
 آب و هواییو تغییرات  کشاورزیکودهای 

  ٌذ.ایفب هی کٌ اسبسی ًقص دٍ  کطبٍسصی دس هجبسصُ ثب تغییشات آة ٍ َّاکَدّبی 

سا فشاّن  یصساع ّبی صهیي دساهکبى افضایص ثْشُ ٍسی  ، چَىسا پیص ثیٌی هی کٌٌذ اٍل آًکِ آًْب جٌگل صدایی

ًیض کوک      کِ هخبصى هْن کشثي ّستٌذ،  جْبى ّبی جٌگل ٍ توبهیت یکپبسچگی حفظ ثِ ضوٌب آًْب .هی کٌٌذ

 .کٌٌذ یه

  1صهیي ّبی تَسثیًبثَدی  ٍ صدایی جٌگلصیشا  است، حبئض اّویت ثسیبساهش  ایي ،آة ٍ َّایی تغییشات صهیٌِ دس

  ، استجْبًی  ای گلخبًِ گبصّبی دسصذ اص 10حذٍد  اًتطبسًطبًگش کِ ی ّوشاُ ثب آى ضاسّبعلف ٍ ّب تبالة

 .ضَداضبسُ ای ثِ خسبسات قبثل تَجِ ٍاسدُ ثِ اکَسیستن ًوی گًَِ  ّیچ

                  صهیي ّکتبس هیلیبسد 1 حفظ ثِ هَفق تبکٌَى یصساع ّبی صهیي دس کطبٍسصی ٍسی ثْشُ افضایص هستوش

                 کَد اص استفبدُ دس هذیشیت ّبی ضیَُ ثْتشیي اجشای عشیق اص ٍ است ضذُ 2005 تب 1661 ّبی سبل ثیي

 .یبفت دستًیض ثِ ًتبیج ثْتشی  تَاى هی

 کشثيتشسیت  پتبًسیل( SOM)ثب کوک ثِ سبخت هَاد آلی خبک  ّوچٌیي آًْبگزضتِ اص ایي هَاسد،  ،آًکِ دٍم

 .دٌّذ هی افضایص سا کطبٍسصی ّبی خبک

 افضایص ٍ کٌذهی تسْیل سا گیبّبى تَسظ تشثبال هغزی هَاد جزة (SOM)سبختبس هَاد آلی خبک ، هْوتش آًکِ

 .ضَد هی اتوسفش اص( CO2دی اکسیذ کشثي) ثیطتش جزة سجت گیبُ سضذ

 ثب ثشاثش کِ کٌٌذ رخیشُ ّکتبس دس کشثي تي 300 تب 50 اص تَاًٌذ هی خبک ّب -ًوَد ٍیظُ تَجِ ّب خبکثبیذ ثِ 

 .است)دی اکسیذ کشثي(  CO2 تي 1100-180

 داسد. خبک کشثي ثستگی ثِ تشسیت کطبٍسصی آیٌذٓ 2(Mitigation)تعذیل پتبًسیلدسصذ 86 

             تَلیذ ثشای هٌبست هغزی آلی ٍ هعذًی هَاد افضٍدى ثب تَاًذ هی ضذُ کطت ّبی خبک دس کشثيتشسیت 

 .یبثذ افضایص پَضطی کطت اص استفبدُ ٍ اًجبم ضخن کوتش ثب ّوچٌیي ٍ ، 3) تیًماس(صیست تَدُ 



 هغزی هَاد اص تشکیجی استفبدُ اص کَد صٌعت خبک، آلی هبدُ دس کشثي سسبًذى تشسیت حذاکثشثِ  هٌظَس ثِ

 .کٌذ هی حوبیت تَدُ صیست ٍ هحصَل تَلیذ ثْجَد ثشای( هعذًی ٍ آلی) هَجَد گیبّی

 روشهای مذیریت کود بهترین طریق از آب و هواتغییرات  با سازگاری

 هبًٌذ) آى هٌفی اثشات ٍ است آة ٍ َّایی تغییشات ثخص ّب دس ثشاثش تشیي پزیش آسیت اص یکی کطبٍسصی ثخص

تبثیش جذی  هٌبعق اص ثسیبسی دس( دیگش هٌبثع ٍ آةدستشسی ثِ  کبّص دهب، افضایص َّا،سخذادّبی غیش هتعبسف 

 .است گزاضتِ کطبٍسصی اهشاس هعبش اص عشیقش ث

 صحیحاهکبى لقبح  ، 4(Site-specific nutrient management ) سبیت هَاد هغزی خبظ هذیشیت

