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چكیده

یکی از مهمترین کارکردهای اکولوژیکی مراتع بهویژه مراتع تخریب یافت پتانسیل باالی ترسیب کربن ،مهمترین گاز گلخانهای است.
احیاء مراتع تخریب شده مناطق خشک ایران اهمیت ویژه ای در حفظ تعادل ررخ کربن دارد .در نظر گرفتن ارزر اقتصادی کیارکرد
ترسیب کربن از طریق محاسبات مالی میتواند نقش مؤثری در برنامهریزیهای زیستمحیطی داشته باشد .ازاینرو تحقیق حاضر بیا
هدف بررسی تأثیر اجرای عملیات احیای پوشش گیاهان مرتعی بر ارزر اقتصادی ترسیب کربن گیاهان انجام گرفت .به این منظیور
سه نوع فعالیت احیایی بوتهکاری ،هاللی آبگیر و بذرکاری -بذرپاشی انتخاب و مناطق شاهد مشخ شد .برای ارزرگذاری مییزان
کربن ترسیب یافته از رور سیاست مالیات بر کربن استفاده شد .بر اساس نتایج تحقیق میزان جیذب کیربن در مراتیع منطقیه میورد
مطالعه  554تن برآورد شد .ارزر سایهای جذب کربن ساالنه 74521/8 ،دالر/تن (معادل 191721399ریال/تن) به دست آمد .ارزر
هر هکتار از این مراتع برای کارکرد ترسیب کربن برابر با  15/37دالر (معادل  12544/17ریال) برآورد شد .بنابر نتایج بهدسیتآمیده،
عوامل مدیریتی همچون عملیات احیایی ،نقش مهمی در کنترل ترسیب کربن داشته است .همچنین ترسیب کربن فعالیت احیایی بوته
کاری ،بهطور معناداری موفقیت بیشتری در ارتقای شاخ های اکولوژیکی و ارزر ریالی ترسیب کربن در مقایسه بیا منیاطق شیاهد
داشته است.
کلیدواژه

ارزر اقتصادی ،ترسیب کربن ،پوشش گیاهی ،عملیات احیایی ،مراتع استپی.

 .1سرآغاز

خخیرة کربن آنهوا  20درنود کول خخوایر کوربن بیوموای

اکوسیست های مرت،ی قابییت باالیی در ترسیب کربن دارند

اکوسیست های خاکی و  30درند کل کوربن آلوی خواو را

چرا که نیمی از خشکیهای کره زمین را در برگرفتوهانود و

تشکیل میدهد .در مقیای جهانی مراتع حدود  500میییارد

* نویسنده مسئول:

Email: sh.rastgar@sanru.ac.ir
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دورة 44



شمارة 1

توون کووربن را در سووال ترسوویب موویکننوود



بهار 1931

& Derner

تصحیح آن نو تصمیمات زیست محیطی-اقتصادی خواهد

 .)Schuman, 2007اکوسیسووت هووای مرت،ووی بووا توجووه بووه

بود که به این کارکردها و خدمات بهعنوان خدمات رایروان

وس،ت زیادی که دارنود بوا وجوود پوایینتور بوودن میوزان

مینررد .بنابراین نیاز است که ارزش این قبیل کارکردهوا و

ترسیب کربن در هر واحد سطح آنها قابییت بواالیی بورای

خدمات اندازهگیری و به شکل پولی بیوان شوود نصوری و

ترسویب کوربن دارنود  .)Schuman et al., 2002هرچنود

همکاران .)2355

ظرفیت ترسیب کربن در مراتع کمتر از جنرلها اسوت اموا

اجرای عمییاتی مانند احیا و حفاظت از پوشش گیواهی

با توجه به وس،ت زیواد ایون اکوسیسوت هوا مودیریت ایون

جنرلها و مراتع و بهکارگیری انول کشواورزی پایودار در

نواحی نقش مهمی در چرخة کربن ایفا مویکنود .بنوابراین

تولید محصوالت زراعی برای افزایش توان ترسویب کوربن

الزم است تا در هر اقییمی ظرفیوت بهورهبورداری از مراتوع

در سیست خاو -گیاه مزایای دیرری نیز دارد که از آن بوه

شناسایی شود .برای رسیدن به این اهوداف گواهی نیواز بوه

خوودمات اکوسیسووتمی یوواد موویشووود .ازجمیووه خوودمات

اجرای عمییات حفاظت از مراتع و یوا احیوای آن از طریوق

اکوسیستمی ناشی از سیاستهای ترسویب کوربن مویتووان

کاشت گونههای گیاهی بوومی و سوازگار اسوت توا ضومن

بهبود تنو زیستی جیووگیری از فرسوایش خواو کواهش

احیای نقش کارکردی مراتع بتوان فرایند ترسویب کوربن را

ملاطرات آلودگیهای ناشی از گردوغبار تقویت منابع آب

نیوز تسوریع کورد فالحوی 2351؛  .)Liu et al., 2011بوه

زیرزمینی افزایش ظرفیت نفوخ و نرهوداری آب در خواو

همین سبب ترسیب کربن عالوه بور دارا بوودن ارزشهوای

کاهش وزن ملصووص ظواهری و بهبوود شورایط فیزیکوی

حفاظتی و پایهای به دلیل افوزایش تولیود بیوموای از نظور

خاو برای رشد گیاه و ف،الیت ریوز جانوداران اشواره کورد

اقتصادی دارای ارزش است و میتواند بهعنووان منف،وت و

فالحی 2351؛  .)Zhu et al., 2010آروار اجورای طوروهوا

سود اضافی حانل از ف،الیت ها و عمییوات احیواد اراضوی

محدود به آروار مسوتقی نیسوت بیکوه آروار غیرمسوتقی و

تلریبشده مطرو شود  .)Carpenter et al., 2009منواطق

خدمات حانل از اجرای طروها از نکاتی است کوه توجوه

برای ترسیب کربن مناسب هسوتند و

به آنها می تواند مبنای قابل قبولی برای سورمایهگوذاری در

افزایش میزان بیومای گیاهان خشبی در این مناطق به دلیل

و

خش

و نیمه خش

کاهش هزینه ترسویب گواز کربنیو

دارای مزیوت فوراوان

اکوسیست های مرت،ی در اختیار قرار دهد .مناطق خش
نیمهخش

حدود  25درند از سطح جهان را پوشاندهاند و

است بردبار  .)2383در همین راستا در طی دهوه گذشوته

با وجود پایین بوودن محتووای کوربن آلوی در ایون منواطق

سیاست سازمان جنرلها مراتع و آبلیزداری کشور نیز بور

حوودود  26درنوود از خخووایر جهووانی کووربن خوواو را در

پایة احیای مراتع بیابانی با مشارکت کامل جواموع محیوی و

برمیگیرند .احیای این مناطق می تواند باعث خخیورهسوازی

بووهمنظووور ترسوویب کووربن اسووتوار شووده اسووت .ازآنجاکووه

مقادیر قابلتوجهی کربن به مقدار سوالیانه حودود یو

پتوا

ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای اکوسیسوت هوای طبی،وی

گرم کربن در سطح جهان شوود .عوالوه بور ایون افوزایش
و نیموهخشو

نقش مهمی در برنامه ریزی حفاظت و بهرهبرداری انوولی

مقدار کربن آلوی خواو در منواطق خشو

از این منابع حیاتی دارد ت،یین ارزش کارکرد کربن ترسویب

می تواند به افزایش باروری افزایش ظرفیت نرهوداری آب

یافته در ارر ف،الیت های احیایی پرویة بوین المییوی ترسویب

در خاو تقویت تنو زیستی انالو ساختار خاو کاهش

کووربن چووارچوب تحقیووق حاضوور را تشووکیل موویدهوود.

