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چکیده

هدف از این تحقیق برآورد ارزش اقتصادی ترسیب کربن توسط گونه گندم در اراضی زراعی گندم دشت
سیستان و ارائه راهکار در جهت افزایش توان جذب کربن می باشد به این منظور نمونه برداری به روش تصادفی
سیستماتیک انجام و میزان کربن آلی از روش والکی-بلک در گونه گندم تعیین شد سپس با ضرب ضریب تبدیل
کربن آلی در بیوماس گیاهی ،وزن کل کربن ترسیب شده در هر هکتار از منطقه مورد مطالعه محاسبه گردید نتایج
نشان داد ارزش جذب هر تن دی اکسید کربن از روش هزینه جایگزین در منطقه مورد مطالعه 22775200هزار ریال
برآورد گردید و ارزش کل ترسیب کربن معادل  73746723/918میلیون ریال برآورد شده است پیشنهاد میشود با
توجه به اقتصادی بودن ترسیب کربن توسط گیاهان و سادگی روش سنجش میزان تولید و ترسیب کربن به ویژه در
کشت گندم به عنوان محصول استراتژیک و ضروری که هرساله سطح زیادی از اراضی را به خود اختصاص می دهد
به صورت موردی نوعی پایگاه داده ایجاد و ضمن در نظر گرفتن مشوق های الزم موجب ترویج کشاورزی پایدار و
افزایش توان ترسیب کربن در اکوسیستم های کشاورزی گردد.
واژههای کلیدی :ارزش اقتصادی ،ترسیب کربن ،گونه گندم ،منطقه سیستان

در برگیرنده ی تمام مسایلی استت کت در عتنعت،
مقدمه

فرهنگ ،اقتصاد و سیاست ميرح است ( Mehr Ara

نظام های زراعی دربیشتتر منتتاط  ،بیتتانگر

 .)& Joybari, 2018ختتدماا اکوسیستتتمی دارای

مزایتای اقتتصادی – اجتمتاعی و زیتتست محیيتی

منافع مستقیم و غیرمستقیمی هستند کت اکوسیستتم

برای تولیتد کننتدگان و جامعت  ،در ستيال کتت ن

ها برای بشر فراهم می آورند ( Ndebele & Forgie,

استت و متتراکم سازی تولیدگیاهان زراعی باید بتر

 .)2017بخش کشاورزی هم ب عنوان منبع تولیتد و

پای نظام هتای کتتشاورزی و در همتیا راستتا بنتا

هم ب عنوان ترسیب کننده گاز های گلخانت ای بت

گتردد ( .)Rajab Beigi, 2012محیط زیست امتروزه
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خصوص کربا ميرح است و طی ده های اخیر ب

منجر شود ( .)Shafaq, 2018ب همیا سبب ترسیب

دلیل رشد بی روی جمعیتت ،افتزایش تقا تا بترای

کربا ع وه بر دارا بتودن ارزش هتا ی حفتاظتی و

متتواد غتتذایی ،افتتزایش ستتيال ارا تتی ،گستتترش

پای ای بت دلیتل افتزایش تولیتد بیومتاس از نظتور

شهرنشینی ،توسع منابع جدید و درنتیج نیاز بیشتر

اقتصادی دارای ارزش است و می توانتد بت عنتوان

ب ت تولیتتداا کشتتاورزی موجتتب شتتده استتت ک ت

منفعت و سود ا افی حاعتل از فعالیتهتای ارا تی

کشاورزی حفاظتی از مو وعی فرعی ب مستال ای

ميرح شود ( .)Carpenter, 2009برای رویارویی بتا

محوری و پراهمیت تبدیل شود( Matlabani et al.,

چالشهای بخش کشاورزی کشور در شرایط حتال و

 .)2019براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی سيال

آینده ،توسع کشتاورزی حفتاظتی از اهمیتتی زیتاد

کل محصوالا زراعی ایران  12.74میلیون هکتارمی

برختوردار است ( .)FAO, 2017حتذ

باشد ک  71.2درعد آن ( 9.74میلیتون هکتتار) بت

اتمسفر از طری ذخیره آن ب شکل زیست توده در

کشت غت ا اختصتاص دارد ( Jamalpour et al.,

اندامهای گیاهی و یا خا ب عنوان بزرگتریا مخزن

 .)2015از طرفی گندم حیاتی تریا کتاال در الگتوی

کربا بوم نظامهای خشکی و وارد کردن کربا آلتی

مصرفی خانوارها و تامیا کننده غذای اعتلی نیمتی

ب درون خا

در قالب بقایای گیاهی و استتفاده از

از جمعیت جهان ب شتمار رفتت و بت عنتوان یت

کودهای آلی در نظامهای کشاورزی است کت از آن

محصتتتتول استتتتترات ی

تلقتتتتی متتتتی شتتتتود

( .(Hosseinzadeh et al ., 2018در کشتورهای در
حال توسع  ،گندم یکی از هشت منبع غذایی استت
ک  70تتا

