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  چکیده

هاي  کاري بادام دیم توام با روش لعملیات احیائی جنگ. کنداي گازهاي کربنی را تأیید می هاي جهانی تغییر اقلیم ناشی از اثرات گلخانه بررسی بیشتر 
این پژوهش با هدف بررسی . مقابله یا سازگاري با پدیده تغییر اقلیم است برايهاي مهم در ترسیب کربن بیومکانیکی آبخیزداري یکی از ظرفیت

هاي  بدین منظور در هر یک از استان. زاگرس شمالی و مرکزي در ترسیب کربن اتمسفري اجراء شدرویشی ظرفیت این عملیات در مناطق 
برداري  عنوان معرف انتخاب، سپس با عملیات میدانی نمونه بود به دهشیک یا چند سایت که عملیات یاد اجراء کردستان، کرمانشاه، لرستان و فارس 

گیري کربن آلی و دیگر آزمایشات  اندازه. هاي مطالعاتی و شاهد انجام شد توده و الشبرگ به صورت سیستماتیک تصادفی در سایت خاك، زیست
ترسیب  هاي     سپس مقادیر شاخص. کربن در هکتار محاسبه شدتوده و الشبرگ محاسبه و ذخیره  خاك و نیز ضریب تبدیل کربن براي نمونه زیست

داري و  نتایج نشان داد که عملیات اجراء شده که عمدتاً به بادامکاري همراه با عملیات پخش سیالب و آبخوان. کربن در هر هکتار محاسبه شد
. تن کربن در هکتار شده بودند 1/112تا  41/3موفق به ترسیب از بندي و سکوبندي همراه با کشت بادام بود،  هاي سنتی تراس بندي و سامانه بانکت

از  .درصد از کل کربن ترسیب یافته بود 99تا  95بیشترین سهم کربن ترسیبی مربوط به کربن خاکی بود که سهم نسبی آن در ترسیب کربن بین 
  .از سایر اشکال عملیات بودتر  میان عملیات مورد ارزیابی سامانه سنتی سکوبندي همراه با کشت بادام موفق

  
  بندي بندي و تراس کاري، بانکت کاري، پخش سیالب، نهال کربن آلی خاك، درخت :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
زارها به زراعت و تغییر کاربري،  زدایی، تبدیل علف هاي فسیلی، جنگل هائی نظیر سوزاندن سوخت در طول قرون گذشته فعالیت

درصد از ذخایر کربنی  18در دهه هشتاد و نود میالدي مجموعا حدود  .اي در جو زمین شده است گازهاي گلخانهسبب افزایش تراکم 
سهم جنگل زدائی و ) 2009 ،و همکاران  (Van der Werf. اراضی جهان در اثر مدیریت غیرصحیح تخریب و تصعید شده است

این تغییرات  ایشان، روند . داند درصد می 20هاي مختلف حدود  اس سناریوهاي کربنی به جو زمین بر اس تخریب جنگل را در تصاعد گاز
یا موسسه شبکه اقدام اقلیمی  CAN(1(بر اساس گزارش موسسه کن. افزایشی دانسته است 2008تا  1980هاي   هاي دهه را طی سال

اکسیدکربن را در سطح  اي دي مجموع گاز گلخانهاز  درصد84/1 از جمعیت دنیا با داشتن حدود یک درصد  2012 ران در سالایاروپا، 
سهم واقعی . هاي جهان دارا است این گاز در میان کشور لذا مقام هفتم را در تولید . )2004 ،و همکاران Burck(کند  دنیا تولید می

ها  بررسی. شخص نیستطور کامل مهاي طبیعی اعم از کشاورزي و منابع طبیعی در روند گرمایش جهانی به  اراضی کشور در عرصه
این  هاي در حال توسعه از جمله ایران در  خشک جهان، که بیشتر کشور هاي واقع در اقالیم نیمه پذیري بیشتر کشور نشانگر آسیب