فرسایش بهبود نفوخپذیری خاو و کواهش روانواب منجور

ارزشگذاری کارکردهای زیستمحیطی مراتع مانند خخیورة

شود shi .)Nosetto et al., 2006 .و همکاران  )1005نیوز

کربن که عمودت ًا بودون قیموت هسوتند گوام مهموی بورای

نشان دادند که ترسیب در خاو هایی که بهشدت فرسوایش

بررسی و مقایسة ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب ...
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یافتهاند پتانسیل کربن بهمراتب باالتر است .ازاینرو توجوه

موجود در اکوسیست در خخیرة خواو قورار داشوت .نتوایج

ایوران

بیشتر پ وهشها با نتایج مطال،ة مذکور مطابقوت دارد و در

از این جهت دارای اهمیت ویو ه ای اسوت .بورای افوزایش

اکوسیسووت هووای مرت،ووی خوواو مه و توورین خخیوورة کربنووی

م،مووالً از

اکوسیست در نظر گرفته میشود .بنابراین وقوو فرسوایش

روش های بوتهکاری اجرای عمییات قر استفاده مویشوود

خاو موجب اتالف کربن خخیرهشده در الیة سطحی خواو

 .)Nosetto et al., 2006تحقیقات زیادی در ارتباط برآورد

شده و هر نو عمییات مدیریتی که موجب تقویت ساختار

به احیاد و بازسازی مراتع تلریبشدة مناطق خش
توان ترسیب کربن نواحی خش

و نیمهخشو

میزان ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن انجام شده است.
برای افوزایش تووان ترسویب کوربن نوواحی خشو

و ممان،ت از فرسایش خاو شوود نقوش مهموی در حفو

و

خخیره کربنوی اکوسیسوت هوای مرت،وی خواهود داشوت .در

م،موالً از روش های بوتهکاری اجرای عمییوات

چراگاه هایی که تحوت چورای مفورط و شودید قراردارنود

قر استفاده میشود .اسوتفاده از گونوههوای بوتوهای دارای

می توان با کواهش ت،وداد دام اعموال سیسوت هوای چورای

ریشة عمیق در این مناطق میتوانود موجوب جوذب آب از

تناوبی و کودپاشی میزان ترسیب کربن خاو را افزایش داد

اعما خاو شده که در حالت عادی توسط گیاهان موجود

عبدی و همکاران .)2387

نیمهخش

در این مناطق ممکن نیست .باز گردش آهستهتور کوربن در

 Su-Yongو  Hill )1003 Zhaoو همکوواران )1003

واقع اختصاص کربن به بلشهای چوبی و توقوف خوروج

و  Dernerو  )1007 Schumanاظهوووار داشوووتند عوامووول

زیست توده توسط حیوانات چراکننده میتواند بهترتیب بوه

مدیریتی بهعنوان ابزاری قابل کنترل در دسوت بشور نقوش

کاهش تیفات کربن در بوتهکاری و مناطق تحوت حفاظوت

مهمی در کنترل ترسیب کربن ایفوا مویکننود بوهطووریکوه

بیانجامد .م،موالً با حوذف عمییوات چورا در مراتوع میوزان

مطال،ات آنها نشان داده تحت سیست های مدیریت کنتورل

افوزایش پیودا مویکنود اموا

و

زیست توده هوایی و الشبر

شده بر مرتع ترسویب کوربن کول در بیوومس الشوبر

موجودی کربن خواو بزرگتورین خخیورة کربنوی در مراتوع

خاو در مقایسه با سیست مدیریت کنترل نشده یا مودیریت

است روندی قط،ی نشان نداده و در مطال،ات ملتیف برای

نانحیح بهطوور م،نواداری افوزایش موییابود Schuman .و

آن افزایش کواهش و یوا عودم تغییور گوزارششوده اسوت

همکوواران  )1001دریافتنوود کووه کووربن آلووی خوواو در

و

قسمتهای میانکاری شده نوعی برناموه انوالو واحیوای

آریانتووین بووا  212مییوویمتوور بارنوودگی آرووار

مراتع با استفاده از بذرکاری) گونههای تیبیت کننده نیتروین

جنرل کاری و قر بر موجودی کربن خواو بررسوی شود.

به مراتب بیشتر است .درنر و شوومان  )1007در تحقیقوی

نتایج نشان داد جنرلکاری نقش موؤرری بور بهبوود خخیورة

با عنوان ترسیب کربن مراتع با تحییول بور مودیریت مراتوع

کربنی اکوسیست دارد .افوزون بور ایون در منواطق بررسوی

بیان کرد که رابطة آماری م،ناداری بین تغییر کربن خاو بوا

شده بیشتر خخیرة کربن اکوسیست در خواو قورار داشوت

طول مدت چرای دام در مراتع جنوب آمریکا وجود نودارد

در

و تنها تغییر سیاستهای دولت در بلش حفاظوت از منوابع

خخیرة کربن بهطور چشومریری افوزوده شود .همننوین در

طبی،ی به نورت عمییوات احیواد پوشوش گیاهوان مرت،وی

اکوسیست بررسیشده با افزایش عمق از موجودی کربن در

میتواند توان ترسیب کربن مراتع را باال ببرد .کوری زادگوان

خاو کاسته شد و جنرلکاری موجب افزایش مقدار کوربن

و همکاران  )1007در مطال،ة خود پس از بورآورد میوزان

خخیرهشوده در ریشوههوا شود .)Nosetto et al., 2006 .در

جذب  CO2و ترسیب کربن و نیز مقدار کربن خخیورهشوده

پ وهشی در گون زارهوای اسوتان مرکوزی بیشوترین کوربن

با استفاده از رویکورد هزینوة جوایرزینی بوه ارزشگوذاری

 .)Nosetto et al., 2006در پ وهشی در منواطق خشو
نیمووهخش و

اما با اجرای جنرلکاری بور سوه بیوموای و الشوبر
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دورة 44



شمارة 1



بهار 1931

کارکرد جنرلها و مراتع اشاره کورده اسوت .در ایون روش

مراتع منطقه از دیدگاه ترسیب کوربن خواو اسوت و اداموه

ارزش اقتصادی کل جنرلها و مراتع از منظر ترسیب کربن

احیای منطقه از طریق کاشت گونة آتریپیکس هزینوة کموی

 65877/22میییارد ریوال بورآورد شود .عبودی و همکواران

را برای ترسیب کربن خاو در برخواهود داشوت .عبودی و

 )2387در پ وهشی در گونزارهای استان مرکزی به ایون

گایرانی  )2352بوا مطال،وة کوارایی گونوههوای بوتوهای و

نتیجه رسیدند که بیشترین کربن موجوود در اکوسیسوت در

درختنهای دسوت کاشوت و طبی،وی در ترسویب کوربن در

خخیرة خاو قرار داشت .نتایج بیشتر پو وهشهوا بوا نتوایج

اراضی بیابان شمال غربی کویر میقان اراو نشوان دادنود در

مطال،ه مذکور مطابقت دارد و در اکوسیسوت هوای مرت،وی

تمام تیپهای گیاهی خخیره کربن زیست توده هوایی بویش

خاو مه تورین خخیورة کربنوی اکوسیسوت در نظور گرفتوه

از ریشهها بوده و همننین میانرین کربن ترسویب شوده در
تودههوای گیواهیA. canescens S. incanescens

موویشووود .عبوودی و همکوواران  )2387هرگونووه عمییووات

زیست

بیولوییکی و مکانیکی که مانع سیر قهقرایی خاو و پوشش

 H. persicumو  A.verruciferaبوووهترتیوووب 532/25

گیاهی شود قط،اً گام میبوت در جهوت مودیریت ترسویب

 107/77 118/75و  52/62گرم بر مترمربع بهدست آمد که

کووربن خواهوود بووود .همننووین خخیوورة کووربن در زیتوووده

از نظر میانرین تیپ گیاهی  Hypersicumبا سایر تیوپهوا

زیرزمینی بیش از زیتوده هووایی اسوت .مبرق،وی )2388

اختالف م،ناداری را نشان داد.

