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مطالعه : مراتعدر  اتمسفري ترسیب کربن در  ي دامعملیات مدیریت چرا ارزیابی پتانسیل
 کرمانشاه حوزه آبخیز رزین موردي

  
  3و هوشنگ جزي 2،  سارا ترابی*1یحیی پرویزي

، سازمان جنگلها، مراتع و یدمنار بین المللی کارشناس اقتصاد محیط زیست پروژه - 2،استادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاه- 1
، سازمان جنگلها، مراتع و مدیر اجرایی پروژه هاي بین المللی منارید و حبله رود، برنامه ریزي شهري - دانشجوي دکتراي جغرافیا - 3،آبخیزداري

 آبخیزداري

  
  چکیده

در مراتع حوزه آبخیز این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر عملیات مدیریت چراي دام بر ظرفیت ترسیب کربن اتمسفري 
کل ظرفیت ترسیب ها نشان داد که بررسی. رزین به عنوان معرف مراتع استان هاي کرمانشاه و کردستان انجام شد

هکتاري از مراتع و  5500تن در سطح حدود  72380حوزه رزین  مراتع دردر اثر مدیریت چراي کنترل شده کربن 
هاي  جنگلی و مرتعی به از این میزان سهم بخش. باشدمی ،عمال نمودااین مدیریت را توان جنگلهاي حوزه که می

از میان عملیات پیشنهادي در عرصه بیشترین کارائی مربوط به عملیات قرق است که . باشددرصد می 56و  43ترتیب 
 78ترسیب  عملیات مدیریت چرا در اراضی مرتعی و جنگلی با.  نمایندمیزان کربن بیشتري در واحد سطح ترسیب می

  .د بودرسیب کربن در سطح حوزه دارا خواهدرصد از ظرفیت ترسیب کربن در حوزه، بیشترین نقش را در ت
  

  قرق  ترسیب کربن، مدیریت چراي دام و : واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه - 1
 اراضی  .دتغییر اقلیم در عصر حاضر مهمترین تهدید براي توسعه پایدار بویژه در کشورهاي در حال توسعه می باش

 دهه در که است حالی در این. اند شده سبب را  زمین گرمایش سوم یک اي، گلخانه گازهاي درصد34 تصاعد با زمین کره
درصد از ذخیره کربنی اراضی  18در دو دهه هشتاد و نود میالدي مجموعا حدود  . )FAO 2009( بود% 15 سهم این ،90

 تیکم لیاقلیم عبارتند از تقل یرتغیعمده اثرات ). 2004الل، (ید شده است جهان در اثر مدیریت غیرصحیح تخریب و تصع
 ستیهوا، آب و خاك و مشکالت ز یآلودگ وماس،یمنابع ب تیفیو ک دیتول يداریپا لیتقل ،یخاك و منابع اراض تیفیو ک
 یاهیمتعدد گ يهاگونهو انقراض  یبهاي مه وقایع غیرمترقبه طبیعی همچون خشکسالی یا طوفان و سیل شیافزا ،یطیمح

 در بیوسفر و پدوسفر مهمترین ها، مراتع، و خاكنگلمنابع اراضی یعنی ج توسططبیعی ترسیب کربن  .باشدمی يو جانور
   .اصالح این روند شناخته شده استراهکار شناخته شده جهت 

- می کربن تن یک میلیارد معادل که بر آنها مدیریت صحیح اعمال شود،قابلیت ترسیب کربن در مراتع ایران، به شرطی
اگر فقط ارزش کربن را در باروري خاك و تولید، بدون احتساب اثرات زیست محیطی، معادل  .)1379مداح عارفی (باشد 

                                                        
  (yparvizi1360@gmail.com) نویسنده مسئول* 
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بدانیم، ارزش اقتصادي مستقیم این کار که عمدتا جنبه مدیریتی دارد، معادل ) 2008الل (دالر به ازاي هر تن کربن  200
نشان داد که در کل توان ترسیب کربن مراتع درمنه زار ) 1388(تحقیق جنیدي جعفري  .ر خواهد بودمیلیارد دال 200