به عبارت بهتر حفظ ثبات جوي، یا مقابله با پدیده تغییر اقلیم مستلزم . هستند، از پدیده گرمایش جهانی است هاي اقلیمی  محدوده
براي کنترل روند تغییرات شتابنده گرمایش جهانی بایستی سطح موجود گازهاي . استاتمسفر نمودن تغییر ترکیب  تعدیلتوقف یا م

ها ناظر به تقلیل هاي ترسیب کربن طبیعی که تنهی گزینه موجود که کارکرد آن  لذا باید گزینه. اي در جو زمین تقلیل یابدگلخانه
وسیله منابع اراضی هاي زمینی، بهسازگانترسیب کربن در بوم. )Lal ،2011(مورد توجه و مداقه قرار گیرد سطح کربن اتمسفر هستند، 

اکسیدکربن  درصد از دي 20 تواند حدود گیري یا ترسیب کربن می استفاده از سامانه کربن. شود انجام می ها، مراتع، و خاكنگلیعنی ج
  .) lal ،2008 (خاك تبدیل کند  موجود در جو زمین را جذب و به ماده آلی

. هاي پیاپی سبب کاهش چشمگیر ظرفیت ذخیره کربن آلی خاك به میزان سالیانه دو میلیون تن کربن شده استزداییجنگل
دهد و با استفاده از آن در مجموع مانع تصاعد دو تن  کیلوگرم کربن را ترسیب می 900کاري از طریق تولید هر متر مکعب چوب  جنگل

هاي جنگلی سازگانبومترین مخزن ذخیره کربن در میلیارد تن، بزرگ 700هاي جنگل با ذخیره حدود خاك .شود بن به اتمسفر میکر
بنابراین، . دارند) درصد 20 -50(هاي کشاورزي نسبت به پتانسیل واقعی خود کربن آلی کمتري  خاك. )IPCC ،2006(است جهان 

است کاري شده هاي جنگلوسیله، مراتع و تودهسازي کربن بهکند، ذخیرهکه به کاهش کربن اتمسفري کمک می یکارهاي مناسب راه
)Parvizi  2010و همکاران(. Lal )2008 ( ،درصد از  20تواند حدود  می، اتمسفراز  ترسیب کربناستفاده از سامانه معتقد است

با بررسی سوابق تحقیقی در )  2013، و همکاران  Nave(.ماده آلی تبدیل کنداکسید کربن موجود در جو زمین را جذب و به  دي
 32آمریکا، میانگین تأثیر عملیات احیاء و تغییر کاربري زراعت به درختکاري را در افزایش ذخیره کربن خاك در این کشور معادل 

  .درصد تخمین زدند
Kooch  کاري را در منطقه داراب کال  انیکی احیاء جنگل از طریق جنگلاي اثر عملیات بیومک در مطالعه) 2012( و همکاران

هاي درختی کاج، بلوط و افرا منجر به  نتایج این پژوهش نشان داد که کشت گونه. ساري بر ترسیب کربن در خاك بررسی کردند
ساله  21ر طی یک دوره متري د سانتی 40-0صورت ترسیب کربن خاکی در عمق  تن کربن در هکتار به 1/19و  43،  3/80ترسیب 

 سامانهکاري دیم گونه اکالیپتوس در یک  پتانسیل ترسیب کربن در طرح بیومکانیکی جنگل) 1383، تحقیقی بردبار(در . شده است
 5/1تن و آکاسیا  08/8تا  27/2پخش سیالب منطقه گربایگان فسا و نورآباد ممسنی بررسی و نشان داد که گونه اکالیپتوس توانسته  از 

کاري شده  ظرفیت ترسیب کربن در خاك در هفت توده جنگل) 1386، طالقانی و همکاران (. تن کربن در هکتار در سال ترسیب نماید
  .کردتن کربن برآورد  283تا  123در شمال کشور را از 