ضمن ارائة نقشة توزیع مکانی ارزش جذب دیاکسیدکربن

یزدانووی و همکوواران  )2385ارزش اقتصووادی منووافع

توسط درختان جنریوی در شومال کشوور ارزش متوسوطی

زیست محیطی جنرل هوای شومال کشوور را بوا اسوتفاده از

م،ادل  3/53میییون ریال در هکتار در سوال بورای کوارکرد

روش های مبنی بر هزینة ارزشگذاری ارزیابی کرده اند .بور

ترسیب کربن به بلشی از جنرلهای خزری منتسب شوده

اسوای نتوایج ایوون مطال،وه میووانرین ارزش ریوالی سوواالنه

اسووت Dean .و همکوواران  )1025در تحقیقووی بووا عنوووان

کارکرد تنظی آب خاکزایی و جذب کربن در دورة زموانی

بهینهسازی ترسیب کربن در مراتوع خشو

و نیموهخشو

استرالیا بیان داشتند کوه مراتوع تلریوبشوده مویتوانود بوا
ترسیب مستمر کربن به کاهش آرار تغییر اقیی کم

کند.

خانیری و همکاران  )2351در تحقیقی با عنووان تويریر

 2375 – 2388به ترتیب  2/81 228/82 0/23میییون ریال
و میانرین ارزش ساالنة کارکرد حف خاو  71/72میییوارد
ریال برآورد شد .نصوری و همکواران  )2355در بورآورد
ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کوربن در مراتوع خشو

و

شهرستان موالرد از روش مالیوات بور کوربن و

قر بر پتانسیل ترسیب کوربن مراتوع قشوالقی سورخکالی

نیمهخش

ساری تيریر چرا بر میزان ترسیب کربن در مراتوع قشوالقی

هزینة جایرزین استفاده کردند .نتایج تحقیوق ایشوان نشوان

قر و غیرقر بررسی شد .نتایج نشان داد که چرا موجوب

داد میزان خخیرة کربن در منطقة موورد مطال،وه در مجموو

کاهش م،نادار ترسیب کربن از اندام هوایی به زیرزمینی در

 1/13توون در هکتووار بوووده اسووت کووه از ارزشووی برابوور بووا

هر دو منطقه تحت چرا و قر شده است .شیدایی کرکج و

 11260152210ریال برخوردار است Khanna .و همکاران

همکاران  )2351در مقایسة هزینة ترسیب کربن خواو در

 )1025در مطال،های بوا عنووان ارزش اقتصوادی ترسویب

عمییات احیای مرتع توسط کاشت گونوه هوای آگروپوایرون

کربن از طریوق بیوومس از گیاهوان چندسواله بورای تولیود

الونرات وآتریپیکس لنتیفورمیس) از نظر اقتصوادی هزینوة

انریی زیستی و ترسیب کربن در اراضوی کشواورزی بهوره

ترسیب هر تن کربن در خاو سایت آترپیکس 27056271

گرفتند .این بررسی نشان داد که انوریی حانول از بیوومس

ریال و برای اگروپیرون در حدود  10225205ریوال اسوت.

گیاهی میتواند هزینة کمتری بورای ترسویب کوربن داشوته

بنابراین آتریپیکس گونوة مفیود و ارزانتوری در امور احیوای

شود کوه بیوومس گیاهوان

باشد .عوالوه بور ایون مشول

بررسی و مقایسة ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب ...
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چندسوواله هزین وة کمتووری بوورای ترسوویب دارد .قریشووی و

ارزش های حفاظتی و پایه ای از نظور اقتصوادی نیوز دارای

همکوواران  )2353در تحقیقووی بووا عنوووان بوورآورد ارزش

ارزش اسووت .بووا توجووه بووه اهمیووت روزافووزون گازهووای

اقتصادی خودمات ترسویب کوربن در مراتوع منطقوة دیوزج

گیلانهای در جهان و خکر این نکته کوه مسوئیة گورم شودن

بطنی خوی از روش هزینه جایرزین اسوتفاده کردنود .بور

زمین و افزایش گاز کربنی

مسئیة جهانی است و به کشور

اسای نتایج تحقیق حاضر ارزش اقتصوادی خخیورة کوربن

خانی محدود نمی شود مسائل مبه زیادی در ارتبواط بوا

کل مکانهای بررسیشوده در مراتوع منطقوه دیوزج بطنوی

توانایی تیپها و گونههای ملتیف مرت،ی در ترسیب کربن

شهرستان خوی با شدتهای چرایوی متوسوط کو و زیواد

و ارزش اقتصووادی آنهووا وجووود دارد کووه پاسوولرویی بووه

به ترتیوب  8872 22630و  6711میییوون ریوال در هکتوار

مسائل خکر شده در گرو انجوام تحقیقوات گسوترده اسوت.

برآورد شد .یرانه و همکواران  )2352بوا مطال،وة بورآورد

تحقیق حاضر در راستای ارزشگوذاری اقتصوادی ترسویب

ارزش اقتصادی کوارکرد تنظوی گازهوا در اکوسیسوت هوای

کووربن در پوورویة حسووینآبوواد سربیشووه بووهعنوووان یکووی از

مرت،ی حوضة آبلیز ته نشان دادند که به طور متوسوط در

موفق ترین  20پرویة موفق الروسازی بین المییی اسوت کوه

هر هکتار از اکوسیست هوای مرت،وی نیموهاسوتپی حوضوة

در کنار اهمیت بسیار در کاهش انتشار گازهوای گیلانوهای

آبلیز ته ساالنه  2/5تن دی اکسیدکربن  0/52تون کوربن

در ت،یین ارزش اقتصادی و زیستمحیطی اکوسیسوت هوای

در هکتار) جذب و به طور متوسط ساالنه  2/5تون اکسوی ن

مرت،ی و مراقبت و نرهوداری از آنهوا اهمیوت دوچنودانی

تولید می شود .ارزش سایه ای جذب کربن توسط تیپ هوای

دارد و میتواند در زمینة تجارت کوربن موورد توجوه قورار

مرت،ی حوضة ته برابر با  1315/2میییون ریال در سوال و

گیرد؛ ولی تواکنون در تحقیقوات داخیوی و خوارجی ارزش

ارزش اقتصادی تولید اکسی ن نیز برابر با  20777/2میییوون

ریالی پوشش گیاهی هور هکتوار از اراضوی مرت،وی منطقوة

ریوووال در سوووال بووورآورد شووود )2552 Fankhauser .و

بررسیشده در ترسیب کربن خاو موورد توجوه و ارزیوابی

 )2555 Fankhauserارزش پولی ترسیب کربن مبتنوی بور

واقع نشده است .ازاینرو تحقیق حاضر با این ضرورت بوه

قیمت گوذاری سوایهای را م،وادل  15/3دالر بور تون بورای

بوورآورد و مقایسووة ارزش اقتصووادی زیسووت تووودة هوووایی

سالهای  1022-1010برآورد کورده اسوت)1022 Hope .

پوشش گیاهی مراتع در عمییات احیایی تیوپهوای گیواهی

نیووز  206دالر/توون و  82)1007 Sternدالر/توون را بوورای

دست کاشت در دشت حسین آباد غیناب پرداخته است .بوه

سالهای  1025-1010برآورد کرد.

این منظور سه نو ف،الیت احیایی بوتهکاری هاللی آبریور

تحقیقات انجام شده نشان دهندة آن است که طی چنود

و بذرکاری -بذرپاشی انتلاب و مناطق شاهد انتلاب شود.

سال گذشته توجه زیادی به موضو ترسویب کوربن شوده

از روش احترا برای ت،یین ضریب تبودیل ترسویب کوربن

است .احیای پوشش گیاهی در مراتع خش

و نیمهخشو

گونهها به کربن آلی استفاده شد .برای ارزشگذاری کارکرد

عالوه بر نقشی که در کنترل فرسایش بادی دارد از دیدگاه

جذب دیاکسیدکربن از روش سیاست مالیات بور کوربن و

ترسیب کربن نیز حائز اهمیت است و ازآنجاکه ایران عضوو

هزینة انتشار کربن بهعنوان ارزش سایهای کربن استفاده شد.

