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بررسی عملکرد بندهاي کنترل سیل در ذخیره کربن آلی الیه زیرسطحی خاك در استان 
 کرمانشاه

 5محمودرضا طباطبایی، 4محمود عرب خدري، 3یحیی پرویزي، 2مسیب حشمتی، 1محمد قیطوري *

  کرمانشاه، استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداري، و خاك حفاظت تحقیقات بخش استادیار -1
 .ایران کرمانشاه، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

  کرمانشاه، استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداري، و خاك حفاظت تحقیقات دانشیار بخش -2
 ایران. کرمانشاه، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

  کرمانشاه، استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداري، و خاك حفاظت تحقیقات دانشیار بخش -3
 ایران. کرمانشاه، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 ایران. ،تهران کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان آبخیزداري، و خاك حفاظت دانشیار پژوهشکده  -4
 ایران. ،تهران کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان آبخیزداري، و خاك حفاظت استادیار پژوهشکده  -5

 
 

 چکیده:
هاي اي در جو دارد. با اعمال روشمدیریت اراضی و تغییرات کاربري نقش مهمی در تدوین استراتژي کلی براي کاهش گازهاي گلخانه

دف از این تحقیق بررسی هاي و بهبود شرایط زیستی فراهم کرد. توان تأثیرات قابل توجهی در کاهش گازهاي گلخانهمدیریتی مناسب می
هاي آبخیز استان کرمانشاه در حوزهالیه زیرقشري خاك بر ترسیب کربن  گیر)(بندهاي کوچک رسوب هاي مکانیکیهعملیات ساز اثرگزاري

متر) سانتی 40-20زیرسطحی (. مشخصات خاك هستندچین گیر در استان کرمانشاه از نوع گابیونی و خشکه. سدهاي کوچک رسوباست
 پیمایش با چراي شدید و مدیریت قرق)مراتع تحت و شاهد آن ( چین و گابیونیخشکه گیربندهاي کوچک رسوبمناطق تحت عملیات 
 40تا  20( سطحیزیربرداري خاك از نمونه .شدگیري اندازهکنگاور  آبادجوانرود، قروتک گیالنغرب و حاجی ،میدانی در سه منطقه

تیتراسیون با سود یک نرمال)، اسیدیته (گل اشباع)، هدایت روش روش هیدرومتر)، آهک (بهبافت خاك (به براي تعیین )مترسانتی
آمده نشان داد کربن آلی ترسیب شده در  دستبهیج نتا برداشت شد.روش والکلی و بالك) الکتریکی (گل اشباع) و کربن آلی خاك (به

و  استدار اختالف معنی 05/0در سطح تجزیه واریانس یکطرفه جدول به با توجه  ،هادر داخل آبراهه گیربندهاي کوچک رسوبعملیات 
 آمدپی آمد که دستبهتن در هکتار 12/19 معادل چین و گابیونیخشکه گیربندهاي کوچک رسوبناشی از احداث کربن  ذخیرهمقدار 
که  دارد پایینیعملکرد  (چراي شدید و مدیریت قرق)تیمارهاي شاهد در مقایسه با  است و (سراب) آوري رسوبات باالدست بندجمع

(کربن  آلی ماده زهکشی خوب یا شسته شدن خاك و خروج مواد آلی از رسوبات پشت بندهاي کوچک در آبراهه منجر به افتناشی از 
  این رسوبات شده است. ذخیره شده در خاكآلی) 
 

 چین و گابیونیخشکهگیر رسوب؛ عملیات مکانیکی؛ قروتک گیالنغرب ؛گیردهاي کوچک رسوببن ترسیب کربن؛واژه هاي کلیدي: 
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 مقدمه 
هاي و مراتع، فعالیت هاتغییرکاربري اراضی، تخریب جنگلمشکالت حادي در زمینه برداري از منابع زیستی، بهرهمناسب در نامدیریت 

