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  چکیده 

رسیده است. اگر نرخ  2018پی.پی.ام در سال  407به حدود  1958پی.پی.ام در سال  316غلظت دي اکسید کربن از 

خواهد رسید. کشور ایران با  2038پی.پی.ام در سال  450به میزان  دیگر ادامه یابد، احتماالفعلی این افزایش دو دهه 

بعد از کشورهاي چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن و آلمان  2016میلیون تن دي اکسید کربن در سال  656تولید حدود 

جو عبارتند از کاهش جهانی استفاده از در مقام هفتم جهانی قرار گرفته است. سه استراتژي اصلی براي کاهش کربن 

انرژي، کاهش انتشار دي اکسید کربن با استفاده از فناوري هاي جدید سازگار با محیط زیست و ترسیب کربن از طریق 

روش هاي زیستی و غیرزیستی. در زمینه ترسیب کربن مراتع ایران مطالعاتی بر روي برخی گونه هاي مرتعی تحت 

وت (قرق و تحت چرا) صورت گرفته است. بررسی نتایج نشان می دهد که اراضی مرتعی نظیر گون شرایط مدیریتی متفا

به طور مثال کربن به میزان زارها، تاغزارها، درمنه زارها و گونه هاي آتریپلکس نقش زیادي در ترسیب کربن خاك دارند. 

در خاك  Atriplex  lentiformisوسط گونه تن در هکتار ت 129و  Artemisia sieberiتن در هکتار توسط گونه  189

همچنین مراتع قرق نسبت به مراتع چرا شده میزان بیشتري از کربن را در خاك ترسیب کرده اند. لذا  ترسیب شده است.

ضمن  تا نمودشایسته است با یک نگرش سیستمی و همه جانبه نگر برنامه هایی براي صیانت از مراتع کشور تدوین 

گام  در جهت مقابله با آلودگی هوا و بحران تغییر اقلیم به طور موثرتوان بتامین حفاظت کمی و کیفی شرایط خاك، 

   برداشت.

  

  مراتع. گازهاي گلخانه اي، دي اکسید کربن، تغییر اقلیم،کلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه  - 1

اکسید کربن در اتمسفر است. طبق بررسی ها، درجه یکی از عوامل اصلی پدیده تغییر اقلیم افزایش غلظت گاز دي 

درجه سانتی گراد بوده  15میالدي، حدود  1750پی.پی.ام در سال  280حرارت سطح کره زمین با دي اکسیدکربن به غلظت 

ر درجه سانتیگراد افزایش یافته است و تصو 6/15پی.پی.ام به  390میالدي با غلظت دي اکسید کربن  2010است که در سال 

چارلز دیوید  1958در سال  .درجه سانتیگراد افزایش یابد 18میالدي درجه حرارت زمین به  2100می شود که در سال 
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نشان  1طور که در شکل  کیلینگ برنامه پایش دقیقی را براي اندازه گیري دي اکسید کربن اتمسفر پایه گذاري می کند. همان

رسیده  2018پی.پی.ام در سال  407به حدود  1958پی.پی.ام در سال  316داده شده است. غلظت گاز دي اکسید کربن از 

  برسد. 2038پی.پی.ام در سال  450به میزان دي اکسید کربن  انتظار می رود ،نرخ فعلی افزایش با ایناست. 

 میلیون 10151میلیارد تن بوده است. کشورهاي چین با  36در حدود  2016کل خروجی هاي کربن به جو در سال 

میلیون تن و آلمان با  1209میلیون تن، ژاپن با  1635میلیون تن، روسیه با  2431میلیون تن، هند با  5312تن، آمریکا با 

 656رتبه نخست را به خود اختصاص داده اند و کشور ایران با تولید حدود  6میلیون تن دي اکسید کربن به ترتیب  802

 ).2ر مقام هفتم جهانی قرار گرفته است (شکل د 2016میلیون تن دي اکسید کربن در سال 

    
نمایش روند افزایشی غلظت دي اکسید کربن جو با  -1شکل 

  http://keelingcurve.ucsd.edu}منبع: {نمودار کیلینگ 

میزان خروج دي اکسید کربن در کشورهاي جهان{منبع:  -2شکل 

http://www.globalcarbonatlas.org{  
 

  دي اکسید کربن جو سیاست هاي کاهش - 2

Pacala و Socolow )2004(  تا سال  پی.پی.ام 550بیان می کنند که براي تثبیت غلظت دي اکسیدکربن به میزان