کنوانسیون بین المییوی مقابیوه بوا تغییورات اقییموی اسوت

برای مقایسة ارر نو ف،الیتهای احیایی بر میزان کربن آلوی

ازاینرو ترسیب کربن در مناطق خش

و نیمهخش

حوائز

خاو آزمون تی مستقل انجام گرفت و در اداموه سوه نوو

اهمیت است .افزایش ترسیب کربن از طر احیای پوشوش

ف،الیت احیایی و سه سایت شاهد از طریق تجزیه و تحییل

گیاهی م،ادل افزایش زیست توده گیاهی افوزایش تولیود

واریانس ی

طرفه در محیط نورمافزارهوای  2013 Excelو

بهبود حانل خیزی اراضی است .به همین سبب عوالوه بور

 SPSS16تجزیه و تحییل شدند.
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بهار 1931

 .2مواد و روشها

نیز به نورت محدود در منطقه انجوام مویگیورد یواری و

 .1 .2منطقة مورد مطالعه

فلر  .)2350در تحقیق حاضور بوهمنظوور مقایسوة میوزان و

منطقة اجرای پرویه ترسویب کوربن حوضوة آبلیوز دشوت

ارزش اقتصادی ترسیب کوربن سوه نوو ف،الیوت احیوایی

حسینآباد غیناب در 20کییومتری شر شهرسوتان سربیشوه

بوته کاری احدا

هاللی آبریر و بذرکاری-بذرپاشی اجورا

واقع در استان خراسان جنوبی و همجوار با مورز افغانسوتان

شده در منطقه انتلاب شد .ف،الیتهای احیوایی خکور شوده

و شکننده است .این حوضه بوا

به ترتیب در منطقة حسین آباد بوا موق،یوت جغرافیوایی "30

مساحت  222هزار هکتار در محودودة سیاسوی شهرسوتان

´ 80° 33تا " 80° 27´ 31طول شرقی و´ 35° 55تا ´° 21

سربیشه واقع شده است .میوانرین بارنودگی سواالنة منطقوه

 36عرن شومالی بوا مسواحت  2271هکتوار عبوای آبواد

 288مییوویمتوور و متوسووط درجووة حوورارت  22/50درج وة

در´ 78° 82تا ´  78° 56طول شورقی و´  36 ° 20توا ´08

سانتیگراد است .ارتفا میانرین حوضوه  2830متور اسوت.

 36°عرن شمالی با مساحت  2322و جنوتآبواد در ´53

این منطقه به طور جدی دستلوش آرار خشکسالی طوالنی

 78°تووا ´ 78° 56طووول شوورقی و´  36 ° 83تووا ´36° 26

مدت است که آرار اقتصادی و اجتماعی منفی شودیدی بور

عرن شمالی با مساحت  370هکتار واقع شدهاند .در کنوار

زندگی روستاهای منطقه به جا گذاشته است .در این دشت

هر ی

از مناطق احیایی نیز منطقة شاهد با مساحت مشوابه

حوودود  32آبووادی بووا جم،یتووی حوودود  3150نفوور زنوودگی

با منطقه مشل

بوده که دارای اقیی خش

شد شکل .)2

میکنند .شغل انیی مردم محیی دامداری بوده و کشاورزی

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدودههای مورد مطالعه بهمنظور مقایسة ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در منطقة حسینآباد
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 .2 .2روش تحقیق

دوبل 1مضاعف) استفاده شد به این ترتیب که هر کودام از

برای اندازهگیری میزان کربن ترسیب یافته در گیاه نلسوت

اندام های هوایی غالب منطقوه بصوورت تصوادفی از هور 5

در منطقه م،رف هر نو ف،الیت احیایی بوا توجوه بوه نوو

پالت  2پالت قطع و توزین شد.

پراکنش پوشش گیاهی و وس،ت منطقه  3ترانسوکت 100

اندامهای گیواهی پوس از آنکوه قطوع شودند در داخول

متری به فانیه  30متور از یکودیرر بوه شوکل تصوادفی –

پاکتهای جداگانه جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشراه

مستقر شد .سپس ت،داد  20پالت  3متر مرب،ی

شدن نمونههوا

سیستماتی

وزن تر آنها اندازهگیری شد .پس از خش

در طول هر ترانسوکت مسوتقر شود شوکل  )1مصوداقی

وزن خش

2351؛ مصووداقی  .)2352بووا توجووه بووه اینکووه برداشووت و

ت،یووین وزن توور نمونووههووا در درجووة حوورارت  70درجووة

اندازهگیری تمام پایههای گیاهان موجود در تمام پوالتهوا

سانتیگراد بهمدت  12ساعت در آون قرار گرفت و ب،ود از

روشووی ملوورب زمووانبوور و هزینووهبوور اسووت و از طرفووی

سپری شدن زمان م،ین وزن خش

نمونهها توسوط تورازو

گونههوای بوتوهای و درختنوهای از توانوایی خووبی بورای

دیجیتال توزین شد عبدی و همکاران  .)2387با توجه بوه

ترسیب کربن در انودامهوای هووایی و زیرزمینوی برخوودار

عمق زیاد نفوخ ریشه در اعما و قابل انودازهگیوری نبوودن

هستند ت،وداد پایوههوای هور گونوة بوتوهای و درختنوهای

دقیق آن نرفاً از قسمتهای هوایی هر گونه گیاهی بورای

یادداشووت و در نهایووت تووراک هوور گونووه مشوول

شوود.

همننین در داخل هر پوالت هنروام انودازهگیوری پوشوش
گیاهی عوالوه بور موواد گیواهی زنوده الشوبر
پوشش تاجی خاو للت سنرریزه و سن

گیواهی

2

نیوز یادداشوت

آنان نیز ت،یین شد .به ایون ترتیوب کوه ب،ود از

تجزیهوتحییل کربن برداشت شد .نمونهها توسوط آسویاب
برقی بهنورت پودر در آمده و برای اندازهگیری کربن آلوی
مقدار سیولز همی سیولز و لیرنین) به آزمایشوراه ارسوال
شد .برای ت،یین ضریب تبدیل ترسیب کربن گونهها به کربن

شوود مصووداقی  .)2352بوورای انوودازهگیووری هوور کوودام از

آلی از روش احتورا

پارامترهای خکر شده سطحی از پالت ها را کوه بوه وسوییه

 )2387استفاده شد.

تاج پوشش الشبر

سن

بردبوار 2383؛ فوروزه و حشومتی

و سنرریزه اشغال شوده بودنود

یادداشت شد شکل .)3به منظور برآورد تولید نیوز از روش

شکل  .2نحوة استقرار ترانسکت

شکل  .3نحوة اندازهگیری پوشش گیاهی در هر پالت
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از هر انودام گونوههوای گیواهی پوس از خشو

بهار 1931

شودن در

کربن استفاده شده است  .)Hope, 2013در تحقیق حاضور

دستراه اتوو در دموای  60درجوة سوانتیگوراد و بوهمودت 28

به طور میانرین رق  70/7دالر بر تن در سال  2355ارزش

ساعت)  20نمونة  20گرمی تهیه شد .نمونهها شامل اندامهوای

سایهای کربن در نظر گرفتوه شود .بورای مقایسوة ارور نوو

گونههوای موذکور بوه مودت  2سواعت در دموای  600درجوة

ف،الیت های احیایی بور میوزان کوربن آلوی خواو نلسوت

سانتیگراد نرهداری شد .سپس خاکستر نمونهها پس از خنو

شاخ

شدن در دسوتراه دسویکاتور تووزین شوده و بورای اطمینوان از

منطقة شاهد خود توسط آزمون تی مستقل انجام گرفوت و

تیبیت وزن آنها دوباره به مدت  2سواعت در دماهوای موذکور

در ادامه سه نو ف،الیت احیایی و سه سایت شاهد از طریق

نرهداری شد .با ت،یین وزن خاکستر و با در دسوت داشوتن وزن

تجزیه و تحییول واریوانس یو

طرفوه  )ANOVAمقایسوه

اولیه و نسبت کربن آلی به مواد آلی بر اسای رابطة  )2بردبار

شدند .مقایسة میانرینهوا از طریوق آزموون آمواری دانکون

2383؛ عبدی و همکاران  )2387میزان کربن آلی در هور کودام

انجام گرفت .تمامی آمار جمعآوری شده بوا نورمافزارهوای

از اندامهای گیاه

به نورت جداگانه محاسبه شد.

