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چکیده
خود بستگی زیادي به نوبهدر ترسیب کربن اتمسفري دارند که بهايدلیل وسعت زیاد و تنوع پوشش گیاهی نقش ارزندهمراتع به

شش سایت مرتعی دري مختلف در ترسیب کربن هابرداريبهرهمنظور بررسی کارایی بهاین پژوهش دارد. برداريبهرهمدیریت چرا و 
شامل مرتع حفاظت شده هابرداريبهره. شددر استان کرمانشاه شامل پاوه، جوانرود، عین الکش، سیاه کمر، ورمنجه و کوه سفید انجام 

ابتدا مشخصات پوشش گیاهی و خاك هر سه ،دیم بود. به این منظورهاي باغبه دادهي(قرق)، مرتع با چراي شدید و مرتع تغییر کاربر
سطح و ریشه، همراه با الشبرگ گیاهی با استفاده از توده هواییتراکم تاج پوشش، وضعیت مرتع و زيتیپ گیاهی،کاربري ازجمله 

متر با سه تکرار به 50در مسیر ترانسکت خطی به طول) منطقهسطح تاج پوشش پایه گیاه غالبمعادل دو برابر(پالت با ابعاد مناسب
کربن ذخیره شده در دو عمق و توده گیاهی و الشبرگ با روش احتراقزيمقدار ترسیب کربن .تصادفی انجام شد- روش سیستماتیک

توده گیاهی آمده نشان داد که بین متغیرهاي زيدستبهنتایج خاك به روش والکلی و بالك انجام شد.مترسانتی40تا 20و 20تا 0
وجود دارد. داريمعنیدرصد، اختالف 5ي مختلف مرتع در سطح هابرداريبهره(تاج پوشش، ریشه و الشبرگ) و ترسیب کربن در 

دیریت قرق و تن در هکتار مربوط به م5/114و 7/4ترتیب توده گیاهی و خاك بهي که بیشترین مقدار ترسیب کربن زيطوربه
که مدیریت قرق و حفاظت عالوه بر افزایش ارزش ناشی از تولید بودتن در هکتار مربوط به چراي شدید 4/53و 3/1کمترین 

مداپیعلوفه و حفاظت منابع خاك و تنوع زیستی داراي ظرفیت باالیی در ترسیب کربن است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که 
شود مراتعی که از لحاظ استعداد اراضی تن در هکتار کربن آلی است که پیشنهاد می8/86دیم، ذخیره هايباغبه تغییر کاربري مراتع

داراي قابلیت بادامکاري هستند، تحت شرایط ویژه به این کاربري تغییر داده شوند.

.توده گیاهیاستان کرمانشاه، ترسیب کربن، مدیریت قرق، زيهاي کلیدي:واژه

مقدمه
دلیل وسعت زیاد و تنوع پوشش گیاهی نقش مراتع به

نوبه خود که بهاي در ترسیب کربن اتمسفري دارندارزنده

Asner(برداري داردبستگی زیادي به مدیریت چرا و بهره et

al., اکسیدکربن جو زمین کاهش ديبر این اساس، . )2004
با استفاده )carbon sequestration(از طریق ترسیب کربن
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گیاهی و حفاظت خاك یکی از رویکردهاي مورد از پوشش
که) نشان دادLal)2002مطالعات توجه در این زمینه است. 

درصد از ذخیره کربنی 18، حدود 1995تا 1980سال از
ت.نامناسب تخریب و تصعید شده اساراضی در اثر مدیریت

مقدار ذخیره کربن آلی خاك رابطه مسقیمی با نحوه استفاده 
و همکاران Feizaکه تحقیقاتطوريبه،منابع زیستگاه دارداز 

) نشان داد که میزان ترسیب کربن آلی خاك رابطه 2008(
مسقیمی با کیفیت مدیریت سه محور خاك، بیوماس و الشبرگ 

Joneidiگیاهی دارد. همچنین  Jafari)2013 در تحقیقی اثر (
ي استان زارهادرمنهعوامل مدیریتی بر توان ترسیب کربن 

این کهنشان داد دست آمده بهنتایج،سمنان را بررسی نمود
کربن را دارند تن 5/25بطور متوسط توان ترسیب زارهادرمنه

