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چکیده

ترسيب کربن از اتمسفر در اکوسيستم های زميني رهيافتي پايدار برای مقابله و سازگاری با تهديد تغييرات اقليمي در عصر

حاضر تلقي مي شود .اين پژوهش با هدف بررسي ظرفيت روش های مختلف مرتع کاری در مناطق مختلف اقليمي و جغرافيايي
کشور در ترسيب کربن اتمسفری انجام شد .برای اين کار ،در استان های لرستان ،فارس ،کرمانشاه ،خراسان رضوی ،مازندران،
کردستان ،کرمان ،مرکزی و اصفهان سايت های معرف عمليات مرتع کاری انتخاب گرديد  .سپس با عمليات ميداني ،ضمن ثبت
ويژگيهای سايتهای انتخاب شده ،نمونهبرداری خاک ،زيستتوده هوا يي و ريشه و الشبرگ به صورت سيستماتيک تصادفي در
سايت های مطالعاتي و شاهد انجام شد .نتايج نشان داد که عمليات مرتعکاری اجرا شده در مناطق جنگل های نيمهخشک واقع در
دامنههای زاگرس مرکزی بيشترين ظرفيت ترسيب کربن را دارند .عمليات بذرکاری ،بذرپاشي و کپهکاری گراسها و لگومهای
چندساله مانند فستوکا ،يونجه ،جاشير و اسپرس اجرا شده در اين مناطق موفق به ترسيب  11/4تا  03تن کربن در هکتار شده
است .همچنين سهم ترسيب کربن در خاک از کل کربن ترسيب يافته در اين مناطق کمينه  33درصد از کربن ذخيره شده را شامل
ميشد .عمليات مرتعکاری همراه با قرق ،ترسيب کربن را تا حدود دو برابر افزايش داده بود .در اين مناطق کپهکاری موفقتر از
ساير شکلهای عمليات بود .در مناطق هيرکاني ،عمليات بذرکاری گراسهای مرتعي حدود  10تن کربن ترسيب نموده و از نظر
ظرفيت ترسيب کربن در ايران پس از عمليات مرتعکاری در دامنه های زاگرس مرکزی در رده دوم قرار داشت .عمليات مرتعکاری
اجرا شده در مناطق خشک و نيمهخشک مرکز و نيمه شرقي ک شور در قياس با ديگر مناطق ذکرشده باال تأثير چنداني در افزايش
ظرفيت ترسيب کربن در عرصه نداشتهاند .بهطوریکه بيشترين کميت ترسيب کربن را قرق مراتع در دو حوزه کارده مشهد و
شمس آباد اراک بهترتيب با ترسيب  2/33و  3/21تن کربن در هکتار به خود اختصاص داده اند .تغيير کاربری ديمزار به مرتع در
حوزه کارده مشهد منجر به ترسيب  4/1تن کربن در هکتار شده است.
واژههای کلیدی :گرمايش جهاني ،ترسيب کربن ،کپهکاری ،مديريت اراضي ،بذرکاری.
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مقدمه
امروزه گرمايش و تغيير اقليم کره زمين ناشي از تصاعد
گازهای کربني به جو زمين ،از مهمترين تهديدها در توسعه
پايدار ،بهويژه در مناطق خشک و نيمهخشک جهان مانند
ايران ميباشد .پژوهشها نشان ميدهد که ميانگين دمای کره
زمين حدود  3/10تا  3/14درجه سانتيگراد طي قرن
بيستم افزايش يافته است ( .)IPCC, 2007در پي اقدامات
انساني تا سال  5133ميزان گاز کربنيک به مقدار  243تا
 313پيپيام افزايش خواهد يافت ( .)Lal, 2008بخش
کشاورزی و منابع طبيعي يکي از منابع اصلي توليد اين
گازها ميباشد .در دهه  ،1333اين بخش مسئول انتشار
 %12از گازهای گلخانهای بود ،اما اکنون حدود  34درصد
از گازهای گلخانهای منتشر شده به جو ،معلول اين
عرصههاست ( .)Lal, 2008ايران در سال  1323به لحاظ
انتشار گازهای گلخانهای در رتبه  50دنيا بود .ايران در سال
 5333به رتبه  11صعود نمود و گزارشها در سال 5313
حکايت از صعود ايران به رتبه  11بود .بر اساس گزارش
سال  ،5315ايران با داشتن حدود  %1از جمعيت دنيا،
 %1/04از مجموع گاز گلخانهای دیاکسيدکربن را در سطح
دنيا توليد ميکند .ازاينرو مقام هفتم را در توليد اين گاز در
ميان کشورهای جهان دارد ( .)Burck et al., 2014با توجه
به اثرات اجتنابناپذير تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني بر
بخشهای کشاورزی و منابع طبيعي ،بايد کليه گزينههای
ممکن در اصالح يا سازگاری با پديده تغيير اقليم مورد
بررسي و ارزيابي قرار گيرد .به دام انداختن کربن اتمسفری
يا ترسيب کربن به شکل طبيعي از طريق اقدامات مديريتي
بهويژه در عرصه اراضي ازجمله راهکارهای شناخته شده
ميباشد ( .)Lal, 2004عمليات مديريتي در پايداری و
ذخيره کربن در خاک و در نتيجه چرخه جهاني کربن تأثير
بسزايي داشته است ( .)Lal, 2011در بومسازگانهای زراعي
بهويژه در ديمزارها ،عمدتاً رويکرد اصلي مديريتي بايد به
سمت حفظ مخزن کربن موجود و اصالح نقاط تخريب يافته
باشد .يک مطالعه موردی در آمريکا نشان داد که ميتوان در
عرصههای زراعي با اعمال خاکورزی حفاظتي ،بين  33تا
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 132ميليون تن کربن به ذخيره کربن اراضي افزود .ضمن
آنکه اعمال سامانه تناوب حفاظتي بين  14تا  53ميليون تن
کربن آلي به ذخيره اين خاکها اضافه نموده است .همچنين
ذخيره کربن آلي خاک را ميتوان با مديريت بقايای گياهي،
اصالح ترکيب و نظام کشت و کنترل فرسايش بهبود بخشيد
( .(Lal, 2008تغيير کاربری اراضي در تخريب و تلفات
خاک نقش داشته و منجر به کاهش ذخيرهسازی کربن خاک
ميشود ( .)Eaton, 2008در اين زمينه مطالعات زيادی تأييد
کردهاند که ذخيره کربن به تغيير کاربری بسيار حساس است
( .)Novara, 2013; Smith, 2008بنابراين تغيير کاربری
اراضي يا اعمال شيوههای مديريتي مختلف ،ممکن است
موجب تبادل مقادير قابل توجه کربن بين خاک و اتمسفر
شود ( .)Houghton, 2003بهعنوان مثال ،در جنوب اسپانيا
تغيير اراضي زراعي به باغ و جنگل ،منجر به افزايش 14
درصدی کربن آلي در خاک شده است (.)Munoz, 2012
تغييرات کاربری معموالً باعث کاهش کربن آلي خاک،
غلظت عناصر غذايي و تخريب ساختمان خاک ميشود
( .)Emadi et al., 2009عمليات شخم ساختمان خاک را
بههم ميريزد و اکسيداسيون کربن آلي خاک را با افزايش
هوادهي تشديد ميکند ( .)Novara et al., 2013سوابق
مطالعاتي نسبتاً متعدد و پراکندهای در مورد تأثير عمليات
مرتعکاری در سطح کشور وجود دارد Lashani .و همکاران
( )5313نشان دادند که عمليات مرتعکاری در دو حوزه
معرف ريمله و آبخوانداری کوهدشت در استان لرستان منجر
به ترسيب بهترتيب  1334و  155کيلوگرم کربن در هکتار
در بيوماس گياهي ناحيه مرتعکاری نسبت به شاهد شده بود.
گايکاني ( )1333مقدار کل ترسيب کربن در عمليات
مرتعکاری کشت گونههای گياهي Haloxylon persicumو
 Atriplex canescensو مناطق قرق با تيپهای گياهي
طبيعي  Atriplex verruciferaو ،Salsola incanescens
در حاشيه شمالغربي کوير ميقان اراک را بهترتيب ،33/11
 53/31 ،53/11و  52/51تن در هکتار برآورد کرد.
 Mahmoudiو همکاران ( )5313نشان دادند که عمليات
ايجاد مرتع مصنوعي در محدوده ديمزار کمبازده از طريق
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مرتعکاری با کاشت يونجههای چندساله ظرفيت ذخيره کربن
را در دو اکوسيستم ديمزار کمبازده بطور متوسط  1/22و
 1/35برابر نمود .همچنين ميزان ذخيره کربن در بيوماس
توليدی با اين عمليات حدود  31/0تن در هکتار افزايش
نشان داد .از سوی ديگر  Joneidiو همکاران ( )5314در
سنندج نشان دادند که تغيير کاربری مرتع به کشت نخود و
گندم ديم منجر به تخليه بهترتيب  44/2و  44/0درصدی
ذخيره کربن آلي خاک و تصاعد آن به اتمسفر خواهد شد.
مقنيزاده اشکذری ( )1301قابليت عمليات مرتعکاری با
کشت گونه آتريپلکس را در ترسيب کربن در مناطق خشک
مرکزی کشور بررسي کرد .او نشان داد که اين گونه قادر
است کربن را به صورت زيستتوده از  1/5تا  5/4تن در
هکتار و بهصورت کربن کل از  23/1تا  23/0تن در هکتار
ذخيره نمايد Sheidai karkaj .و همکاران ( )5313نيز نشان
دادند که مرتعکاری با آتريپلکس و آگروپيرون در چپرقويمه
شهرستان گنبد توانسته بهترتيب  51/31و  15/01تن کربن
را در خاک ترسيب نمايد .اگرچه بررسيها و مطالعات
پراکندهای که در سطرهای قبل بيان شد در سطح کشور انجام
شده است ،ولي به صورت جامع و برای مقايسه ظرفيت
مناطق مختلف در اين راستا پژوهش علمي انجام نشده است.
بنابراين ،اين تحقيق با هدف کمي کردن اثرات اقدامات
اصالحي مختلف مرتعکاری و بهطور ويژه شيوههای رايج
مرتعکاری اعم از بذرپاشي ،بذرکاری ،کپهکاری و نيز سامانه
مديريتي قرق همراه با عمليات يادشده در ترسيب کربن
اتمسفری در نه استان کشور شامل استانهای فارس،
خراسان رضوی ،کرمان ،لرستان ،کرمانشاه ،مرکزی،
مازندران ،اصفهان و کردستان انجام شد.