 .کٌذ هی کوک دس ثشاثش تٌص آة ٍ َّا ّب آىٍ هقبٍهت  سالهتی تقَیت ثِ ایي اهش کِ هی کٌذ فشاّن سا گیبّبى

ثیطتش  ٍسی ثْشُ ثِ ّوچٌیي ٍ کٌٌذ هقبٍهت ثْتشدس هقبثل تٌص آة ٍ َّایی  تَاًٌذ هیسبلن  گیبّبى ٍ ّب خبک

 .کٌٌذ هی کوک آةدس هصشف 

خَة ثِ حذاکثش  صساعی خَد سا دس فصَل هحصَالت کِ ثبصدُ ستضشٍسی کطبٍسصاى ثشای ایي، ثش عالٍُ

 پَضص دٌّذ.آة ٍ َّایی ثبلقَُ ضذیذتشی سا  حَادثثشسبًٌذ تب ثتَاًٌذ 

، ثْشُ ٍسی هحصَل سا ثْیٌِ کشدُ ٍ ّذس سفت هَاد هغزی دس سبیتخبظ هغزی هَاد هذیشیت  ّبی ضیَُ

: چْبس اصل کبّص،استفبدُ هجذد، ثبصیبفت ٍ ثْجَد، ّستِ اصلی  4Rsهحیظ صیست سا ثِ حذاقل هی سسبًذ. 

 ذ.ًایي ثْتشیي ضیَُ هذیشیتی ثطوبس هی سٍ

4Rsبهبود، و بازیافت مجذد، کاهش،استفاده اصل : چهار 

           است ؛ ثٌبثشایي  هٌبست هکبى ٍ هٌبست صهبى هٌبست، ًشخ ثب کَد هٌبست هٌجع اص استفبدُ هستلضم اصل 4 ایي

 .هذیشیت کشد هحیغی صیست ٍ اجتوبعی اقتصبدی، اّذاف ثِ دستیبثی ثشایکَد سا  کبسثشدهی تَاى 

 .داسدکبسثشد  ظَْسًَ ٍ تَسعِ حبل دس ،اقتصبدّبی پیطشفتِ دس جْبى، سشاسش دس اصل  4ایي 



 کبّص ثب تَاًٌذ هی (یپَضط کطت ٍ هبلچ ،ضخن کوتش ،تٌبٍة صساعی هبًٌذ) فظتیبحکطت ه ّبی سٍش

 دس ضذُ کطت ًَاحی کِ است حبلی دسایي  دٌّذ افضایص سا خبک پزیشی ثشگطت آة، تجخیش ٍ خبک فشسبیص

 .پشداصًذ هی سغحی آثْبی تصفیِ ثِ ّب تبالة ٍ ًْشّب کٌبس

ّذس  کبّص ٍ خبک دس سعَثت حفظ دس سا خَثی ثسیبس ًتبیج( +4R) هغزی هَادحفظ  اصل 4 ثب ّب آى تشکیت

  حبل آًکِ هَجت افضایص ثْشُ ٍسی ًیض هی ضَد. ،ًوبیبى سبختِ است صیست هحیظ دس هغزی هَاد سفت

 کاربرد کود ازناشی  ای گلخانه گازهای انتشار کاهش

ثبیستی ثش هیضاى ًسجی گبصّبی                 کَد، ًبضی اص استفبدُ اص ای گلخبًِ گبصّبی اًتطبس ثشسسی ٌّگبم

 کٌین.توشکض عول آهذُ ثب کوک کَد گلخبًِ ای تَلیذ ضذُ تَسظ هحصَالت کطبٍسصی 

 ، یک ّذف دست ًیبفتٌی است. داسین کبس ٍ سش عجیعی ثیَلَطیکی فشآیٌذّبی ثب ثب تَجِ ثِ ایٌکِ صفش ضشس

 ٍ کَد تَلیذ عَل دس ) گبصّبی گلخبًِ ای(GHGs  کِ حبلی دسًظش داضتِ ثبضین کِ دس  است ضشٍسی ضوٌب

 اص هحصَل ٍسی ثْشُ افضایص ًتیجِ دسًیض ای گلخبًِ گبصّبی رخبیش اص ثسیبسی ضًَذ، هی هٌتطش آى کبسثشد

 .ضًَذ هی ایجبد کَد اص استفبدُ عشیق

            کَد اص استفبدُ افضایص%  20 ،(جْبى دس ضیویبیی کَد هصشف تشیي کن ثبای  هٌغقِ) آفشیقب صحشای جٌَة دس

   ثب هقبیسِ دس کشثي تي هیلیَى 13 تشسیت ثیص اص ٍ صهیي ّکتبس هیلیَى 2 اص ثیصکَد دّی  ثِ هٌجش تَاًذ هی

