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 چكيده
 هاينقش به توجه اقتصاددانان تا شده سببظ حيات بشر و حف پایداره توسع روند هادام در زیستيمحيط منابع مؤثر نقش      

حفاظت و  هانگيز شود،خارج مي جامعه دسترس از محيطي منابع تخریب با که منافعي ميزان اطالع از شود. متمرکز منابع این غيربازاري
 زیستي، نيازمندمنابع محيط منافع نميزا از آگاهي و اطالع کند.مي ایجاد جامعه در را هاي ارزشمند طبيعياین گنجينه حمایت از

در توليد اکسيژن و توليد علوفه  ترسيب کربن،اقتصادي کارکردهاي  گذاريارزشاین تحقيق با هدف  .است منابع این ارزشگذاري
 Juncus سه تيپ گياهيمعرف  در مناطق منظور،بدین .پایدار انجام شد با رویکرد مدیریت هکتار 980با مساحت  تاالب گندمان

inflexsus-Cynodon dactylon، Cyperus longus-Cladium mariscus وPhragmites australis  انداختهمتري  200یک ترانسکت 
 هر پالتداخل در سپس گردید.  مستقر هادر طول ترانسکتبه صورت تصادفي منظم پالت یک مترمربعي  30تعداد  در مجموعو 

توده . همچنين زيشد برآورد ، الشبرگ و سنگ و سنگریزههاي گياهيپوشش تمام گونه درصد تاجعالوه بر برداشت نمونه خاک، 
اندوخته کربن  .گردیدو خشک آوري جمع ،ها در فاصله یک سانتيمتر باالتر از سطح خاک قطعدرصد از پالت 50هوایي گياهان در 

مقدار شد.  گيرياندازهبالک  -هاي والکلياستفاده از روشکربن آلي خاک با و احتراق در کوره الکتریکي  از روشبا استفاده گياه 
اندوخته کربن گياه و مقدار  ،حاصل از این تحقيقنتایج  براساس .گردیدنيز برمبناي مقدار ماده خشک گياهي محاسبه اکسيژن  توليد

تن در  8/14 توليد علوفه در تاالبميانگين که  دادنشان  نتایج هاي گياهي تعيين شد.خاک و مقدار توليد اکسيژن به تفکيک تيپ
ترتيب برابر با تاالب گندمان به کل اکسيژن توليد شده در وتوده پوشش گياهي مقدار اندوخته کربن زيهمچنين  است.در سال هکتار 

 ارزش راینبنابتن در هکتار برآورد گردید.  7/554کربن اندوخته شده در خاک تاالب نيز است. در سال  تن در هکتار 4/22و  9/8

ترتيب به توليد اکسيژنو  گياهي ترسيب کربن علوفه، توليد کارکردهاي رايدر سال ب هر هکتار در گندمان تاالب اقتصادي
ارزش اقتصادي کربن ذخيره شده در خاک تاالب گندمان نيز  .استریال  11189600و  9،457،140، 9/72728345

 دست آمد.ریال در هکتار به 589،424،220
 

 تاالب، گندمان، استان چهارمحال و بختياري.تنظيم گاز، علوفه، اقتصادي، گذاري ارزش کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه
 هاي ارزشمنديسرمایه کنوني جهان در طبيعي منابع

 هايترین تالشاساسي ردیف در باید آنها حفظ که هستند

سازگان و افت کمي و کيفي تخریب بومگيرد.  قرار انسان
 سيستمي نه فقط بر رشد اقتصادي کنوني اثرخدمات اکو

بلکه ظرفيت موجود براي رشد پایدار اقتصادي  ،منفي دارد
تخریب و زوال . امروزه کردثر خواهد أدر آینده را نيز مت

هاي ایجاد شده در آن به مقدار زیست و آلودگيمنابع محيط
عدم وجود بازار براي کاالها و خدمات  دليلبه زیادي

 پرداختن (. Garrod, 2008 &Stapleton) است اکولوژیکي

-به دیدگاه اقتصادي از محيطيزیست لئمسا و موضوعات به

 استفاده مستلزم پایدار، توسعه هايزمينه آوردن فراهم منظور

 اجتماعي، منفعت-هزینه تحليل مانند مناسب تحليلي ابزار از
-ارزش مناسب هايو تکنيک زیستيمحيط حسابداري تنظيم

شناخت  نيازمند هایيچنين روش کارگيريبه است. ريگذا
 از آگاهي همچنين و محيطيزیست منابع قيمت ارزش و یا

است  زیستمحيط بر و آسيب خسارت هايهزینه مقدار
(Amirnejad, 2005.) 

-زیست اقتصاد"به  "اقتصادي زیستمحيط"از  حرکت

ن مهمتری حال عين در و آرمان ترینراهبردي شاید "محيطي
از  آگاهي ميان این در باشد. جهان در گذشته دهه دو چالش
نسبي  هايو مزیت طبيعي منابع تبادل قابل غير هايارزش

البته  .دکنمي کوتاه را ذکرشده آموزه به دستيابي مسير طبيعت،
توسط  شده توليد خدمات و کارکردها از صحيح عدم درک
شود مي محسوب جامعه براي جدي خطري ،هااکوسيستم

(Pearce, 1991).  مي درصد کره زمين را 6ها تاالب-

مين أتنوع زیستي را ت هايدرصد زیستگاه 20پوشانند و 
هاي تاالبي یکي از گاهزیست(. Dugan, 1990) کنندمي

هاي طبيعي کره زمين هستند که از ترین اکوسيستمبااهميت
سزایي در توسعه جوامع اطراف خود ایفا دیرباز نقش به

آنها را در زمره مهمترین و  متعدد تاالب، منافع اند.ودهنم
هاي جهان براي حفظ تنوع زیستي و بومارزشمندترین زیست