 و گازهاياکسیدکربن افزایش دي مشکالتآمد این . پیه استکردایجاد صنعتی، تولید انواع ضایعات شیمیایی و آلودگی منابع آب و خاك 
و عامل آسیب  پایدار توسعه تهدید مهمترین عنوانبه شده است. این شرایط سالیان اخیر در اقلیم اي و در نهایت ایجاد پدیده تغییرگلخانه

کربن بعد از انقالب اکسیدغلظت دي .است اقتصادي هايفعالیت غذایی و امنیت انسان، سالمت زیست، محیط منابع طبیعی، رسیدن به
درصد افزایش یافته  30میزان هاي اخیر بهدر سال افزایش یافت که غلظت این گاز در سال ppm 5/1با سرعت  ppm  360صنعتی تا 

و  Houghton؛  IPCC2007,(شود می ) فراهمppm 450آستانه مرز بحرانی (با این روند افزایشی شرایط براي رسیدن به واست 
 و آب تغییر کنوانسیون عنوان تحت ايهمعاهد ریو اجالس در 1994ها در این زمینه موجب شد که در سال نگرانی). 1996همکاران، 

تعهدات  تقویت براي سال چند گذشت از د. پسوش االجرامعاهده الزم از تاریخ جهان برسد که کشور 154 امضاء د و بهشومطرح  هوا
 2004 سال در که شد، آماده کشورهاي عضو مضاءي ابرا 1997 سال در کیوتوپروتکل عنوان تحت پروتکلی یافته توسعه کشورهاي

 تا 2008 هايسال طی ايگلخانه گازهاي انتشار کاهش به ملزم توسعه یافته کشورهاي پروتکل این شدن االجرا الزم ا. بدوش اجرایی
 هاي امضاء کننده این پروتکل استایران نیز جزء کشور اسالمی جمهوري کشور. شدند 1990 سال به درصد نسبت 2/5میزانبه 2012

در  .است کشور در انرژي پایین وريبهره گرنمایان که جهان در رتبه یازدهم قرار دارد، در اکسیدکربندي گاز کننده لحاظ تولیده بهک
هاي پاك (نور خورشید، باد و آب) در بیشتر کشورهاي انرژيسوخت فسیلی بهدلیل غیراقتصادي بودن تغییر منابع انرژي از شرایط فعلی به

هاي اکسیدکربن جو زمین را باید در بخشکرده است. بنابراین راهکار کاهش دينتوسعه یافته و در حال توسعه، شکل اجرایی پیدا 
 شش گیاهی جستجوکرد.) با استفاده از پوCarbon Sequestrationغیرانرژي، مانند سیاست ترسیب کربن (

میلیارد هکتار مرتع در سطح جهان وجود دارد که با  133/2، بیش از )2001بار و کشاورزي (فائو، وبراساس آمار سازمان جهانی خوار
میلیارد هکتار) معادل  دو هاي تجاري (حدودهمچنین دوسوم جنگل میلیارد هکتار) و 366/1هاي غیرتولیدي (احتساب سطح جنگل

هاي مرتعی ارائه گیرد. در ایران آمار متفاوتی براي سطح چراگاهمیلیارد هکتار است که در دنیا مورد استفاده چراي دام قرار می 499/5
دفتر فنی مهندسی و  وسیلهبهکه  )1384اوایل سال ( پوشش گیاهی کشور مطالعات جدیدشده است، که آخرین گزارش مربوط به

میلیون هکتار  83هاي شمالی حدود استثناء استان، وسعت مراتع کشور بهانجام شده است مراتع و آبخیزداري ها ومطالعات سازمان جنگل
دهد که مراتع در کشور رسد. این آمار همچنین نشان میمیلیون هکتار می 2/86هاي شمالی این رقم به ه که با احتساب استانشدبرآورد 

 وسیلهبهاستان کرمانشاه که  طبیعیمنابع. براساس جدیدترین آمار مربوط به اراضی دارندو همچنین جهان بیشترین سطح کاربري را 
هکتار برآورد  500000و  1188400ترتیب هباستان جنگل  و منتشر شده است، سطح مرتع 1384ها و مراتع در سال سازمان جنگل