مواد و روشها
برای انتخاب سايت های مطالعاتي در سطح استانهای
هدددف اجددرای طددرح ،بددا مشدداوره کارشناسددان سددازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداری کشور اسدتان هدای مرکدزی،
کرمانشاه ،اصفهان ،لرستان ،کردسدتان ،خراسدان رضدوی،

تعيين ظرفيت ترسيب کربن در ...

کرمددان ،مازندددران و فددارس انتخدداب شدددند .سددپس
گزارش های موجود در سطح هر استان در زمينه طرحهای
احيايي مرتع کاری بررسي و يک يا چند سايت معدرف در
هر استان که در آن پروژههای يادشده انجدام شدده بدود،
برای مطالعه انتخاب شد .ايدن پدروژه هدا دارای بيشدترين
فراوانددي در سددطح اسددتان بددوده و در مرحلدده تثبيددت و
اثربخشي کامل بودند .پس از انتخاب سايت های مطالعاتي
که برخي مختصات آنها در جدول  1نشان داده شده است،
انجام بازديد های صحرايي و عمليدات ميدداني بدهمنظدور
نمونده بدرداری خداک و زيتددوده کدل (آسدمانه ،ريشدده) و
الشبرگ به صورت سيستماتيک تصادفي بر اساس نقشده
واحدهای کاری و همزمان در سايت مطالعداتي و سدايت
شاهد انجام شد .تهيه نقشه واحد کداری بده کمدک نقشده
اجرايي پروژه انجام شدد .نمونده بدرداری زيسدتتدوده و
الشبرگ با اعمال روش ترانسدکت و پدالت انجدام شدد.
تعداد ترانسکت در عرصه هر عمليات و شاهد مربوطه سه
عدد و طول ترانسکت و تعداد پالت در هر ترانسدکت بدا
توجه به تغ ييرپذيری هندسي زمدين و يکندواختي عرصده
عمليات و شاهد متغير و حداقل سه پالت بود .در مجموع
تغييرپذيری هندسي عمليات مورد ارزيدابي در اسدتانهای
کرمانشاه ،کردستان ،خراسان رضوی ،مازندران و لرسدتان
بيش از عمليات مدورد ارزيدابي در ديگدر اسدتانها بدود.
ازاين رو تعداد پالت در ترانسکت در مناطق يادشده بيش
از سه پالت در نظر گرفته شد .ابعاد پالت با روش حداقل
سطح (  )minimum areaتعيين شد .بددينترتيدب تعيدين
کننده ابعاد پالت تر کيب پوشش گيداهي و تندوع پوشدش
بود .نمونه برداری خاک با حفر پروفيدل در عمدق سدالوم
(افق های روی زمين و زيرزمين) و مواد مادری انجام شد.
نموندده بددرداری خدداک بدده دو روش دسددت خددورده و
دسددت نخددورده و بددا  Core samplerانجددام گرديددد.
نموندده بددرداری بيومدداس و الشددبرگ در سددطح پددالت و
به صورت زير انجام شد.
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جدول  -1موقعیت جغرافیایی و اقلیم مناطق سایتهای مطالعاتی
شماره

