي عجمِ هيثبؿٌذ.
د) بیطتر از  53درصد :دٍ ػيؼتن
اگشٍفبػتشي سٍػتبّبي گ اهيش ٍ اگشيزِ دس
هٌغمِ هَسد هغبلقِ ؿبه ايي عجمِ هيثبؿٌذ.

...............................................................................................................................................112اسصيبثي ػيؼتن ّبي اگشٍفبسػتشي ثب تبويذ ثش حفبؽت خبن

طبقٍ بىدی سیستمَای اگريفارستری بر
اساس درصد رطًبت يزوی خاک آوُا
الف) بیه 33تا  43درصد :ثيـتش ػيؼتنّبي
اگشٍفبػتشي هَرَد دس هٌغمِ سعَثت حملي
خبن آًْب ثيي 30تب  40دسكذ اػت .اص رولِ
آًْب هيتَاى ثِ ػيؼتنّبي هَرَد دس
سٍػتبّبي حزتآثبد ،دسوبى ،چْ چـوِ،
داهٌِ ،آؿزشد ٍ داساى اؿبسُ وشد.
ب) بیه 43تا  53درصد :ػيؼتنّبي
اگشٍفبػتشي سٍػتبّبي اگشيزِ ،دّك ،گ اهيش،
خشػًَه خـتي ٍ اٍسگبى دس هٌغمِ هَسد
هغبلقِ ؿبه ايي عجمِ هيثبؿٌذ.
ج) بیطتر از  53درصد :ػيؼتنّبي
اگشٍفبسػتشي هَرَد دس سٍػتبّبي گـٌيضربى،
فبدگبى ،خشػًَه فليب ،اػىٌذسي ،هَغبى ٍ
ػذ صايٌذُسٍد دسكذ سعَثت ٍصًي خبن آًْب
ثيي 50تب  60دسكذ هيثبؿذ.
ثيي ثميِ فبوتَسّبي خبوـٌبػي اًذاصُ گيهشي
ؿههذُ دس ػيؼههتنّههبي اگشٍفبسػههتشي هٌغمههِ
تفبٍت چٌذاى صيبدي ٍرَد ًهذاسد ثهِ عَسيىهِ
هيهههضاى  PHاص  7/6تهههب  EC ، 8اص  0/311تهههب
 ٍ 1/347دسكههذ آّههه خههبن ػيؼههتنّههبي
اگشٍفبسػتشي هَرَد دس ؿْشػتبىّبي چبدگبى
ٍ فشيذى اكفْبى اص  8/8تب  23/8هيثبؿٌذ.

ثٌبثشايي ثب تَرِ ثِ عجمِ ثٌهذي ػيؼهتنّهبي
اگشٍفبسػههتشي ثشاػههبع ػههِ فههبوتَس هههَحش دس
حفبؽت خهبن (ثبفهت ،دسكهذ خله ٍ فهشد ٍ
دسكذ سعَثت حملي خبن) دس فهَق ،ههيتهَاى
گفت وِ ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي هَرهَد دس
سٍػتبّبي گـٌيضربى ،فبدگبى ،خشػًَه فليب،
اػىٌذسي ،هَغبى ٍ ػذ صايٌذُسٍد وِ فوليهبت
هَرَد دس آًْب دسختبى ثهشاي حفهؼ ٍ احيهبي
خبن اػت ،ثْتشيي ؿشايظ اص ًؾهش فشػهبيؾ-
پزيشي ٍ حفبؽت خبن سا داسًذ.
دس پبيبى ثبيذ گفت ًمؾ حفبؽتي دسختهبى دس
پبيذاسي اوَػيؼتن ثهِ خهَثي ؿهٌبختِ ؿهذُ
اػت .حزف پَؿؾ دسختي يه هٌغمِ ًِ تٌْب
ثش اساضي ّوزهَاس آى تهأحيش ههيگهزاسد ،ثلىهِ
هَرت تخشيت حَصُ آثخيض ،عغيبى سٍدخبًِّهب
ٍ افضايؾ ؿذت سػَة گهزاسي دس ػهذّب ًيهض
هيؿَد .رٌگ ّب ،ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي ٍ
ديگش رَاهـ دسختهي احهشات هغلهَة آًْهب ثهش
حفبؽههت خههبن ،خلَكههيبتفيضيىههي خههبن،
تقبدل ّيذسٍلَطيىي ،ايزبد هيىشٍوليوب ٍ احشات
هفيذ ػيؼتنّبي اگشٍفبسػتشي (هبًٌذ ثبدؿىي
ٍ دسختبى ثشاي حفؼ ٍ احيبي خبن) ،ثِ عهَس
هقٌيداسي هؤيهذ ًمهؾ ػهَدهٌذ دسختهبى دس
حفبؽههت خههبن ٍ پبيههذاسي اوَػيؼههتن اػههت
(.)15
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