درعتد کتالری 66 ،تتا  90درعتد از

پتتتروتئیا مصتتتر

شتتتده ،حتتتدود  55درعتتتد از
شده

کربوهیدراا و  20درعد از کل کالری مصر

در سيال جهانی را فراهم می کنتد Mohammadin

) .)& Daliri, 2019یکی از اکوسیستمهتای ختاص
دنیا ،منتاط خشت
خش

استت منتاط خشت

و نیمت

حدود  45درعد از سيال جهان را پوشانده ا

ند احیای ایا مناط می تواند باعث ذخیتره ستازی
مقادیر قابل توجهی کربا در ستيال جهتان شتود و
ع وه بر ایا افتزایش مقتدار کتربا آلتی ختا
مناط خش

و نیم خش

در

می توانتد بت افتزایش

باروری ،افزایش ظرفیتت نگهتداری آد در ختا ،
تقویت تنوع زیستی ،اع ح ساختار ختا  ،کتاهش
فرسایش ،بهبود نفوذپذیری خا

و کاهش روانتاد

کتربا از

تحت عنتوان ترستیب کتربا یتاد متیشتود (2001؛
Lal; 2008, Parshotam et al.; , Chen et al
 .)2002تخمیا زده شده سيال زیر کشتت گیاهتان

زراعی در کل دنیا  1/7میلیارد هکتار است کت ایتا
سيال میتواند حدود  170پتا گرم کتربا (گتم 1015
= 1پتاگم ) در خود ذخیتره کنتد (Paustian et al.,

 2000).ترسیب کربا با روشهتای مصتنوعی م تل
فیلتر و  ...هزین های سنگینی در بتردارد ( Cannell,

 .)2003ساده تریا و ب لحاظ اقتصادی عملتیتتریا
راهکتتار ممکتتا جهتتت کتتاهش دیاکستتید کتتربا
اتمستتفری استتت ( .)Schuman, 2002در سالهای
اخیر محققیا از روشهای مختلﻒ ارزشگذاری
برای آشکار کردن ارزش کارکردهای اکوسیستمها
استفاده کردهاند.
در تحقی آزاد و همکاران )Azad et al., 2018

با عنوان ارزیابی کارایی دو مدل کربا خا

با

استفاده از دادههای اندازهگیری شده در مراتع

جانپرور و همکاران :برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن...
نیم خش

باجگاه ،استان فارس ب طور دقی

بررسی و تحلیل شد .طب ایا ميالع خا

مراتع
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تستهیم یافت ب ریش در نظامهای زراعی کم نهاده
بتا مصتر

کود دامی و پرنهاده بهترتیب بتا 13/86

ذخیرهگاه مهم جهانی کربا بوده و هرگون تغییر در

و  51/9گترم کربا بر مترمربع در فصل زراعی ب

ایا ذخیرهگاه تأثیر زیادی بر انتشار دیاکسیدکربا

دستت آمتد )Varamesh et al., 2001( .ب برآورد

ب اتمسفر و گرمایش جهانی دارد .نصیری مح تی

نیروی جنگل شهری در ترسیب کربا اتمسفری

و همکاران ( )Nasiri et al., 2014با بررسی چرخ

توسط دو گون گیاهی اقاقیا و زبانگنجش

دراز مدا کتربا و میتزان ترستیب آن در نظتام

پار جنگلی چیتگر تهران پرداختند .نتایج نشان داد

هتای کشتاورزی ایتران بیتان داشتتند کت بترنج و

ک هر ی

ذرا در مقایس با سایر گیاهان مورد ميالع

ترتیب ساالن  9/63و  3/5تا در هر هکتار کربا

کمتتریا ترایب نسبی کربا را ب خود اختصاص

ترسیب کرده و منجر ب افزایش نیروی ترسیب

دادند .فروزه و همکاران ()Foroze et al., 2009

کربا در حدود  482/5و  140تا در هکتار شدهاند.

رابي مستقیمی بیا میزان تسهیم کربا و نوع گون

و با لحاظ200دالر ب عنوان هزین ترسیب هر تا

گیاهی وجود دارد؛ ب طوری ک معموال هر چ

کربا ،ارزش اقتصادی حاعل از ترسیب کربا را

نسبت بافتهای چوبی در گیاه بیشتر باشد ،توان

برای ایا دو گون  ،ب ترتیب  20و  2/5میلیون دالر

جذد کتربا افتزایش متی یابتد و میزان کربا

در سال برآورد نمودند.)Abdpour et al., 2017( .