استان

مختصات UTM

حوزه آبخيز

اقليم (آمبرژه)

X

Y

1

روانسر

340101

3023533

مرطوب

5

ورمنجه

331530

3052114

مرطوب

3

سياهکمر

3030353

3031330

مديترانهای

گونبان

143301

3031151

مديترانهای

پاوه

353333

3013330

مرطوب

3

جوانرود

343333

3021321

مرطوب

1

عينالکش

343135

3035435

مرطوب

0

سرفيروزآباد

113334

3111231

نيمهخشک

کلستان

355333

3331333

مرطوب

140154

4113433

نيمهخشک

143414

3111341

نيمهخشک

130032

3304544

نيمهخشک

533233

3154233

نيمهمرطوب

535333

3153333

نيمهمرطوب

13

کرمان

درهمريد

430454

3521103

نيمه خشک

11

مشهد

کارده

131313

4313324

نيمهخشک

10

مرکزی

شمسآباد

110500

2351544

نيمهخشک

13

کردستان

گاودره

332414

3333131

نيمهمرطوب

53

مازندران

سنگده

430333

3334143

خيلي مرطوب

51

اصفهان

دهاقان

222322

3253343

خشک

4
2

3

کرمانشاه

فارس

13
11
13

کوهدشت
لرستان

14

ريمله

12

در زمان نمونهبرداری که مصادف با اواخر فصل گلدهي
مراتع و توليد حداکثری زيتوده گياهي بود ،بيوماس و
الشبرگ در هر پالت ،تراکم بوته ،ترکيب گونهای ،درصد
سطح تاج پوشش و الشبرگ در سايت عمليات و شاهد
مربوطه تعيين شد .برای تعيين بيوماس هوايي و ريشه از
روش قطع و توزين استفاده شد .سپس نمونه جمعآوری شده
در آزمايشگاه و در آون خشک و توزين گرديد .نمونههای
خاک به صورت مرکب از محدوده پالت و بهگونهای برداشته

شد که از پنج نقطه در محدوده زير و بين بوتهها نمونه تهيه و
پس از مخلوط کردن يک نمونه مرکب برداشته شد؛ پس از
جمعآوری نمونههای خاک و پوشش گياهي ،عمليات
آناليزهای آزمايشگاهي برای اندازهگيری ويژگيهای فيزيکي
و شيميايي خاک و گياه و نيز تعيين شاخصهای ذخيره و
ترسيب کربن بهشرح موارد زير انجام شد .با داشتن مقدار
کربن آلي خاک عمق ( )dو وزن مخصوص ظاهری ،ذخيره
کربني ( )Csهر اليه در هر هکتار با استفاده از رابطه 1
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محاسبه شد (.)Jafari Joneidi et al. 2013
()1

Cs= 10000×%SOC×Bd×d

که در آن  :Csذخيره کربن بر حسب کيلوگرم در مترمربع
يا تن در هکتار برای اليه مورد نظر :Bd ،وزن مخصوص
ظاهری خاک اليه مورد نظر بر حسب تن در مترمکعب،
 :%SOCدرصد کربن آلي خاک اليه مورد نظر و  :dعمق اليه
بر حسب متر ميباشد .سپس با ميانگينگيری وزني از ذخاير
کربن آلي خاک اليهها يا افقهای مختلف تا عمق پروفيل
(عمق استاندارد پروفيل شامل مجموع افقهای سالوم و مواد
مادری) ،ذخيره کربن خاک در کل پروفيل و در واحد سطح
(هکتار يا مترمربع) محاسبه شد .در نهايت برای محاسبه
ذخيره کربن آلي خاک برای کل عرصه هر سايت ،از ارقام
ذخاير کربن اندازهگيری شده پروفيلهای حفر شده بر حسب
عرصه پوشش هر پروفيل ميانگين وزني گرفته و ميزان ذخيره
کربن خاک هر سايت محاسبه شد .کربن ترسيب شده در
خاک نيز از تفاضل ذخاير کربني خاک در سايت عمليات از
سايت شاهد محاسبه گرديد .برای تعيين ضرايب تبديل کربن
در نمونههای زيتوده و الشبرگ ،نمونههای گياه و الشبرگ در
آون خشک و توزين شده و آسياب گرديد .مقدار کمي از آنها
در کوره و در دمای  423درجه به مدت  3ساعت سوزانده
شد .سپس درصد ماده آلي گياهي برای هر نمونه با تفاضل
وزن نمونه اوليه از وزن خاکستر حاصل محاسبه شد .برای
محاسبه درصد کربن در نمونهها يا ضريب کربن گياهي ،مقدار
ماده آلي در ضريب  3/2ضرب شد (رابطه  5و Joneidi ( )3
 .)Jafari et al. 2014در نهايت شاخصهای ذخيره کربن
زيتوده و الشبرگ با ضرب نمودن ضريب کربن بيوماس و
الشبرگ در مقادير بيوماس و الشبرگ اندازهگيری شده در
هر هکتار محاسبه شد.
()2
()3