تن در هکتار 45تا 10بین برداريبهرهبه شیوه با توجهکه
به تاغ سیاه زارهادرمنهتبدیل که با مدیریت مناسب متغیر بود

رخ داد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد حداکثر ترسیب 
، بیوماس و منجر به ترسیب کربن خاكمدیریت قرق که 

گردید.درصد 01/0و 9/12، 87ترتیب الشبرگ به
عرصهضی بر مبناي استعداد و قابلیت مدیریت ارا

برداريبهرهرسیدن به اهداف ترسیب کربن و در تواندمی
نتایج ي که طوربه،مهم باشدیدار از منابع سرزمین بسیار پا

ترسیب کربن مدیریت و کاربري اراضی بر میزانبررسی 
)، در مراتع حاشیه کویر در Meertalebi)2011توسط 

تع دست امردر کربنذخیره میقان اراك نشان داد که میانگین 
داغقره) وHaloxylon persicum(تاغ زردکاشت

)Nitraria schoberi(5/44ترتیب تحت چرا و دیمزار به ،
تن در هکتار بود که در دیمزار و مرتع 5/21و 25، 4/33

نتایج همچنین داري کمتر است. معنیطوربهتحت چرا 
مدیریتچهارمقایسه در)، Ming)2010و Luپژوهش

مدیریت جنگل دست کاشت، زراعت، شامل برداريبهره
رتع مدر جنوب چین نشان داد که طبیعی و اراضی باغ مرتع 

، ارددکربن آلیترسیب را دربیشترین نقش نه تنها طبیعی 
.شودمینیز بهبود شرایط خاكمنجر به بلکه 

شرایط اکولوژیکی منطقه زاگرس مساعد کشت دیم است 
و این وضعیت منجر به تغییر کاربري اراضی منابع طبیعی به 

دلیل عدم موارد بهدر بسیاري از شود که کشت دیم می
آن تخریب زمین پیامدتناسب میان کاربري و استعداد زمین، 

ازیکی،)Niko)2012و Joneidijafariتحقیقطبقاست.
بهمرتعتبدیلکردستان،استاندرهاکاربريتبدیلرایجترین

موجب تخریباز مرتعبرداريبهرهشیوهاست که این دیمزار
همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، گردیده است. شدید آن 

درصد 40تا 2هاي در شیبدیمزاربهمرتعکاربريتغییر
اتفاق افتاده و نتایج تجزیه آماري نشان داد که رابطه 

وجود خاكآلیکربنکاهشوداري بین افزایش شیبمعنی
در خاكآلیکربنکاهشکه بیشترینيطوربهداشت، 

بادر دیمزارکاهشمترین درصد و ک45با شیب دیمزار
بنابراین مدیریت و کاربري .آمددستبهدرصد 5تا 2شیب

مقدار کربن آلی نقش کلیدي درمتناسب با استعداد زمین،
ترسیب شده در پوشش گیاهی و خاك دارد.

میلیون هکتار 2/1استان کرمانشاه با دارا بودن حدود 
باالیی در زمینه ترسیب کربن دارد، قابلیتمرتعیاراضی 

،کنیبوتهاستان مانند مراتعرویدادهاي مختلف حاکم بر 
هايباغبه زراعت و مراتعتغییر کاربريدام،چراي شدید

سوزي، عواملی هستند که منجر به دیم و در نهایت آتش
تخریب خاك، پوشش گیاهی، هدررفت آب، فرسایش و 

محدوده پژوهش دراین ت. شده اسمراتعزیستگاهتخریب 
مدیریت ثیر أتبا هدف بررسیاستان کرمانشاه ییالقی مراتع 

متداول مراتع بر مقدار ترسیب کربن، يهابرداريبهرهو 
.شدانجام تغییرات کمی و کیفی خاك و پوشش گیاهی مراتع 

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

. این شدمانشاه انجام استان کریاین تحقیق در مراتع ییالق
در میانه ضلع غربی مساحت، کیلومترمربع 24623استان با

15درجه و 35دقیقه تا 36درجه و 32کشور و در محدوده 
30درجه و 48دقیقه تا 24درجه و 45دقیقه عرض شمالی و 

منظور انجام به.)1(شکل دقیقه طول شرقی قرار گرفته است
که داراي متوسط منطقه از مراتع ییالقیششاین تحقیق 

و گونه مرتعی غالب گون مترمیلی470بارندگی ساالنه بیش از 
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)Astragalus gossypinus وAstragalus parrowianus ( شکل شدانتخابمدیریتبا شرایط یکسانبودند)1(.