در ) توده و خاك زیست(ر کربنی بیوسفر بررسی کلی نتایج حاصل از ارزیابی تأثیر این عملیات در ترسیب کربن و ارتقاء ذخای
هاي منابع طبیعی  ثر از این عملیات، در عرصهأاقالیم و شرایط جغرافیائی مختلف مبین تغییرپذیري نسبتا زیاد پتانسیل ترسیب کربن مت

زمینی و هاي  سازگانبومعملیات احیائی بیومکانیکی آبخیزداري پتانسیل قابل توجهی در ترسیب مخازن کربنی اتمسفر در  .کشور است
اي، ملی و بین المللی، ارزش افزوده و توجیه اقتصادي بسیاري از این عملیات  بنابراین، در سطوح منطقه. اصالح گرمایش جهانی دارند

                                                        
1 . Climate Action Network 
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هاي انجام شده در سطح کشور، در ترسیب کربن   لذا ضروري است در یک تحقیق جامع، ظرفیت و بضاعت طرح. قابل باز تعریف است
تاکنون در ایران مطالعه جامعی براي تعیین سهم عملیات بیومکانیکی آبخیزداري که به صورت گسترده همراه با . شود  یابی و کمیارز

لذا . گیرد در فرآیند ترسیب کربن صورت نپذیرفته است کشت بادام دیم، در مناطق مختلف اقلیمی و جغرافیائی کشور صورت می
رزش و ظرفیت این عملیات در ترسیب کربن و اصالح تغییرات اقلیمی مورد بررسی و ارزیابی قرار ضروري است در یک مطالعه جامع ا

  .گیرد
  

  ها مواد و روش
هاي درختکاري بادام دیم توام با اقدامات بیومکانیکی آبخیزداري  این تحقیق، ابتدا گزارشات مطالعاتی و اجرائی پروژه براي انجام 

کردستان، کرمانشاه، لرستان، اصفهان ( در خط رویشی زاگرس شمالی، میانی و جنوبی اجراي تحقیقهاي هدف  موجود در سطح استان
ها داراي بیشترین فراوانی در این پروژه .سپس در هر استان یک یا چند سایت معرف براي مطالعه انتخاب شد. بررسی شد) و فارس

منظور بررسی و ثبت  هاي صحرایی و عملیات میدانی به جام بازدیدان .در مرحله تثبیت و اثربخشی کامل بودند ،سطح استان بوده
هاي  نمائی از پروژه 1در شکل . هاي انتخاب شده صورت پذیرفت هاي فنی و مدیریتی و ثبت اختصاصات پوشش گیاهی پروژهویژگی

هاي کرمانشاه، لرستان و کردستان  بندي و نیز در محدوده پخش سیالب در استان هاي سنتی سکوبندي و تراس بیومکانیکی درون سازه
  .که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند، نشان داده شده است

برداري به نمونه. هاي شیب، و جهت تهیه شد برداري ابتدا نقشه واحد کاري به کمک نقشه اجرائی پروژه و نقشه براي نمونه
برداري خاك با حفر پروفیل در هر واحد کاري، نمونه .شاهد انجام شد صورت سیستماتیک تصادفی همزمان در سایت مطالعاتی و سایت

نخورده خورده و دستبرداري خاك به دو روش دستنمونه. برداري بیوماس و الشبرگ در سطح پالت و به صورت زیر انجام شدو نمونه
. اي، درصد سطح تاج پوشش و الشبرگ تعیین شد برداري بیوماس و الشبرگ در هرپالت، تراکم بوته، ترکیب گونهدر نمونه. انجام شد

توده تاج پوشش  سپس زیست. آوري، در آون خشک و توزین شددر هر پالت تعدادي بوته معرف از هر گونه انتخاب، و با کل ریشه جمع
ایشگاه منتقل شد و توده، الشبرگ و خاك به ازم هاي زیست  برداري نمونه پس از نمونه. و ریشه به روش میانگین وزنی محاسبه شد