هاي بشري که بسياري از تمدننحويدهد، بهفرهنگي قرار مي
آگاهي  برخالف رشداند. ها شکل گرفتهدر حاشيه تاالب

ویژه هاي طبيعي بهکشورها نسبت به اهميت محيط مردم و
حساسيت  کارکرد و هنوز درک واقعي از اهميت، ها،تاالب

بنابراین  هاي حياتي و متنوع بسيار پایين است.این زیستگاه
اندازهاي محيط توان گفت در مجموعه چشمجرأت ميبه

توان تا بدین پایه بااهميت کمتر زیستگاهي مي ،طبيعي زمين
در  شده باشد.آنها غفلت  مورد حد در این تاکه  پيدا کرد

 هاي حياتبخشي بهتوان ازجمله نظامها را ميواقع تاالب
یک حال هيچدرعين جایگزین ندارند. اًمطلقکه  حساب آورد
ها صدمات ناشي از تاالب اندازه هاي جهان بهاز اکوسيستم

محوري را اندیشي بشر و تمایالت خودخواهانه انسانکوته
هاي طبيعي اکوسيستم (.,Dolatkhahi 2010اند )تجربه نکرده

برخورداري از پوشش گياهي متنوع،  دليلبهها ازجمله تاالب
باارزش از نظر هاي عالوه بر توليد علوفه یکي از مکان

آیند. افزایش حساب ميترسيب کربن و توليد اکسيژن به
افزایش بيوماس گياهي، افزایش توليد،  برابرترسيب کربن 

آب و فيت نگهداري رفزایش ظ، اکبهبود حاصلخيزي خا
مين سبب ه جلوگيري از فرسایش آبي و بادي است. به

دليل افزایش توليد ترسيب کربن عالوه بر ارزش حفاظتي به
عنوان یکي بيوماس، از نظر اقتصادي داراي ارزش است و به

رود شمار مياز خدمات مهم اکوسيستم در جهان به
(., 2009et alCarpenter .) و کربن ي ذخيرهکارکردها 

 ،ندشومي تلقي قيمت بدون عموماً هاتاالب اکسيژن عرضه
هاي بخش از خدمات اکوسيستم این گذاريارزش بنابراین
زیست تصميمات از نوع آن تصحيح براي مهمي گام طبيعي،
 خدمات و این کارکردها به که بود خواهد اقتصادي -محيطي

، viMousa  (2011) .نگردمي رایگان خدمات عنوانبه
 طالقان آبخيز حوزه مرتعي هاياکوسيستم متنوع کارکردهاي

 کل ارزش وي .داد قرار سازيکمي و شناسایي مورد را مياني

 ارزش و سال در ریال ميليون 3/122267را  اکوسيستم این

 سال در ریال 4710062 را مياني طالقان مراتع از هکتار هر
 عرضه و کربن سيبتر کارکرد ارزش همچنين .کرد برآورد
و  73/1818 با برابر ترتيببه مراتع این در اکسيژن

و همکاران  Badehian. است ریال ميليون 22/9913
 ارزش اقتصادي برآورد عنوان با خود مطالعه در ،(2014)
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 و آميخته خالص جنگلي توده دو در کربن ترسيب کارکرد

 اقتصادي ارزش نوشهر، خيرود مطالعاتي جنگل در راش

 ميليون 5/9را  راش خالص توده در کربن ترسيب ارکردک

 در ریال )هکتار ميليون 3/8 را راش آميخته و توده ریال

 ( در برآورد1395سال( برآورد کردند. نصري و همکاران )

نيمه و خشک مراتع در کربن ترسيب کارکرد اقتصادي ارزش
 مورد منطقه در کربن ذخيره ، ميزانشهرستان مالرد خشک

 1/2را  اکسيژن عرضه ميزان و هکتار در تن 23/2را  عهمطال
 هکتار برآورد کردند.  در تن

ngoD سازي به مدل در پژوهشي ،(2012همکاران ) و
ترسيب کربن و ارزیابي پيامدهاي طرح مدیریت مراتع در 

هاي نشان داد که در طرحاین پژوهش چين پرداختند. نتایج 
کيلوگرم در  4087 چرایي کل غلظت انتشار کربن برابر

هاي هکتار در صد سال بوده است. همچنين کل دارایي
دالر در هکتار و کارکرد ساالنه آن  13303طبيعي این مراتع 

 Aertsens برآورد شده است.دالر در هکتار  106نيز حدود 
 قابليت گذاريارزشدر تحقيقي به  ،(2013و همکاران )

ختند. نتایج این ترسيب کربن در اراضي مختلف اروپا پردا
ترسيب کربن  قابليتتحقيق نشان داد که باالترین ميزان 
. بوده استدرصد(  90مربوط به بخش اگروفارستري )حدود 

برابر  2012ارزش اقتصادي بخش اگروفارستري در سال 
طور تدریجي به یورو در هکتار برآورد شده است که به 282

 واهد یافت.افزایش خ 2030یورو در هکتار در سال  1007
دليل دارا بودن منابع آبي استان چهارمحال و بختياري به

هاي هاي خاص توپوگرافي، از رویشگاهفراوان و ویژگي
واقعي به این  عدم توجه ماندابي متعددي برخوردار است.