اختصاص یافت ب بذر در گیاه گندم و جو ب نسبت

در بررسی کاستانزا و همکاران ( ،)2014با عنوان"

سایر بخشهای گیاه بتاالتر بتود .در پ وهشی

تغییراا در ارزش جهانی خدماا اکوسیستمی" ،با

جعفریتان و طایفت ستید علیختوانی ( & Jafarian

فرض ارزشهای واحد ب روز شده و تغییراا در

 )Tayefe seyed ali khani, 2012بتا بررستی

مساحت مناط بیومی ،مجموع ارزش کل تاالدها

پتانستیل ترسیب کربا در ارا ی گندم دیم منيق

 26/4تریلیون دالر در هکتار در سال  2011بر

کیاسر اظهار داشتند ک خوش بیشتریا و ریش

حسب دالر  2007برآورد گردیده است .میانگیا کل

کمتریا توان ذخیره کربا را دارا هستند همچنیا

ارزش خدماا اکوسیستم تاالدهای ساحلی را

بیان کردند کت در مقایس بیا اندامهای هوایی نیز

 193845و تاالدهای داخلی را ( 25682ارزش بر

کمتریا میزان ترسیب کربا مربوط ب برگها و

حسب دالر در هکتار در سال ،بر حسب دالر سال

بود .خرمدل و

 )2007برآورد نمودهاند .پاژوا )، (Pajot, 2011

همکاران ( )Khoramdel et al., 2012بتا ارزیتابی

در بررسی هزین های اجتماعی کربا در جنگلهای

اثتر نتوع مدیریت نظام زراعی بر میزان کربا

فرانس ب ایا نتیج دست یافت ک هزین های نهایی

تستهیم یافتت بت اندامهتای هتوایی و زیرزمینتی و

اجتماعی ترسیب کربا بیشتر از هزین های انفرادی

تولیتد ختالص ایتا اندامها گزارش نمودند ک

(خصوعی) کربا است .وقتی ک ذخایر کربا

باالتریا میزان کربا تسهیم یافت ب دان و اندامهای

کاهش مییابد ،هزین های نهایی بیشتر است و ایا

هوایی بود ب طوریک بیشتتریا میتزان کتربا

مقدار بیا  170/1تا  719/8یورو بر تا کربا است.

بیشتریا مقدار آن در ستنبل

از تودههای اقاقیا و زبانگنجش

در
ب
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از اینرو بررسی فرایند ترسیب کربا در ارا ی ب

توزیا شده و برای اطمینان از ت بیت وزن آنها

خصوص ارا ی گندم ب عنوان محصول استرات ی

دوباره ب مدا  1ساعت در دمای مذکور نگهداری

ک همواره کشت می شود ،می تواند اع ح واحیاء

شد با تعییا وزن خاکستر و با در دست داشتا وزن

ارا ی از منظر شاخص ترسیب کربا را دنبال نماید

اولی میزان مواد آلی نمون ها محاسب و با استفاده از

و ایا مو وع می تواند راهکاری موثر در جهت

رابي  )Varamesh & Abdi, 2011( 1برای میزان

مقابل با آلودگی هوا و بحران تغییر اقلیم و در

کربا آلی در هر کدام از اندامهای گیاه به عورا

نهایت دستیابی ب

توسع

پایدار تلقی گردد.

جداگان محاسب شد در ادام با

رد

ریب

( )Varamesh & Abdi, 2011بنابرایا نیاز است ک

تبدیل کربا آلی در بیوماس گیاهی ،وزن کل کربا

ارزش ایا قبیل کارکرده و خدماا اندازه گیری و

ترسیب شده در هر پ ا و در نهایت در هر هکتار

ب شکل پولی بیان شود ( .)Nassiri et al., 2016لذا

از منيق مورد ميالعاتی محاسب شد

هد

از ایا ميالع برآورد ارزش اقتصادی کربا

رابطه ()1

ترسیب شده در گون زراعی گندم در دشت سیستان
جهت آگهی از خدماا زیست محیيی ایا

OC= 0/54 OM

ک در آن  :OCکربا آلی و  :OMمواد آلی
میباشد (.)skunejad, 2019

اکوسیستم در راستای ترویج کشاورزی پایدار و
همچنیا ارائ پیشنهاد جهت افزایش مقدار کربا
ترسیب شده در ایا ارا ی زراعی می باشد.