با داشتن مقدار . هاي خاك تعیین شد در نمونه Ecو  pHمقادیر کربن آلی خاك، آهک، بافت، و در صورت لزوم . مراحل زیر انجام شد
  محاسبه شد 1هر الیه و در هکتار با فرمول ) Cs(و وزن مخصوص ظاهري ، ذخیره کربنی ) d(کربن آلی خاك عمق 

 
Cs= 10000×%SOC×Bd×d        )1(  
 

گیري وزنی، ذخیره کربن خاك در کل پروفیل و در واحد سطح محاسبه شد و در نهایت براي کل عرصه هر سایت، سپس با میانگین
توده،  هاي زیست براي تعیین ضرایب تبدیل کربن در نمونه .شود میزان ذخیره کربن خاك یا کربن ترسیب یافته در خاك محاسبه می

 ششدرجه به مدت  450ها در کوره و در دماي  از آن مقدار کمی. آسیاب شد الشبرگ در آون خشک و توزین شده وهاي گیاه و  نمونه
. شدتوده و الشبرگ در هکتار محاسبه  سپس ضریب تبدیل کربن براي هرنمونه محاسبه و در نهایت کربن زیست. ساعت سوزانده شد

در ) توده و الشبرك، و کل کربن ترسیب یافته بن آلی خاك، ذخیره کربن زیستذخیره کر(هاي ترسیب کربن  در نهایت مقادیر شاخص
هاي مطالعاتی و  هاي ترسیب در پروژه مقدار کربن ترسیب یافته با مقایسه شاخص. هر هکتار و براي کل سایت مطالعاتی تعیین شد

ها  مقدار کربن ترسیب یافته کل و اجزاء آن ه تحلیل کمیهاي آماري ساد ها با آزمون هاي شاهد محاسبه و با مقایسه میانگین داده سایت
 .هاي اجراء شده انجام شد  در اثر پروژه
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  نتایج
هاي  خشک در استان هاي نیمه دلیل قرار گرفتن در عرصه جنگل این منطقه در خط رویشی زاگرس به هاي موجود در   حوضه

فارس، لرستان و کرمانشاه و تا حدودي در استان کردستان، پتانسیل بسیار خوبی از نظر ترسیب کربن ناشی از عملیات اصالحی 
  هاي مورد مطالعه در  هاي انجام شده در حوضه  خالصه نتایج حاصل از ارزیابی. ت بادام نشان دادندبیومکانیکی آبخیزداري همراه با کش

  .نشان داده شده است 1این مناطق در جدول 
هاي سنتی طراحی  نشان داد که عملیات بیومکانیکی که بر اساس الگوها و محاسبات انجام شده  گیري نتایج حاصل از اندازه

هاي بادام درختی که با شرایط اکولوژیک منطقه سازگاري دارند، بیشترین   هاي سنتی همراه با کشت گونه  سکوبندياند، نظیر  شده
هائی است که به صورت سنتی در مناطق شمال و شمال غرب کرمانشاه  این مدعی سکوبندي شاهد . ظرفیت ترسیب کربن را دارا بودند

تن در هکتار شده است که با نرخ ساالنه ترسیب معادل  112ترین ظرفیت ترسیب معادل همراه با کشت مو اجراء شده و منتج به بیش
 ترسیب میزان بیشترین) 2012( همکاران و Kooch .شود این زمینه یک رکورد براي منطقه محسوب می تن کربن در سال، در 5/7

 آلی کربن درصدي 14 افزایش اسپانیا جنوب در همچنین. برآورد اندازه گیري نمودند سال در کربن تن 63 را معتدل نواحی در کربن
   .است شده ات مشابه گزارشیبا اعمال عمل) 2012( و همکاران  Munozوسیلهبهخاك  در
  
  
  

پائین (کرمانشاه و کوهدشت لرستان ) باال چپ(و پاوه ) باال راست(نمائی از چند مورد عملیات ارزیابی شده در جوانرود  -1 شکل   
 )پائین چپ(و گاودره کردستان ) راست
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  هاي بیومکانیکی آبخیزداري   پتانسیل ترسیب کربن در پروژه - 1 جدول