تواند منجر به بروز مي ،هاي ارزشمند طبيعيسرمایه
کشور سازگان طبيعي ناپذیري به بومهاي جبرانخسارت

هاي سازي و برآورد ارزشاین پروژه با هدف کمي گردد.
با هدف مدیریت پایدار اقتصادي خدمات اکوسيستمي 

-محيط هاياثرهاي تاالبي و لحاظ نمودن ارزیابي اکوسيستم

اي و ملي منطقه ها بر اقتصاد محلي،زیستي اجراي پروژه
 .شدتاالب گندمان در استان چهارمحال و بختياري انجام 

 هامواد و روش

 منطقه اجرای تحقیق

در هکتار  980این مطالعه در تاالب گندمان با وسعت 
شهر کيلومتري  20فاصله در  استان چهارمحال و بختياري،

ارتفاع ميانگين  .انجام شدکيلومتري شهر گندمان  4بروجن و 
هاى متر است و بين عرض 1522تاالب از سطح دریا 

دقيقه  53درجه و  31يقه تا دق 49درجه و  31 جغرافيایى
 51دقيقه تا  5درجه و  51 هاى جغرافيایىشمالى و طول

در . مساحت تاالب قرار گرفته استشرقى دقيقه  7درجه و 
هکتار است که در حال حاضر با توجه به  1200 حدود

. رسيده استهکتار  980تصرفات انجام شده مساحت آن به 
نفوذ کم و شيب مالیم  قابليتداراي تاالب این اغلب اراضى 

باشد. سطح آب زیرزمينى شيرین نيز باال درصد( مى 0- 2)
تاالب  محدوده اقليم متر است.سانتي 75 – 120و در عمق 

متوسط بارندگي ساليانه  باشد.خشک ميگندمان سرد و نيمه
متر است )آمار هواشناسي استان، ميلي 1/566در منطقه 

آب  کنندهمينأمنابع ت (.ایستگاه کليماتولوژي امام قيس
هاي ها )چشمهچشمه بر باران و برف، تاالب گندمان عالوه

گل کوچک، گل بزرگ، مرادان و  مانندحاشيه تاالب 
. کشاورزي و دامداري نصيرآباد( و رودخانه آقبالغ است

مردم منطقه است و از مراتع باالدست و حاشيه  اصليل شغ
. کشت گندم کننداده ميستفا هاي خودتعليف دام برايتاالب 

صورت دیم و آبي نيز زراعت غالب منطقه است  و جو به
(Fattahi Nafchi, 2015.)  تاالب  10تاالب گندمان یکي از

المللي نگري در ایران است که در دفتر بينبرتر پرنده
این تاالب  تحقيقات پرندگان آبزي لندن به ثبت رسيده است.

زیستگاه مهم  105در ميان عنوان زیستگاهي باارزش که به
-زیباترین تاالب زمرهپرندگان در ایران شناسایي شده، در 

هاي گردشگري استان هاي کشور و مهمترین کانون
چهارمحال بختياري قرار داشته و زیستگاهي منحصربفرد 

گذاري پرندگان مهاجر و اسکان گذراني و تخمبراي زمستان
 شود.دائم پرندگان بومي محسوب مي
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 موقعیت جغرافیایی تاالب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری -1شکل 

 
 روش تحقيق

  برداریتهیه شبکه آماربرداری و نمونه

به منطقه مورد مطالعه و با گذر از کليه مراجعه ابتدا با 
 گياهيهاي تيپ ،هاي متعددهاي قابل عبور و انجام گشتراه
 د.شدنروش سيماي ظاهري )فيزیونومي( از هم تفکيک با 

هاي گياهي در منطقه مورد پس از مشخص شدن تيپ
-در شهریور ماه همزمان با مرحله گلدهي و خوشهمطالعه، 

یک منطقه معرف در هر تيپ گياهي دهي کامل گياهان، 
متري در داخل آنها مستقر  200یک ترانسکت تعيين و 

دليل ت هر تيپ گياهي و بهگردید. با توجه به مساح
پالت  15تا  5یکنواختي پوشش گياهي در مناطق تاالبي، 

بنابراین  .مربعي بر روي هر ترانسکت مستقر گردیدیک متر
مربعي در منطقه مورد مطالعه پالت یک متر 30در مجموع 

سپس در داخل هر  (.2مورد ارزیابي قرار گرفت )شکل 
هاي گياهي، الشبرگ و پالت، درصد تاج پوشش تمام گونه

توده هوایي تمام گياهان از سنگ و سنگریزه برآورد و زي
آوري فاصله یک سانتيمتر باالتر از سطح خاک قطع و جمع

آوري شده به آزمایشگاه هاي جمعنمونه (.3)شکل  گردید
در دماي معمولي محيط، دن کرمنتقل شده و پس از خشک 

مشخص شدن مقدار پس از  صورت جداگانه توزین شدند.به
مربع، با در نظر گرفتن حد توده هوایي گياهان در یک مترزي
درصد و همچنين مساحت هر تيپ  50برداري مجاز بهره

گياهي، مقدار علوفه توليد شده در هر هکتار و کل تيپ 
توليد شده  درصد از علوفه 90گياهي تعيين شد. از آنجا که 

هان سه تيره گياهي در سطح تاالب گندمان، متعلق به گيا
Cyperaceae، Juncaceae  وPoaceae بنابراین  ،باشدمي

و بهاز کيفيت خيلي باالیي برخوردار نبوده علوفه توليدي 
توليد شده در  اقتصادي علوفه گذاري ارزشهمين دليل براي 

سطح تاالب گندمان، از قيمت خرید و فروش کاه گندم و 
-هاي نمونهاز پالتهمچنين در هریک  .شدجو استفاده 

 0-30از عمق برداري پوشش گياهي، یک نمونه خاک 
هاي خاک نمونه .(IPCC, 2003متري برداشت گردید )سانتي

گيري کربن برداشت شده، هواخشک شده و براي انجام اندازه
  آلي به آزمایشگاه منتقل شدند.
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 گیاهی های پوششقطعات نمونه یک مترمربعی برای برداشت داده -2شکل 

 

 
 توده گیاهان تاالبی در قطعات نمونهآوری زیجمع –3شکل 

 

 ارزیابی ترسیب کربن و تولید اکسیژن 

در دو ( Ct)یک اکوسيستم  وسيلهکل کربن ذخيره شده به
کربن ذخيره  .شودتوده گياهي و خاک یافت ميبخش زي