در سطح استان کرمانشاهگیرينمونهشده براي پراکنش مناطق انتخاب-1شکل

در عرصه هریک از این مراتع سه شیوه مدیریت و 
، مرتع تحت قرق و حفاظت شدهمرتع مرتع یعنی برداريبهره

مراتع تغییر کاربري ) ومناطق(چراي متداولچراي شدید 
سال در کنار یکدیگر 10به مدت دیمهايباغیافته به 

.  استاعمال شده 
گیري درصد تاج اندازه: پوشش گیاهیبردارينمونه

هاي مدیریتموجود درگیاهانپوشش، تراکم و میزان تولید 
متر با سه50طول هاز ترانسکت خطی (ببا استفادهمختلف

رویشی گیاهان غالب شکل تکرار) و سطح پالت (براساس 
و ) گیرياندازه) با شکل مربع (براي سادگی بردارينمونهمنطقه 

در کنار )روش آماري برآورد حجم نمونه(مناسبتعداد پالت 
توده مقدار تولید زيانجام شد.خاكحفر شدههايچاله

روش ي مختلف گیاهی با روش قطع و توزین (هاگونههوایی 
تعیین منظورهمچنین بهانجام شد.)گیري مضاعفنمونه
براساس . خارج شداز خاك کامل طوربهریشه، گیاهتودهزي

هاي اندامتودهزيوزن ده پایه از هر گونه گیاهی رابطه بین
. با در نظر گرفتن این آمددستبهگیاه هوایی و زیرزمینی 

زیرزمینی تودهزيهوایی مقدارتودهزيمبناي برنسبت 
مراتع تغییر برآورد گردید.منطقهي مورد بررسی در هر هاگونه

هاي درختیپایهبا توجه به فواصل منظمباغکاربري یافته به
که معرف ) دو پایه درخت ها(شش متر فاصله بین پایه

از همراه با ریشهکاملطوربهمیانگین زیتوده درختان بود، 
و ریشه اندام هوایی زیتودهد و مقدار گردیخاك خارج 

با ترازوي هانمونهاین منظور ابتدا وزن تر محاسبه شد. به
آمد و پس از خشک شدن در آون دوباره دستبهدقیق 

هکتار مبناي برآورد پالت به بردر نهایت توزین گردید و 
گیري پوشش گیاهیاندازههمچنیند.شتعمیم داده 

باشند و فصلی میگیاهان یکسالهکه دیم هاي باغزیراشکوب 
انجام شد.گذاري در طول ترانسکت خطی روش پالتبه

کربن آلی : الشبرگوتعیین ترسیب کربن پوشش گیاهی
Abdi(آمددستبهگیاه با روش احتراق  et al., 2008;

Birdsey, هاي گرمی از اندام10نمونه 5که طوري، به)1992
صورت آسیاب شده در ابعاد ههوایی، زیرزمینی و الشبرگ (ب

درجه 450ساعت در دماي 24مدتبه) مترمیلیدو
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جا مانده از سوختن بهسانتیگراد قرار گرفت. خاکستر
وزن قبل از احتراق نمونه تفاوت قدارمودشتوزین گیاهان

ماده آلی نمونه است. برابرجا مانده،در کوره با خاکستر به
درصد ماده آلی برابر کربن 50دهد که ها نشان میبررسی

Ritson(ه استموجود در گیا & Sochacki, 2003(.
0عمقدوازخاكبردارينمونه: خاكبردارينمونه-

پارامترهاي گیرياندازهبراي،مترسانتی40تا 20و 20تا
کربن آلی خاك (به روش والکلی و بالك)، آهک (به روش 

و متر)تیتراسیون با سود یک نرمال)، بافت (به روش هیدرو
د. انجام شآزمایشگاه گل اشباع) دردرصد اشباع (در 