 کاهش دي اکسید کربن جو از استراتژي هايمیلیارد تن به ازاي هر سال داریم.  1نیاز به کاهش تولید کربن در حدود  2060

و ترسیب ه هاي زمین ها و الی در اقیانوس هازیستی کربن از طریق ذخیره کربن خروجی از نیروگاه  ترسیب غیر می توان به

ا کاشت گیاهان جدید و حفاظت از خاك ه ،جلوگیري از تخریب آن ها ،کربن از طریق حفاظت از جنگل ها و مراتعزیستی 

تبدیل آن به گیاه و میکرو ارگانیسم ها و ترسیب کربن زیستی شامل جذب دي اکسید کربن اتمسفري توسط  اشاره کرد.

در ترسیب  قابلیت باالیی وسعت زیاد در جهان به دلیل . اکوسیستم هاي مرتعیهوموس می باشد کربن آلی یا زیست توده و

کربن المللی مانند فائو این مناطق را براي اجراي برنامه هاي ترسیب  . این موضوع موجب شده که سازمان هاي بیندارندکربن 

  ).Lale ،2013به منظور کاهش گازهاي گلخانه اي انتخاب نمایند (

  

  ترسیب کربن مراتع ایران - 4

در زمینه ترسیب کربن توسط مراتع ایران مطالعاتی بر روي برخی گونه هاي مرتعی غالب در ایران از جنس هاي مختلف 

 ,Artemisia, Atriplex, Kochia, Halocnemum, Thymus, Bromus, Agropyron, Dactylis, Helichrysumنظیر

Astragalus, Acantholimon, Onobrychis, Salsola, Stipa, Nitraria, Haloxylon  تحت شرایط مدیریتی متفاوت

(قرق و تحت چرا) صورت گرفته است. بررسی نتایج نشان می دهد که گونه هاي مرتعی نقش زیادي در ترسیب کربن خاك 

تن در هکتار  129تحت شرایط قرق و  Artemisia sieberiتن در هکتار توسط گونه  189ن به میزان دارند به طور مثال کرب

در خاك ترسیب شده است. در تمامی مطالعات انجام شده مراتع قرق نسبت به مراتع چرا  Atriplex  lentiformisتوسط گونه 
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طور  مورد احیاء قرار گرفتـه و به ایران در صورتی که مراتعبنابراین  .شده میزان بیشتري از کربن را در خاك ترسیب کرده اند

  ).1(جدول  باشند کربن را دارا می میزان زیادياي مدیریت شوند، قابلیـت ترسـیب  شایسته