 هاي هوایياندام توده شامل کربن ذخيره شده درشده در زي
(1C) هاي زیرزمينياندام و (2C )کربن موجود در بوده و 

 است( 3C) خاک شامل کربن موجود در الیه سطحي خاک
   (.1 رابطه)

 C2+C1Ct=C+3(                    1) رابطه
از آنجایي که کربن ذخيره شده در خاک حاصل کارکرد 

عنوان کارکرد اکوسيستم در طي ساليان متمادي بوده و به

گردد، بنابراین ترسيب کربن پوشش گياهي مداد نميساالنه قل
صورت ساليانه و اندوخته کربن خاک ( بهC1C+2تاالب )

(3Cبه )گردد.طور کلي ارائه مي 
و خشک  انتوده هوایي گياهبرداري از زينهپس از نمو

منظور به گيري شد.وزن خشک آنها اندازه ها،نمونهدن کر
 هتودزي نسبتاز ميانگين  برآورد اندوخته کربن زیرزميني

اندام هوایي استفاده شد. براساس  هتودزياندام زیرزميني به 
که شامل ( 1997)همکاران و  Carinsاي بررسي مقایسه

هاي اي از گونهتحقيق بوده و مجموعه 160بررسي بيش از 
هاي سوزني برگ )بورآل( را معتدله و جنگل مناطق استوایي،
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 شه به ساقه مورد بررسي قرار گرفت.نسبت ری گيرد،دربرمي
اندام  هتودزي نسبتنتایج این پژوهش نشان داد که ميانگين 

( 18/0-30/0) 26/0اندام هوایي  هتودزي زیرزميني به
 هاي جغرافيایي مختلف،این نرخ در شرایط عرض است.

داري را هاي مختلف و نوع گونه تفاوت معنيبافت خاک
 نشان نداده است.

احتراق  عيين ميزان اندوخته کربن گياه از روشبراي ت 
اندوخته کربن آلي خاک با  .شددر کوره الکتریکي استفاده 

همچنين جرم  بالک انجام شد. -هاي والکلياستفاده از روش
مخصوص ظاهري خاک و درصد قطعات بزرگ )مانند 

گيري و براي برآورد موجودي کربن خاک از سنگریزه( اندازه
 .(IPCC, 2003) گردیدتفاده اس 2 رابطه

 

 SOC = [SOC] x Bulk Density x Depth x Coarse Fragments × 10                                ( 2رابطه )  
 

 که در آن 
SOC( ذخيره کربن آلي خاک :Mg C ha-1) 

[SOC] : غلظت کربن آلي خاک در حجم خاک برداشت
 (g C (kg soil)-1) شده

Bulk Density : مخصوص  جرمجرم خاک بر حجم نمونه یا
 (Mg m-3) ظاهري خاک

Depth :برداري )متر(عمق نمونه 
Coarse Fragments درصد حجم 100بزرگ ): قطعات/

 1-قطعات بزرگ(
 باشد.مي Mg C ha-1: ضریب تبدیل واحد به 10

 

گرم  162 ، پوشش گياهي براي توليد3 باتوجه به رابطه
گرم  193 اکسيدکربن جذب وگرم دي 264 ماده خشک،

 . ( 2001et alGuo ,.) کنداکسيژن آزاد مي

 

    (193g )          Amylase(162g)2(180g)+O6O12H6O(108g)             C2H + (264g)2CO 

 

گرم  2/1گرم ماده خشک گياهي  1بنابراین با توليد 
 با محاسبه مقدار مادهکه طوريبهگردد. اکسيژن توليد مي

خشک توليد شده در کل تاالب مقدار اکسيژن کل توليدي 
  تاالب محاسبه شد.

اکسيد کربن از کارکرد جذب دي گذاري ارزشمنظور به
عنوان کربن و مخارج انتشار کربن به سياست ماليات بر

ارزش پولي  ،منظوردیناي کربن استفاده شد. بارزش سایه
که  Meganck (9941) و Cairnsترسيب کربن براساس 

دالر بر تن براي  3/25 برابراي کربن را گذاري سایهقيمت
 گردیدبرآورد نموده است، استفاده  2011-2020هاي سال

(, 1999et alStrange  ارزش کارکرد توليد اکسيژن نيز با .)
استفاده از روش هزینه جایگزین و براساس هزینه توليد 

پزشکي برآورد اکسيژن در واحدهاي توليد اکسيژن صنعتي و 

( هزینه توليد 1388موالیي ) (.Li & Zhou, 2006شد )
 هزار ریال بر تن در 500 برابراکسيژن صنعتي و پزشکي را 

نظر گرفته است. در این تحقيق نيز از این رقم براي برآورد 
 کارکرد توليد اکسيژن در تاالب گندمان استفاده شد.

  

 نتایج
  نتاالب گندماگیاهی موجود در  پوشش

مطالعات و پيمایش صحرایي انجام شده در  بر اساس
Juncus inflexsus-تيپ گياهيسه  مطالعه، منطقه مورد

Cynodon dactylon ،Cladium -Cyperus longus

mariscus و Phragmites australis  وجود دارد که
 ه شده است. ارائ 1مساحت هریک از آنها در جدول 
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 تاالب گندمانموجود در های گیاهی مساحت تیپ -1جدول 

 مساحت )هکتار( عالمت اختصاري نام تيپ گياهي ردیف

1 Cyperus longus-Cladium mariscus Cy.lo-Cl.ma 536/1 

2 Juncus inflexsus-Cynodon dactylon Ju.in-Cy.da 357/7 

3 Phragmites australis Ph.au 86/2 
 

حاصل از برداشت وضعيت پوشش گياهي در  نتایج
 129 داد که در منطقه مورد مطالعه تعداد نشان تاالب گندمان