محل 
مدت   شرح پروژه  استان  اجراء

  اجرا
توده   ترسیب کربن زیست

  )تن در هکتار(الشبرگو 

ترسیب کربن 
  خاکی 

  )هکتارتن در(

ن بکل ترسیب کر
  پروژه 

  )هکتارتن در(

پخش سیالب همراه با کشت   لرستان  رومشگان
  109.4  101.8  7.62  16  بادام باغی

آبخوانداري همراه با   لرستان  کوهدشت
  91.7  90.2  1.49  15  کاري درخت

  9.98  9.6  0.38  10  سکوبندي با کشت بادام  کردستان  گاودره

سکوبندي بااحداث دیواره   کرمانشاه  پاوه
  74.7  72.1  2.6  12  چین و کشت بادام خشکه

مالي 
  27  27  --    بانکت با کشت بادام  فارس  بلوط

  
هاي مطالعاتی در استان لرستان کل کربن ترسیب یافته در اثر اعمال عملیات بیومکانیکی در پخش سیالب رومشگان  در سایت

هاي پژوهش مبین آن است که بیشترین  بررسی نتایج یافته. ر هکتار بوده است،تن د 7/91و  4/109کوهدشت به ترتیب و آبخوان 
اي که سهم نسبی ترسیب کربن خاکی از کل کربن یافته  گونه به). 2شکل (صورت کربن خاکی است  هکمیت کربن ترسیب یافته ب

داري کوهدشت بود  هاي پخش سیالب رومشکان و آبخوان ترتیب براي سایت درصد از کل کربن ترسیب یافته به 97و  93معادل 
  ).1جدول (

کاري با  بندي توام با بادام تراس. کاري بود بندي توام با بادام ها و بانکت بندي عملیات ارزیابی شده شامل تراس در استان کردستان
تن کربن ذخیره شده در بیوماس در  49/2توده تولیدي نسبت به شاهد با میانگین عملکرد  کربن در زیست هکتارتن در  87/2  میانگین

تن  10هاي احداث شده منجر به ترسیب   عملیات بادام کاري در داخل تراس. دهند داري نشان می هکتار و طی یکسال افزایش معنی
تن کربن در هکتار  65/1ها فقط منجر به افزایشی معادل  این تراس دیم دراین در حالی است که زراعت  . کربن در هکتار شده است
  ).1جدول (نسبت به شاهد شده است 

  

  
  نمونه عملیات بیومکانیکی سکوبندي در پاوه کرمانشاه -2 شکل
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هاي مکانیکی سنتی  بر روي سازهباغات دیم بادام به صورت هاي درختی مثمر   عملیات کاشت گونهدر استان کرمانشاه 
برداري شامل پاوه،  منطقه نمونه این عملیات در چهار. چین عمود بر شیب دامنه انتخاب شد هاي خشکه  سکوبندي و احداث دیواره

هاي سنتی با ترسیب    کشت باغات بادام در محوطه سکوبندي .کرمانشاه مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتند کمر سیاه و جوانرود، روانسر
نمونه باغات دیم در پاوه استان کرمانشاه، را که  2در شکل . هستندتن کربن در هکتار بیشترین ظرفیت ترسیب کربن را دارا  75
شایان ذکر است که . شده استهاي سنتی اجراء شده و در ترسیب کربن بسیار موفق عمل نموده است، نشان داده  صورت سکوبندي به

کشت بادام دیم نیز منجر به ).  3جدول (توده و الشبرگ قرار دارد  درصد کربن ترسیب شده در خاك بوده و مابقی در زیست 98حدود 
  .برابر شده است 3- 2هاي بادام  حدود   تن کربن در هکتار شده است به عبارتی ذخایر کربنی اراضی در کشت 75ترسیب حدود 

