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زندگي موجودات زنده از ابتدای پيدايش تاكنون به نحوی وابسته به پوشش گياهي و جنگل بوده است .جنگلها
بعنوان مأوای انسان های نخستين و زيستگاه جانوران شكاری و تامين كننده غدای آنها مهمترين نقش را در بقاء
انسان داشتهاند .با گذشت صدها قرن از آغاز پيدايش انسان و بوجود آمدن تمدنهای بزرگ و توسعه علوم مختلف
هنوز گياهان و جنگلها در زندگي انسان و ديگر موجودات مهمترين نقش را ايفاء ميكنند.
ذخيره كربن نقش مهمي در چرخه زيست محيطي جهان بازی ميكند .گياهان سبز به وسيله فتوسنتز ،دی اكسيد
كربن را از اتمسفر گرفته ،اتم كربن و اكسيژن را از هم جدا ميكنند .اكسيژن به هوا باز ميگردد و از كربن جهت
ساخت زيست توده كه شامل ريشه ،ساقه و برگ و ميوه است استفاده ميكنند .هر ساله در سراسر جهان ميزان
زيادی دی اكسيد كربن(بالغ بر  222ميليارد تن) در زيست توده گياهان سبز ذخيره ميگردد .در همين مدت ميزان
زيادی كربن توسط تنفس و استفاده چوب برای سوخت ،ضايعات توليدات چوبي در كارخانجات و فساد طبيعي بر اثر
عوامل طبيعي به هوا بازگردانده ميشوند .كه امروزه جذب كربن و انتشار آن موضوع مهمي در سطح جهان ميباشد.
امروزه تخريب زمين و بيابان زائي ،تهديد تنوع زيستي ،تغيير اقليم ،از بين رفتن تدريجي اليه ازن ،تضعيف منابع آب
و باالخره تخريب جنگلها چالشهای مهم در توسعه پايدار و فقرزدايي به شمار ميروند .غلظت گاز كربنيك درحال
افزايش است كه دو عامل عمده اين افزايش در اتمسفر ،احتراق سوخت فسيلي و جنگل زدائي است .افزايش فزاينده
دی اكسيد كربن در جو و رابطه آن با اهداف كاهش انتشار دی اكسيد كربن به جو يا ذخيره آن و ايجاد تعادل اين
گاز از طريق ذخاير جنگلي و نقاط مصرفي مورد توجه قرار گرفته است .اكوسيستمهای جنگلي قابليت باالئي جهت
ذخيره كربن بصورت چوب و ساير مواد آلي دارند .البته آتش سوزی در جنگل ،جنگل زدائي ،صدمه به درختان و از
بين رفتن آنها و تجزيه مواد چوبي و ضايعات چوبي باعث افزايش گاز كربنيك جو ميشوند .جنگلهای جوان درحال
رشد مقدار كربن زيادی را تثبيت ميكنند و از طريق افزايش زيست توده و تجمع مواد آلي سبب كاهش گازكربنيك
در فضا ميگردند.
گازهای گلخانهای از قبيل بخار آب ،گاز كربنيك) ،(Co2متان) (CH4و دی اكسيد ازت) CFCs ،(No2ميتوانند اشعه
مادون قرمز را جذب كنند و باعث افزايش درجه حرارت زمين شوند .حدود نيمي از سهم گرم شدن گلخانهای زمين
به علت افزايش گاز كربنيك است كه قبل از دوره صنعتي شدن تا به امروز غلظت اين گاز در اتمسفر  12درصد
افزايش يافته است و سرعت رشد آن نيم درصد در سال بوده است .چنين برآورد ميشود كه ميزان متوسط دی
اكسيد كربن انتشار يافته از سوختهای فسيلي و تغيير كاربری اراضي در طول سال  2392تاكنون حدود 7/6
ميليارد تن در سال باشد .پااليش كربن با روشهای مصنوعي مثل فيلتر و  ...هزينههای سنگيني را دربردارد بطوری
كه در آمريكا اين هزينه را در حدود  222تا  922دالر برای هر تن كربن تخمين زدهاند .عمدهترين منابع جهت
ذخيره سازی كربن پوشش گياهي بخصوص جنگلها ميباشند بطوريكه اكوسيستمهای جنگلي دنيا درصورت فعاليت
درجهت ذخيره كربن قادرند ساالنه حدود  1/9گيگاتن كربن را حبس نمايند .برای حفظ غلظت فعلي گازكربنيك در
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 .1مقدمه
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 212ميليارد دالر خواهد بود كه درصورت استفاده از پوشش گياهي و كاشت درختان در قالب جنگل كاری ميتوان
عالوه بر توليد ف ضای سبز و چوب و ساير مزايای جنگل به هدف ذخيره سازی كربن نيز نائل آمد .درحال حاضر
تحقيقات گسترده ای در اكثر كشورهای جهان برای ارزيابي پتانسيل ذخيره كربن و روشهای مختلف آن در
جنگلهای بومي و غير بومي انجام شده است و هنوز ادامه دارد .الزم به ذكر است كه مسئله گرم شدن زمين و
افزايش گازكربنيك يك مسئله جهاني است و به كشور خاصي محدود نميشود به همين دليل تحقيقات دراين زمينه
در كشور ما امری ضروری است و مسائل مجهول زيادی در رابطه با توانايي جنگلهای طبيعي و مصنوعي در نقاط
مختلف كشور وجود دارد كه پاسخگوئي و حل مسائل مذكور در گرو انجام تحقيقات گستردهای ميباشد.