  که پتانسیل باالیی در ترسیب کربن دارد. استشده 
هاي اي در جو دارد. با اعمال روشنقش مهمی در تدوین استراتژي کلی براي کاهش گازهاي گلخانه کاربرياراضی و تغییرات مدیریت 

ها ازجمله این روش د.کراي و بهبود شرایط زیستی فراهم توان تأثیرات قابل توجهی در کاهش گازهاي گلخانهمدیریتی مناسب می
سطح گسترده آن در کشور نقش بیشتري بر ترسیب کربن دارد. همچنین حفاظت از است که با توجه به طبیعیمنابعمدیریت صحیح 

باشد، چرا که عالوه بر تامین نیازهاي اساسی،  طبیعیمنابعتواند نگرشی نو و سیستمی به حفاظت از اراضی از دیدگاه ترسیب کربن می
. با مدیریت باشدتوسعه پایدار  برايراهی به در نهایت دستیابی  کاري موثر براي کاهش آلودگی هوا و بحران تغییر اقلیم واند راهتومی

توان در راستاي افزایش ترسیب کربن، مانع تخریب برداري بهینه از آن، میدر جهت افزایش پوشش گیاهی و بهره طبیعیمنابعصحیح 
با کیفیت مدیریت سه محور  آلی خاك رابطه مسقیمیکربن ذخیره قداردر این راستا، مپوشش گیاهی، فرسایش خاك و هرز آب شد. 

ستان کرمانشاه با دارا بودن حدود ا ).Ritchie، 2000و   McCartyو 2008و همکاران،  Feizaو الشبرگ گیاهی دارد ( تودهزيخاك، 
زمینه ترسیب کربن دارد، رویدادهایی مانند جنگل تراشی، چراي شدید دام،  پتانسیل باالیی در طبیعیمنابعمیلیون هکتار اراضی  1/7

تغییر کاربري جنگل و مرتع به زراعت و باغات دیم و در نهایت آتش سوزي، عواملی هستند که منجر به تخریب خاك، پوشش گیاهی، 
کربن الیه زیرقشري  ذخیره بر مقدارکانیکی هدر رفت آب، فرسایش و تخریب اراضی استان شده است. در این تحقیق تاثیر عملیات م

تعیین در این الیه و تاثیر گزینه عملیات مکانیکی بر ترسیب کربن  داده استهاي آبخیز استان کرمانشاه مورد بررسی قرار حوزه خاك در
 .شده است
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 هامواد و روش
 موقعیت و مشخصات استان کرمانشاه:  -

  انجام شده است.  1و پراکنش شکل  2با مشخصات جدول استان کرمانشاه  ییالقی این تحقیق در مراتع

 
 موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه در سطح کشور  -1شکل 

 
 آوري شده به انتخاب مناسب و دقیق محلهاي جمعبرداري است چرا که ارزش دادهیکی از مراحل مهم تحقیق انتخاب محل نمونه

اي انتخاب شد که معرف تغییرات و نوسانات منطقه ،گیاهیخاك و پوشش میدانیبرداري برداري بستگی دارد. بنابر این براي دادهنمونه
باشد.  عملیاتکل  معرفبرداري طوري که محل انتخاب شده براي دادهبه بوده،آبخیزداري  ییکمکانگیاهی در عملیات خاك و پوشش

آوري شده در عملیات ها جمعدادههاي توپوگرافی و پیمایش میدانی انتخاب شد و تمامیهاي هوایی، نقشهکسوسیله عهاین محل ب
خاك، همچنین در کنار منطقه معرف، منطقه شاهد با شرایط محیطی مشابه، براي بررسی تغییرات میدانی از منطقه معرف بوده است. 

 انتخاب شد. گیاهی و الشبرگپوشش
انجام  1آباد کنگاور یا مشخصات جدول در سه منطقه استان کرمانشاه شامل مراتع جوانرود، قروتک گیالنغرب و حاجیاین تحقیق 

 شد.
 