تن  27یات بیومکانیکی درختکاري بادام در مالي بلوط فارس در یک دوره میان مدت قادر به افزایش ذخایر کربنی خاك در حدود عمل
توده و الشبرگ،  امکان تخمین نهائی  این اثر قابل مالحظه، به دلیل عدم دسترسی به نتایج مربوط به زیست با وجود . در هکتار شده بود

هاي ترسیب کربن   لذا مالك ارزیابی همان داده. بن کل در اثر عملیات یاد شده در منطقه مورد نظر موجود نبودکمیت نهائی ترسیب کر
رسد کمیت نهائی ترسیب کربن بعد از مناطق و عملیات بیومکانیکی مطالعه شده در  نظر می به با این وصف. خاکی قرار گرفت

  .داشته باشدهاي کرمانشاه و لرستان در رتبه سوم قرار  استان
از نقطه نظر نوع و مصادیق عملیات بیومکانیکی ارزیابی شده یکی از نکات مهم قابل ذکر در نتایج این تحقیق آن است که 

گرمسیري ظرفیت ترسیب کربن بسیار خوبی  هاي معتدله و نیمه سر کاري در مناطق دشت اعمال عملیات پخش سیالب همراه با درخت
وان مثال عملیات پخش سیالب توام با کشت بادام در مناطق معتدله کوهدشت و رومشگان منجر به ترسیب به عن. را نشان داده است

تن کربن در هکتار در  1/6هاي اجراي عملیات نرخ ساالنه ترسیب کربن  است که با احتساب سال شدهتن کربن در هکتار کربن  91
 احیاء عملیات تأثیر میانگین آمریکا، در تحقیقی سوابق بررسی با) 2013، و همکاران  (Naveدر پژوهشی،). 1جدول (سال خواهد بود 

 درصد 32 معادل طور میانگین هکشور را در مناطق جغرافیائی مختلف آن ب این در خاك کربن ذخیره افزایش در را درختکاري ویژه به و
 ودرصد 173 معدنی و صنعتی اراضی در را افزایش میزان آنان. بود متغیر کاربري و خاك شرایط به بسته کمیت این البته. زدند تخمین

  .زدند تخمین درصد 31 بکرتر مناطق در
و جغرافیائی، سهم بسیار باال و قابل توجه ترسیب کربن خاکی از کل کربن ترسیب یافته  این منطقه اقلیمی  ویژگی قابل تفکیک 

بیوماس و الشبرگ موید آن است که در کلیه عملیات سهم هاي مختلف خاك،  بررسی سهم نسبی کربن ترسیبی در بخش .است
با این ). 1جدول (درصدي از کل کربن ترسیب یافته نقش کلیدي در ترسیب کربن داشته است  98تا  90ترسیب کربن خاکی با سهم 

 متري سانتی 60 عمق در کربن ترسیب از درصد 60 حدود که کردند ثابت) 2004، و همکاران Woomer( نظیر دیگري حال محققین
چرا که این بخش از کربن ترسیبی دوره بازگشت و . این نکته از نتایج کلیدي و بسیار حائز اهمیت این پژوهش است. شد انجام خاك

صورت پایداري در خاك ذخیره شده و براي بازگشت به اتمسفر در صورت اتداوم مدیریت موجود  تري داشته و به ماندگاري طوالنی
تواند از  لذا این مهم در حل مسئله گرمایش جهانی و کاهش انبارش کربن در اتمسفر می. نماید سال را طی می 100تا  50زمانی بین 

 . نقاط قوت چنین مناطقی نسبت به اقالیم گرم و مرطوب باشد
 

 گیري نتیجه
سازد که مدیریت عرصه و و مقایسه آن با یافته هاي دیگر پژوهشگران، این واقعیت را آشکار می حاضرج پژوهش یبررسی نتا