 .2وضعيت منابع طبيعي كشور
كشور ايران با توجه به موقعيت جغرافيائي از تنوع اقليمي بااليي برخوردار بوده و مسبب ايجاد مناطق رويشي مختلف
در كشور شده است كه به اختصار تشريح ميشود.

 .1.2جنگل هاي كشور
الف .جنگلهاي مرطوب هيركاني
اين منطقه به صورت يك نوار سبز با مساحتي حدود  491622كيلومترمربع ،در جنوب دريای خزر از دره گليداغي در
شمال شرق تا حوالي آستارا در شمال غرب ايران گسترش يافته است .اين رويشگاه اراضي جلگهای جنوب دريای
خزر و دامنههای شمالي رشته كوههای البرز را در بر ميگيرد و دامنه ارتفاعي آن از  12متر تا  9222متر از سطح
دريا گسترش مييابد .تنوع گونهای زياد در اين رويشگاه با  92گونه درختي و درختچهای پهن برگ ،به تشكيل
جوامع جنگلي گوناگوني منجر شده است .ميزان موجودی در هر هكتار  192 m3و رويش ساليانه  2 m3در هكتار
ميباشد .تنها  2گونه سوزني برگ ،بومي اين رويشگاه محسوب ميشوند .در جنگلهای مرطوب و سبز تابستاني اين
منطقه رويشي ،ميتوان گونههای وليك باقي مانده از دوران سوم را مشاهده كرد .اين جنگلها ارزش تجاری و
صنعتي زيادی نيز دارند .گونههای معرف ناحيه هيركاني عبارتند از :راش ،ممرز ،بلندمازو ،افرا ،توسكا ،ملج ،بازانك،
نمدار ،زبان گنجشك ،گردو ايراني ،خرمندی ،ازگيل ،انجيلي ،آزاد ،شمشاد ،زربين ،سرخدار ،سياهگيله ،كوله خاس،
شيرپنير ،تمشك ،گاوزبان ،بهارك خزری ،آسپروال ،گل شيپوری ،علف جيوه ،پامچال ،كاركس جنگلي و سرخس
عقابي.

ب .جنگلهاي نيمه مرطوب ارسباران
اين منطقه رويشي كوچك با مساحتي حدود  1322كيلومترمربع و دامنه ارتفاع  922-192متر ،در شمال غربي
ايران در استانهای آذربايجان شرقي و غربي قرار دارد .پوشش جنگلي اين رويشگاه در گذشتهای نه چندان دور از
وسعت بيشتری برخوردار بود .وجود  2271گونه علفي و  37گونه چوبي در اين منطقه كوچك نشانه تنوع زيستي
گياهي بسيار زياد آن است و مهم ترين مشخصه آن محسوب ميشود (ثاقب طالبي و همكاران)2999 ،
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هوا الزم است  62درصد مقدار فعلي آن كاهش يابد كه مخارج الزم برای اين كار در طول يك دوره  32ساله حدود
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ساليانه  2/76m3در هكتار ميباشد .گونههای معروف اين رويشگاه عبارتند از :اوری ،بلوط سفيد ،اردوج ،كيكم ،بنه،
گيالس وحشي ،بارانك ،ارس ،پيرو ،سرخدار ،داغداغان ،گردو ،فندق ،زغال اخته ،زرشك ،سياه تلو ،سماق ،گون ،كاله
ميرحسن ،پامچال و ريش بز.