100

DW−AW
×
DW

= 𝑀𝑂 %

% 𝑂𝐶 = %OM × 0.5

که در آن  =OMماده آلي =OC ،کربن آلي =AW ،وزن
خاکستر نمونه و  =DWوزن خشک نمونه بود .معنيدار
بودن تفاوت ميانگين ذخاير کربن در بخشهای مختلف
خاک ،زيتوده و الشبرگ در هر سايت عمليات نسبت به
شاهد مربوطه با تحليل آماری تجزيه واريانس و آزمونهای
آماری مقايسه ميانگينها به روش دانکن مشخص شد .در
پايان در صورت معنيدار بودن تفاوت مقادير ذخاير کربني
در هر سايت نسبت به شاهد ،مقادير شاخصهای ترسيب
کربن (ترسيب کربن خاکي ،زيتوده و الشبرگ و کل کربن
ترسيبشده) در هر هکتار و برای مصاديق عمليات مورد
ارزيابي و کل سايت مطالعاتي تعيين شد .برای اين منظور،
مقدار کربن ترسيب شده در خاک ،زيتوده و الشبرگ از
تفاضل ذخاير کربني مربوطه در سايت عمليات از سايت
شاهد مربوطه محاسبه شد .در پايان ،با محاسبه اثر عمليات
مرتعکاری مورد ارزيابي در ترسيب کربن ،پروژههای موفق
در ترسيب کربن در مناطق مختلف کشور انتخاب و
اولويتبندی گرديد.

نتایج
در ابتدا ذکر اين نکته ضروری است که بيان جزئيات کليه
جدولهای آناليز واريانس و مقايسه ميانگينها در بخشهای
مختلف خاک ،بيوماس و الشبرگ و کل ذخيره کربن در
سايت عمليات نسبت به شاهد برای کليه عمليات در کليه
سايتهای مطالعاتي خارج از حوصله اين مقاله است .ولي
برای تبيين چگونگي اعمال روش آماری و شيوه تحليل يک
مورد از نتايج آناليز واريانس در عمليات مطالعاتي در استان
فارس در جدول  5نشان داده شده است .نتايج ارائه شده در
اين جدول مربوط به تحليل واريانس ارقام ميانگين ذخيره
کربني خاک در سايتهای مطالعاتي نسبت به شاهد است.
همانگونه که از جدول يادشده پيداست اختالف ذخاير کربني
در کليه بخشهای خاک ،زيستتوده و کل در مصاديق
عمليات مطالعاتي در استان فارس تفاوت معنيداری را نسبت
به شاهد نشان داد .اين بدان معني است که عمليات يادشده
توانسته است به شکل معنيداری کربن اتمسفری را طي
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سالهای پس از اجرا ترسيب نمايد .به همين شيوه ،تکتک
آزمونهای آماری و مقايسه ميانگينها برای کليه سازهها و
مصاديق عمليات مرتعکاری با شاهد مربوطه ،آن هم برای کليه
بخشهای ذخاير کربني خاک ،بيوماس ،الشبرگ و کل انجام
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شد .در اين مقاله ،ارقام نهايي ترسيب کربن که از تفاضل
متوسط مقادير ذخاير کربني سايتهای عمليات مرتعکاری
نسبت به شاهد مربوطه محاسبه شده مورد بررسي و تحليل
قرار ميگيرد که در سطرهای بعدی ارائه خواهد شد.

جدول  -2نتایج مقایسه میانگین ذخایر کربنی زیستتوده ،خاک و کل بین سایتهای عملیات و شاهد در استان فارس (تن در هکتار) با
آزمون دانکن و میزان ترسیب کربن در اثر دو عملیات مورد ارزیابی
ذخيره کربن

حفاظت و قرق

بذرکاری

شاهد

زيستتوده

a3/34

b3/45

c3/52

خاک

23/4 a

41/1 b

53/03 c

کل ذخيره کربن

24/34 a

41/25 b

54/11c

ترسيب کربن

53/34

11/41

* :تفاوت ميانگينهايي که در هر رديف در يک حرف کوچک مشترک هستند از نظر آماری با آزمون دانکن در سطح  2درصد معنيدار نيستند.

مقايسه کميت نتايج نشان داد که شرايط فيزيکي ،اقليمي و
اکولوژيک منطقه در ظرفيت ترسيب کربن ناشي از عمليات
احيايي مرتعکاری بسيار مؤثر است .ازاينرو بر حسب
ظرفيت ترسيب کربن و مؤلفههای آن و نيز شرايط جغرافيايي
مناطق مورد ارزيابي در قالب مناطق همگن دستهبندی
شدند .مناطق موجود در دامنههای زاگرس با ساختار
اکولوژيک مشابه که از منظر تقسيمبندی اکولوژيک در
محدوده جنگلهای خشک و نيمهخشک کشور قرار دارند،
يعني حوزههای موجود در استانهای لرستان ،کرمانشاه،
فارس و کردستان در گروه اول قرار گرفتند .مصاديق
عمليات مکانيکي ارزيابي شده در منطقه هيرکاني در استان
مازندران ،در گروه دوم و مناطق ايرانوتوراني واقع در مرکز
و نيمه شرقي کشور در استانهای مرکزی ،اصفهان ،خراسان
رضوی و کرمان در گروه سوم قرار گرفتند .حال ،در ادامه به
بررسي وضعيت شاخصهای ذخاير کربني و ترسيب کربن
در عمليات مورد ارزيابي در هر گروه ميپردازيم.
مناطق رده اول

عمليات مرتعکاری مورد ارزيابي ،در اين گروه از مناطق

يعني حوزه زاگرس مياني که در عرصه جنگلهای
نيمهخشک در استانهای لرستان ،فارس و کرمانشاه و تا
حدودی در استان کردستان بيشترين قابليت ترسيب کربن را
نشان دادند .نکته قابل توجه در مورد مصاديق عمليات
مرتعکاری در اين مناطق آن است که اين عمليات عمدتاً به
صورت بذرکاری ،بذرپاشي و کپهکاری گونههای علفي يک
يا چندساله مانند گراسها و گونههای مختلف گياهان تيره
لگومينوز مانند يونجه ( )Medicago Sativaو اسپرس
( )Onobrychis sativaانجام ميشود .بهعالوه کشت
گياهاني مانند جاشير  Prangos ferulaceaeدر سطح مراتع
منطقه بهصورت کپهکاری يا بذرکاری موفق عمل ميکند.
خالصه نتايج حاصل از ارزيابيهای انجام شده در
حوزههای مورد مطالعه در اين مناطق در جدول  3نشان داده
شده است .عمليات مرتعکاری و قرق در مناطق يادشده
موفق به ترسيب  11/4تا حدود  03تن کربن در هکتار شده
است .بررسي نتايج بهدست آمده نشان داد که ترسيب کربن
خاکي بيشترين و الشبرگ کمترين سهم را از کل کربن
ترسيبشده به خود اختصاص دادهاند .به گونهای که سهم
خاک در ترسيب کربن در اين منطقه از  33تا بيش از 33

تعيين ظرفيت ترسيب کربن در ...