 از مهمترین وجود دارد. خانواده 34 متعلق بهگياهي گونه 
 Cyperusتوان به هاي گياهي موجود در منطقه ميگونه

Llongus  ، CurtisCarex riparia  ،Carex divisa 

Huds ،(Lam.) SmithBolboschoenus glaucus  ،

Steuds mitracarpa Elaeochari ،Schoenoplectus 

(L.) Pallalacustris ، (L.)Scirpoides Holoschoenus 

Sojak ،SibthAgrostis tenuis  ،Alopecurus apiatus 

Ovcz ،(L.) BeauvCatabrosa aquatica ،Cynodon 

(L.) Persdactylon  ،Boiss. et Hordeum violaceum 

Huet ،LLolium perenne  ،ites australis Phragm

(Cav.) Trin. ex Steud ،LJuncus articulatus  ،

LJuncus bufonius   وLJuncus inflexus  .اشاره کرد  
گونه گياهي موجود در منطقه مورد  129مجموع  از

برداري شده هاي نمونهگونه گياهي در پالت 23مطالعه، 
صد که نتایج حاصل از برآورد در مورد ارزیابي قرار گرفتند

بر اساس این  آورده شده است. 2تاج پوشش آنها در جدول 
هاي گياهي در جدول، بيشترین درصد تاج پوشش گونه

، Phragmites australis منطقه مورد مطالعه متعلق به
longus Cyperus  وmariscus Cladium ميانگين  .بود

سه تيپ هریک از تاج پوشش گياهان در  درصد
 ladium mariscusC-Cyperus longus ،Juncusگياهي

Cynodon dactylon-inflexsus و Phragmites australis 
 درصد بوده است. 9/77و  20/74، 3/76ترتيب برابر با  به

درصد تاج پوشش  15/76 دارايع تاالب گندمان در مجمو
درصد سنگ و  07/0، درصد الشبرگ 63/9، گياهي

 است.بوده خاک لخت درصد  15/14سنگریزه و 

 گندمان توده هوایی گیاهان در تاالبررسی زیب
هاي صحرایي و تجزیهگيريحاصل از اندازه نتایج

توده یا ميانگين مقدار زي ها نشان داد کهوتحليل داده
 14801زميني( در تاالب گندمان بيوماس گياهي سرپا )روي
توده یا بيوماس زيکل  میانگین کيلوگرم در هکتار است.

Cyperus longus-در سه تیپ گیاهی هوایي گياهان 

Cladium mariscus ،Cynodon -Juncus inflexsus

dactylon و Phragmites australis ترتيب برابر با به
-کيلوگرم در هکتار به 6/15418و  4/14646، 1/14338

شده در  توليد درصد از علوفه 90دست آمد. از آنجا که 
سه تيره گياهي متعلق به گياهان  سطح تاالب گندمان،

Cyperaceae، Juncaceae  وPoaceae توان ، ميباشدمي
 و یا کاه سفيد محسوب نمود. 3عنوان علوفه درجه آن را به

اقتصادي علوفه توليد شده در سطح  گذاري ارزشمنظور به
توسط  3قيمت خرید و فروش علوفه درجه  گندمان، تاالب

طور نطقه که بهمردم محلي و یا قيمت کاه گندم و جو در م
مورد  ریال به ازاي هر کيلوگرم بوده است، 5000متوسط 

مساحت  بر این اساس و با توجه به توجه قرار گرفت.
ارزش  هاي گياهي در منطقه مورد مطالعه،از تيپ یکهر

در عنوان علوفه دام به ايتاالب گندمان از نظر ارزش تغذیه
، ctylonCynodon da-Juncus inflexsusسه تیپ گیاهی

Cladium mariscus-Cyperus longus و Phragmites 

australis و  26195086، 38433277با ترتیب برابر به
ارزش  آورد گردید. بنابراینهزار ریال بر 5/6645416

اقتصادي کل تاالب گندمان از نظر توليد علوفه دام 
گرفتن ضریب  نظر ریال است. البته با در 000،779،273،71

درصد علوفه از تاالب، نيمي از مقدار  50مجاز برداشت 
 علوفه توليدي در تاالب قابل برداشت و استفاده خواهد بود.
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 در تاالب گندمانبه تفکیک تیپ گیاهی های گیاهی درصد تاج پوشش گونه -2جدول 
 ميانگين درصد تاج پوشش  گونه ردیف

 Ph.auتيپ  Ju.in-Cy.da تيپ  Cy.lo-Cl.maتيپ 
1 Cyperus longus 36/33 0/5 7/9 
2 Cladium mariscus 27/67 0/5 5/8 
3 Potentilla anserina 2/60 0/9 0 
4 Juncus inflexus 2 25/5 0 
5 Calamagrostis pseudophragmites  1/33 0 0 
6 Lycopus europaeus 1/13 0 0 
7 Carex riparia Curtis 1 13 10 
8 Juncus articulatus 0/87 0 0 
9 Scutellaria galericulata 0/80 0 2 
10 Polygonum arenastorum 0/60 0/5 0/6 
11 Cirsium rhizocephalum 0/53 0 0 
12 Centaurium minus  0/47 0 0 
13 Polypogon maritimus 0/47 0/15 0/2 
14 Agrostis tenuis 0/33 0 0 
15 Cirsium arvense 0/07 2 0 
16 Plantago lanceolata 0/07 0/1 0 
17 Cardaria Draba 0/03 0 0 
18 Cynodon dactylon 0 16 2 
19 Ononis spinosa 0 9 0 
20 Trifolium repens 0 4/55 0 
21 Taraxacum syriacum 0 1/3 0/4 
22 Lotus corniculatus 0 0/2 0 
23 Phragmites australis 0 0 49 
 77/9 74/20 76/30 جمع 