پ .جنگلهاي نيمه خشك زاگرس
رويشگاه زاگرس در يك نوار باريك با مساحتي حدود  2211222كيلومترمربع ،بخش وسيعي از رشته كوههای
زاگرس و اراضي اطراف آن را دربرميگيرد .جذب رطوبت ابرهای بارانزای مديترانهای توسط كوههای زاگرس ،شرايط
الزم را برای استقرار پوشش جنگلي مناسب با گونه غالب بلوط ايراني فراهم ساخته است .ميزان موجودی سرپا
 22m3در هكتار و رويش ساليانه  2/9 m3در هكتار ميباشد .جنگلهای زاگرس جزء جنگلهای صنعتي محسوب
نميشوند ،ولي نقش بسيار مهمي در تأمين آب كشور ايفا ميكنند .تأمين چوب سوخت روستاييان و چرای دامهای
ساكن و كوچرو ،از عوامل اصلي تخريب جنگلهای اين رويشگاه به شمار ميآيد .مهمترين گونههای اين ناحيه
عبارتند از :بلوط ايراني ،دارمازو ،ويول ،بنه ،كيكم ،خنجوك ،بادام ،بادام كوهي ،ارغوان ،زبان گنجشك ،پالخور ،سياه
تلو ،گالبي وحشي ،جاشير ،الله واژگونه ،چويل ،ريواس و محلب.

ت .جنگلهاي خشك و بياباني ايران – توراني
اين ناحيه با مساحتي حدود  2226922كيلومترمربع كه وسيعترين منطقه رويشي ايران به شمار ميآيد تمامي فالت
مركزی ايران و ارا ضي اطراف آن به جز نوار جنوبي دريای خزر ،نوار شمالي خليج فارس و دريای عمان و رشته
كوههای زاگرس را شامل ميشود .بيشتر كويرها ،بيابانها ،شنزارها و شورهزارهای ايران در اين رويشگاه پهناور جا
ميگيرند .دامنه ارتفاعي صفر تا  2762متر ،گوناگوني پستي و بلندیها و تنوع گياهي زيادی شده است .عناصر
تشكيل دهنده اين رويشگاه ،اغلب درختچهها و بوتههای مقاوم به خشكي ،گرما و شوری هستند .ميزان موجودی
سرپا  7m3در هكتار و رويش ساليانه  2/7m3در هكتار ميباشد .جنگلهای اين ناحيه به دو بخش كم تراكم خشك
كوهستاني و بسيار تنك بياباني تقسيم ميشود .عناصر اصلي رويشگاههای كوهستاني عبارتند از :بنه ،بادام ،بادام
كوهي ،پسته وحشي ،گون ،شيرخشت ،نسترن وحشي و كاله ميرحسن .از جمله گونههای بخش بياباني نيز ميتوان
انواع تاغ ،انواع گز ،قيچ ،اسكبيل ،گون ،كاله ميرحسن ،شوره ،اشنان ،افدرا ،هزارخاردشتي ،عجوه ،نجم طاليي ،علف
مورچه ،دم عقربي ،تلخه بيان و اسپند را برشمرد.