)2

های مورد بررسی در هور نوو ف،الیوت احیوایی بوا

 2013 Excelو  SPSS16تجزیه و تحییل شد

OC= 0.54 OM

 .3نتایج

که در آن OCمقدار کربن آلی و  OMمواد آلی است.
پس از ت،یین میزان کربن آلی با توجه به نسوبت وزنوی

 .1 .3مشخصات سایت پروژه ترسیب کربن و شاهد

دیاکسیدکوربن بوه کوربن  )3/67میوزان دیاکسویدکوربن

جدول  )2مشلصات سایت پرویة ترسیب کربن به همراه

جذب شده ت،یین شد عاقیی کهنوهشوهری  .)2381بورای

اسامی عیمی گونوههوای گیواهی غالوب و میوزان توراک در

ارزشگوذاری کوارکرد جوذب دیاکسویدکربن از سیاسوت

هکتار را نشان میدهد.

مالیات بر کربن و هزینة انتشار کربن بهعنوان ارزش سایهای
جدول  .1مشخصات سایت پروژه ترسیب کربن و شاهد

ردیف

بوته کاری

مساحت
هکتار)

2271

سایت پرویه ترسیب کربن

سایت شاهد

هاللی آبریر

2322

بذرکاری و بذرپاشی

370

بوته کاری

2271

هاللی آبریر

2322

بذرکاری و بذرپاشی

370

گونه گیاهی غالب

تراک

میانرین پوشش گیاهی

در هکتار

درند)

Atriplex canescens

105

Haloxylon persicum

123

Artemisia sieberi

20510

Zygophyllum atriplicoides

168

Atriplex canescens

255

Haloxylon persicum

128

Artemisia sieberi

7250

Haloxylon persicum

180

Artemisia sieberi

6030

Artemisia sieberi

2653

Alhagi camelorum

1082

Artemisia sieberi

651

Alhagicamelorum

556

Artemisia sieberi

705

Alhagicamelorum

2025

37/2

32/5

22/2
7/1
8/5
21/6
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همانطور کوه در جودول  )2آموده اسوت متوسوط درنود

خصونیات پوشش گیاهی تولید عیوفه و مقودار الشوبر

پوشووش گیوواهی غالووب در منطقووة بوتووهکوواری گونووههووای

به ترتیب در جوداول  )1 )2و  )3آموده اسوت .بررسوی

Persicum

مقایسة میانرین هر نو ف،الیت احیایی با سایت شاهد که با

 )Artemisiaو قووووویچ

آزمون تی مستقل انجام گرفت نشان داد در هر سه ف،الیوت

 )37/2 )Zygophyllum atriplicoidesبووود .در منوواطق

های درنود پوشوش گیواهی تولیود

آتووریپیکس

 (Atriplex canescensتوواغ

 )Haloxylonدرمنوووووه

sieberi

احیایی از نظر شاخ

اختالف م،نواداری در سوطح 2درنود بوا

هاللی آبریر با گونههای غالب آتورپیکس تواغ درمنوه) و

عیوفه و الشبر

بذرکاری و بذرپاشی تاغ و درمنه) بهترتیب میانرین درند

منطقة شاهد وجود داشته است.

پوشش گیاهی  32/5و  22/2درند است .اختالف میانرین
درند پوشش تاجی در تیمار بوته کاری از تیمارهای دیرر

 .3 .3درصد پوشش گیاهی

بیشتر بود.

نتایج تجزیة واریانس ارر سایت و ف،الیت هوای احیوایی بور
درند پوشش گیاهی نشان داد کوه بوین دو سوایت پورویه

 .2 .3نتایج حاصل از ارزیابی و مقایسة شاخص هیای

ترسیب کربن و سایت شاهد و همننین بوین ف،الیوتهوای

اکولوژی

احیایی از نظر درند پوشوش گیواهی اخوتالف م،نواداری

نتایج حانل از ارزیابی و مقایسة شاخ

هوای اکولوییو

وجود دارد جدول  .)2در منطقوة موورد مطال،وه بیشوترین

مورد بررسی در سایتهوای دارای طورو ترسویب کوربن و

سطح تاج پوشش مت،یق به گونة تاغ با سطح  2/5متر مربوع

فاقد طرو و تيریر ف،الیتهای احیوایی انجوام گرفتوه شوامل

بود.

بوتهکاری احدا

هاللی آبریر و بذرکاری و بذرپاشوی بور
جدول  .1نتایج آزمون تی مستقل برای فعالیت احیایی بوتهکاری با منطقه شاهد

درجة آزادی

مقدار t

خصونیت
درند پوشش گیاهی

58

**27/2

تولید عیوفه

58

**20/8

درند الشبر

58

**25

جدول  .2نتایج آزمون تی مستقل برای فعالیت احیایی هاللی آبگیر با منطقه شاهد

درجة آزادی

مقدار t

خصونیت
درند پوشش گیاهی

58

**23/5

تولید عیوفه

58

**22/3

درند الشبر

58

** 5/3

جدول  .3نتایج آزمون تی مستقل برای فعالیت احیایی بذرکای و بذرپاشی با منطقه شاهد

درجة آزادی

مقدار t

خصونیت
درند پوشش گیاهی

58

**23/6

تولید عیوفه

58

**7/3

درند الشبر

58

**23/2
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جدول  .9نتایج تجزیة واریانس تأثیر نوع سایت و فعالیتهای احیایی بر درصد پوشش گیاهی

درجة آزادی

میانرین مرب،ات

F

منبع تغییرات
سایت

2

35112

**621/1

نو ف،الیت احیایی

1

285/5

**8/5

276

52/8

خطا

شکل  .2نتایج مقایسة میانگین اثر متقابل نوع سایت و فعالیتهای احیایی بر درصد پوشش گیاهی
جدول  .8نتایج تجزیة واریانس تأثیر نوع سایت و فعالیتهای احیایی بر میزان علوفه

درجة آزادی

میانرین مرب،ات

F

منبع تغییرات
سایت

2

7670/2

**378/5

نو ف،الیت احیایی

1

271/5

276

10/1

خطا

نتایج مقایسة میانرین نیز نشان داد کوه بیشوترین مقودار
درند پوشش گیاهی در سایت پرویه ترسیب کربن تحوت

**

8/5

احیایی بوتهکاری و کمترین مقدار آن نیز در سوایت شواهد
ف،الیت احیایی بذرکاری و بذرپاشی است شکل .)3

ف،الیت احیایی بوتهکاری و کمترین مقدار آن نیز در سوایت
شاهد ف،الیت احیایی بذرکاری و بذرپاشی است شکل .)1