 برداريوضعیت زمین شناسی و توپوگرافی مناطق نمونه -1جدول
 دما وسیلهبهم

 °cساالنه 
  بارش وسیلهبهم

 mmساالنه 
 منطقه زمین شناسی اقلیم

 جوانرود کنگلومراي بختیاري مرطوب سرد 600-500 5/12-10

 گیالنغربقروتک  آسماريآهک  مرطوب نیمه  500-450 5/12-10
 کنگاورحاجی آباد رادیوالریک و مارن سردفرانیمه خشک  600-500 5/12-10
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 روش تحقیق
همراه با وضعیت انتخاب شده،  عرصه بندهاي کوچک رسوبگیر و کنترل سیل در سه منطقهعملیات هاي فنی، فیزیکی و ویژگیابتدا 

در سکوهاي حاصل از رسوب در منطقه سراب  متر)سانتی 40-20الیه زیرقشري ( خاكمناطق شاهد همجوار تعیین شد. سپس داده هاي 
 بندها همراه با مناطق شاهد انجام شد. 

 
 برداري خاك داده- 

، هاباغات دیم و دیم زار کاربري در ، انجام شد.متر)سانتی 40-20( الیهبرداري خاك با حفر چاله در محل هدف و تهیه نمونه از نمونه
هاي خاك هر منطقه نمونهشد. مجاور یکدیگر تهیه صورت ترکیبی از سه چاله خاك به نمونهیک . استمتر سانتی 40عمق خاك بیش از 
گیري شده در آزمایشگاه شامل، تعیین مقادیر کربن اندازه. پارامترهاي شدتعیین خصوصیات خاك ارسال  برايشناسی به آزمایشگاه خاك

روش هیدرومتر)، درصد اشباع (در گل اشباع) روش تیتراسیون با سود یک نرمال)، بافت (بهروش والکلی و بالك)، آهک (بهآلی خاك (به
 شد.  انجامبرداري تکرار در هر محل با استفاده از سیلندر نمونه سهگیري چگالی ظاهري با براي اندازهخاك وزن مخصوص ظاهري  .است
 

 تعیین وزن کربن آلی خاك-
. حال با شودآلی خاك تعیین  کربنوزن مخصوص خاك و درصد باید ابتدا مقدار وزن کربن ذخیره شده در خاك براي رسیدن به

مقدار وزن کربن آلی ) 1(رابطه فرمول ارائه شده  اساسبرراحتی به ،متر)سانتی 20( منطقه هدفداشتن این دو پارامتر و عمق خاك 
 د. مآدست هبخاك در واحد سطح ذخیره شده 

 ، 1در رابطه 
)Cs استواحد سطح هکتار  10000) = وزن کربن آلی خاك در واحد سطح (در این رابطه ضریب.( 
 SOC درصد کربن آلی خاك = 
 d عمق خاك مورد نظر بر حسب متر = 
 Bd  وزن مخصوص ظاهري = 

              
                    Cs= 10000×%SOC×Bd×d                                                1(رابطه(                                                                                                                                

 .شددر واحد سطح محاسبه  )الیه سطحی و زیرین خاكرخ خاك (نیمذخیره کربن خاك در کل مقدار گیري وزنی سپس با میانگین 
(آهک کل) و کربن آلی خاك  Calcite(اسیدیته خاك)،  pH(هدایت الکتریکی)،  ECبافت خاك،  عواملگیري اندازه بر مبناينتایج 

)SOC ( 27  برايوزن ظاهري خاك نمونه  27نمونه خاك، محل برداشت در همچنین . انجام شدنمونه خاك در آزمایشگاه خاکشناسی 
  .دش برداشتنمونه به وزن خاك  تبدیل درصد کربن آلی

 
 نتایج
 مناطق تحت مدیریت مکانیکیمشخصات عمومی خاك  -

بررسی . استد که ذخیره کربن آلی خاك در الیه زیرین کمتر از الیه سطحی دامتر خاك نشان سانتی 40 -20هاي الیه بررسی داده
براي رشد گیاهان (زراعی، مرتعی و جنگل) ایجاد  محدودیت شوري که خاك مناطق مورد بررسی دهدمیهدایت الکتریکی خاك نشان 