درصد آن مربوط به ترسیب کربن  87که . تن در هکتار متغییر است 45تا  10استان سمنان بسته به بضاعت مدیریتی بین 
  . در خاك است
هاي مختلف گون زار در همدان تحت شرایط  خاك توده اي میزان ترسیب کربن را در در مطالعه) 1384(کالهچی 

تن کربن ترسیبی در هکتار  4/233تا  2/71ها در ترسیب کربن از  متفاوت بررسی نمود و نشان داد که پتانسیل این توده
از گون زارهاي استان مرکزي را  هکتار هر در شده ترسیب کربن کل میانگین) 1387(عبدي و همکاران . متفاوت است

گزارش بخش توسعه و عمران  .بود %87بیش از  کل کربن ترسیب در خاك سهمو نشان دادند که  تن برآورد نمودند 9/32
هکتار از مراتع خشک و بیابانی حسین آباد  900، در ایران مقدار ترسیب کربن در ) UNDP ،2000( سازمان ملل متحد

همچنین این مطالعه کربن ترسیب . استهکتار برآورد نموده  تن در 14سال را معادل  20بیرجند با پوشش غالب تاغ طی 
ارزش اقتصادي ترسیب کربن منابع طبیعی کشور بر مبناي آمار سازمان . درصد بیان نموده است 90شده در بخش خاك را 

 36دل معا ،دالر آمریکا به ازاي هر تن کربن 200حدود با احتساب ، )1382( جنگلها، مراتع و حوزه هاي آبخیز کشور
هکتار مرتع پتانسیل باالیی در زمینه  1188400استان کرمانشاه با دارا بودن  .میلیارد دالر به ازاي هر سال برآورد می شود

ترسیب کربن دارد، رویدادهاي مختلف حاکم بر مراتع استان مانند چراي شدید دام، تغییر کاربري به زراعت و باغات دیم و 
ستند که منجر به تغییر کاربري و در نهایت تخریب خاك، پوشش گیاهی، هدر رفت آب و در نهایت آتش سوزي عواملی ه

  .فرسایش در مراتع این استان شده است
  
  هامواد و روش -3

  منطقه مورد مطالعه  -3-1
 11.4میانگین دماي سالیانه هوا . هکتار در شمال استان کرمانشاه واقع گردیده است 14688حوزه آبخیز رزین با وسعت  

میزان . درجه سانتیگراد است 3.5درجه سانتیگراد و متوسط حداقل آن  19.3درجه سانتیگراد که متوسط حداکثر آن 
اصالح شده خیلی  بندي دومارتن باشد نوع اقلیم منطقه براساس طبقه میلیمتر می 588.5 طور متوسط بارندگی سالیانه به

مرتع و  باغ، جنگل، ،اراضی کشاورزيرزین پس از تعیین شامل  کاربري کنونی اراضی حوزه آبخیز .باشد میمرطوب 
 :رزین سه تیپ مرتعی وجود دارد که عبارتند از حوزهدر باشد  می زدگی سنگی و جنگل و مخلوط بیرون سنگی زدگی بیرون

نطقه هکتار در شمال و شمال شرقی م 6/1786به مساحت   Astragalus macrostachys - Stachyis inflata تیپ -1
 Festuca ovina-Bromus tomentellus Astragalus- تیپ -2.قرار گرفتهبا وضعیت فقیر  و گرایش منفی 

gummifera  با وضعیت متوسط و گرایش منفی هکتار در شمال و شمال شرقی روستاي شیخ مله  5/607به مساحت
در  7/2108به مساحت  crinitum -Poa bulbosa-Medicago rigidula Taeniatherum تیپ -3. پراکنش دارد

  . وضعیت این تیپ متوسط و گرایش آن منفی است. پراکنش دارد شرق حوزهجنوب 
  

 پتانسیل ترسیب کربن  ارزیابی - 1
سوابق  براي این منظور. مورد بررسی قرار گرفت در ترسیب کربن مدیریت چراي دامدر این بررسی، ظرفیت عملیات 