ث .جنگلهاي خشك نيمه استوايي خليج – عماني
اين ناحيه رويشي كه صحارا – سندی نيز ناميده ميشود ،با مساحتي حدود  9391122كيلومترمربع به صورت نواری
از قصرشيرين در غرب شروع ميشود و در امتداد سواحل جنوب تا مرز ايران با پاكستان ادامه مييابد .متوسط
بارندگي ساليانه كمتر از  222ميليمتر ،تابستان های طوالني و بسيار گرم و خشك ،پوشش گياهي تنك با تنوع كم و
گونههای نيمه استوايي از ويژگيهای اين رويشگاه به شمار ميآيد .جنگلهای ماندابي يا مانگر و با گونههای حرا و
چندل ،كه از ارزش اكولوژيك بسيار زيادی برخوردار است ،از مهمترين جوامع رويشي اين منطقه محسوب ميشود.
www.climate-change.ir
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ارسباران ،ناحيه گذر بين مناطق مختلف رويشي نيز به شمار ميآيد .ميزان موجودی سرپا  92m3در هكتار و رويش
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سواحل جزر و مدی خليج فارس و دريای عمان گ سترش يافته و از اهميت حفاظتي بسيار زيادی برای تاالبهای
ساحلي برخوردار است .از ديگر عناصر رويشي اين منطقه مي توان انواع آكاسيا ،كنار ،كهور ،كهورك ،گز ،شيشم ،انار
شيطان ،پده ،بنه ،خرزهره ،قيچ ،اسفناج كوهي ،انواع شور ،قليا ،اشنان ،مورخوش ،مسواك ،اسكنبيل ،سكران شني و
جگن را برشمرد.
تنوع اقليم در ايران مجموعاً موجب رويش  7276گونه گياهي و زيست  227گونه پرنده  129گونه خزنده 272 ،گونه
ماهي و  264گونه پستاندار و  11گونه دو زيست شده است.
نقشهها و جداول مربوط به پراكنش جنگلها و مراتع كشور در قسمت ضميمه آمده است.

 .3روش جمع آوري اطالعات و محاسبه جذب و انتشار
مطالعات مورد نظر در سه زير بخش كه شامل تغيير در اراضي جنگل و ذخاير چوبي ،تبديل جنگل و مرتع و
رهاسازی اراضي مديريت شده انجام پذيرفته است ،اما از آنجائيكه در بخش رهاسازی اراضي مديريت شده اطالعات
موثق در دست نبوده است به همين دليل اين بخش حذف گرديد .همچنين بدليل تفاوت در تعاريف ،واحدها و  ...در
مناطق مختلف جنگلي در كشور ،ابتدا جنگل های كشور بصورت پنج منطقه مجزا مورد مطالعه قرار گرفته و
محاسبات برای هر منطقه به صورت مستقل انجام پذيرفته كه درنهايت اثر جنگلها و مراتع كل كشور در جذب و
انتشار گازهای گلخانهای محاسبه شد .در بعضي موارد نيز بعلت كلي بودن اطالعات محاسبات بصورت وزني انجام
پذيرفته است تا اطالعات دقيقتری بدست آيد( به عنوان مثال به علت اينكه آمار ارائه شده برای تخريب مراتع
براساس درجه بندی مراتع نبوده است ميانگين بطور وزني براساس سطح مراتع درجه  1 ،2و  9برآورد گرديده و در
محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است كه در بخش محاسبات توضيح داده شده است).
همچنين در مواردی كه اطالعات جمع آوری شده از صحت و دقت كافي برخوردار نبوده است بوسيله گروه
كارشناسي دارای قطعيت مناسب تشخيص داده نشده و در محاسبات بكار گرفته نشدند درنهايت با استفاده از
راهنمای  IPCCو ماژولها و ضرايب موجود ارائه شده بوسيله  IPCCمحاسبات انجام پذيرفته است هرچند كه در
بعضي موارد نيز بعضي از ضرايب توسط گروه كارشناسي مشخص شده است .الزم به ذكر است كه تمامي اطالعات از
اسناد و مدارك و پرونده های مربوط به تخلفات كه در سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت شده است بدست آمده
است.
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ميزان موجودی سرپا  7m3در هكتار و رويش ساليانه  2/7m3در هكتار ميباشد .اين جنگلها در بخشهايي از

دومين گزارش ملي تغيير آب و هوا

موجودی انتشار ناشي از هريك از زير بخش های بخش جنگل و تغيير كاربری اراضي در دو جدول زير قابل مشاهده
است.
جدول  :29ميزان جذب و انتشار گازهای گلخانهای در سال 1222
NOX