 
 تاالب گندمانهای گیاهی در تیپ و ارزش اقتصادی علوفه تولید شده توده هوایی گیاهانمیانگین زی -3جدول 

 نام تيپ گياهي
ميانگين زيتوده هوایي گياهان )کيلوگرم 

 در هکتار(
کل زيتوده هوایي گياهان 

 )کيلوگرم(
ارزش اقتصادي از نظر توليد 

 علوفه )هزارریال(

Cy.lo-Cl.ma 14338/1 7686655/4 38433277000 

Ju.in-Cy.da 14646/4 5239017/2 26195086000 

Ph.au 15418/6 1329083/3 6645416500 

 71273779500  جمع
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 نتایج حاصل از ارزیابی ترسیب کربن و تولید اکسیژن

 ترسیب کربن پوشش گیاهی

توده یا بيوماس گياهي حاصل از برداشت زي نتایج
 مترمربعي در تاالب 1ر قطعات نمونه زميني( دسرپا )روي

بيوماس سرپا در  ساليانه متوسطمقدار داد که گندمان نشان 
با توجه به  باشد.کيلوگرم در هکتار مي 14801تاالب  این

اندام هوایي  هتودزياندام زیرزميني به  هتودزيمتوسط نرخ 
 برابرتوده زیرزميني پوشش گياهي ( مقدار زي26/0)

گرم در هکتار برآورد شد. بنابراین مجموع کيلو 3/3848
کيلوگرم در  3/18649توده گياهي در تاالب گندمان زي

 باشد.هکتار مي
هاي گيري درصد کربن آلي نمونهنتایج حاصل از اندازه
 هاي گياهيطور متوسط در نمونهگياهي نشان داد که به

درصد کربن وجود دارد. بنابراین مقدار  7/47( 03/2±)
توده پوشش گياهي تاالب گندمان خته کربن موجود در زياندو

 (. 4باشد )جدول در هکتار ميتن(  9/8)کيلوگرم  7/8895

 
 توده و اندوخته کربن پوشش گیاهی تاالب گندمانزی سالیانهمیانگین  -4جدول 

 زمينيتوده رويزي تيپ گياهي

(kg/ha) 

توده زیرزميني زي
(kg/ha) 

اندوخته کربن زيتوده پوشش گياهي 

 C1+C2  kgدر هر هکتار 

اندوخته کربن زيتوده پوشش 

 kg در تاالب  C1+C2گياهي 

Cy.lo-Cl.ma 14338/1 3727/9 8617/5 4619841/7 

Ju.in-Cy.da 14646/4 3808/1 8802/8 3148761/8 

Ph.au 15418/6 4008/8 9266/9 798806/8 

  8895/7 3848/3 14801 ميانگين

 8567410/3   جمع

 

 ترسیب کربن خاک

گيري مقدار کربن آلي موجود در خاک تا عمق نتایج اندازه

متر در تاالب گندمان نشان داد که اندوخته کربن در سانتي 30
 (.5تن در هکتار است )جدل  7/554خاک این تاالب 

 
 اندوخته کربن آلی موجود در خاک تاالب گندمان -5جدول 

کربن آلي خاک مقدار  C3ذخيره کربن آلي خاک  درصد سنگریزه  وص ظاهري خاکوزن مخص 

grC/kgsoil  5/179  Mgrm-31/11   2/7  ton/ha  7/554  

 

تعيين ارزش ترسيب کربن با  منظورتحقيق به این در
 3/25(، رقم 1994) Meganck و Cairnsمطالعه  استناد به

قرار  مورد توجهاي کربن عنوان ارزش سایهدالر بر تن به
جذب کربن توسط ساليانه ارزش این اساس  بر .گرفت

دالر براي هر هکتار  2/225شش گياهي تاالب برابر با پو
 1397نظر گرفتن نرخ برابري ارز در سال  باشد که با درمي
باشد، ارزش هر هکتار از تاالب ریال مي 42000 برابرکه 

 ریال برآورد گردید. 140،457،9 برابردر سال گندمان 
هاي مختلف گياهي ارزش با توجه به وسعت تيپ بنابراین

اقتصادي تاالب گندمان از نظر ترسيب کربن گياهي 
 گردد. برآورد ميدر هر سال ریال  185،730،103،9

با توجه به مقدار ذخيره کربن آلي خاک ارزش اقتصادي 
 220،424،589تاالب گندمان از نظر ترسيب کربن خاک 

 980 به وسعت هتوج با آمد. دستریال در هکتار به
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ارزش کربن اندوخته شده در کل خاک  ،هکتاري این تاالب
  است. ریال 006،735،635،577 تاالب گندمان 

گرم ماده خشک  1ازاي توليد هر با توجه به اینکه به

بنابراین مقدار  گردد،گرم اکسيژن توليد مي 2/1گياهي 
م در کيلوگر 2/22379اکسيژن توليد شده در تاالب گندمان 

 گردد.مي برآورددر سال ( تن درهکتار 4/22هکتار )
 

 تاالب گندمانهای گیاهی مختلف تیپ تولید اکسیژن درسالیانه میانگین  -6جدول 

 kgتوليد اکسيژن ساليانه در تاالب  kgتوليد اکسيژن ساليانه در هکتار  kg زيتوده کل در هکتار  تيپ گياهي

Cy.lo-Cl.ma 18066 21679/2 11622219/1 

Ju.in-Cy.da 18454/5 22145/4 7921409/6 

Ph.au 19427/4 23312/9 2009571/9 

 21553200/6  جمع

 

اکسيژن تاالب  منظور تعيين کارکرد توليددر این تحقيق به
این اساس  بر استفاده شد. تن هزار ریال بر 500از رقم 

 اکسيژن توسط پوششساليانه توليد ارزش اقتصادي کارکرد 
ریال در هر  600،189،11گياهي تاالب گندمان برابر با 

 003،600،776،10 برابرهکتار و براي کل تاالب گندمان 
 ریال برآورد گردید.