تا  20دامنه تغییرات پارامترهاي خاك در عمق زیمنس برمتر است. دسی 47/0(هدایت الکتریکی) حدود  خاك ECکند و میانگین نمی
دلیل اهمیت و تمرکز بیشتر بر موضوع کربن آلی، سایر ههاي مختلف کمتر است. بمتر نسبت به الیه سطحی خاك در مدیریتسانتی 40

تا  20خاك در عمق  است. تغییرات ماده آلی ذکر شده SOCدرج نشده است و فقط تغییرات  2گیري شده در جدول پارامترهاي اندازه
منطقه شاهد و  درصد است 55/1تا  66/0طوري که دامنه تغییرات کربن آلی خاك در عملیات مکانیکی بین است بهمتر کمتر سانتی 40
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است که بیانگر تاثیر مدیریت بر میزان ذخیره کربن آلی ذخیره کربن  درصد 37/1تا  85/0تغییرات بین  داراي تحت چراي شدید دام
 . ستاخاك 

 
 مترسانتی 40-20هاي مختلف در عمق کربن آلی خاك در کاربري وضعیت -1جدول 

 
 کربن در خاك ذخیره -

میزان  26-4. جدول استو منبع اصلی تغذیه کننده آن عملیات فتوسنتز پوشش گیاهی  استخاك  ،مقصد نهایی ترسیب کربن
 )3( عداد جدولاطور کلی هدهد. بدر هکتار را نشان می) بر حسب تن مترسانتی 40-20( زیرقشري کربن آلی ترسیب شده در الیه خاك

بر میزان ترسیب کربن در خاك تاثیر گزار  طبیعیمنابعدر سطح اراضی  آبخیزداريمکانیکی ناشی از عملیات تغییرات  دهد کهنشان می
تن  12/19 برابر آن قدارماست که  06/1ذخیره شده در این الیه معادل  درصد کربن آلی خاك مکانیکیعملیات طوري که در هب نیست،

 تن در هکتار است. 26 /60اي شدید در هکتار است در حالی که میزان کربن ترسیب شده در مرتع تحت چر
 

 متر)سانتی40-20و  20-0مختلف (عمق  هايوضعیتمقدار ترسیب کربن در  متوسط -2   جدول

 مختلف هايمدیریت
 

 )t/haمقدار ترسیب کربن آلی خاك( کربن آلی خاكدرصد 
0-20 
)cm( 

20- 40 
)cm( 

0-20 
)cm( 

20- 40 
)cm( 

 12/19 16/30 06/1 58/1 مکانیکیعملیات 
 85/26 60/26 10/1    چراي شدید
 43/42 05/72 72/1 324/3 مدیریت قرق

 
 )مترسانتی 40-20( سطحیزیرترسیب کربن خاك  -

هاي خصوصیات خاك (هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهک کل و کربن ذخیره شده در خاك) الیه زیرین که با روش داده تحلیلنتایج 
مختلف با توجه به تجزیه  عملیاتدهد، کربن آلی خاك در آمده است. این جدول نشان می 4در جدول  دشانجام تجزیه واریانس یکطرفه 

 مکانیکیعملیات دار وجود دارد یعنی مقدار کربن آلی الیه زیرین خاك تحت تاثیر اختالف معنی 01/0واریانس یکطرفه در سطح 
 عملیاتدار میان خصوصیات اسیدیته و هدایت الکتریکی خاك با جدول تجزیه واریانس رابطه معنی اساسبرکند. تغییر می آبخیزداري

  .مختلف مشاهده نشد
 

 )مترسانتی 40-20( زیرینمیانگین مربعات تجزیه واریانس یکطرفه خصوصیات خاك در الیه  -4جدول 