 [IPNI] 2012 مؤسسٍ تیه المللی تغزیٍ گیاٌ -کشثي هٌتطش ضذُ گشدد تي هیلیَى 4/0

  کود تولیذ ازناشی  ای گلخانه گازهای انتشار کاهش

 ایي. تطکیل هی دّذ سا ای گلخبًِ گبصّبی کل اص% 1 حذٍد کَد تَلیذ ثِ هشثَط ای گلخبًِ گبصّبی اًتطبس

ایي هسئلِ  ثِ تَجِ ثب ،گشفت ًظش دس اغوبض قبثل هقذاس یک عٌَاى ثِ ثذیي هعٌبست کِ هی تَاى ایي هیضاى سا

 .یبفت خَاّذ کبّص دسصذ 50 هعذًی کَدّبی اص استفبدُ ثذٍى کطبٍسصی تَلیذات جْبًیکِ 



اص ایي سٍ . سا کبّص دّذ خَدهشثَط ثِ تَلیذ  ای گلخبًِ گبصّبی هیضاىاست کِ  هتعْذ ّوچٌیي صٌعت ایي اهب

 ثٌچ هبسک ّبی کطبٍسصی ( دعَت هی ضَد تب دس کَدّبی الوللی ثیي اًجوي) IFAثغَس هٌظن اص اعضبی 

گبصّبی ضشکت کٌٌذ تب عولکشد ثْشُ ٍسی اًشطی ٍ اًتطبس  IFA  سِ ثب استبًذاسدّبی هَجَد()اسصیبثی ثب هقبی

 .ذٌگلخبًِ ای خَد سا سصذ کٌ

 .IFAمحیط صیست گضاسش ي  (CO2ساوذمان اوشطی ي اوتطاس دی کسیذ کشته )گضاسش *

 

 

 IFAمىثع: 

 متشجم: اللٍ تاجی پًس کاسضىاسی مذیشیت تاصسگاوی/ سياتط عمًمی ي امًس تیه الملل

 

 سىگ رغال یا واسس سىگ رغال حثاب اص متطکل ُایصمیى:   (peatlands)صمیه َای تًستی -1

 واسس

2- Mitigation  ،کاَص؛ تعذیل: ضامل تالش تشای کىذ کشدن سيوذ تغییشات جُاوی آب ي ًَا:

سا اص ًَا جزب  CO2معمًال تا پائیه آمذن سطح گاصَای گلخاوٍ ای دس جً است. کاضت دسختاوی کٍ 

 کشدٌ ي آوشا رخیشٌ می کىىذ ومًوٍ ای اص چىیه ساٌ کاسَایی است.

 خاک فشسایص اص جلًگیشی ي صمیه پًضص تشای ي است سس صيد کٍ) پًضطی گیاٌ[ تیًماس -3

 ضثذس مثل،.) ]  میطًد کاضتٍ

            مىثع یک آن اص تخطی کٍ حیاتی خاستگاٌ تا غیشفسیلی آلی مادٌ َش تٍ:  تیًماس یا تًدٌ صیست 

 .گًیىذ می تیًماس دَذ، تطکیل سا تشداسی تُشٌ قاتل صای اوشطی



 

4- Site- specific nutrient management  (SSNM) 

 فشاَم سا اصًلی کٍ است گیاٌ تش مثتىی سيیکشد یک( SSNM) سایت خاظ مغزی مًاد مذیشیت

    مؤثش مذیشیت تشای سا َایی دستًسالعمل َمچىیه SSNM .َستىذ استفادٌ قاتل جا َمٍ دس کٍ ىذیکم

N،PيK ٍخًد محصًل تٍ سا ضشيسی مغزی مًاد مىاسة مقذاس کاس تشوج کطايسصان تا دَذ می اسائ 

 .تذَىذ

Sequestration  :گفتٍ گیاَان ي خاک دس ًَا دس مًجًد کشته رخیشٌ سيوذ تٍ کشته تشسیة 

 گاصی کٍ کشته اکسیذ دی میضان اص کٍ ضًد می تاعث ًَا اص کشته رخیشٌ تا سيوذ ایه. ضًد می

 .کىذ می کمک ًَا کیفیت تُثًد تٍ ي ضذٌ کاستٍ است ای گلخاوٍ

IPNI  : International Plant Nutrition Institute   )ٌمؤسسٍ تیه المللی تغزیٍ گیا( 

GHGs  :Greenhouse gases )گاصَای گلخاوٍ ای ( 

SOM  : Soil Organic Matter )مًاد آلی خاک ( 