 

 بحث 
 تمامي خالف بر زیست،محيط به پولي ارزش اعطاي

 آشکار را زیستمحيط از استفاده اقتصادي اهميت ها،کاستي

 آن، اساسي اهداف به يوهش این کاربرد علمي نظر . ازکندمي
 بخش هايتصميم آساني منظوربه زیستمحيط بررسي یعني

-محدود مي آن ارتقاي و بازسازي حفاظت، زمينه در عمومي

 براي ابزاري هاارزش این سنجش و تعيين ضمن در شود.

 هايفعاليت و اقدامات مورد گيران درریزان و تصميمبرنامه

 روازاین (.Mousavi, 2011) دبو خواهد تاالب بر تأثيرگذار

 داراي طبيعي سازگانبوم یک عنوانبه که گندمان تاالب

 الملليبين و ملي اي،منطقه- محلي سطح در هاي خاصارزش

 .گرفت قرار بررسي مورد باشد،مي
 و کربن ترسيب کارکرد اقتصادي ارزش برآورد نتایج

ي تاالب گندمان نشان داد که پوشش گياه اکسيژن توليد
تن درهکتار ترسيب کربن  9/8طور متوسط بهساليانه تاالب 

و همکاران  Abdiتن درهکتار توليد اکسيژن دارد.  4/22و 
زارهاي استان مرکزي (، مقدار ترسيب کربن در گون2008)

و همکاران  Nasriنمودند.  تن در هکتار برآورد 5/3را 
 خشکنيمه و خشک مراتع نيز مقدار اندوخته کربن ،(2016)

 اکسيژن توليد ميزان و هکتار در تن 23/2شهرستان مالرد را 

و  Yeganehهمچنين تن در هکتار گزارش نمودند.  1/2را 
( در برآورد ارزش اقتصادي کارکرد تنظيم 2015همکاران )

گازها در اکوسيستم مرتعي حوزه آبخيز تهم به این نتيجه 
مورد دست یافتند که در هر هکتار از اکوسيستم مرتعي 

تن اکسيژن  5/1تن کربن جذب و  54/0ساالنه  بررسي،
بيشتر بودن مقدار ترسيب کربن و که طوريبهشود. توليد مي

توان در توليد اکسيژن در پوشش گياهي تاالب گندمان را مي
درجه اول به تراکم باالي پوشش گياهي تاالب نسبت داد. 

ماس همچنين در بررسي پوشش گياهي تاالب گندمان، بيو
زیرزميني نيز در محاسبه وارد شده است که در سایر 

 مطالعات این مورد لحاظ نشده است. 
در  کربن ترسيب از مهمي بخش خاک کربن ترسيب
 اتمسفري 2COبر  شدیدي تأثير و است خشکي اکوسيستم

اثر  در خاک کربن تراکم در کم تغييرات کهطوريبه دارد،
تراکم  در زیادي يراتتغي است ممکن اراضي کاربري تغيير
ه ذخير اکسيدکربن اتمسفر ایجاد کند. همچنين کاهشدي

 فشردگي و پذیرياحتمال فرسایش افزایش با خاک آلي کربن
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دارد  خاک ساختمان بر اثر زیادي رواناب افزایش و خاک
(., 2008et alVaramesh )مقدار کربن آلي که نحوي، به

مورد  هعرصدر متري سانتي 30موجود در خاک تا عمق 
عدد بيانگر باال بودن  این تن در هکتار است. 7/554بررسي 

مقدار مواد آلي در خاک تاالب و کيفيت بسيار باالي این 
خاک است. مقدار ماده آلي موجود در خاک تاالب گندمان 

هاي حاصلخيز جنگلي شمال برابر خاک تقریبا بيش از دو
دار ترسيب محمودي طالقاني و همکاران مق کشور است.

گلبند شمال  همنطقداري دلدره در کربن خاک در طرح جنگل
 Mahmoudiتن در هکتار برآورد کردند ) 283کشور را 

., 2007et al Taleghani.) همچنينBakhtiarvand 

Bakhtiari  کاري شده بر گونه جنگل 4ثير أتدر بررسي
فوالد مبارکه اصفهان به این نتيجه  همنطقکربن خاک در 

تن در هکتار کربن آلي  48/30د که گونه اقاقيا با رسي
تن در هکتار کمترین کربن  21/16بيشترین و گونه کاج با 

اي و هاي سرو نقره. این مقدار براي گونهداردآلي خاک را 
 دست آمد.تن در هکتار به 86/26و  71/18ترتيب توت به

برگ کربن بيشتري را نسبت به هاي پهنطورکلي گونهبه
اند برگ در خاک ترسيب کردههاي سوزنيونهگ
(akhtiarvand Bakhtiari, 2011B .) 

عالوه بر نقش کربن آلي خاک در موضوع گرمایش زمين 
و تغيير اقليم، کربن آلي ذخيره رطوبتي خاک را افزایش داده 

(Huntington, 2003 و نفوذپذیري و تصفيه آب را بهبود )
ي خاک را کاهش داده و تراکم و فشردگ همچنين بخشد.مي

شود، از این طریق مقدار آبي را که از دسترس خارج مي
ب و سيالب ادهد و این خود به معني کاهش روانکاهش مي

مواد آلي همانند اسفنج عمل  (. 2007et alKimble ,.است )
کرده و شش برابر وزن خود توانایي جذب آب دارد 

(Archer, 2005 &Olness  .) 
عنوان ارزش ترسيب کربن به مطالعات، در بسياري از
هاي هاي اصالح، احياء و مدیریت عرصهافزوده براي پروژه

 Meganckو  Cairnsشود. منابع طبيعي در نظر گرفته مي
ترسيب  برابرمعتقدند که مدیریت جامع جنگل،  ،(1994)

در مورد  کربن، توسعه پایدار و حفظ تنوع زیستي است.