 میانگین مربعات خصوصیات مورد بررسی
 منابع تغییر درجه آزادي

SOC % Calcit % pH EC )1-dSm( 

**24/1 
15/0 

459/15 ns 

51/225 
0/02ns 

035/0 
0/004ns 

004/0 
2 
22 

 تیمار
 خطا

 داري نیسترابطه معنی ns              05/0دار در سطح رابطه معنی*            01/0دار در سطح رابطه معنی**
 

Skewness CV% SD Mean Max Min پارامتر خاك کاربري اراضی 

 مکانیکی عملیات 66/0 55/1 06/1 15/0 29/0 49/0
SOC 

% 
 چراي شدید مرتع  85/0 37/1 09/1 067/0 035/0 068/0
 مدیریت قرق 37/1 01/2 71/1 09/0 60/0 -153/0
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 مقدارب کربن بهیتوان ترس کمینهدر شریط نرمال داراي  مکانیکیمناطق تحت عملیات در الیه زیرسطحی ترسیب نهایی کربن 
 استتن در هکتار  43/42شاهد تحت حفاظت درهمین الیه معادل  مقدار ترسیب کربن در مرتع  در حالی که تتن در هکتار اس 12/19

درصد است  45همچنین درصد ذخیره کربن در الیه زیرسطحی خاك نسبت به شرایط مشابه در مرتع تحت مدیریت قرق، . )5(جدول 
 ر افزایش ذخیره کربن در خاك ندارد. یعنی عملیات احداث بندهاي کوچک رسوب گیر در داخل آبراهه ها تاثیري ب

 
 در الیه زیرقشري خاك آبخیزداري بندهاي کوچک رسوبگیرکربن ناشی از عملیات  ذخیره توسطم -5جدول  

 زیریندر الیه  خاك کربنذخیره  درصد نسبت به مرتع نرمال
(t/ha) )20-40 cm( 

 
 مختلف عملیات

 عملیات مکانیکی 12/19 45
 چراي شدید 85/26 63

 مدیریت قرق 43/42 100

 
 گیريبحث و نتیجه

، قروتک گیالنغرب و جوانرودچین و گابیونی) که در داخل آبراهه فصلی سه منطقه گیر (خشکهبررسی سازه بندهاي کوچک رسوب
هدف تعدیل شیب آبراهه، کاهش سرعت جریان رواناب، افزایش نفوذ و رسوب گذاري اجرا شده است، نشان داد در  آباد کنگاور باحاجی

داري بین خصوصیات خاك (اسیدیته، آهک کل و هدایت الکتریکی) و مقدار کربن آلی خاك وجود رابطه معنیضریب همبستگی پیرسون 
 داري مشاهده نشد. ارتباط معنی 05/0ندارد، یعنی میان خصوصیات ذکر شده خاك در سطح 

(کربن آلی)  آلی ماده افت زهکشی خوب یا شسته شدن خاك و خروج مواد آلی از رسوبات پشت بندهاي کوچک در آبراهه منجر به 
 چین دررسوبات پشت بندهاي گابیونی و خشکهکربن آلی خاك در  توسططوري که مهباین رسوبات شده است.  ذخیره شده در خاك

دار هم در پوشش گیاهی و رابطه معنیدهد که و جدول تجزیه واریانس نشان می است جوار فقیرنسبت به مناطق هم، مکانیکی عملیات
  .(قرق) و چراي شدید وجود دارد حفاظت شده شاهد بین منطقه تحت عملیات مکانیکی با مناطقهم در خاك 

درصد ترسیب  100 تقریبا نشان داد که تحت عملیات مکانیکی منطقهمقایسه ترسیب کربن میان پوشش گیاهی، الشبرگ و خاك در 
بنابراین  .سراب بند است منطقه در موادشده است که این مقدار نتیجه فرسایش خاك مناطق باالدست و رسوب کربن در خاك ذخیره 

واسطه رسوب مقداري از مواد فرسایش یافته در باالدست دامنه در هگیر) تنها بهاي کوچک رسوبعملیات مکانیکی در آبخیزداري (بند
ر ماده آلی مقدا کمترینداراي  گیرهاي بند رسوبسازه تاثیر نتایج این تحقیق نشان داد که خاك اراضی تحت ترسیب کربن نقش دارند.