هاي کرمانشاه، کردستان که از لحاظ شرایط طبیعی،  در استان حوزه هاي همجوارمطالعاتی و تحقیقی ترسیب کربن در 
در نهایت میزان ترسیب کربن در اثر  و، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته فیزیکی و اقلیمی با منطقه شباهت زیادي دارند
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مدیریت  اجراي عملیات اصالحی ، ظرفیت نهائی ترسیب کربن در اثردر پایان .تعیین گردیدمدیریت چرا اجراي عملیات 
   .حوزه رزین تعیین خواهد شدمراتع در  ي دامچرا

  نتایج و بحث -4
ــات    ــرات عملی ــی اث ــراي بررس ــدیریت ب ــرام ــاه،   ي دامچ ــتان کرمانش ــه  8در اس ــع از منطق ــی مرات ــا ییالق ــرایط ب  ش

 گردنــه روانســر، جــوانرود، پــاوه، خانقــاه شــامل بــرداري نمونــه منطقــه ایــن هشــت. گردیــد انتخــاب یکســان اکولــوژیکی
شـده   اعمـال  عملیـات . بـود  سـرفیروزآباد  سـفید  کـوه  و هرسـین  بـان  گـون  ورمنجـه،  کـوه  کمر، سیاه روستاي الکش، عین

 چــراي و عملیــات چــرا کنتــرل شــده و قــرقعملیــات مــدیریتی  شــامل اســتان مراتــع در کــربن بــراي ارزیــابی ترســیب
عملیـات اعمـال شـده    . انتخـاب گردیـد   سـنندج  قشـالق  هـاي  حـوزه  زیـر  از منطقه دیگر حـوزه آبخیـز گـاودره   . شدید بود

 .حوزه می باشد مرتعی اراضی قرق در شامل گاودره آبخیز درحوزه
میــزان ارتقــاء ذخیــره کــربن در خــاك مراتــع تحــت عملیــات مــدیریت چــرا و قــرق نســبت بــه مراتــع شــاهد بــه طــور   

تحقیـق نشـان داد کـه مقصـد نهـایی ترسـیب کـربن،         نتیجـه بدسـت آمـده از ایـن    . تـن در هکتـار اسـت    67/61متوسط 
مقایسه ذخیـره کـربن میـان پوشـش گیـاهی، الشـبرگ و خـاك در مرتـع تحـت عملیـات بیولوژیـک حـاکی             . خاك است
درصــد کــربن در انــدام هــاي گیــاهی و الشــبرگ ترســیب شــده   4درصــد کــربن در خــاك اســت و تنهــا  96از ذخیــره  

  ).1جدول (است 
 

  سیب کربن در عملیات مدیریتی کنترل  چراي دام در مناطق مورد مطالعهپتانسیل تر -1جدول 

محل 
  اجراء

شرح 
  پروژه

مدت 
  اجرا

ترسیب کربن بیوماس  و 
  الشبرگ

  )تن در هکتار(

  ترسیب کربن خاکی 
  )تن در هکتار(

کل ترسیب کرین 
  پروژه 

  )تن در هکتار(

  گاودره کردستان قرق  61.93  58.5  3.43  10

15  1.28 78.45  79.73  

مدیریت چرا همراه با 
 قرق

 خانقاه - کرمانشاه
 ورمنجه - کرمانشاه  77.35  76.8 0.55  18
 کمرسیاه - کرمانشاه  44.4  44.4 0  10
 جوانرود - کرمانشاه  70.74  69.85 0.89  13

16  1.15 57.7  58.85  
عین  - کرمانشاه

 لکشا
  کوه سفید - کرمانشاه  62.8  61.03 1.71  15
  ورمنجه - کرمانشاه  72.26  68.84  3.43  14

10  3.43  58.5  61.93  
تغییر کاربري دیم به 

  گاودره کردستان مرتع
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ــه الل  ــت      )2008(مطالع ــرات زیس ــاب اث ــدون احتس ــد، ب ــاك و تولی ــاروري خ ــربن در ب ــه ارزش ک ــد ک ــی ده ــان م ، نش
ادي ترسـیب کـربن   حـال اگـر حـداقل ارزش اقتصـ    . دالر به ازاي هـر تـن کـربن در نظـر مـی گیـرد       200محیطی، معادل 

