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فهرست  ت

همتم بدرقة راه کن ای طائر قدس

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

پیشانی شكر بر خاك آستانش مینهیم که به ما نیرو و توان داد که با نگارش کتاب حاضر قدمی
هرچند کوچک در زمینة اعتالی منابع طبیعی کشورمان برداریم ،به این امید که بیانمان قاصر نباشد و
به مدد الطاف پیدا و پنهان او ،و اینکه به نابترین تأللؤ اندیشه در راستای خشنودیش نزدیک شویم و
اثری برجا گذاریم به یادگار در شأن انسان ،که او اشرف مخلوقاتش نامید و جام وجودش را لبریز کرد.
پروردگارا راهنماییمان کن به حذر از گمراهی و رسیدن به روشنایی که کمال خشنودی است .ای
بدل کنندة بدیها به خوبیها؛ آمین.

و...
تقدیم به:
 پیامبرانی که نبوت خود را از سرزمینهای خشک و بیابانی آغاز کردند ،خاصه پیامبر اعظمحضرت محمد مصطفی (صلی اهلل علیه و آله) پیامآور صلح و دوستی؛
 تقدیم به حضرت مهدی موعود (عجلاهلل تعالی فرجه الشریف) که از سرزمینی بیابانی به عالمانتظار شتافت و انشاءاهلل با ظهور پر خیر و برکتش ،جهان و جهانیان آباد خواهند شد؛
 تقدیم به استادان ،کارشناسان و دانشجویان عالقهمند به زمینههای منابع طبیعی و مدیریتمناطق خشک و بیابانی
 -تقدیم به خانوادههای عزیزمان که زمینة نگارش این مجموعه را فراهم کردند.
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«هیچ بادی نمیوزد و گرما همه جا را احاطه کرده است .برای یک سال نیز از باران اثری نیست .اما
من این سرزمین خشک را دوست دارم .حتی اگر توسط ماسههای روان و بادهای سوزان نیز احاطه شوم
و گرچه در بیابان نیستم ،اما نام آن خیلی دور از من نخواهد بود».
بخشی از کتاب «واحة بیابانی» نوشتة کیت ویلسون

پیشگفتار
انتشار گازهای گلخانهای بهویژه دیاکسید کربن توسط انسان یكی از دالیل اصلی تغییر اقلیم و گرم
شدن کرة زمین است که امروزه در سراسر جهان بحثها و نگرانیهای زیادی را بهوجود آورده است.
براساس پیشبینیها ،بهطور متوسط افزایش دمای ساالنة  4-1درجة سانتیگراد تا سال  2111ممكن
است تأثیر عمیقی بر ذخایر کربن و پویایی آن داشته باشد .چنین گرمشدنی ،الگوهای چرخة جهانی
گردش هوا و چرخههای هیدرولوژیكی جهان و رژیمهای بارش منطقهای را تغییر خواهد داد .دیاکسید
کربن جو از ابتدای انقالب صنعتی در سال  1851تا سال  2111از ( 285 ppmv1قسمت در میلیون در
حجم) به  311 ppmvافزایش یافت؛ در این دوره ،انتشار کربن ناشی از سوختهای فسیلی211±31
پتاگرم 2و از طریق تغییر کاربری اراضی  131±55پتاگرم بوده است .در یک مقیاس جهانی هر ساله
حدود  8/1گیگاتن کربن (هر گیگاتن= یک بیلیون تن) توسط منابع انسانی به جو اضافه میشود .گمان
میرود با روند کنونی ،افزایش غلظت دیاکسید کربن ساالنه (در حدود  1/5درصد) تا غلظتهای بیش
از  111پیپیام در انتهای سدة بیستویكم ادامه یابد .تغییرات ایجادشده در درجة حرارت هوا و خاك،
آب موجود در خاك و میزان مواد مغذی ناشی از غلظت دیاکسید کربن جو به تغییر عملكرد
اکوسیستمهای طبیعی مانند مراتع منجر میشود و ازآنجا که این تغییرات بهطور مداوم رخ میدهند،
منابع اراضی (خاك ،آب و منابع تنوع زیستی) را در سطح منطقهای و جهانی تحت تأثیر قرار میدهند
که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات صحیح و بههنگام ،سبب تسریع در نابودی و تخریب این منابع
بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک مانند ایران خواهد شد .این موارد گویای آن است که اقدامات
وسیع و همهجانبهای برای پیشگیری از انتشار و کاهش میزان فعلی گازهای گلخانهای الزم است.
بنابراین ،شناسایی راهكارهایی برای به حداقل رساندن انتشار  Co2و افزایش ذخیرة کربن در این
اکوسیستمها در سطح جهانی حائز اهمیت است.
کشورهای صنعتی و در پی آنها سایر کشورها ،در پی دستیابی به روشهاییاند تا گاز کربنیک
کمتری تولید کنند و نیز گاز کربنیک موجود در اتمسفر را به طرق مختلف در خاك و پوشش گیاهی
_____________________________________________________________
1. parts per million by volume
2. Pg = petagram = 1015 g = 1 billion ton