تعیین میزان ترسیب کربن خاك

برای تعییا میزان کربا آلی خا

ابتدا وزن مخصوص ظاهری نمون های خا

مواد و روشها
تعیین ضریب تبدیل و میزان ترسیب کربن در اندامهای گندم

برای تعییا ریب تبدیل ترسیب کربا دراندامهای
چهار گان (سنبل  ،ساق  ،برگ ،ریش )در ایا تحقی
از روش احتراق & (Lal et al., 2008; Varamesh

) Abdi, 2011 Abdpour et al., 2017استفاده شد
برای هر اندام  30نمون موجود بود ک پس از
انتقال ب آزمایشگاه اداره کل محیط زیست سیستان
و بلوچستان ،نمون ها خش

شده و در دستگاه

اتوک و در دمای  60درج سانتیگراد ب مدا 24
ساعت با ترکیب  10نمون  2گرمی ،انجام شد .ایا
نمون ها ب مدا  3ساعت در دمای  500درج
سانتیگراد داخل کوره احتراق قرار گرفت .خاکستر
نمون ها پس از خن

در آزمایشگاه

شدن در دستگاه دسیکاتور،

ب

روش سیلندر بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب
تعییا شد و سپس درعد کربا آلی از روش وال
بل

بدست آمد ( )Ndebele & Forgie, 2017در

پایان برای محاسب میزان ترسیب کربا خا

بر

حسب گرم در هر متر مربع از رابي ( )2استفاده
شد
رابي ()2

Cc=10000 × C (%) × BD × E

ک در ایا رابي  :Ccمیزان وزن کربا ترسیب
شده در سيال ی

متر مربع

 :Cدرعد کربا اندازه گیری شده
 :BDوزن مخصوص ظاهری خا
گرم بر سانتیمتر مکعب

بر حسب

جانپرور و همکاران :برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن...
 :Eعم نمون برداری خا و برحسب سانتیمتر
میباشد (.)skunejad, 2019
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هر تا دیاکسید کربا در مقدار کربا ت بیتشده در
هر هکتار یا کل مزرع  ،ارزش اقتصادی کارکرد
ت بیت کرباتوسط پوششهای گیاهی را برآورد کرد

ارزش ترسیب کربن

از آنجایی ک جذد و ذخیرهسازی کربا ب
عنوان مهمتریا وسیل برای کاهش انتشار گازهای
گلخان ای محسود میشود ،در ایا تحقی از آن ب
عنوان جانشینی برای کارکرد اکوسیستمی تنظیم گاز
استفاده شده است ( Jakobsen et al,. 2013; Best,

.)2012
پروژههای جذد و ذخیرهسازی کربا؛ شامل
فرآیند جداسازی از منابع تولیدکننده و انتقال آن ب
مکانهای جمعآوری است .از جمل عمدهتریا
مراکز تولیدکننده میتوان ب نیروگاههای سوخت
فسیلی ،کارخان های سیمان ،عنایع ذود فلزاا،

( .)Jakobsen et al,. 2013; Best, 2012در مرحل
اول برای انجام روش هزین جانشیا ،تعییا کارکرد
مربوط و چگونگی عر

دوم برآورد پتانسیل (توان) فیزیکی مزایای کارکرد و
خدماا مربوط ب دارایی چ ب طور سالیان یا ی
دورهی زمانی خاص و مرحل سوم برای ایا
روش،محاسب ارزش پولی پتانسیل مزایای کارکرد و
خدماا است .بنابرایا پس از تعییا مقدار کربا
ت بیتشده ب وسیل اکوسیستم در مرحل ی دوم و
سوم ،ارزش اقتصادی آن را میتوان از رابيه ()3
محاسب نمود (.)skunejad, 2019

رابي ()3

کارخان های تولید هیدروژن و آمونیا  ،عنایع
پتروشیمی و فرآیند استخراﺝ سوختهای فسیلی
.(International Energy Agency,

اشاره کرد
)2013

در ایا تحقی  ،ب منظور ارزشگذاری کارکرد
ترسیب کربا توسط اکوسیستم زراعی منيق  ،از
روش هزین جایگزیا (جانشیا) استفاده شده است.
در روش هزین جانشیا از هزین فراهمسازی
جانشیاها برای ی
عنوان ی
ی

اکوسیستم یا خدماا آن ب

برآورد برای ارزش کارکرد و خدماا

ک

Ve=Fe×Ps

ارزش اقتصادی اکوسیستم برای تنظیم

گاز بر حسب واحد پول،
و

قیمت اثر اقتصادی (هزین هر واحد دی اکسید

کربا ت بیتشده برحسب واحد پول) است .الزم ب
تو یال است ک واحد ارزش اقتصادی کارکرد
تنظیم گاز طی سالهای مختلﻒ بر حسب واحد
پول خواهد بود ک میتوان ب عورا ارزش فعلی
یا حال