 5 .3درصد الشبرگ
نتایج تجزیة واریانس ارر سایت و ف،الیتهای احیایی بر مقودار

 .4 . 3تولید علوفه

الشبر نشان داد که بین دو سوایت پورویه ترسویب کوربن و

نتایج تجزیة واریانس ارر سایت و ف،الیت هوای احیوایی بور

سایت شاهد و همننین بین ف،الیتهای احیایی از نظر عیوفوة

مقدار عیوفه تولیدی مرتع نشان داد که بین دو سایت پرویه

تولید شده اختالف م،ناداری وجود دارد جدول .)6

ترسیب کربن و سایت شاهد و همننین بوین ف،الیوتهوای

نتایج مقایسة میانرین نیز نشان داد کوه بیشوترین مقودار

احیایی از نظر عیوفة تولید شده اختالف م،نواداری وجوود

عیوفة تولیدی در سایت پرویه ترسیب کربن تحت ف،الیوت

دارد جدول .)5

احیایی بوتهکاری و کمترین مقدار آن نیز در سوایت شواهد

نتایج مقایسة میانرین نیز نشان داد کوه بیشوترین مقودار
عیوفة تولیدی در سایت پرویه ترسیب کربن تحت ف،الیوت

ف،الیت احیایی بذرکاری و بذرپاشی است شکل .)2
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شکل  .3نتایج مقایسة میانگین اثر متقابل نوع سایت و فعالیتهای احیایی بر میزان تولید علوفه

جدول  .9نتایج تجزیة واریانس تأثیر نوع سایت و فعالیتهای احیایی بر درصد الشبرگ

منبع تغییرات

درج آزادی

میانگین مربعات

F

سایت

1

455/8

** 314/2

نوع فعالیت احیایی
خطا

2
151

44
1/72

** 28/9

شکل  .9نتایج تجزیة واریانس تأثیر نوع سایت و فعالیتهای احیایی بر درصد الشبرگ

 .6 . 3کربن آلی

نتایج مقایسة میانرین نیز نشان داد کوه بیشوترین مقودار

نتایج تجزیة واریانس ارر سایت و ف،الیتهوای احیوایی

عیوفة تولیدی در سایت پرویة ترسیب کربن تحت ف،الیوت

بر میزان کوربن آلوی نشوان داد کوه بوین دو سوایت پورویة

احیایی بوتهکاری و کمترین مقدار آن نیز در سوایت شواهد

ترسیب کربن و سایت شاهد و همننین بوین ف،الیوتهوای

ف،الیت احیایی بذرکاری و بذرپاشی است شکل .)5

احیایی از نظر کربن ترسیب یافته اختالف م،نا داری وجود
دارد جدول .)7
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جدول  .1نتایج تجزیة واریانس تأثیر نوع سایت و فعالیتهای احیایی بر میزان کربن آلی

درجة آزادی

میانرین مرب،ات

F

منبع تغییرات
سایت

2

3/26

** 502/5

نو ف،الیت احیایی

1

0/25

**17/8

خطا

56

0/007

شکل  .8نتایج تجزیة واریانس تأثیر نوع سایت و فعالیتهای احیایی بر میزان کربن آلی

 .7 .3میزان کربن ترسیب یافته در گیاه

 .8 .3ارزشگذاری کربن ترسیب یافته

نتایج حانل از بررسی میزان کربن ترسویب یافتوه در گیواه

نتایج مقایسة میزان خخیرة کربن مناطق احیوا شوده و ارزش

محدودة عمییات احیایی ترسویب کوربن  3253هکتوار) و

اقتصادی آن در مناطق شواهد و بیولوییو

در جودول )5

شاهد در جدول  )8آمده است .در عمییات احیایی ترسیب

آمده است .با توجه به ارزش سایهای در نظور گرفتوه شوده

کربن گونههای گیاهی غالب در بوتهکاری شامل گونههوای

برای هر تن کربن ترسیب یافته بوه مبیوغ  70/7دالر ارزش

Persicum

کل کربن ترسیب یافته کوه از تفاضول وزن کوربن ترسویب

 )Artemisiaو قووووویچ

یافتة پرویه از منطقه شاهد به دست آمد برابر بوا 52712/8

 )Zygophyllum atriplicoidesبودند .در عمییوات هاللوی

دالر به ازای هر تن در سال  2355شود .بوا احتسواب مبیوغ

آبریر گونه های آتریپیکس تاغ و درمنه غالوب بودنود و در

 35000ریال بان

مرکزی  )2355بورای هور دالر ارزش

عمییات بذرکاری و بذرپاشی تاغ و درمنه جزو گونوه هوای

کل کربن ترسیب یافته تحت عمییات احیوایی 252516300

گیاهی غالب بودند .در منطقة شاهد عالوه بر گونههای خکر

ریال به ازا هر تن کربن آلی ترسیب یافتوه بوه دسوت آمود.

شده گونة خاشتر  (Alhagi camelorumمشاهده شد.

میانرین ارزش کارکرد ترسیب کربن هر هکتار مرتع برابر با

آتووریپیکس

 (Atriplex canescenتوواغ

 )halixylonدرمنوووووه

sieberi

 60722/25ریال در سال برآورد شد.
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جدول  .4مقایسة میزان ذخیرة کربن و ارزش اقتصادی آن در منطقة شاهد و احیا بیولوژیک

نو عمییات

وزن کل کربن آلی ارزش کل اقتصادی ترسیب ارزش کل اقتصادی ترسیب ارزش اقتصادی ترسیب کربن
ترسیب یافته تن)

کربن دالر/تن/سال)

کربن ریال/تن/سال)

ریال/هکتار/سال)

سایت پرویه ترسیب کربن

856/2

60527/28

122526280

67120/56

منطقة شاهد

81/33

5810/73

103715550

62623/12

772

52712/8

252516300

60722/25

وزن کربن ترسیب یافته

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

در این تحقیق با توجه بوه نقوش بسویار مهو بوایومس

حفاظت و توس،ة اکوسیست های جنریی و مرت،ی جهوان از

گیاهی در افزایش مادة آلی خاو و خخیوره کوربن نلسوت

مه ترین اولویتها برای نیول بوه هودف افوزایش ترسویب

شاخ

های درند پوشش گیاهی میزان عیوفة تولیودی و

کربن در خاو و گیواه اسوت .در کشوور ایوران  50میییوون

درند الشبر

هکتار مرتع و حدود  23میییون هکتوار جنرول وجوود دارد

مقایسه شد .ارزیابی و مقایسة شاخ

که می توانند نقش چشمریری در این فرایند داشوته باشوند.

و تولید عیوفه نشان داد ارر متقابل سایت و نو ف،الیتهای

ترسوویب کووربن در مراتووع از طریووق اجوورای عمییووات

احیایی بر درند پوشش گیواهی و تولیود عیوفوه در سوطح

جنرلکاری توسط گونههای چوبی مقاوم حفاظت از مراتع

2درند م،نا دار شده اسوت جوداول 2؛  1و  .)3بطوریکوه

و اجورای چوورای کنتوورل شووده موویتوانوود نقووش مهمووی در

بیشترین مقدار شاخ

های پوشش گیاهی و تولیود عیوفوه

خصوووص ترسوویب کووربن داشووته باشوود .بووهطووور کیووی

در سووایت پوورویه ترسوویب کووربن تحووت ف،الیووت احیووایی

بهرهبرداری از جنرلها و مراتع در حد توان آنهوا از یو

بوتهکاری و کمتورین مقودار در سوایت شواهد بوذرکاری و

طوورف موجووب توويمین نیازهووای انسووان و از سووویی دیروور

بذرپاشی است .همننین مقایسة میوانرین ایون دو شواخ

موجب حف نقش کارکردی این اکوسیست ها بوهخصووص

در ف،الیت های احیایی سایت پرویه ترسیب کربن اخوتالف

از نظر ترسیب کربن میشود فالحی  .)2351در بسیاری از

م،ناداری را در سطح 2درند نشان داد بطوریکوه بیشوترین

مطال،ووات ترسوویب کووربن بووهعنوووان ارزش افووزوده بوورای

مقدار درند پوشش گیاهی و عیوفة دردستری در ف،الیوت

پرویههای احیاد و مدیریت عرنههای منابع طبی،ی در نظور

احیایی بوته کاری و کمترین آن در ف،الیت احیایی احودا

گرفته میشوود Cairns .و  )2552 Meganckم،تقدنود کوه

هاللی آبریر مشاهده شد.