توان این مفهوم را تعميم يعي نيز ميهاي طبسایر اکوسيستم
در متون علمي د بایمعتقدند ( 2008و همکاران ) Abdiداد. 

عنوان یکي از ترسيب کربن و توليد اکسيژن به منابع طبيعي،
اي مانند هاي شناخته شدهتوليدات زیستي در کنار استفاده

محصوالت فرعي، چراي دام و  توليد علوفه، گياهان دارویي،
هاي تفرجگاهي تنوع زیستي و استفاده حش،وحيات

 که علوفه مانند ي از اکوسيستمداتيتول تياهمگنجانده شود. 
 بردارانبهرهي برا عموماً شود،يم مصرف ميمستق شکلبه

 هیذغت يبرا علوفه از اغلب بردارانبهره رایز است، ترملموس
-بهرهي اصل محصول عنوانبه ،يدام يهاوردهافر ديتول و دام

نتایج بررسي پوشش گياهي موجود در  .کننديم يبردار
گونه گياهي در  129تاالب گندمان نشان داد که در مجموع 

تاالب وجود دارد که از نظر اکولوژیکي و ژنتيکي از ارزش 
هاي موجود در تاالب در ميان گونه خاص خود برخوردارند.

که گونه گياه دارویي وجود دارد اما از آنجایي  13اگرچه 
-بهشوند و هاي اصلي تاالب محسوب نمياین گياهان گونه

اند، از دامنه شرایط خاص از اطراف وارد تاالب شده دليل
همين دليل از پراکنش و تراکم محدودي برخوردار بوده و به

. بنابراین در نيستندبرداري و استفاده نظر اقتصادي قابل بهره
اي ارزش علوفهگياهان تاالبي به  گذاري ارزشمقوله 

 طوربه اشاره گردیدهمانطور که  گياهان موجود پرداخته شد.
کيلوگرم  14801مقدار بيوماس سرپا در این تاالب  متوسط

در  ،(2015و همکاران ) Yeganehاست.  سال در در هکتار
 مراتع حوزه توليدي علوفه کارکرد اقتصادي گذاريارزش

 ميزان ،ن زنجان( در استا3/16286مساحت  تهم )با آبخيز

 در تن 1452 برابررا  منطقه مراتع برداشت قابل علوفه کل

البته مقدار علوفه توليدي در تاالب  کردند. برآورد سال
مراتب بسيار بيشتر از این مقدار است که دليل آن گندمان به

هاي ویژه در تيپتوان وجود تراکم باالي گياهي بهرا مي
scusmari Cladium-longus Cyperus، Juncus

dactylon Cynodon-lexusfin  وaustralis Phragmites 
 که از بيوماس باالیي نيز برخوردارند، دانست.

 کندمي ایجاد را جدیدي اقتصادي مدل زیستمحيط اقتصاد

خارجي  هايهزینه اکولوژیکي، حقایق گرفتن نظر در ضمن که
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 گام مترینمه اقدام . ایننمایدمي محاسبه را خدمت یا کاال یک

حفظ  و طبيعي منابع بر حد از بيش فشار از جلوگيري جهت در
 تواندمي خدمات این ارزشگذاري همچنين .است پایدار توسعه

 منابع این تخریب از و دهد پایان آنها کردن تلقي رایگان روند به

 انتظار ملي محاسبات در هاارزش این کردن وارد با و بکاهد

زیست هايریزيبرنامه در خدمات ینا جایگاه و ارزش رودمي
 .گيرد قرار مسئوالن بيشتر توجه مورد محيطي
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Abstract 

     The effective role of environmental resources in continuing the process of sustainable 

development and preservation of human life has led to economists focusing on the non-market 

roles of these resources. Awareness of the amount of benefits which are exited from the society 

by destroying environmental resources motivates the protection and support of these valuable 

natural treasures in the society. Awareness of the benefits of environmental resources requires 

the valuation of these resources. The aim of this study was to evaluate the economic functions 

of carbon sequestration, oxygen and forage production in Gandoman wetland with an area of 

980 hectares with a sustainable management approach. For this purpose, a 200-meter transect 

was established in the representative areas of three plant types of Juncus inflexsus-Cynodon 

dactylon, Cyperus longus-Cladium mariscus, and Phragmites australis, and a total of 30 plots 

of one square meter were randomly placed along the transects. Then, in each plot, in addition to 

soil sampling, the percentage of canopy cover of all plant species, litter, rocks, and pebbles was 

estimated. Also, the aerial biomass of the plants was cut at a distance of one centimeter above 

the soil surface and then collected and dried in 50% of the plots. Plant carbon storage was 

measured using the electric furnace method and soil organic carbon was measured using the 

Walkley-Black method. The amount of oxygen production was also calculated based on the 

amount of plant dry matter. Based on the results of this research, the amount of carbon stored in 

the plant biomass and soil and the amount of oxygen production were determined separately by 

plant types. The results indicated that the annual average forage production was 14.8 tons per 

hectare. Also, the amount of carbon stock and oxygen produced in the whole Gandman wetland 

was equal to 8.9 and 22.4 tons per hectare per year, respectively. The carbon stored in the 

wetland soil was estimated at 554.7 tons per hectare. Therefore, the economic value of 

Gandman wetland per hectare per year for forage production, carbon sequestration, and oxygen 

production was 72728345, 9 9457140, and 11189600 Rials, respectively. The economic value 

of carbon stored in the soil of Gandman wetland was 589,424,220 Rials per hectare. 

 

Keywords: Economic evaluation, gas adjustment, forage, wetland, Gandoman, Chaharmahal 

and Bakhtiari province. 

 
 