بیان کرد .رابي ()4
n
R

اکوسیستم ممکا

t

است ب وسیل هزین های مربوط ب ارای ایا

t = 1,2, 3..., n

خدمت توسط احداﺙ مراکز عنعتی جذد کربا در
کارخان های آالینده ،جایگزیا شود .بنابرایا
میتوان از طری

رد کردن هزین ی ت بیت عنعتی

تاثیر نتیج شده از

اکوسیستم (مقدار گاز دی اکسید کربا ت بیتشده)،

اکوسیستم استفاده میشود برای م ال ،ارزش

خدماا جذد کربا ()4توسط ی

شان است و در مرحل

)(1 + i

∑= PVR
t=1

اگر مقادیر پولی  ،Rنرﺥ تنزیل (بهره) و زمان t

باشد ،ارزش حال از رابي ( )4قابل محاسب خواهد
بود (.)skunejad, 2019
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اکسید کربا را برآورد کرد .ب منظور تخمتیا منتافع

نتایج و بحث

اقتصادی حاعل از ترستیب کتربا شتده در منيقت

بتتت منظتتتور ارزشتتتگذاری کتتتارکرد جتتتذد
دی اکسیدکربا از روش هزین جانشیا استفاده شده

متتورد ميالعتت  ،از ميالع ت  IPCCکتت شتترح آن در

است .روش هزین جانشیا از هزینت فتراهمستازی

جتتدول  1ارائ ت شتتده ،استتتفاده شتتده استتت .طتتی

جانشیاها برای ی

ميالع ای ک  IPCCدر سال  2005انجام داده است،

اکوسیستتم یتا ختدماا آن بت
اکوسیستتم یتا

هزین جذد ،انتقال و ذخیره  CO2ب روش عتنعتی

ختتدماا آن استتتفاده متتیکنتتد .بتترای م تتال ،ارزش

بتتت شتتترح جتتتدول  1تعیتتتیا شتتتده استتتت

عنوان ی

برآورد بترای ارزش یت

( Environmental Protection Organization,
) 2019با توج ب جدول ،1میانگیا هزین ی جذد

ختتدماا جتتذد دی اکستتید کتتربا توستتط یتت
اکوسیستم جنگلی ممکا است ب وسیل هزین هتای

و ذخیرهسازی دی اکسید کربا ب روش عتنعتی در

مربوط ب ارائ ایا ختدمت توستط احتداﺙ مراکتز

سال  2005معادل  63/3دالر ب ازای هر تتا استت.

عتتتنعتی جتتتذد دی اکستتتید کتتتربا در اطتتترا

ما لحتاظ یت

کارخان ت هتتای آالینتتده ،جتتایگزیا شتتود .بنتتابرایا
میتوان از طری

میانگیا هزین جتذد و ذخیترهستازی هتر تتا دی

رد کردن هزین ی ت بیت عنعتی

اکسید کربا را در سال  2019تقریباً معتادل 162.68

هر تا دی اکسیدکربا در مقدار کربا ت بیت شده در
هتتر هکتتتار یتتا کتتل واحتتد هیتتدرولوژی

نترﺥ تتورم  7درعتد ،متیتتوان

دالر برآورد نمود.

و منيقت

حفاظت شده ،ارزش اقتصتادی کتارکرد ت بیتت دی
جدول  -1هزینه جذب ،انتقال و ذخیره  CO2به روش صنعتی
میانگین هر عملکرد
US$/ton

هزینه بر حسب

نوع عمکرد

نوع عملکرد

میانگین
45

 15تا 75

جذب از نیروگاههای

جذب

30

 5تا 55

70

 25تا 115

US$/ton

48/3

US$/ton

گازی یا زغالی
جذب از کارخانههای
تولید هیدروژن و آمونیاک،
جذب از سایر منابع
صنعتی
4/ 5

4/ 5

 1تا 8

انتقال به محل ذخیره

انتقال

10/8

4/25

 0/5تا 8

ذخیره در زمین

ذخیره سازی

17/5

 5تا 30

ذخیره در اقیانوس

63/3

جمع هزینهی کلیهی مراحل ذخیرهسازی

مأخذ(Environmental Protection Organization,2019( (IPCC, 2005) :

یافت های حاعل از طرح آمارگیری زراعت
مرکز آمار ایران در سال  1397نشان میدهد حدود

 57درعد از ارا ی زراعی کشور ب کشت گندا
اختصاص یافت است سيال کاشت گندم در سال
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 97-96بیش از  6.5میلیون هکتار و میزان تولید

میباشد ( Jihad Agriculture Organization

 7/12میلیون تا بوده است .و پیش بینی در سال

.)Center Statistics Plan of Statistics, 2019

 98-97برای سيال زیرکشت  6.7میلیون هکتار
جدول  -2تعداد بهره بردار ،سطح زیرکشت و مقدار تولید گندم در سال زراعی  97در منطقه سیستان
کل
تعداد بهره