در سایتهای مورد مطال،وه انودازهگیوری و
های پوشوش گیواهی

مدیریت جامع جنرل م،ادل ترسیب کربن توس،ه پایدار و

در خصوص نو ف،الیت احیایی چوون بوتوهکواری بوا

حف تنو زیستی است .دربارة مرتع و سایر اکوسیست های

توجه به شرایط اقییمی منطقه همراه بوا مراقبوت و آبیواری

طبی،ی نیوز موی تووان ایون مفهووم را ت،موی داد .عبودی و

انجام میگیرد این مسئیه سبب افوزایش درنود زنودهموانی

همکووواران  )2387م،تقدنووود بایسوووتی در متوووون عیموووی

گیاه و به تبع آن افزایش تراک گونوههوای کاشوته شوده در

مرتع داری و منابع طبی،ی ترسیب کوربن و تولیود اکسوی ن

هکتار شده و در مجمو به افزایش درند پوشش گیاهی و

بهعنوان یکی از ارزش ها و تولیدات مراتع و منوابع طبی،وی

عیوفة دردستری منجر شد .با توجه به شوکلهوای  2توا 3

در کنار استفادههوای شوناختهشودهای ماننود تولیود عیوفوه

پس از بوته کاری ف،الیت احیایی بوذرکاری و بذرپاشوی از

گیاهان دارویوی محصووالت فرعوی چورای دام و حیوات

میزان تيریر بیشتری برخوردارند .این نتیجه را میتوان ناشی

وحش تنو زیستی و اسوتفاده هوای تفرجرواهی گنجانوده

از بارندگیهای خوب نورتگرفتوه در سوال اجورای ایون

شود.

پرویه  )2355-2352دانست .بلصوص در رابطه با گونوة
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تاغ که رسیدن رطوبت به بذر در ساعاتی پس از کاشت آن

اراضی مرت،ی به خاو اضافه میشود خییی بیشتر از اراضی

نقش خییی مهمی در جوانه زنی و ظهور بذور کاشته شوده

جنریی است چرا که در اراضوی جنریوی بوایومس افوزوده

و یاو  )1003هیوول و همکوواران )1003

شده به خاو عمدتاً ناشی از بر هایی است که طی فصول

درنوور و شووومان  )1007اظهووار داشووتند عواموول موودیریتی

خزان به خاو افزوده می شوند درحالیکه در اراضی مرت،ی

بهعنوان ابزاری قابل کنترل در دست بشر نقوش مهموی در

گونه های گیاهی غالب منطقه دورة رشد کوتاهتری نسوبت

کنترل ترسیب کربن ایفا میکنند بهطوریکه مطال،ات آنهوا

به اراضی جنریی داشته و هور سواله حجو چشومریری از

نشان داده تحت سیست های مدیریت کنترل شده بور مرتوع

زیست توده شامل ریشه و اندام هوایی) بوه خواو افوزوده

و خواو در مقایسوه

میشود که عامل انیی باالتر بودن مادة آلی اراضی مرت،وی

با سیست مدیریت کنترل نشده یا مدیریت نانحیح به طوور

نسووبت بووه اراضووی جنریووی اسووت سوواالر دینووی .)2351

دارد .سووویان

ترسیب کربن کل در بایومس الشبر

بنابراین با توجه به حج باالتر زیست تووده و الشوبر

م،ناداری افزایش مییابد.
نتایج تجزیة واریانس ارر نو مودیریت و ف،الیوتهوای
احیایی بر درند الشبر

با نتایج شاخ

های درند تواج

پوشش و مقدار عیوفة دردسوتری مشوابه اسوت بطوریکوه
نتایج مقایسة میانرین شاخ

درند الشبر

در

ف،الیت بوتهکاری باال بودن درند موادة آلوی در ایون نوو
ف،الیت نتیجه دور از انتظاری نلواهد بود.
نتایج بهدست آموده در ارتبواط بوا شواخ

هوای موورد

نیز اخوتالف

بررسووی در ایوون تحقیووق بووا نتووایج قاسوومی آریووان )2355

م،ناداری در سطح 2درند را در پرویة ترسیب کربن نشان

هملوانی دارد .وی در تحقیقی با عنوان ارزیابی و مقایسوة

در ف،الیوت احیوایی

اقتصوووادی اکولووووییکی دو نوووو رویکووورد مووودیریتی

بوته کواری و کمتورین آن در ف،الیوت احیوایی بوذرکاری و

اکولویی محور و اجتماعی اکولویی محور منوابع طبی،وی

بذرپاشی مشاهده گردید .طبی،وی اسوت کوه هور چقودر در

دو پرویة بین المییی ترسیب کوربن و پورویة بیابوانزدایوی

مرت،ی درند پوشش و بایومس گیاهی بیشتر باشد الشبر

دشووت سربیشووه را مووورد ارزیووابی و مقایسووه اقتصووادی و

حانل از آن نیز بیشتر خواهد بود با این وجود دلیل کمتور

اکولوووییکی قوورار داد .نتووایج نشووان داد پوورویة بووینالمییووی

در ف،الیت هاللوی آبریور را مویتووان

ترسیب کربن در مقایسه با پرویة بیابانزدایی دشت سربیشه

ناشوی از شویب منطقوه کووه حمول آن را توسوط آب و بوواد

از موفقیت بیشوتری در ارتقوای شواخ

هوای اکولووییکی

آسانتر میکند و همننین درند سنرریزه بیشتر دانست.

برخوووردار بوووده اسووت .نتووایج ارزیووابی شوویدای کوورکج و

داد چنانکه بواالترین درنود الشوبر

بودن درند الشبر

افزایش مادة آلی را می توان به دلیل نقش حفاظتی گونه

همکاران  )2351نشان داد هر هکتار از مراتع احیواد شوده

نسبت داد و اینکه ریزش اندام های هوایی مصرف نشده در

چپرقویمه گنبد تحت کاشت آتریپیکس  12/572تن کوربن

پای بوته ها می تواند در افزایش مادة آلی نقش داشته باشود.

را خخیره کرده است کوه دارای ارزشوی م،وادل 27056271

شومان و همکاران  )1001اخعان کردند خصونیات خواو

ریال است .رق محاسبه شوده در ایون تحقیوق بوه مراتوب

متويرر از پاسووا آن بووه ف،الیوتهووای ریشووه و خصونوویات

کمتور از مطال،وات انجوام شوده توسوط یرانوه و همکواران

الشبرگی است که از گیاهان چند ساله بوه ناحیوة زیور تواج

 )2352موسوی  )2350و مبرق،ی و همکواران )2388

پوشش میریزد .نکتة قابل توجه اینکه میزان موادة آلوی در

است .جدای از ماهیت ملتیف اکوسیست هوا عیوت نتوایج

اراضی مرت،ی نسبت به اراضی جنریی بیشتر است چرا کوه

متفاوت را موی تووان در تفواوت در نحووة محاسوبة کوربن

در اراضی مرت،ی گونوههوای غالوب یو سواله و چندسواله

ترسوویب شووده در ایوون تحقیووق پیوودا کوورد بووه طوریکووه در

هستند و مقودار زیسوت تووده و بایومسوی کوه هرسواله در

مطال،ات فو الذکر فقط میوزان رویوش سواالنة گیواه بورای
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بهار 1931

محاسبة اقتصادی مد نظر قرار گرفتوه اسوت در حالیکوه در

گیاه با توجه به هزینههای اندازهگیری تنها گونههای غالب

تحقیق حاضر بوهمنظوور محاسوبة ارزش اقتصوادی کوارکرد

مراتع منطقه اندازهگیری شد .پیشنهاد میشوود در تحقیقوی

ترسیب کربن میزان کربن خخیرهشده در بیومای گیواهی و

کل گونه های گیاهی موجوود در منطقوه برداشوت و میوزان

مد نظر قرار گرفته است که با مطال،وات عبودی و

کربن ترسیب یافته اندازه گیری شود .همننوین در انتلواب

همکوواران  )2387جوووادی و همکوواران  )2388موووالیی

گونه های مناسب برای ف،الیتهای احیایی توانایی گونه در

الشبر

ترسیب کربن هو

 )2388مطابقت دارد.