ــروژه هــاي    200در مراتــع اســتان کرمانشــاه را معــادل  دالر در نظــر بگیــریم پــس ارزش اقتصــادي ترســیب کــربن در پ
  . دالر در هکتار می باشد 23822بیولوژیک، به طور متوسط برابر با 

 بـوده  هکتـار  در تـن  3.43 میـانگین  بـا  قـرق  در پـروژه  بیومـاس  شـده  ذخیـره  کـربن در مراتع حـوزه گـاودره کردسـتان     
مرتــع و  عملیــات قــرق .داشــتند داري معنــی اخــتالف هکتــار در تــن 1.78 عملکــرد میــانگین بــا شــاهد بــه نســبت کــه

 کـربن  کـل  از .تن در هکتـار، منجـر بـه بیشـترین میـزان ترسـیب کـربن در واحـد سـطح شـد           61.9با  چراي کنترل شده
 خـاك  در کـربن  ترسـیب  بـه  مربـوط  آن درصـد  94 کـه  دهبـو  هکتـار  در تـن  50.92 یافته در عملیـات بیولوژیـک   ترسیب

   .بود
  
 برآورد ظرفیت ترسیب کربن در حوزه رزین -4-1
  

قـرق  برنامـه   .در ادامه پیشنهادات اجرائی ارائـه شـده در گـزارش مطالعـات حـوزه بـه تفکیـک کـاربري ارائـه خواهـد شـد           
دلنـد کـه در   هاي مـارنی بـا فرسـایش ب   درصـد، اراضـی صـخره اي و نیـز سـازند      60براي اراضی با شـیب بـاالي   و حفاظت 

 2200محـدوده،  بـراي  مـدیریت چـرا   برنامـه  . هکتـار دارا مـی باشـند پیشـنهاد شـده اسـت       272منطقه مسـاحتی حـدود   
درصـد،   60عملیـات مـدیریت چـرا در جنگـل بـا شـیب کمتـر از        همچنـین  . پیشـنهاد شـده اسـت    رزیـن  مراتـع هکتار  از 

وجـود   رزیـن  هکتـار از جنگلهـاي حـوزه    2985سـب بـراي ایـن عملیـات در     شـرایط منا . و خاك عمیق توصـیه مـی شـود   
  . دارد

بـرآورد  مـدیریت چـراي دام   حـوزه رزیـن بـا اعمـال عملیـات اصـالحی        مراتـع در این بخـش پتانسـیل ترسـیب کـربن در     
ــراي ایــن منظــور، گردیــد ــایج تحقیقــمبنــاي محاســبه ظرفیــت ترســیب کــربن،   ب ــع  ات میــدانینت انجــام شــده در مرات

  . اور بودمج
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هکتــار از مراتــع حــوزه و در محــدوده بخــش هــائی از  271قــرق و حفاظــت در ســطح حــدود برنامــه اصــالحی مــدیریتی 
ــر اســاس نتــایج مطالعــات انجــام شــده در منــاطق  . واحــد کــاري حــوزه پیشــنهاد شــده اســت  24واحــد کــاري از  11 ب

کـه بـر اسـاس نتـایج تحقیقـات       مـدیریت چـرا  . تن کـربن در هکتـار ترسـیب نمایـد     61.9همجوار این عملیات قادر است 
هکتـار از مراتـع حــوزه و در    2200تـن در هکتــار ترسـیب نمایـد، در سـطح حـدود       11قـادر اسـت    4ذکـر شـده در بنـد    

پیداسـت   10همانگونـه کـه از نتـایج جـدول     . واحـد کـاري حـوزه پراکنـده انـد، پیشـنهاد شـده اسـت         15بخش هـائی از  
تـن کـربن در هکتـار     24156و  16807ن مـدیریت چـرا بـه ترتیـب قـادر بـه ترسـیب        عملیات قرق و حفاظـت و همچنـی  