سطح کاشت

بردار

(هکتار)
69635

29046

آبی
تولید
(تن)
9584

تعداد بهره

سطح کاشت

بردار

(هکتار)

28453

69129

8

تولید
(تن)
9572
2

منبع :سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و طرح آمارگیری زراعت مرکز آمار ایران1397

با توج ب نتایج تحقی ترسیب کربا در منيق

ک مقدار کل انتشار گاز دی اکسید از مزارع گندم

مورد ميالع  ،میزان کربا ترسیب شده  46/5تا در

استان سیستان و بلوچستان را  5129تا محاسب

هکتار ک  1/9تا سهم کربا آلی زیست توده

نمودند مقایس ترسیب و تولید کربا توسط ارا ی

گیاهی (اندام های گندم) و مقدار  44/6سهم کربا

مورد ميالع  ،نشان از ترسیب بیشتر کربا (69635

می باشد و با توج ب سيال زیر کشت

تا) در مقایس با تولید آن ( 5129تا) دارد .نتایج

گندم  69635هکتار ،مقدارکل کربا ترسیب

تحقی میزان ترسیب کربا در ارا ی گندم دشت

شده 3238027.5تا در ارا ی گندم دشت سیستان

سیستان نشان داد میزان کربا ترسیب شده  46/5تا

می باشد با توج ب میانگیا نرﺥ ارز در سال 1398

در هکتار ک  1/9تا سهم کربا آلی اندام های

ک معادل  140000ریال ،معادل ریالی ارزش جذد

هوایی گندم و مقدار  44/6سهم کربا آلی موجود

هر تا دی اکسید کربا توسط منيق مورد ميالع ،

در خا

(اندام های زمینی) می باشد .در ایا راستا

 22775200ریال برآورد میشود.

( )Lal, 2004نیز طی ميالع ای میزان کربا موجود

آلی خا

بنابرایا از طری

رد کردن هزین ی ت بیت

در خا

و اندام های هوایی توسط پوشش گیاهی

عنعتی هر تا دیاکسیدکربا در مقدار کربا ت بیت

را س برابر میزان آن در اتمسفر دانستند و بیتتان

شده در هر هکتار یا کل ارا ی زراعی کشت گندم

نمودنتتد هتتر عامتتل مدیریتی ک مؤثر بر رشد و

در منيق سیستان ،ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب

نمو گیتاه باشتد و بت طتور معنیداری تولید

دی اکسید کربا معادل" 73746723.918میلیون

خالص گیاه را ک نشاندهنتدة کتربا جذد شده

ميالع ( Jamali

ترتیتب،

ریال" برآورد می شود .با توج ب

 )pour et al., 2015تحت عنوان برآورد ارزش
اقتصادی انتشار گازهای گلخان ای غ ا در ایران،

است تحت تأثیر قرار می دهد بدیا

تعیتیا میتزان تولیتد ختالص اولیت گیاهان از ی
طر

نشان دهندة تولید زیست تودة گیتاه و از
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دیگر برآوردی از میزان دی اکستید کتربا

جذد شده از جو می باشد .در تحقی
همکاران

گردید ک با تحقی

حا ر همخوانی نداشت و

آزاد و

مقدار آن بسیار کمتر از ایا ميالع بود در پ وهشی

) Azad & Afzali, 2018با عنوان

جعفریتان و طایفت ( Jafarian & Tayefe seyed

با استفاده از

 )ali khani, 2012بتا بررستی پتانستیل ترسیب

ارزیابی کارایی دو مدل کربا خا

دادههای اندازهگیری شده در مراتع نیم خش

کربا در ارا ی گندم دیم منيق کیاسر نتایج نشان

باجگاه ،استان فارس ب طور دقی بررسی و تحلیل

داد ک خوش بیشتریا و ریش کمتریا توان ذخیره

مراتع ذخیرهگاه مهم

کربا را دارا هستند همچنیا بیان کردند کت در

جهانی کربا بوده و هرگون تغییر در ایا ذخیرهگاه

مقایس

بیا اندامهای هوایی نیز کمتریا میزان

تأثیر زیادی بر انتشار دیاکسیدکربا ب اتمسفر و

ترسیب کربا مربوط ب برگها و بیشتریا مقدار آن

گرمایش جهانی دارد .ظرفیت ایا ذخیرهگاه ب

در ستنبل بود ک نتایج آن با ایا ميالع همخوانی

وسیل روابط متقابل پیچیده بیا عوامل متنوعی مانند

داشت در ميالع ) )Lal, 2004نرﺥ ترسیب کربا

اقلیم ،خصوعیاا خا  ،نوع پوشش گیاهی و

خا

جهان را بیا  0.03تا

اقداماا مدیریتی کنترل میشود .مدلهای کربا

 0.12تا در هکتار در سال گزارش کرده است ک با

در

نتایج ایا پ وهش همخوانی نداشت و مقدار

شد .طب

ایا ميالع خا

برای فهمیدن اثر ایا فاکتورها بر کربا خا

بلندمدا نقش مهمی دارند .مدلهای کربا باید ب
طور عحیال در منيق اعتبارسنجی شده ،سپس می-