پارامترهاي با داشتن: کربن آلی خاكذخیره تعیین -
آید.) کربن آلی در واحد سطح بدست می1رابطه (

Cs= 10000×%SOC×Bd×d 1(رابطه  (
)Cs وزن کربن آلی خاك در واحد سطح (در این =(

).استرابطه واحد سطح هکتار 
SOCدرصد کربن آلی خاك =

dق خاك مورد نظر بر حسب متر= عم
Bd به روش سیلندر (= وزن مخصوص ظاهري

)بردارينمونه
هاي پوشش گیاهی و خاك در دادهارزیابی و تحلیل 

با روش آماري، )19(نسخه SPSSافزار آماري محیط نرم
. انجام شدضریب همبستگی پیرسونها و مقایسه میانگین

نتایج
آمده از وضعیت پوشش گیاهی، تولید دستبهنتایج 

توده هوایی و ریشه مراتع تحت مدیریت قرق و حفاظت زي
ارائه شده است. نتیجه ارزیابی مراتع حفاظت 1در جدول 

دهد که گونه غالب گیاهی در این مراتع گون شده نشان می
تري نسبت به ي شرایط مناسبااوه و کوه سفید دارپاست و 

این توده هواییي که مقدار زيطوربه،سایر مناطق دارد
مناطق بیش از شش تن در هکتار است.  

ساله10تحت مدیریت قرق و حفاظت یمراتع ییالقنتایج ارزیابی پوشش گیاهی -1جدول 

نام منطقه
بارشمتوسط 

ساالنه
)mm(

مرتعوضعیت )%(پوشش گیاهیتیپ گیاهی
هواییتودهزي

(kg/ha)

ریشهتودهزي
(kg/ha)

4/60664/5289خوب700As pa-Pr fr55پاوه

3/50394/4734متوسط650As pa-Pr fr59ورمنجه

7/43204/3344متوسط500As go-Fe ov51سیاه کمر

9/59080/4492متوسط650As pa-Fe ov65جوانرود

7/55717/4041متوسط500As go-Fe ov62لکشاعین

7/60646/4993متوسط500As pa-Pr fr63کوه سفید

همچنین در مراتع شاهد که تحت چراي شدید (متداول 
گیاهان کالس دو و سه جایگزین در مراتع) قرار دارند 

که دهد مشاهدات نشان میو ي مرغوب شده است هاگونه

جایگزینی مراتع تحت چراي شدید داراي وضعیت فقیر با 
Poaمانندگونه مهاجم bulbosa ،Salvia multicaulis ،

Centaurea virgata ،Noaea mucronata ،Euphorbia
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aellenii ،Eryngium thyrsoideum ،Lactuca

orientalisوDaphne mucronata مرغوب يهاگونهبا
PrangusوFerula ovina(کما و جاشیرمانند

ferulacea( است.شده
گیاهی و الشبرگ در پوشش نتایج ارزیابی 2در جدول 

دیم ارائه شده است. این هاي باغمدیریت قرق، چراي شدید و 
دهد که بیشترین عملکرد ترسیب کربن پوشش جدول نشان می

کیلوگرم در هکتار) است و 9/4629گیاهی در مدیریت قرق (
کمترین عملکرد پوشش گیاهی مدیریت تغییر کاربري مرتع به 

. اختصاص داردکیلوگرم در هکتار) 4/1434دیم (هاي باغ

استان کرمانشاهییالقی مورد پژوهش مراتعدري مختلفهابرداريبهرهگیاهی و الشبرگ در نتایج ارزیابی پوشش -2جدول 

هامدیریت
هوایی تودهزي

مرتع
(kg/ha)

کربن آلی 
هواییتودهزي

(kg/ha)

ریشهتودهزي
(kg/ha)

کربن آلی 
ریشهتودهزي

(kg/ha)

وزن الشبرگ
(kg/ha)

کربن آلی 
الشبرگ
(kg/ha)

کل کربن آلی 
گیاهتوده زي

(kg/ha)

3/54958/25436/44821/20867/2882/1249/4629قرق

7/47050/21783/23512/18104/1441/622/3988چراي شدید

2/15642/7353/14722/6995/2474/1064/1434دیمهاي باغ

هايویژگیضریب همبستگی پیرسون میان 3جدول 
دهد که شان میو الشبرگ را نریشه، هواییتوده مختلف زي