313

درصد از کربن ذخيره شده را در اثر اجرای عمليات
مرتعکاری شامل ميشد (جدول  3و شکل  .)1شکل 1
نمودار مقايسهای سهم نسبي خاک را با سهم نسبي مجموع
زيستتوده و الشبرگ در نقاط مطالعاتي مختلف در سطح
استان کرمانشاه بهعنوان معرف منطقه نشان داده است .ستون
آخر مربوط به عمليات تغيير کاربری ديمزار به مرتع از
طريق بذرکاری و بذرپاشي يونجه ديم در منطقه ورمنجه
است .بايد توجه کرد معموالً در اين منطقه هرچه سابقه
اجرای عمليات طوالنيتر باشد ،سهم نسبي بخش خاک از
ترسيب کربن بيشتر خواهد شد .بررسي بيشتر نتايج تحقيق
در منطقه نشان داد که بيشترين مقادير کربن ترسيبشده
مربوط به عمليات مرتعکاری توام با قرق مراتع بوده است.

ورمنجه

کوهسفید

عینالکش

بهنحویکه اعمال قرق در برخي مناطق مانند خانقاه پاوه در
استان کرمانشاه کارآيي اين عمليات را در ترسيب کربن
حدود دو برابر افزايش داده است .در گاودره کردستان اعمال
عمليات مديريتي قرق به تنهايي و بدون کشت هيچگونه
همراهي مؤثرتر از عمليات احيايي مرتعکاری مانند کپهکاری
بدون اعمال قرق عمل نموده است .کمينه ظرفيت ترسيب
کربن در مناطق اين گروه جغرافيايي و اقليمي مربوط به
عمليات مرتعکاری انجام شده در کلستان فارس ،يعني
بذرکاری گراسهای مرتعي بود که توانسته بود  11/4تن
کربن در هکتار ترسيب نمايد .با وجود اين اعمال قرق همراه
با عمليات بيولوژيک در همين حوزه منجر به ترسيب حدود
 33تن کربن در هکتار شده بود.

جوانرود

سیاهکمر

ورمنجه

شکل  -1مقایسه سهم نسبی خاک ،بیوماس و الشبرگ در عملیات بیولوژیک ارزیابی شده در مناطق مختلف استان کرمانشاه

بررسي موردی تأثير تغيير کاربری ديمزارهای کمبازده به
کشت علوفه از طريق کشت يونجه ديم چندساله ،نشان داد
که اين عمليات در ترسيب کربن بسيار موفق عمل نموده

است .اين عمليات به تنهايي توانسته است بيش از  15تن در
هکتار کربن ترسيب نمايد .بهعبارت ديگر ،کمينه ميزان
ساالنه ترسيب کربن هفت تن در هکتار ميتواند باشد.
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جدول  -3قابلیت ترسیب کربن در پروژههای احیایی و مرتعکاری مناطق گروه اول
ترسيب کربن زيستتوده و ترسيب کربن خاکي

کل ترسيب کربن

محل اجرا

شرح پروژه

مدت اجرا

ريمله لرستان

بذرکاری ،بذرپاشي و کپهکاری

12

1/34

بذرپاشي

12

3/1

20/3

بذرکاری

13

5/33

43/0

43/13

گاودره

بذرپاشي

13

1/30

43/0

45/40

کردستان

کپه کاری

13

5/03

24/0

21/33

بذرکاری با قرق

13

3/43

20/2

31/33

12

1/50

10/42

13/13

10

3/22

13/0

11/32

13

3

44/4

44/4

کوهدشت
لرستان

کرمانشاه-

يونجه ،فستوکا ،اسپرس

خانقاه
کرمانشاه-

جاشير ،بروموس ،فستوکا و

ورمنجه

آگروپيرون

کرمانشاه-
سياهکمر
کرمانشاه-
جوانرود

کپه کاری و

فستوکا ،بروموس

با قرق

يونجه ،فستوکا ،بروموس

13

3/03

33/02

يونجه ،بروموس و اسپرس

13

1/12

21/1

20/02

12

1/11

31/33

35/0

14

3/43

30/04

15/53

بذرکاری همراه با حفاظت و قرق

3/33

53/24

53/34

بذرکاری

3/11

11/54

11/41

کرمانشاه -کوه

يونجه ،فستوکا ،بروموس و

سفيد

اسپرس و بذرکاری بادام

کلستان فارس

23

13/14

الکش

ورمنجه

43/35

41/33

بذرپاشي همراه

کرمانشاه -عين

کرمانشاه-

الشبرگ (تن در هکتار)

(تن در هکتار)

پروژه (تن در هکتار)

يونجه

مرتعکاری ديمزار

در حوزههای واقع در اين مناطق جغرافيايي شرايط
متفاوتي حاکم بوده است .بارندگي حدود  233ميليمتری و
خاک نسبتاً سنگين اين حوضهها شرايط را برای افزايش
توليد زيستتوده در اثر عمليات مديريتي بيولوژيک و ذخيره

پايدارتر کربن در خاک فراهم نموده است .از سوی ديگر
شرايط تناوب خشک و تر در خاک و نيز فصول گرم و سرد
سال (که از مشخصههای اقليمهای مديترانهای نيمهمرطوب تا
نيمهخشک است) و نيز حاکميت رژيم رطوبتي زريک در
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مطالعه در استان مازندران شرايط اقليمي و فيزيکي با ديگر
مناطق کشور تفاوت داشت .بررسي ارقام ترسيب کربن
بهوسيله عمليات مرتعکاری در اين منطقه نيز نشان داد که
ظرفيت ترسيب کربن در اين منطقه ميان دو منطقه ديگر قرار
دارد (جدول  .)4بهطور کلي در منطقه پشتکوه مازندران که
جزء مناطق هيرکاني است ،عمليات مرتعکاری کشت
گراسهای مرتعي توانسته پس از حدود  3سال بيش از 10
تن کربن در هکتار را در خاک و زيستتوده ترسيب نمايد.
از اين مقدار حدود  3تن در هکتار در زيستتوده گياهي
ترسيبشده است .در منطقه مورد مطالعه که يک منطقه
جنگلي است ذخيره بومي خاک نسبتاً باالست .با وجود اين
منطقه نسبت به تخريب مخازن کربني خاک حساس است.
پويايي و چرخه کربن بين زيستتوده ،الشبرگ و در نهايت
خاک در اين منطقه باعث شده است که عمليات مرتعکاری
بين  03تا  30درصد کربن ترسيبي قابل اندازهگيری را
بهصورت پايدارتری در خاک ذخيره نمايد (جدول .)4