CO

N2O

CH4

CO2 Emission

CO2 uptake

Source

-

-

-

-

12761/29

2142/1

تغيير در اراضي جنگلي و ذخاير چوب

2/79

62/33

2/243

6/37

21972/44

-

تبديل جنگل و مرتع

-

-

-

-

-

427/72

رهاسازي اراضي تحت مديريت

2/79

62/33

2/243

6/37

99297/27

2712/32

مجموع

جدول  :24ميزان جذب و انتشار گازهای گلخانهای در سال 2334
NOX

CO

N2O

CH4

CO2 Emission

CO2 uptake

Source

-

-

-

-

1121/57

241/98

تغيير در اراضي جنگلي و ذخاير چوب

6/6124

2/214

6/6624

6/122

16/791

-

تبديل جنگل و مرتع

-

-

-

-

-

-

رهاسازي اراضي تحت مديريت

6/6124

2/214

6/6624

6/122

1152/22

241/98

مجموع

 .4بحث و نتيجه گيري
اگر منابع جذب كننده(جنگلكاريها ،احداث پارك و باغها) در قياس با منابع انتشار(بهره برداری تجاری ،چوب
سوخت ،قاچاق ،مصارف روستايي و دامداری ،آتش سوزی ،تبديل اراضي به ساير كاربريها و تجاوزات  )...قرار گيرند
مشاهده مي گردد سهم افزايش منابع جذب كننده بسيار كم ميباشد درحاليكه منابع انتشار از سهم بااليي
برخوردارند .ضمناً به نكته مه م ديگری كه بايد توجه نمود اينكه ،در جنگل كاری و احداث پارك و باغ به نسبت
رويش ساليانه(بعنوان مثال در شمال كشور در هكتار در سال  2m3محاسبه شده است) جذب را محاسبه مينمايد
درحاليكه درمورد منابع انتشار بعنوان مثال در تخريب و تجاوزات ،كل موجودی جنگل از دست ميرود(بعنوان مثال
برای شمال كشور  192m3محاسبه شده است) در نتيجه جايگزين كردن جنگلكاريها به جای تجاوزات و يا تخريبها
نبايد باعث اين اشتباه گردد كه اين جايگزيني صدمات و عوارض تخريب و تجاوزات را مرتفع مينمايد.
با توجه به جدول ( )21211و ( )11211مشاهده ميگردد كه در سال  1222ميزان انتشار دی اكسيد كربن به خاطر
تغيير در اراضي جنگلي و ذخاير چوب در قياس با سال  2334كاهش چشمگيری داشته است هر چند كه ميزان
جذب نيز كاهش يافته است .ضمناً ميزان انتشار بر اثر تبديل جنگلها و مراتع نيز از كاهش چشمگيری برخوردار
ميباشد .درنهايت مي توان گفت هر چند ميزان منابع جذب كننده در سال  1222نسبت به سال  2334افزايش را
www.climate-change.ir
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.1.3خالصه موجودي انتشار

دومين گزارش ملي تغيير آب و هوا

است اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه درحال حاضر ميزان انتشار در قياس با جذب از رقم باالتری برخوردار
است كه اين موضوع خود نشان دهنده روند تخريب در جنگلها و مراتع ميباشد.
بايد توجه داشت كه اگر ميزان تخريب فيزيكي نسبت به سالهای پيش كمتر شده است اما دانستن اين نكته ضروری
است كه درحال حاضر نوع تخريب و ماهيت آنها تغيير كرده است كه ميتواند فاجعه مهمي را در جنگلها ايجاد نمايد
كه اين نوع تخريبها در اثر دخالتها و مديريتهای نادرست ،تعادل اكوسيستم را بهم زده و طبيعت را در يك مسير
قهقرايي قرار داده است كه صدمات حاصل از اين عملكردها در آينده با صدمات فيزيكي سالهای قبل قابل قياس
نخواهد بود و در آينده نزديك ،بايد شاهد فروپاشي ساختارهای طبيعي اكوسيستمها از درون باشيم كه نشانهای آن
در حال حاضر قابل مشاهده است در اين راستا ميتوان به رويدادهای طبيعي كه خود ناشي از عوامل تخريب غير
طبيعي حاصل شدهاند اشاره كرد مانند طغيان آفات و بيماريها(باعث كاهش رويش ،خشكيدگي ،تغيير در توالي )...
خشكيدگي درختان شاه بلوط ،بلوط بلند مازو ،راش و غيره درسطوح خيلي وسيع ،افزايش زبالهها ،در سطح جنگل و
موارد بسياری از اين قبيل كه قطعاً باعث افزايش ميزان انتشار كربن و صدمات ديگر و جبران ناپذير خواهند شد.
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نشان نميدهد اما بدليل كاهش چشمگير منابع انتشار ،تخريب در جنگلها و مراتع كاهش قابل مالحظهای يافته