یکوی از شواخ

هوای انتلواب گونوة

کووارکرد اکوسیسووت مرتووع از نظوور تنظووی گازهووا کووه

مناسب قرار گیرد .با توجه بوه وجوود روش هوای ملتیوف

پیامدهای غیرمحیی و یا حتوی غیرمیوی را در پوی داشوته و

ارزش گذاری اقتصادی پیشنهاد موی شوود ارزش اقتصوادی

فواید ناشی از حف اکوسیست هوای مرت،وی کوه بوا تنظوی

ترسیب کربن در منطقة مورد مطال،وه بوا دیرور روشهوای

گازهای حیاتی و جیوگیری از مشوکالت مربووط بوه گورم

ارزشگذاری اقتصوادی ت،یوین و نتوایج آنهوا بوا یکودیرر

شدن کرة زمین و افزایش انتشار گازهای گیلانوهای سور و

مقایسه شود.

کار دارد دارای اب،اد بینالمییی بوده و محاسبات اقتصوادی
آن نیز از برخی برآوردهای به عمل آمده در سوطح جهوان

یادداشتها

پیروی میکنند .از اینرو محاسوبات مربووط بوا اسوتناد بوه

1. Litter
2. Double

ارزشهای برآوردی در سطح فرامیی پایهریوزی مویشووند.
در این تحقیق بهمنظور برآورد میزان کربن ترسیب یافتوه در
منابع
بردبار و .2383 .بررسی توان خخیرة کربن در جنرل کاریهای اکالیپتوی و آکاسیای استان فاری رساله دکترای جنرول داری دانشوراه
آزاداسالمی تهران واحد عیوم و تحقیقات  258نفحه.
جوادی م .ر .زهتابیان غ .ر .احمدی و .ایوبی ش .ج،فری م .و عییزاده م .2388 .نقش کواربریهوای ملتیوف در میوزان ترسویب
کربن خاو فصینامه عیمی تلصصی اکوسیست ایران.
خانیری  .تمرتاش ر .و طاطیان م .2351 .بررسی تيریر قر بر پتانسیل ترسیب کربن در مراتع قشوالقی سورخکالی سواری فصوینامة
انسان و محیط .ص 35-17
شیدای کرکج ا .بارانی و .اکبرلو م .حشمتی غ  .و خرمالی ف .2351 .مقایسة هزینة ترسیب کربن خاو در عمییات احیوای مرتوع
توسط کاشت گونههای آگروپایرون الونرات و آتریپیکس لنتی فورمیس مطال،ة موردی :چپرقویمه گنبد) مجیة پ وهشهای حفاظت آب و
خاو .151-122:)2 10
عاقیی کهنه شهری ل .2381 .محاسبه  GNPسبز و درجه پایداری درآمد میی در ایران رساله دکتری دانشراه تربیت مدری.
عبدی .ن و گایرانی .ی .2352 .کارایی گونههای بوتهای و درختنهای دست کاشت و طبی،ی در ترسیب کربن مطال،ة مووردی :اراضوی
بیابان شمال غربی کویر میقان اراو) .تحقیقات مرتع و بیابان ایران .2080-200 :11
عبدی ن .مداو عارفی و .و زاهدی امیری

 .2387 .برآورد ظرفیت ترسیب کربن در گونزارهوای اسوتان مرکوزی مطال،وة مووردی:

منطقة مالمیر شهرستان شازند) تحقیقات مرتع و بیابان ایران .181-165 :)1 25
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فروزه م .و حشمتی غ .2387 .بررسی تيریر عمییات پلش سیالب بر برخی وی گیهای پوشش گیاهی واخ

سطحی مطال،وة مووردی:

گریباگیان فسا) پ وهش وسازندگی .75-10 :22
فالحی و .ر .2351 .مطال،ة تنو گیاهی و بهکارگیری مدل  RothCجهت شبیهسازی خخیره کربنی خاو تحت سناریوی وقو تغییر اقیی
در منطقه اجرای پرویه بینالمییی ترسیب کربن استان خراسان جنوبی) .پایاننامة دکتری .دانشکدة کشاورزی دانشراه فردوسی مشهد.
قاسمی آریان ی .2355 .ارزیابی و مقایسة اقتصادی  -اکولوییکی دو نو رویکرد مدیریتی اکولوییو
محور پرویة ترسیبکربن منابع طبی،ی) رسالة دکتری .مهندسی احیا مناطق خش

محوور و اجتمواعی  -اکولوییو

و کوهستانی .دانشراه تهران.

قریشی ر .م،تمدی ج .و شیدای کرکج ا .2353 .برآورد ارزش اقتصادی خدمات ترسویب کوربن در مراتوع بوا روش هزینوه جوایرزین
مطال،ة موردی :منطقه دیزج بطنی خوی) پ وهشهای محیطزیست.256-227 :)5 5 .
مبرق،ی ن .2388 .ارائه و بهکارگیری الروی ارزشگذاری مکانی خدمات اکوسیست جنریی با اسوتفاده از سوامانه اطالعوات جغرافیوایی
رسالة دکتری مدیریت و برنامهریزی محیطزیست.
مصداقی م .2351 .بوم شناسی گیاهی .چاپ اول ویرایش دوم .انتشارات جهاد دانشراهی مشهد  283ص.
مصداقی م .2352 .مرتع داری در ایران چاپ هفت  .انتشارت دانشراه نن،تی سجاد  316ص.
موسوی ی . 2350 . .مدیریت بهینه اراضی با تيکید بر ارزش اقتصادی کارکردهوای اکوسیسوتمی و بوا اسوتفاده از یو

سوامانة پشوتیبان

برنامهریزی مطال،ة موردی :حوضة آبلیز طالقان میانی) پایاننامة دکتری مرتعداری دانشراه تهران 328نفحه.
موالیی م .2388 .ارزشگذاری اقتصادی – زیستمحیطی اکوسیست جنریی ارسباران رسالة دکتری اقتصاد کشاورزی دانشکدة اقتصواد و
توس،ة کشاورزی دانشراه تهران  251نفحه.
نصری م .قربانی م .آخرنیوند و و رفی،ی و .2355 .برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خش

و نیمهخش

منطقة

مورد مطال،ه  :شهرستان مالرد) تحقیقات مرتع و بیابان ایران .203-356 :)1 13
یزدانی ی .و عباسی ا .2385 .برآورد ارزش اقتصادی منافع زیستمحیطی جنرلها مطال،ة موردی :بلوش نملانوة جنرول خیورود در
شهرستان نوشهر) تحقیقات اقتصاد کشاورزی52-33 :3
یرانه .و .آخرنیوند و .نالح ا .ارزانی و .و امیر ن اد و .2352 .برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تنظی گازها در اکوسیست های مرت،وی
حوضة آبلیز ته نشریة مرتع 225 -206 :1
یاری  .ر .فلر ف .2350 .خالنة دستاوردهای پرویه بین المییی ترسیب کربن  .2388-2385انتشارات ش،را .چاپ اول  56:نفحه.
Carpenter, S.R., Mooney, H.A., Agard, J., Capistrano, D., DeFries, R.S., Diaz, S., Dietz, T., Duraiappah, A.K., OtengYeboah, A., Pereira. H.M., Perrings, C., Reid, W.V., Sarukhan, J., Scholes, R.J. and Whyte, A. 2009. Science for managing
ecosystem services: beyond the millennium ecosystem assessment. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 106, 1305–1312.
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forest management. Environmental Management, 18: 1, 13-22.
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Ecological Engineering. 74:148- 163.
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