و مقدار ترسیب آنهامیان01/0یک رابطه قوي در سطح 
تودهزيي که با افزایش یا کاهش طوربه،کربن وجود دارد

افزایش تحت یک رابطه مستقیم پارامترهاهوایی مقدار سایر

ي مختلف هابرداريبهرهیابد. مقدار الشبرگ در یا کاهش می
ه گیاکربن و ریشه، هواییتوده زيداري با مقدار رابطه معنی

ي که رابطه مستقیمی بین مقدار الشبرگ و طوربه،دارد
.شودمشاهده میهابرداريبهرهترسیب کربن در 

قی استان کرمانشاهمراتع ییالمختلفي هابرداريبهرهدر و الشبرگپوشش گیاهیتوده ضریب همبستگی پیرسون صفات مختلف زي-3جدول 

ترسیب کربنصفات
ترسیب کربنوده ریشهتيزتوده هواییزي

کل ترسیبالشبرگزي توده ریشه
کربن گیاه

98/0هواییتوده زي **89/0 **95/0 **56/0 *90/0 **

89/0توده هواییکربن زي **95/0 **56/0 *90/0 **

89/0توده ریشهزي **71/0 **90/0 **

64/0توده ریشهکربن زي **90/0 **

60/0الشبرگ **

05/0دار در سطح رابطه معنی:*01/0دار در سطح رابطه معنی:**
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دهد که بیشترین مقدار کربن نشان می4هاي جدول داده
و همچنین مدیریت قرق ،ذخیره شده در خاك سطحی است

تن در هکتار کربن آلی در خاك 05/72با ذخیرهحفاظت 
باالترین عملکرد را دارد. 

توده گیاه و الشبرگ با مقدار مقایسه ترسیب کربن در زي

5هاي خاك سطحی و زیرین در جدول کربن در الیهذخیره 
دهد که بیشترین مقدار هاي این جدول نشان میآمده است. داده

طوري که در هاي مختلف در خاك است. بهکربن در مدیریت
درصد کربن در خاك دخیره شده است 96عملیات قرق حدود 

شود.و تنها چهار درصد در گیاه و الشبرگ ترسیب می

)مترسانتی40-20و 20-0(عمق مورد پژوهش ییالقی مراتع مختلف ايهذخیره شده در خاك مدیریتمتوسط کربن-4جدول 

مختلفهايمدیریت
)t/ha(مقدار ترسیب کربن آلی خاكدرصد کربن آلی خاك

0-20)cm(20-40)cm(0-20)cm(20-40)cm(

33/372/105/7243/42قرقعملیات 

15/110/160/2685/26چراي شدید

26/255/126/4897/36دیمهايباغ

ییالقی مورد پژوهش استان کرمانشاهمراتع کربن در عملکرد ذخیرهخاك و الشبرگ و گیاهی، توده زيمتوسط کل تولید -5جدول 

کل ذخیره کربن در 
(to/ha)خاك و گیاه 

(to/ha)خاكکربنذخیره 
(to/ha)ترسیب کربن 

يهابرداريبهره
مختلف

زیرین
)20-40cm(

سطحی
)0-20cm(

الشبرك گیاهیپوشش 

23/119 43/42 05/72 12/0 63/4 عملیات قرق

50/57 85/26 6/26 06/0 99/3 چراي شدید

77/86 97/36 26/48 11/0 43/1 دیمهايباغ

خصوصیات خاك در یکطرفه تجزیه واریانس جدول
، دهدنشان میخاك مترسانتی40تا 20و 20تا 0عمق

کربن آلی خاك در میان ي داررابطه معنی
مختلف وجود دارد. یعنی مقدار کربن يهابرداريبهره

کند. تغییر میمرتعمدیریتشیوه ثیر أتآلی تحت 
نشان داد ) 6(جدول ضریب همبستگی پیرسون همچنین 

و مستقیمی بین مقدار دارمعنیرابطه 01/0که در سطح 

خاك وجود ذخیره کربن ترسیب کربن گیاه، الشبرگ و
والشبرگ رابطه مستقیمی میان ي که طوربه،دارد
شود که با دیده میخاك با ذخیره کربن توده گیاهی زي