مطالعات انجام گرفته در زمینه ترسیب کربن توسط گونه هاي مرتعی در ایران -1جدول   

 مرتعمدیریت  نام گونه موقعیت اکوسیستم مرتعی
  )t/haترسیب کربن (

 منبع
 خاك بیومس

 Astragalus verus, Bromus مراتع مالمیر شهرستان شازند

tomentellus 
  49/3  81/28  )1387عبدي و همکاران ( 

Atriplex lentiformis   - 89/129 مراتع امامزاده اسحاق اردستان  
مهدوي و همکاران 

)1388( 

 سیساب بجنورد

Agropyron elengatum   49/0  61/13  
نقی پور برج و همکاران 

)1391( 
Agropyron desertorum   37/0  43/17  

Kochia prostrata   56/0  11/22  

 مراتع چپرقویمه گنبد
Atriplex lentiformis 

 
- 97/21  

 )1392شیداي کرکج (
Agropyron elongatum   - 87/12  

 مراتع قره باغ آذربایجان غربی
Helichrysum globiferum 

  
13/38 جعفریان و احمدي  

)1396( Helichrysum aucheri     13/34  

 Atriplex halimus مراتع اینچه برون گلستان

 کم تراکم
 

26.27 
وزیزیان و همکاران 

)1394( 
 تراکم متوسط

 
27.85 

 30.66   تراکم زیاد

مراتع کوهستانی هزار جریب 
 بهشهر

Astragalus gassipynus 
 قرق

 
58.02 

حسن نژاد و همکاران 
)1393( 

 تحت چرا
 

50.96 

Dactylis glomerata 
 قرق

 
52.51 

 45.51   تحت چرا

 Atriplex veruciferum تز خراب ارومیه
2/0 قرق  86/72 باغدار میاندوآب و همکاران  

1/0 تحت چرا )1393(  54/61  

 بیجارمراتع حفاظت شده 
Artemisia sieberi, Festuca ovina, 

Bromus tomentellus 

 قرق
 

1/189  

 چراي متوسط )1395جنیدي و هماران (
 

4/107  

2/47   چراي سنگین  

 چهارمحال بختیاري

Bromus tomentellus, Agropyron 

intermedium 

46/1 قرق  33/56  

مرادي و طهماسبی 
)1394( 

01/1 تحت چرا  64/45  

 مراتع نیمه استپ بوته زار
22/1 قرق  25/24  

87/0 تحت چرا  21/10  

 همراتع استپی رودشور ساو
Stipa hohenackeriana, Salsola 

tomentosa, Artemisia sieberi 
45/22 - قرق علیزاده و همکاران  

)1390( Artemisia sieberi 5/18 - تحت چرا  

 Astragalus peristerus مراتع فشم استان تهران
 تحت چرا

 
97/25 صارمی و همکاران  

18/32   قرق )1394(  

 Thymus serpyllum مراتع هزار جریب بهشهر
43/1 قرق  76/59 تمرتاش و همکاران  

66/0 تحت چرا )1393(  53/36  

  ريیگنتیجه - 5

و با  اي و کاهش دماي زمین در تعدیل گازهاي گلخانه مراتع اهمیت فرآیند ترسیب کربن توجه بهدر نهایت باید گفت با 

 زیادقابلیت  با مرتعی هاي با شناخت گونه درنظر گرفتن رتبه هفتم ایران در انتشار گاز دي اکسید کربن در جهان، می باید
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ترسیب موثر بربررسی عوامل مدیریتی با همچنین  مرتعی کل کشور اقدام نمود.اصالح و احیاي اراضی  به ،جهت ترسیب کربن

ضمن  با یک نگرش سیستمی و همه جانبه نگر برنامه هایی براي حفاظت و صیانت از مراتع کشور تدوین نمود تا ،مراتع کربن

  گام برداشت. در جهت مقابله با آلودگی هوا و بحران تغییر اقلیم به طور موثريتوان بتامین حفاظت کمی و کیفی شرایط خاك، 

  منابع مورد استفاده

 Atriplex بررسی اثرات ناشی از قرق و چرا بـر ترسـیب کـربن گونـه    .  1393ع.  ،طویلی ح. و ،آذرنویند ع.، ،ذاکري ه.، ،باغدارمیاندوآب .1

verucifrum  109- 125): 41( 10، گیاه و زیست بوم)، و خاك رویشگاه آن (مطالعه موردي: منطقه تز خراب ارومیه.  

در ترسیب کربن مراتع کوهستانی هزار  Thymus serpyllum. بررسی نقش گیاه دارویی. 1393م.طاطیان م. و  ،حسن نژادر.،  ،تمرتاش. 2

  .48- 55): 6( 2، اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی، جریب بهشهر

در استان  Helichrisum globiferum و Helichrisum aucheri عه توان ترسیب کربن دو گونهمطال. 1396 ، ا.احمدي، ز. و جعفریان. 3

 .123- 130): 15( 8 ،پژوهش هاي محیط زیست، آذربایجان غربی

  .53- 66): 1( 0 ،مرتع، شدت چراي دام بر ترسیب و ذخیره کربن در مراتع بیجاراثر . 1395 ، پ.کرمی، س. و امانی ، ح.،جنیدي. 4

و علف  (Astragalus gossypinus) میزان ترسیب کربن در گونه گون پنبه اي . مقایسه1393م.  ،طاطیانر. و  ،تمرتاشم.،  ،حسن نژاد. 5

  .29- 38): 69( 40، شناسیمحیط ، در مناطق کوهستانی هزارجریب بهشهر (Dactylis glomerata) باغ

کاشـت   بـا مقایسه هزینه ترسیب کربن خاك در احیاي مرتـع  . 1392، ف. خرمالی، غ. و حشمتی، م، اکبرلو، ح.، بارانی، ا.، شیداي کرکج. 6

 .252- 241): 1( 20 ،پژوهش هاي حفاظت آب و خاك، گونه هاي آگروپایرون الونگاتم و آتریپلکس لنتی فورمیس چپرقویمه گنبد