خاک ،فرصت را برای تجزيه و بازترکيب مواد آلي خاک و
ايجاد ترکيبات هوموسي پايدار فراهم نموده است .ازاينرو
همانگونه که مالحظه ميشود در اين مناطق اقليمي در ميان
مدت امکان تجمع پايدار کربن در خاک و افزايش ذخاير
کربني خاک و در نتيجه ترسيب پايدار کربن اتمسفری در آن
فراهم است .از نظر مصاديق عمليات مرتعکاری نيز بررسي
نتايج عمليات مختلف اعمال شده در مناطق يادشده نشان
داد که کپهکاری گراسها و گونههای مرتعي موفقتر از ساير
شکلهای عمليات بيولوژيک مانند بذرکاری و البته بذرپاشي
قادر به ترسيب کربن است .بهعالوه اينکه اعمال مديريت
قرق يا مديريت چرای دام از طريق اعمال مديريت چرای
دورهای و ممانعت از چرای زودرس ،قادر است ظرفيت
عمليات بيولوژيک در ترسيب کربن را تا دو برابر افزايش
دهد.
مناطق رده دوم

در مناطق اين رده ،مصاديق عمليات مرتعکاری شامل
بذرکاری گراسهای مرتعي و قرق بود .در حوزه مورد

جدول  -4قابلیت ترسیب کربن در پروژههای مرتعکاری مناطق رده دوم
ترسيب کربن زيستتوده و
محل اجرا

ترسيب کربن خاکي

کل ترسيب کرين پروژه

(تن در هکتار)

(تن در هکتار)

بذرکاری

3/33

12

10/33

قرق

3/33

3

3/33

الشبرگ

شرح عمليات

(تن در هکتار)
پشتکوه مازندران

مناطق رده سوم

در مناطق رده سوم روند تأثير عمليات در ترسيب کربن
با دو گروه ديگر متفاوت است .عمليات مرتعکاری مديريت
اجرا شده در اين مناطق تأثير چنداني در افزايش ظرفيت
ترسيب کربن در عرصه نداشتهاند (جدول  .)4عمليات انجام
شده و مورد ارزيابي در استان اصفهان شامل بذرکاری
آگروپيرون و کپهکاری جاشير بهترتيب در دو منطقه گليسر و
آستانه بود .نتايج نشان داد که عمليات بذرکاری آگروپيرون

تأثيری در ترسيب کربن نداشته است .اما کپهکاری جاشير
منجر به ترسيب حدود  541کيلوگرم کربن در هکتار و آن
هم عمدتاً در خاک شده است (جدول  .)2عمليات
مرتعکاری ديگری که در اين حوزه جغرافيايي ارزيابي شد،
کپهکاری گياه اروشيا  Eurotia ceratoidesدر دره مريد
کرمان بود .اين عمليات منجر به ترسيب  1/3تن کربن شده
بود .اين ميزان کربن عمدتاً متشکل از زيستتوده توليد شده
بهوسيله عمليات کپهکاری بود .بهعبارت ديگر اين عمليات
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نتوانسته بود تأثير چنداني در ذخيره کربن خاک ايجاد نمايد.
در حوزههای انتخابي در دو استان مرکزی و خراسان شرايط
اقليمي نيمهخشک سرد حاکم بود .نتايج بررسيها نشان داد
که در هر دو حوزه مورد مطالعه در اين گروه اقليمي ،تغيير
کاربری مرتع به ديم باعث تخريب مشهود ذخيره کربني است

و بعکس رها نمودن ديمزار به صورت اراضي مرتعي باعث
افزايش ذخيره کربني خاک ميشود .از سوی ديگر عمليات
مديريتي تغيير کاربری ديمزار به مرتع در حوزه کارده منجر
به ترسيب حدود  4/1تن کربن در هکتار شده است.

جدول  -5قابلیت ترسیب کربن در پروژههای احیایی و مرتعکاری مناطق رده سوم
ترسيب کربن زيستتوده و

ترسيب کربن خاکي

کل ترسيب کربن پروژه

الشبرگ (تن در هکتار)

(تن در هکتار)

(تن در هکتار)

3/03

-

3/03

-

4/ 1

4/ 1

مرتع قرق

3/11

2/25

2/23

يونجهکاری

1/31

3/30

5/53

مرتع قرق

-

3/21

3/21

دره مريد کرمان

کپهکاری اروشيا

1/33

3

1/33

گليسر -اصفهان

بذرکاری آگروپيرون

3/31

3

3/31

آستانه -اصفهان

کپهکاری جاشير

3/44

5/33

5/41

محل اجرا

شرح پروژه

مدت اجرا

کپهکاری آگروپيرون
کارده مشهد

شمسآباد اراک

تغيير کاربری ديمزار رها به مرتع
طبيعي

شايد بارزترين تأثير در ترسيب کربن را در اين مناطق
اقليمي ،قرق نمودن مراتع بدون اقدامات مستقيم
بيولوژيک داشته است .به طوری که اراضي قرق شده در
هر دو حوزه آبخيز کارده و شمسآباد به ترتيب با ترسيب
 2/33و  3/21تن کربن در هکتار بيشترين کميت ترسيب
را در ميان عمليات مورد ارزيابي به خود اختصاص
داده اند (جدول  .)2ساير شکلهای عمليات اصالحي
مرتع کاری مانند بذرکاری بادام  Prunus amygdalusو
يونجه  Medicago sativaدر شمس آباد اراک و کپهکاری
آگروپيرون  Agropyron elongatumدر کارده مشهد
موفق به ترسيب مقادير کربن کمتر و آن هم عمدتاً به
صورت کربن زيست توده شده اند.