فهرست  و
ترسیب کنند .به جذب دیاکسید کربن اضافی جو توسط اندامهای هوایی و زیرزمینی گیاهان یا در
خاك بهمنظور کاهش آثار سوء پدیدة گرمایش زمین ،ترسیب کربن گفته میشود .در این زمینه،
ترسیب کربن که در آن مواد آلی در اندامهای گیاهی حفظ شده و در خاك ذخیره میشود ،منافعی از
جمله بهبود ساختمان خاكها و پایداری آنها در برابر فرسایش ،بهبود تنوع زیستی خاك ،افزایش
ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی برای رشد و نمو گیاهی و در نتیجه افزایش تولیدات گیاهی را در
پی دارد .همچنین مدیریت مراتع میتواند به کاهش مقدار دیاکسید کربن جو از طریق فرایند
ذخیرهسازی کربن در زیتودة گیاهی و مادة آلی خاك کمک کند.
بدیهی است که در چنین شرایطی اکثر کشورها نخست ،در رقابت برای دستیابی به فناوریهای
قابل عرضه و فروش ترسیب کربن به دیگران هستند و دوم ،در فكر روزی هستند که ممنوعیت استفاده
از برخی از صنایع تولیدکنندة گاز کربنیک ،بهصورت عام درآید و کشورها ملزم به پیروی از سیاستهای
کاهندة گاز کربنیک شوند .از اینرو بیشتر سیاستمداران کشورها تالش دارند تا به تناسب توسعة
اقتصادی و اجتماعی در کشور متبوع ،کاهش تولید و نیز افزایش ترسیب گاز کربنیک را در برنامههای
خود بگنجانند .ترسیب کربن در بیوماس گیاهی و خاكها سادهترین و ارزانترین راهكار ممكن برای
کاهش دیاکسید کربن اتمسفری است .سه راهكار کلی برای مدیریت مقدار کربن اتمسفر ارائه شده
است .1 :افزایش تجمع کربن توسط ایجاد سینکها (مخازن) به روش ترسیب کربن .2 ،جلوگیری از
آزاد شدن کربن از سینکها به روش حفاظت کربن .3 ،کاهش تقاضا برای انرژی فسیلی با بهکارگیری
سایر اشكال انرژی به روش جایگزینی کربن.
مناطق خشک و بیابانی ،پهنة وسیعی از کشور ایران را در برمیگیرد و اغراق نیست اگر بگوییم بیش
از سهچهارم کشور دارای آبوهوای خشک و بیابانی است .شرایط اکولوژیكی مناطق خشک و بیابانی و
محدودیتهای عوامل زیستی سبب شده مطالعات در خصوص این مناطق در جهان و ایران بسیار
محدود باشد .از سوی دیگر ،توجه ناکافی سیاستمداران و تصمیمگیرندگان منابع طبیعی کشور در
دورههای پیشین (به دالیل گوناگون مانند کمبود اعتبار الزم ،کمبود متخصص و  )...در رویكرد توجه
اساسی به این مناطق ،موجب تشدید وخامت وضعیت احیا و بهرهبرداری این مناطق شده است .حال
آنكه ،مناطق خشک و بیابانی پهنة وسیعی از عرصههای منابع طبیعی کشور را تشكیل میدهد و توجه
به آنها برای توسعة پایدار منابع طبیعی کشور و نیز بهرهبرداری از منابع بالقوة آنها در آینده (انرژی باد،
خورشید ،معادن ،امالح مختلف و  )...از اولویتهای تصمیمگیری برنامهریزان است.
تخریب اراضی خشک از جدیترین مشكالت مدیریت منابع در جهان است .بیشتر اراضی خشک در
اثر عواملی همچون تغییر اقلیم ،افزایش جمعیت ،بهرهبرداری بیش از حد از منابع آب و خاك و فقر در
معرض پدیدة تخریب سرزمین قرار دارند .برآوردها نشان میدهد که حدود  11درصد اراضی خشک

ی

 ترسیب و ذخیره کربن در زیستبومهای خشک و بیابانی

(بهجز عرصههای فراخشک) بهدلیل تخریب خاك یا پوشش گیاهی در معرض خسارت قرار دارند.
در حدود نیمی از جمعیت جهان که زیر خط فقر قرار دارند در مناطق خشک جهان زندگی
میکنند .هشت کشور از مجموع  11کشور کمتر توسعهیافتة جهان در مناطق خشک واقع شدهاند.
مردم ساکن مناطق خشک بیش از جوامع ساکن در سایر اکوسیستمها برای احتیاجات اساسی و اولیه
به اکوسیستم ساکن در آن وابستگی دارند .توسعة پایدار ،اقدامی برای دستیابی به امنیت غذایی و
حفاظت از زیستتوده و تنوع زیستی در مناطق خشک است و پرداختن به معضل بیابانزایی بهمنظور
دستیابی به اهداف توسعة هزاره بسیار مهم و ضروری است.
عالوه بر این ،اکوسیستمهای مناطق خشک از طریق انعكاس و جذب پرتو خورشید و ایجاد تعادل
در اجزای تشكیلدهنده اتمسفر تأثیر مهمی در فرایندهای بیوفیزیكی جهانی دارند .تخریب
اکوسیستمهای مناطق خشک از طریق کاهش پتانسیل جذب کربن و نیز افزایش توان بازتاب نور از
سطح خاك به پدیدة تغییر اقلیم کمک میکند.
بنابراین پرداختن به مباحث مربوط به مناطق خشک ،هم به لحاظ انسانی و هم از نظر
زیستمحیطی ضروری است که این مهم ،اصلیترین دلیل اجرای پروژههای ترسیب کربن در اراضی
خشک و بیابانی جهان است .این پروژهها با هدف تهیة مدل مناسب مدیریت منابع طبیعی در
اکوسیستمهای خشک و نیمهخشک از طریق کاهش فقر در جوامع محلی و افزایش ظرفیت جذب کربن
زمین طراحی شده است.
در کتاب حاضر تالش شده است به آخرین تحقیقات در زمینة ترسیب کربن در زیستبومهای
خشک و بیابانی توسط نگارندگان در کشور و سایر پژوهشگران در نقاط مختلف جهان پرداخته شود.