 (Astragalus peristerus) کوهیتاثیر مدیریت مرتع در میزان ترسیب کربن گونه گون . 1394، ا. فخیرهع. و  ،روحی مقدمم.،  ،صارمی. 7

 .193- 199): 73( 41، محیط شناسی، در مراتع فشم استان تهران

ر گون زارهاي اسـتان مرکـزي (مطالعـه مـوردي     برآورد ظرفیت ترسیب کربن د .1387، ق. زاهدي امیري، ح. و عارفی  مداح، ن.، عبدي. 8

  .282- 269): 2( 15، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، منطقه مالمیر شهرستان شازند)

برآورد مقـدار ترسـیب کـربن خـاك در مراتـع اسـتپی (مطالعـۀ        . 1390ب.  ،پور ملک، خ. و مهدوي، م.، جوريم.،  ،مهدويم.، علیزاده, . 9

  .163- 170): 2( 5، مجلۀ علمی پژوهشی مرتع، رودشور ساوه)موردي: مراتع استپی 

بررسی تاثیر قرق بر میزان ترسیب کربن و صفات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك در مراتـع     .  1394. پ ،طهماسبی، م. و مرادي شاهقریه. 10

  .97- 109): 4( 6، اکوسیستم هاي طبیعی ایران، استپ استان چهارمحال و بختیاري- نیمه

بررسی اثر تراکم آتریپلکس لنتی فرمیس . 1388، ف. مهدوي، م. و جعفري، س.، بابایی کفاکی، ح.، آذرنیوند، ع.، سندگلخ.،  ،مهدوي. 11

  .19- 29: 17، گیاه و زیست بوم، بر میزان ترسیب کربن و مقایسه آن با تراکم کشت آتریپلکس در پروژه بوته کاري در مرتع

بررسی ترسیب کربن خاك و زیتوده گیاهی در مراتع طبیعی و دست کاشت . 1391، م. نصري، م. و یحیدریان آقاخانع.،  ،نقی پوربرج. 12

 .19- 26: 94)، هاي آبخیزداري (پژوهش سازندگی پژوهش)، (مطالعه موردي: منطقه سیساب بجنورد

میـزان کـربن    بـا  Atriplex halimusرزیابی رابطه بـین تـراکم کشـت    . ا1394ح.، اونق، م. وکمکی چوقی، ب.  ، ر.، عسگري،وزیریان. 13

  .173- 180): 1( 68، مرتع و آبخیزداري)، ترسیب شده در خاك (مطالعه موردي: مراتع نیمه خشک اینچه برون، استان گلستان

14. Lal, R. 2013. A. Soil carbon sequestration. scs2013 – soil carbon sequestration, for climate, food 
security and ecosystem services. international conference Reykjavik, ICELAND, May 26- 29 May 
2013.p.6 

15. Pacala, S. & Socolow, R. 2004. Stabilization wedges: solving the climate problem for the next 50 years 
with current technologies. Science 305, 968–972.  
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Abstract  
The concentration of carbon dioxide from 316ppm in 1958 reached about 407ppm in 
2018. If the current rate of this increase continues for another two decades, it will 
probably reach 450ppm in 2038. Iran, with about 656 million tons of carbon dioxide 
produced in 2016, is ranked seventh in the world after China, the United States, India, 
Russia, Japan and Germany. The three main strategies for reducing carbon dioxide are 
reducing global energy use, reducing carbon dioxide emissions through the use of new 
eco-friendly technologies and carbon sequestration through biological and non-
biological methods. In the field of carbon sequestration of Iranian rangelands, studies 
have been carried out on some species of rangelands under different management 
conditions (without grazing and under grazing). The results of this study show that 
rangelands such as astragalus, haloxylon, artemisia and atriplex species play a major 
role in soil carbon sequestration. For example, carbon is held 189 tons per hectare by 
Artemisia sieberi species and 129 tons per hectare is held by Atriplex lentiformis in soil. 
Also, rangelands without grazing have stored more carbon in the soil than grazed 
rangelands. Therefore, it is desirable to develop plans to protect the rangelands of the 
country through a systematic and comprehensive approach, in order to ensure the 
quantitative and qualitative protection of soil conditions, untill we can effectively take 
steps to deal with air pollution and climate change crisis. 
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