ــرجنگلهــاي طبیعــی منطقــه در در عملیــات مــدیریت چــرا در خصــوص ظرفیــت   .ترســیب نماینــد  ترســیب کــربن براب
مـدیریت  نتـایج محاسـبات ظرفیـت نهـائی ترسـیب کـربن بـراي عملیـات اصـالحی          . در هکتـار مـی باشـد   تـن   10حدود 

ــاي حــوزه م چــراي دا ــع و جنگــل بطــور متوســط د در در عرصــه جنگله ــه  کــاربري مرت اراي پتانســیل ترســیب کــربن ب
کـربن در  بـدین ترتیـب بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـه ظرفیـت ترسـیب           . تن در هکتار مـی باشـند   27و  29.9 ترتیب

  . )2ول و جد1شکل ( کاربري با اولویت بخشهاي مرتعی به نسبت تقریبا یکسانی وجود دارد دوهر 

  ظرفیت نهائی ترسیب کربن در مناطق مختلف حوزه بر حسب تن در هکتار - 1شکل
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  ظرفیت نهائی ترسیب کربن در اثر عملیات اصالحی پیشنهادي در کل حوزه به تفکیک نوع عملیات و کاربري - 2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نتیجه گیري کلی -4

تـن در سـطح    72380رزیـن   بر اساس داده هـاي حاصـل از ایـن مطالعـه کـل ظرفیـت ترسـیب کـربن در حـوزه         
هکتــاري از مراتــع و جنگلهــاي حــوزه کــه مــی تــوان مــدیریت چــراي کنتــرل شــده اعمــال نمــود   5500 حــدود

از میـان  . درصـد مـی باشـد    56و  43از ایـن میـزان سـهم بخـش هـاي  جنگلـی و مرتعـی بـه ترتیـب          . می باشد
ت کـه میـزان کـربن بیشـتري در     اسـ  قـرق عملیات پیشـنهادي در عرصـه بیشـترین کـارائی مربـوط بـه عملیـات        

  .  واحد سطح ترسیب می نمایند
 78نکتـه جالـب توجـه آن اسـت کـه عملیـات مـدیریتی مـدیریت چـرا در اراضـی مرتعـی و جنگلـی بـا ترسـیب               

درصــد از ظرفیــت ترســیب کــربن در حــوزه، بیشــترین نقــش را در ترســیب کــربن در ســطح حــوزه دارا خواهنــد 
ی بــا حــداقل صــرف هزینــه و امکانــات فیزیکــی همــراه بــوده و همــراه بــا  همچنــین ایــن عملیــات مــدیریت. بــود

همچنــین اجــرا و عملــی ســازي ایــن . خــود ظرفیــت ســازي جهــت ارتقــاء کیفیــت زیســت بــوم دارا مــی باشــند 
عملیات مـدیریتی عمـدتا از طریـق جلـب مشـارکت بهـره بـرداران و آمـوزش ایشـان بـه طـرق و فنـون متفـاوت              

بـا حـداقل هزینـه در گسـتره      در هـر دو بخـش مرتـع و جنگـل     رنامـه ریـزي چـرا   مـدیریت و ب . محقق می گـردد 
 . وسیعی از حوزه قابل انجام می باشد

برنامه هاي احیـائی نظیـر عملیـات بیولوژیـک کپـه کـاري و بذرپاشـی در عرصـه مرتـع و جنگـل در صـورتی کـه             
و بـدیعی    یـت غیـر منتظـره   همراه با قرق و مـدیریت چـرا بـه صـورت برنامـه ریـزي شـده و چرخشـی باشـد، ظرف         

  .را در ترسیب کربن به ما نشان خواهد داد
 
 
 

 برنامه ها
  

  عرصه

 کاربري جنگل   مراتع کاربري
مدیریت 

 چرا
قرق و 
 حفاظت

 یت چرامدیر

2200 مساحت 272 2985
  ظرفیت ترسیب کربن

  )تن در هکتار( 
11  61.9  10.5  

  کل ترسیب کربن
  )تن( 

24200 16836.8 31342.5 

  کل ترسیب کربن در هر کاربري
  )تن( 

41037 31342.5 
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