در مراتع نیم خش

ترسیب کربا کمتر از مالع حا ر بود.
اوستبورن و همکاران ()Osborne et al., 2010

توانند برای شبی سازی و پیشبینی کربا خا

در پ وهشی حداقل  25درعتد از فعالیتهای

استفاده شوند .نتایج نشان داد هرچند مدل Century

کشاورزی باعث افزایش انتشتار گازهتای گلخانهای

کربا آلی خا

را ب مقدار ناچیزی کمتر از مدل

 RothCشبی سازی نموده اما بر مبنای آنالیزهای

ب جو میگردد ک با افزایش سيال ارا تی زیتر
کشتت و فشتردگی روش هتای متدیریتی رو بت

آماری هر دو مدل نتایج ر ایتبخشی ارائ دادند و

افزایش است ک

مقادیر شبی سازی شده ب خوبی با مقادیر اندازه-

کشاورزی منيق ب دلیل کشت غیر انبوه و عدم

گیری شده همخوانی داشتند .همچنیا نتایج شبی -

استفاده از سیستم های گرمایشی ،سرمایشی و ...

سازیها در طی سالهای  1366هجری شمسی

آلودگی ناچیز میباشد .ولی فقدان قیمت های

( 1987می دی) تا  1429هجری شمسی (2050

ملموس در بازار برای خدماا اکوسیستم ها و تنوع

ب ترتیب ب میزان 7/92

زیتستی ارزش زیستی ایا منابع را برای عموم و

و  12/92درعد افزایش خواهد یافت .نرﺥ ترسیب

تصمیم گیران پنهان و یا مغفول نموده است و

باجگاه ب ترتیب

مزایای حاعل از آنها چشم پوشی شده و یا در

می دی) ذخایر کربا خا
کربا خا

در مراتع نیم خش

 0.066و  0.040تا در هکتار در سال محاسب

در ایا تحقی

و همچنیا

تصمیم گذاریهتا درستت ارزش گذاری نشده و
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هیچ نهادی وجود ندارد کت هزینت هتای ناشی از

عبارتند از کاهش شدا خاکورزی ،افزایش

تولید و توسع م ل کتاهش کیفیت آد ،فرسایش

دورههای آیش و تنتاود ز راعتی و همچنتیا

خا  ،آلودگی هوا و ...را ارزش گذاری کند و یا

کاشتت گیاهان پوششی و محصوالا زراعی

آلودگیهای زیستی ناشی از تولید را ب قیمت تمام

زمستان و بت عبتارا دیگر ،تعییا تولید خالص

شتده ا اف کند در تولیداا زراعی اگر قیمت

اولی گیاهتان در نظتام هتای مختلﻒ زراعی میتواند

مزرع  ،تمامی هزین هتای تولیتد را متنعکس

ب عنوان راهکاری پایدار برای کاهش غلظت دی

نمایتد بتا در نظتر گرفتا میزان موثر پرداخت برای

اکسید کربا جو مد نظر قرار گیترد .(Lambers,

هر گون

تخریب زیست محیيی ،قیمت مواد

) 2008بنابرایا ،ب نظتر متیرستد انتخاد گون

غتذایی افزایش خواهند یافت ترسیب کربا در

های گیاهی و رقم های مقاوم ک تولید زیست تودة

ساز و کار مدیریتی را ميالب می کند ک

بتاالتری داشت باشند ،می توانند ب عنوان راهکاری

ع وه بر ترسیب منابع کربنی گازهای گلخان ای

پایتدار بترای کاهش غلظت دی اکسید کربا در

ارا ی ی

اتمسفر ،موجب ارتقاء باروری و کیفیت خا

و در

آینده متد نظر قترار گیرند

نهایت تولید محصول می گردد لذا سیاست ها باید
ب گون ای باشد ک ب آن دستت از کشاورزانی ک