توده گیاه مقدار ذخیره یا زيافزایش یا کاهش الشبرگ
توده گیاهی زيد. یابیا کاهش میفزایش کربن خاك نیز ا

مختلف عامل اصلی تعیین میزان ي هابرداريبهرهدر 
الشبرگ و ذخیره کربن آلی خاك است. 
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ییالقی استان کرمانشاهمراتع مختلف ي هابرداريبهرهدر ضریب همبستگی پیرسون میان ترسیب کربن گیاه، الشبرگ و خاك-6جدول

ذخیره کربن خاكالشبرگتودهزي

621/0کربن گیاه  تودهزي **851/0 **

004/0000/0

78/0الشبرگتودهزي **

000/0
01/0دار در سطح رابطه معنی: **

بحث
است که سامانه مدیریتی نتایج این پژوهش بیانگر آن 

کاري، حفاظت ییالقی استان (شدت چرا، بادامتع احاکم بر مر
بر کمیت ذخیره و ترسیب کربن در داريمعنیثیر أتو قرق) 
ریزي مشخصه بارز این سامانه چراي شدید و برنامه.آن دارد

پوشش ذخیره کربن در هم در داراین رابطه معنی. نشده است
نتایج بیشتراین نتایج با مشاهده شد.گیاهی و هم در خاك

)، نشان 2010(و همکاران DianatiTilakiمشابه ازجمله
بین قرق مرتع و میزان ترسیب کربن داريمعنیرابطه که داد 

Kathryn)، 2008و همکاران (Abdiهمچنین دارد. وجود

Krishnayyaو Dinakaranو) 2007ن (و همکارا

تراکمن آلی خاك با کربذخیرهبین، به رابطه مثبت )2008(
نتایج این اند. تأکید کردهتوده پوشش گیاهیزيمقدارو

ترسیب کربن راقدنشان داد که متوسط متحقیق همچنین 
کیلوگرم در 3928چراي شدیدمدیریت یگیاهپوشش

کیلوگرم 4630(مدیریت قرقکه در مقایسه با هکتار است 
کیلوگرم در هکتار را 702کاهشی در حدود ) در هکتار
گزارش ) 2007و همکاران (Liuراستا در این .دهدنشان می

کیلوگرم 5/16النه ساکه مراتع تحت چراي شدید دام کردند
عامل این ن امحقق.خواهند داشتکربن آلی افت در هکتار
،تحت چراي شدیدالشبرگ سطح مراتعکممقدارکاهش را 

همچنین .دانندمیکربن آلی خاكکننده مینأمنابع تعنوانبه
الشبرگ یکی از که) نشان داد Baladok)2000حقیقات ت

ومطالعات. کربن آلی خاك استمین أتمنابع اصلی 

تواندمیمتعادلچرايتحتمراتعکهدهدمینشانهابررسی
وSchuman. دهدافزایشرامرتعکربنترسیبظرفیت

مناسبمدیریتاعمالباکهدادندنشان،)2002(همکاران
300تا100مرتعکربنذخیرهمقدارمرتع،دردامچراي

.استداشتهافزایشسالدرهکتاردرکیلوگرم
دهد که مقصد نهایی کربن نتایج این تحقیق نشان می

ي که در مدیریت قرق حدود طوربه.ترسیب شده خاك است
است و تنها چهار ذخیره شده در خاكدرصد کربن 96

مطالعات گیاه و الشبرگ قرار دارد.اندام در کربن درصد 
DianatiTilaki) قرقتحت عنوان تأثیر)2010و همکاران

مراتعدرگیاهیتودهزيوخاكکربنترسیبمیزانبر
درصد 97که دشمالی نشان داخراسانخشک استاننیمه

قرق در خاك تحت مدیریتکربن ترسیب شده در مراتع
بررسی نتایج نشان داد که عمده کربن ذخیره شده است.

و با جذب و ذخیره شده در الیه سطحی خاك قرار دارد
یابد،افزایش عمق خاك مقدار ذخیره کربن کاهش می

درصد کل کربن در 60ي که در مدیریت قرق بیش ازطوربه
در نتیجه مشابه الیه سطحی خاك ذخیره شده است. 