کاهش  دست آمده در تحقیق حاضر،هیکی دیگر از نتایج ب. استسایر عملیات بیولوژیک و بیومکانیکی (کربن آلی ترسیب شده) نسبت به
و  Dinakaranطوري که اند بهکربن آلی خاك با افزایش عمق خاك است. پژوهشگران زیادي در تحقیقات خود به نتایج مشابه رسیده

Krishnayya )2008،( همچنین  .یابدق خاك میزان ماده آلی خاك نیز کاهش میدر هند بیان کردند که با افزایش عم
Franzlubbers )2000) اند که با افزایش عمق خاك، میزان ذخیره در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده )،1388)، دیانتی و همکاران

چین خشکه گیر(بندهاي کوچک رسوبعملیات مکانیکی در آبخیزداري که  نشان دادآمده  دستبهنتایج  یابد.کربن آلی خاك کاهش می
ندارد و در مقایسه در شرایط استان کرمانشاه  هاي آبخیزداريسایر روشقابل قبولی نسبت بهاز دیدگاه ترسیب کربن کارایی  )و گابیونی

 ندارد. حوزه آبخیز داري بر ترسیب کربن با عملیات بیولوژیک و بیومکانیکی تاثیر معنی
 کربنبحث اقتصادي ترسیب -

کم است و از  شاهدترسیب کربن در مقایسه با  نگاهاز چین و گابیونی) گیر خشکهکارایی عملیات مکانیکی (بندهاي کوچک رسوب
طوري که هزینه احداث یک مترمکعب بند ها بسیار پرهزینه است. بهدیدگاه هزینه و اقتصاد عملیات مکانیکی در مقایسه با سایر روش

ساله است. در مقابل  10) که داراي عمر مفید حداکثر 1393در سال  تومان 100000رسوبگیرگابیون معادل یکصد هزار تومان است (
و از دیدگاه ترسیب کربن داراي عملکرد باالتر است. با هزینه بسیار کمتر  تر،هاي چرایی با عملکرد مناسبوسیستم ژیکروش بیولو

 چنانچه وضعیتد. شومفید واقع اي و کاهش گازهاي گلخانهنشینان تواند در راستاي بهبود معیشت حوزههمچنین عملیات بیولوژیک می



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

________________________________________________________________________________ 
 

641 
 

شرایط مطلوب بازگردد حداقل پتانسیل ترسیب کربن در سطح مراتع استان به قرق و حفاظتتحت عملیات مراتع  پوشش گیاهی
) در Lal ،2008دالر ( 200تن در هکتار است. اگر ارزش یک تن کربن ترسیب شده را معادل  141692932هکتار) معادل  1188400(

کربن  دالر است. حال اگر ارزش اقتصادي 28338586400ابر لحاظ ترسیب کربن برارزش اقتصادي مراتع استان کرمانشاه به فرض کنیم،
عملیات  مقایسه بادر  تعیین شوددالر در هکتار  9856معادل  تن در هکتار) 28/49(ذخیره کربن  آمده از عملیات مکانیکی دستبه

برایر  5/2عملیات بیولوژیک بن ترسیب کرطوري که ارزش اقتصادي کارایی پایینی دارد به )دالر در هکتار 23846معادل (بیولوژیک 
عملیات مکانیکی در مقایسه با عملیات بیولوژیک ترسیب کربن در  توسطمدهد که توان جمع بندي نتایج نشان میعملیات مکانیکی است. 

توان نتیجه گرفت که این عملیات کارایی (چراي شدید دام) پایین است و می طبیعیمنابعبرداري متداول از و بیومکانیکی و حتی بهره
 ترسیب کربن ندارد و از دیدگاه اقتصادي توجیح پذیر نیست. رسیدن به اهداف مناسبی در
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