کربنی  بوم بطور عام، و ذخایر ویژه مدیریت کاربري بیش از هر عامل فیزیکی یا محیطی بر کیفیت و کمیت ذخایر کربنی زیست به
عملیات بیومکانیکی آبخیزداري، بررسی نتایج عملیات مختلف اعمال از نقطه نظر مصادیق . ار استذطور خاص اثرگ هاراضی و خاك ب

این الگوها  نمونه بارز . اند هاي سنتی عملیات بیومکانیکی بسیار موفق عمل کرده شده در مناطق یاد شده نشان داد که الگو
ه عملیات مورد ربن را در میان کلیهاي سنتی در مناطق نیمه شمالی استان کرمانشاه است که بیشترین ظرفیت ترسیب ک  بندي تراس

که خود منشا اصلی تلفات ذخایر کربنی و حتی فرسایش در سطح  بازده عملیات کشت و زرع، هاي کم در دیمزار . اند ارزیابی نشان داده
یتی براي ترسیب تا خود ظرف شودبندي یا تراس بندي توام با کشت بادام همراه  تواند با عملیات مکانیکی نظیر بانکت کشور است، می
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  .هاي باروري خاك باشد  کربن و نیز ارتقاء شاخص
مرطوب و  خشک و نیمه هاي زاگرس با اقالیم نیمه هاي منابع طبیعی واقع در دامنه ها نشانگر آن است که عرصه نتایج بررسی 

آبخیزداري توام با کشت بادام نشان  اي باالترین ظرفیت ترسیب کربن را در اثر اعمال عملیات بیومکانیکی مدیترانه رژیم اقلیمی 
برداري، دچار تخریب منابع  هاي نامتناسب و ناصحیح بهره ها، در طی سالیان اخیر، متاثر از سامانه از سوي دیگر همین عرصه. دهند می

خود در انبارش کربن فاصله  ها از ظرفیت واقعی رسد این عرصه بنابراین به نظر می. اند ویژه ویرانی مخازن کربنی شده باروري اراضی و به
به دیگر سخن اصالح مدیریت حاکم بر عرصه اراضی در این ناحیه رویشی از طریق اعمال عملیات اصالحی بیومکانیکی با . گرفته اند

  . اي بر بهبود ذخایر کربنی و در نهایت ترسیب کربن اتمسفري خواهد گذاشت غیرمنتظرهحداقل دستکاري فیزیکی خاك، تأثیر 
هاي زاگرس،  ها و کوهپایه دست آمده اعمال عملیات بیومکانیکی آبخیزداري در عرصه منابع طبیعی در دشت بررسی نتایج بهبا 

نرخ ساالنه ترسیب کربن در اثر اعمال عملیات بیومکانیکی  .تن کربن در هکتار هستند 5/50طور متوسط قادر به ترسیب حدود  هب
این رقم در قیاس با معیارهاي جهانی . تواند باشد تن در هکتار و در سال می 5/7از یک تا حدود از کمتر  ها آبخیزداري در این عرصه

. هاي بیشتر است بررسی نرخ ترسیب در این سناریوها مستلزم بررسی. دهد نرخ ترسیب رقم قابل قبول و بعضا سطح باالئی را نشان می
گزینه اول مدیریتی بیومکانیکی اعمال سکوبندي سنتی همراه با  د ارزیابی،ها و مصادیق عملیات بیومکانیکی مور حال در میان شیوه

در صورتی که . است بادامهاي درختی  گزینه دوم و شاید در برخی مناطق اول براي پخش سیالب همراه با کشت گونه. کاري است بادام
ظرفیت غیر منتظره و شگرفی را در . شت شده باشدهاي ک منظور استقرار گونه هبراي دو سال ب کم دستاین عملیات با مدیریت قرق 

 .دهد ترسیب کربن در یک بازه میان مدت نشان می
  

 قدردانی و تشکر
از ایـن تحقیـق شایسـته تشـکر و قـدردانی       و پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري ها، مراتع و آبخیزداري سازمان جنگلحمایت مالی 

  .است
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