JoneidiJafari)2013 ي زارهادرمنه) در مطالعات خود در
داريمعنیرابطه 01/0استان سمنان نشان داد که در سطح 

،میان مقدار ذخیره کربن آلی و عمق خاك وجود دارد
ي که با افزایش عمق خاك مقدار ذخیره کربن کاهش طوربه

تحقیقات با) 2013(و همکارانWoomerنین چهمبابد. می
اند کهآوردهدستبهنتایج مشابهی کشور سنگالخود در 
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20تا 0الیه سطحی خاك (درترسیب شده مقدار کربن 
و مناطق زاربوتهاراضی گراسلند، تیمارچهار) درمترسانتی

است.شدهکربن آلی ترسیب کل درصد 60برابرجنگلی 
ارزش کربن ترسیبی در اثر بهینه ،از نظر ارزش اقتصادي

این چراي دام از نتایج برداريبهرهسازي سامانه مدیریت 
Lalمطالعه پژوهش قابل محاسبه و کمی سازي است. 

دهد که ارزش کربن در باروري خاك و ) نشان می2008(
دالر 200برابرتولید، بدون احتساب اثرات زیست محیطی، 

این کمیت را مبناي . حال اگر استبه ازاي هر تن کربن 
اري کربن ترسیبی در مراتع ییالقی استان در اثر ذگارزش

قرار دهیم،برداريبهرهاعمال بهینه سازي مدیریت چرا و 
، چراي قرقمدیریتدر ذخیره شده ارزش اقتصادي کربن 

و11488، 23822ترتیب برابر با دیم بههايباغوشدید 
از حکایتکه این وضعیت استدالر در هکتار 17354

حفاظت از پوشش گیاهی منابع طبیعیارزش اقتصادي 
این که شایان توجه است . هاستسایر کاربرينسبت به 

یک هاي اقتصاديکنار سایر مزیتدرارزش اقتصادي
هاي اقتصادي در سایر مزیتهمراه باارزش افزوده است و 

زیست، ارتقاء باروري خاك و غیره تولید، حفظ محیط
هزار دالر ارزش افزوده 23رقم حدود گردد. مطرح تواندمی

مرتع در یک بازه زمانی مناسب ناشی از قرق و مدیریت 
هزار دالر بازده 3/2ساالنهمیزانساله معرف 10حدود 

همچنین مراتعی که از .اقتصادي ناشی از ترسیب کربن است
کاري هستند، با ابلیت بادامداراي قلحاظ استعداد اراضی 
تن کربن 8/86عالوه بر ذخیره توانندکشت این محصول می

نقش مفیدي در ارتقاء معیشتدر هکتار، با تولید محصول 
داشته باشند.انننشیحوزه
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Abstract
Due to the vast area and biodiversity, rangelands contribute to carbon sequestration,

depending on grazing management and utilization. This research was conducted on six
rangeland sites including Paveh, Ravansar, Javanrood, Einelcosh, Siahkamar, Varmenjeh, and
Koohsefid in Kermanshah Province. There utilization types were included as exclosure, heavy
grazing, and land use change from rangeland to rainfed orchard. The objective was to evaluate
carbon sequestration capacity through different rangeland utilization. The plant biomass
sampling including  canopy cover and plant root as well as plant litter were carried out in the
field along three transects of 50 m using plots. Soil sampling was also done in 0-20 and 20-40
cm soil depths. Plant organic carbon was determined by flame method and SOC was measured
by the Walkley and Black method. The results explored that plant biomass variation through
different land-use practices and utilization is significantly attributed to carbon sequestration, so
that the highest level of carbon stock for plant biomass (4.7 tha-1) and soil (114.5 tha-1) was
obtained in the exclosure site, while heavy grazing caused the lowest value of organic carbon in
both plant biomass (1.3 tha-1) and soil (53.4 tha-1). In addition, the land use change from
rangeland to rain-fed orchard led to 86.8 tha-1 organic carbon storage in both soil and plant
biomass.

Keywords: Kermanshah Province, carbon sequestration, plant biomass, exclosure
management.