نتیجهگیری

نتایج تحقی نشان داده استت کت مقتدار کتربا

مزرع خود را با روش های پایدار اداره میکنند ،در
قبال جبتران هزینت

های حفظ محیط زیست

وجلوگیری از زیان های کشاورزی ب آن ،هزینت

موجود در پوشش گیاهی و خا

بخصتوص ختا

س برابر کربا موجود در اتمستفر استت و هرگونت

ای پرداختت شود ،ب عنوان م ال میتوان از

تغییر در ذخیره کربا گیاهان یا خا

پرداخت هایی ک برای طرح های زیست محیيی ب

توج بر دی اکسید کربا اتمسفر تاثیر می گتذارد و

کار میرود ،نام برد .حمایت از پرداخت برای

از طرفی مقدار کربا خا

ها بيور قابتل

های کشاورزی ب عنوان

استفاده از خدماا زیست محیيی ،ب عنتوان بخشی

ی

از سیاست هتای زیتست محیيتی کتار آمتد بترای

شده است و همچنیا نتایج ایا تحقی نیز بیتانگر و

کتشاورزی پایتدار و توستع روستایی ،رو ب

تایید کننده ایا مو وع است ک ؛ یکی از اقتصتادی

افزایش است از طتر

دیگتر ،کشتاورزی بتا

کاهش انتشار گازهتای گلخانت

ای از طریت

روش مهم برای ترسیب کربا در جهان ميترح

تریا روش های ترسیب کربا یعنی ترستیب کتربا
توسط زیست توده گیاهی در بوم نظام زراعتی متی

متدیریت زراعی و ترسیب کتربا ،متی توانتد

باشد از ایتا رو بررستی فراینتد ترستیب کتربا در

نقتش مت ؤثری در کاهش اثتراا تغییتر اقلتیم

ارا ی می تواند اعت ح و احیتاء ارا تی از منظتر

داشتت باشتد ( .)Lal, 2004برخی از روشهای

شاخص ترسیب کربا را دنبال نماید و ایا مو وع

مدیریتی برای کاهش انتشار کربا و تلفاا آن

نگرش سیستمی ب اعت ح و احیتاء

می تواند ی

محیط زیست باشد چرا ک در ما تأمیا حفاظت
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کمی و کیفی شرایط خا  ،میتواند راهکتاری متوثر

دهد ب عورا موردی نتوعی پایگتاه داده ایجتاد و

در جهت مقابل با آلودگی هوا و بحران تغییر اقلتیم

ما در نظر گرفتا مشوق های الزم ب کشاورزانی

و در نهایت دستیابی ب توستع پایتدار تلقتی گتردد

ک مزرع خود را با روش های پایدار اداره می کنند

هرچند در ایا تحقی و همچنیا کشتاورزی منيقت

موجب تترویج کشتاورزی پایتدار و افتزایش تتوان

ب دلیل کشت غیر انبوه و عتدم استتفاده از سیستتم

ترسیب کربا در اکوسیستم های کشاورزی شد.

هتتای گرمایشتتی ،سرمایشتتی و  ...آلتتودگی نتتاچیز

قدردانی

میباشد ولی برآورد ترسیب کتربا در ارا تی یت

از پرستتنل اداره کتتل حفاظتتت محتتیط زیستتت

رورا و ساز و کار مدیریتی را ميالب میکند لذا

سیستان و بلوچستان ب خصوص کارشناسان بختش

پیشنهاد می شود با توج ب اقتصادی بودن ترستیب

آزمایشتتگاه ک ت

تتما در اختیتتار گذاشتتتا و مهیتتا

کربا توسط گیاهان و سادگی روش سنجش میتزان

نمودن و سایل و ادواا مربوط  ،همکاری الزم نیتز

تولید و ترسیب کربا ب ویت ه در کشتت گنتدم بت

داشت اند تشکر می گردد.

عنوان محصول استرات ی

و تروری کت هرستال

سيال زیادی از ارا ی را بت ختود اختصتاص متی
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ABSTRACT

The purpose of this study is to estimate the economic value of carbon sequestration by wheat
species in wheat fields of Sistan plain and to provide a solution to increase carbon
sequestration capacity. For this purpose, sampling was done by systematic random method and
the amount of organic carbon was determined by Walkie-Black method in wheat species.
Then, by multiplying the conversion factor of organic carbon in plant biomass, the total weight
of precipitated carbon per hectare of the study area was calculated. The results showed that the
value of absorption per ton of carbon dioxide from the alternative cost method in the study area
was estimated at 22775200 thousand Rials and the total value of carbon sequestration is
estimated at 73746723.918 million Rials. It is suggested that due to the economics of carbon
sequestration by plants and the simplicity of the method of measuring the amount of
production and carbon sequestration, especially in wheat cultivation as a strategic and essential
crop that occupies a large area of land each year, a kind of database Create and take into
account the necessary incentives to promote sustainable agriculture and increase carbon
sequestration capacity in agricultural ecosystems.
Keywords: Economic value, Carbon sequestration, Wheat species, Sistan region