بحث
بررسي کلي نتايج حاصل در اقليمها و شرايط جغرافيايي
و مديريتي مختلف نشانگر تغييرپذيری نسبتاً زياد قابليت
ترسيب کربن در عرصههای منابع طبيعي کشور است .نتايج
نشان داد که اولين گزينه بهمنظور هدفگذاری اجرايي و
برنامهريزی مديريتي برای ترسيب کربن ،منطقهبندی کشور بر
حسب اقليمهای اصلي است .نتايج بررسيها مبين آن است
که عرصههای منابع طبيعي واقع در دامنههای زاگرس با
اقليمهای نيمهخشک و نيمهمرطوب و رژيم اقليمي
مديترانهای باالترين ظرفيت ترسيب کربن را دارند .اعمال
عمليات احيايي و توانبخشي مرتعکاری در عرصه منابع
طبيعي در دشتها و کوهپايههای زاگرس ،قادر به ترسيب
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 45تا  03تن کربن در هکتار در يک بازه زماني  13تا 12
ساله است Mahmoudi .و همکاران ( )5313نشان دادند که
عمليات مرتعکاری کشت يونجه ديم منجر به افزايش ذخيره
حدود  33درصد کل مخزن کربني خاک و زيستتوده شد که
برابر ترسيب  30تن در هکتار کربن بود .در اين منطقه
اقليمي گزينه اول مديريتي بيولوژيک اعمال کپهکاری يا
بذرکاری گونههای يونجه ديم ،جاشير و اسپرس همراه با
مديريت قرق يا چرای کنترل شده است .گزينه دوم و شايد
در برخي مناطق اول برای مديريت عرصه بهمنظور ترسيب
کربن ،تغيير کاربری ديمزارهای کمبازده و شيبدار همراه با
مرتعکاری اين عرصهها از طريق بذرکاری يونجه ديم و
اسپرس است .اين عمليات در صورتي که با مديريت قرق،
دستکم برای دو سال بهمنظور استقرار گونههای کشت شده
باشد ،ظرفيت غيرمنتظره و شگرفي را در ترسيب کربن در
يک بازه ميان مدت نشان ميدهد Haidarian .و همکاران
( )5311نشان دادند که قرق باعث افزايش ميزان کربن آلي
خاک شده است .سطح بسيار گستردهای از اراضي زراعي در
استانهای واقع در اين منطقه در پهنه ديمزارهای کمبازده با
شيبهای متنوع  15تا  42درصد قرار دارد .بهنحویکه اين
اراضي ،در برخي از استانها تا  53درصد از گستره استان و
بيش از  23درصد اراضي زراعي استان را دربر ميگيرند.
بهعالوه اين اراضي منشأ بسياری از مشکالت زيست
محيطي مانند فرسايش خاک ،تخريب آب ،خاک و منابع
زيستي هستند .بر اساس آمار و اطالعات موجود و نيز
متوسط عملکرد محصوالت زراعي ديم عمده در منطقه،
ميزان توليد در اين اراضي در دو کشت غالب منطقه يعني
گندم و نخود به ترتيب نشانگر توليد بيشينه حدود يک تن
گندم و 333کيلوگرم نخود در هکتار است .با احتساب سهم
 43تا  23درصدی هزينهها از توليد ناخالص ،ارزش جهاني
محصول توليدی برای گندم و نخود بهترتيب  533و 133
دالر برای هر هکتار است .حال ،با توجه به ميزان ساالنه
کربن ترسيبي ،ارزش اسمي کربن ترسيبي بر مبنای برآورد
( )5330( Lalيعني  533دالر به ازاء هر تن کربن) برابر
حدود  1533تا  1433دالر است .اين در حالي است که

تعيين ظرفيت ترسيب کربن در ...

ارزش علوفه توليدی در اين عرصهها در اين محاسبه لحاظ
نشده است .بهعالوه با توليد علوفه از اين عرصهها فشار
چرای دام بر مراتع کوهستاني منطقه نيز تقليل يافته و
همچنين با توجه به سهولت دسترسي دام به اين عرصهها و
کيفيت مطلوب علوفه لگوم توليدی ضريب تبديل دام نيز
ارتقاء خواهد يافت.
نتايج اين تحقيق نشان داد کده عرصده اراضدي جنگلدي
ناحيه رويشي هيرکاني يا خزری در رتبه دوم تأثيرپذيری از
سلسله اقدامات مرتعکداری از نظدر ترسديب کدربن هسدتند.
بررسيهای فائو ( )5330نيز نشدانگر آن اسدت کده اراضدي
واقع در اقليم های مرطوب معتدل ،با وجود توليدد و ذخيدره
مقادير بيشتر کربن ،به دليل دوره بازگشدت کوتداهتدر و نيدز
پويايي بيشتر مخازن کربني ،در ميدان مددت و بلندد مددت،
ظرفيت کمتری در ترسيب کربن ناشدي از اقددامات احيدايي
نسددبت بدده اقلدديمهددای نيمددهمرطددوب و نيمددهخشددک
دارندد Taleghani .و همکداران ( )5333در تحقيقدي نشدان
دادند که کل ذخيره کربن خاک در هفت جامعه جنگلکداری
مورد مطالعه آنها از  153تا  503تن کدربن در خداک متغيدر
بددود Falahatkar .و همکدداران ( )5314در جنگددلهددای
هيرکاني شمال ايران ،تخمين زدند که باالترين تلفدات کدربن
آلي خاک در اثر تبدديل جنگدل بده مرتدع در حددود ×134
 3/42و تبديل مرتع به زمين های کشاورزی نيز حدود ×134
 3/31مگاگرم کربن در عمق  3-43سانتيمتری خاک است.
بررسي نتايج تحقيق در مناطق خشک و نيمهخشک مرکز
و نيمه شرقي کشور مؤيد اثر نسبتاً اندک عمليات احيايي
مرتعکاری در ترسيب کربن بود .عمليات مرتعکاری اعمال
شده در کليه مناطق يادشده ،اعم از عمليات بذرکاری و
کپهکاری گونههای مرتعي و بادامکاری ديم ،در نهايت موفق
به ترسيب حدود  3/4تا  5/4تن کربن در هکتار شدهاند.
گزينه اول پيشنهادی در مراتع و عرصههای منابع طبيعي
مناطق خشک و نيمهخشک مرکز ،شمالشرقي و شرق کشور،
اعمال مديريت چرا و در صورت امکان قرق دورهای مراتع
است Dianati Tilaki .و همکاران ( )5313نيز در تحقيق
خود ،تأثير قرق بر ميزان ترسيب کربن مراتع نيمهخشک استان
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خراسان شمالي را ساالنه حدود  3/2تن کربن در هکتار
برآورد نمودند .اگرچه قرق در نتايج يافتههای Hassannejad
و همکاران ( )5314تأثير معنيداری را از لحاظ آماری در
ترسيب کربن کل نشان نداد ،اما ذخيره کربن خاکي مناطق
قرق نسبت به شاهد افزايشي برابر  11/2تن کربن را در
هکتار نشان داد Dianati Tilaki .و همکاران ( )5313در
عمليات مورد ارزيابي در استان خراسان شمالي نشان دادند
که  31درصد کربن ترسيب شده در خاک ذخيره شده است.
اگرچه دادههای قابل استنادی برای توصيه اين شيوه مديريتي
در مناطق مطالعاتي در استانهای کرمان و اصفهان در
دسترس نيست ،ولي به دليل تشابه اقليمي و فيزيکي
حوزههای مطالعه شده در استانهای مرکزی و خراسان
رضوی با اين مناطق ،انتظار روند تأثير مشابه عمليات قرق در
کليه مناطق مطالعه شده در اين گروه دور از انتظار نخواهد
بود .پر واضح است که اعمال عمليات مرتعکاری در اين
عرصهها روند احياء را سرعت ميبخشد و بديهي است که
ظرفيت ترسيب کربن را در آنها ارتقاء ميدهد .با اين حال،
اعمال اين عمليات بدون مديريت بهرهبرداری و اعمال قرق
چندان مؤثر واقع نخواهد شد .بنابراين ،عامل اصلي تهديد
کننده پايداری ذخاير کربن در اين مناطق فشار بهرهبرداری
است .به ديگر معني ،اکوسيستمهای خاکي اين مناطق شکننده
بوده و به فشار بهرهبرداری و بهويژه چرای دام واکنش شديد
نشان داده و بهطور مشخص ذخاير کربني اراضي را تخريب
ميکند .نکته حائز اهميت از ميان نتايج اين پژوهش آن است
که تقريباً تمام مناطق اقليمي کشور در فرايند ترسيب و
انبارش کربن خاک ،سهم بسيار باال و کليدی دارد .اين سهم از
اين نظر مهم است که دوره بازگشت کربن به اتمسفر را
طوالنيتر مينمايد .ضمن آنکه نقش کليدی در باروری خاک
ايفا خواهد نمود .اين نتايج با نتايج تحقيق  Dianati Tilakiو
همکاران ( )5313همخواني داشت .همچنين نتايج Gholami
و همکاران ( )5314نشان داد که در کشت ورک و آتريپلکس
بهترتيب  30و  01درصد از کربن ترسيبشده در خاک ذخيره
شده بود .نتايج تحقيق  Mahmoudiو همکاران ( )5313نيز
نشان داد که در عمليات بيولوژيک کشت يونجه ديم حدود
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 33درصد کربن ترسيبشده در خاک ذخيره شده بود.
 Joneidiو همکاران ( )5313نشان دادند که در عمليات
بيولوژيک آبخيزداری خاک ،زيستتوده و الشبرگ بهترتيب
 15/3 ،01و  3/31درصد کربن ترسيبشده را در خود جای
ميدادند .همچنين بر اساس نتايج اين پژوهش مرتعکاری
ديمزارهای کمبازده و تغيير کاربری آنها و ممانعت از شخم و
شيار در اين عرصهها ،ميتواند ظرفيت خوبي را در راستای
ترسيب کربن در منابع خاک در اين عرصهها ايجاد نمايد .اين
عمليات مديريتي ،بهعنوان گزينه دوم مديريتي برای ترسيب
کربن در اين مناطق پيشنهاد ميشود .تغييرات کاربری معموالً
باعث کاهش کربن آلي خاک ،غلظت عناصر غذايي و تخريب
ساختمان خاک ميشود ( .)Emadi et al., 2009اين تغيير
کاربریها معموالً با عمليات شخم همراه است .اين عمليات
ساختمان خاک را بههم ميريزد و اکسيداسيون کربن آلي
خاک را با افزايش هوادهي تشديد ميکند .نتايج مشابهي
بهوسيله ميرطالبي ( )1333در کوير ميقان اراک بهدست آمد
که نشان داد تغييرکاربری مرتع تحت چرا به ديمزار باعث
کاهش  14درصدی ذخيره کربن کل شده بود .بهطور کلي در
مناطق با اقليم خشکتر ظرفيت ترسيب کربن تقليل يافته بود،
دليل اين امر مرتبط با کاهش ظرفيت ذخيره کربني خاک بود.
شرايط اقليمي در اين مناطق چندان اجازه نميدهد که
عمليات بيولوژيکي مانند کاشت گراسها و زيستتوده قابل
مالحظهای توليد کند .از سوی ديگر خاک اين مناطق نيز
سبک بوده و شرايط الزم برای تشکيل کمپلکسهای رس و
هوموس و در نتيجه افزايش زمان بازگشت کربن در چرخه
کربن وجود ندارد.
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Abstract
This research was conducted to evaluate the potential of different rangeland planting
practices for carbon sequestration in various climatic and geographical regions of the country.
For this purpose, the key sites of rangeland planting practices were selected in the Lorestan,
Fars, Kermanshah, Khorasan Razavi, Mazandaran, Kordestan, Kerman, Markazi, and Esfahan.
Then, the characteristics of the sites selected were recorded and sampling of soil, aerial biomass,
and root was performed in a random-systematic manner. The results showed that rangeland
planting practices in the semi-arid forests of central Zagros slopes had the highest carbon
sequestration capacity. The seeding and pit-seeding of perennial legumes and grasses such as
festuca, alfalfa, sainfoin and onobrichis could sequester up to 17.4 to 80 tons of carbon per
hectare. The contribution of soil in carbon sequestration was at least 93 percent of the total
carbon stock of the study area. Rangeland planting practices together with exclosure caused to
increased carbon sequestration up to two times. In these areas, pit-seeding was more successful
than the other practices. In the Hyrcanian regions, the seeding of perennial legumes and grasses
could sequester 18 tons carbon, ranked second after range planting practices in the central
Zagros slopes. Rangeland planting practices in arid and semi-arid areas of the central and the
eastern part of the country showed little effect on increasing the carbon sequestration capacity
compared to other areas mentioned above. The highest carbon sequestration was recorded to be
5.63 and 6.51 tons carbon per hectare for the exclosure rangelands in Kardeh and Shamsabad
watershed, respectively. Land use change from dry farming to rangeland in Kardeh watershed
resulted in carbon sequestration of 4.7 tons per hectare.
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