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نقدوبررسیکتابهای2
»ترسیبکربندربومسازگانهایزمینی«و

»ترسیبوذخیرهکربندرزیستبومهایخشکوبیابانی«
مصطفی جعفری*

نقد و بررسی دو کتاب مهم با موضوع ترسیب کربن که در سال های 1393 و 1396 
با همت اساتید محترم و بزرگوار به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات دانشگاه تهران 
اساتید  است.  گرفته  قرار  ایران«  »نشریه طبیعت  توجه  مورد  است،  منتشر شده  و  چاپ 
ارزشمندی که سال ها از منبع دانش آنها بهره مند شده ایم و هرکدام به تنهایی انبوهی از دانش 

و تجربه را در کوله بار علمی خود به امانت دارند.
کتاب های منتشر شده با توجه به شرایط بحرانی متأثر از تغییرات اقلیمی، می توانند 
کمک شایانی به گروه های مختلف اجتماعی اعم از دانشجویان، اساتید، تصمیم سازان و 
تصمیم گیران کنند و برای عالقه مندان به صورت شیوه نامه و راهنما مفید باشند. امیدوارم 
این نوشتار بتواند در معرفی مناسب این کتاب ها مؤثر باشد و نکات مطرح شده در آن 
بتواند کمکی در توسعه و بهبود انتشارات آینده داشته باشد و از جانب اساتید معظم حمل 

بر جسارت این شاگرد نشود.

عنوانکتابها
1-ترسیبکربندربومسازگانهایزمینی

تألیف: دکتر قوام الدین زاهدی امیری و دکتر نصرت اهلل ضرغام
سال انتشار: 1393، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران، شماره انتشار: 3547، تعداد 

صفحات: 500 صفحه

2-ترسیبوذخیرهکربندرزیستبومهایخشکوبیابانی
تألیف: دکتر محمد جعفری، دکتر حسین آذرنیوند، دکتر محمد طهمورث و دکتر 

نصرت اهلل ضرغام
سال انتشار: 1396، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران، شماره انتشار: 3848، تعداد 

صفحات: 673 صفحه

این کتاب ها، با توجه به حقایق موجود که بخشی از آنها شامل موارد زیر است، 
در اولویت معرفی و بررسی قرار گرفتند.

1- تغییرات اقلیمی موضوع مهم جهانی است که همه کشورها را به چالش 
کشیده است.

2- گرمایش جهانی رخ داده است و هر روز به میزان و ابعاد تأثیرگذاری 
آن افزوده می شود.

به ویژه  و  گلخانه ای  گازهای  افزایش  دانشمندان،  یافته های  براساس   -3
»دی اکسید کربن« ارتباط مستقیمی با گرمایش جهانی دارد.

4- ترسیب کربن می تواند به کاهش دی اکسید کربن و درنتیجه کاهش 

* سرمولف ارزیابی جهانی تغییر اقلیم )IPCC(، برنده مشترک 
جایزه صلح نوبل در سال 2007 میالدی، عضو هیئت علمی 
برنامه کالن  استراتژیک  تدوین  اقلیم، مجری  تغییر  مشاور  و 

تحقیقات تغییر اقلیم.
mostafajafari@rifr-ac.ir :پست الکترونیک
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92 )در اقلیمی تغییرات و گلخانهای آثار اول- فصل
صفحه()18/4درصدازکلکتاب(

بررسی شده و شناخت  این فصل تحت عناوین مختلفی  مطالب 
برخی  فراهم می کند.  برای خواننده  را  گلخانه ای  گازهای  از  مناسبی 
از عناوین مطرح شده در این فصل، ممکن است با عنوان فصل )آثار 
مانند  باشند  داشته  کمتری  همخوانی  اقلیمی(،  تغییرات  و  گلخانه ای 
خصوصیات اقلیمی نواحی رویشی ایران یا سوابق تحقیقات تغییر اقلیم 

در کشور که به تعدادی از آنها اشاره شده است.
نکته قابل توجه در این فصل آن است که برخی از تصاویر، گراف ها 
و جداول مورد  استفاده بدون ذکر منبع و رفرنس هستند )مانند شکل های 
 ،14-1 ،12-1 ،11-1 ،10-1 ،9-1 ،7-1 ،6-1 ،5-1 ،3-1 ،1-1
و   24-1  ،23-1  ،22-1  ،20-1  ،19-1  ،18-1  ،17-1  ،15-1
جدول های 1-1 و 1-2(. در بعضی موارد نیز، به منابعی اشاره شده 
)مانند شکل  نیستند  موجود  کتاب  انتهای  منابع  فهرست  در  که  است 

 .)26-1

فصلدوم-آثارگرمایشزمینبربومسازگانها)در62
صفحه()12/4درصدازکلکتاب(

در این فصل درباره افزایش دما و اینکه گرمایش زمین شدیدتر از 
پیش بینی ها بوده، بحث شده است. همچنین، به آثار تغییرات اقلیمی بر 

آثار منفی تغییرات اقلیمی کمک کند.
با  اقلیمی و سازگاری  تغییرات  آثار  برای کاهش  این هدف،  با 
دنبال  به  آمده  وجود  به  اقلیمی  تغییرات  پی  در  شده  ایجاد  شرایط 
انجام  یافتن این پاسخ می رویم که: ترسیب کربن چیست و چگونه 
می شود؟ و برای بهره مندی از این دانش چه اقداماتی را باید انجام 

داد؟
تغییر  زمینه  در  را  اطالعات  از  زیادی  یادشده، حجم  کتاب  دو 
نظر می رسد  به  منتقل می کنند.  به خواننده  اقلیم و گرمایش جهانی 
برای تمرکز بیشتر بر محتوی و بهره گیری بهتر از متون منتشر شده، 
مناسب باشد که هر کدام از این دو کتاب به صورت مجزا بررسی شوند.

زمینی«  سازگانهای بوم در کربن »ترسیب کتاب  در   *
فهرست  منظور  این  به  شود،  اشاره  مطالب  جزئیات  به  شده  سعی 
به  هم  صفحه   9 همچنین  است،  شده  تنظیم  آن  برای  صفحه ای   9
فهرست شکل ها و جدول ها اختصاص پیدا کرده است )3/6 درصد 
قرار  در یک صفحه  موضوع  دو  مواردی  در  اگرچه  کتاب(،  کل  از 
اقلیمی  تغییرات  شرایط  از  نکاتی  به  »پیشگفتار«  در  است.  گرفته 
منابع  نیز  انتها  در  است،  دارای هفت فصل  کتاب  است.  اشاره شده 
کتاب  پایانی  چند صفحه  است،  شده  ارائه  واژه نامه  و  مورد استفاده 
نیز به تصاویری اختصاص پیدا کرده است که اشاره ای به محل تهیه 

و تهیه کننده آنها نشده است. 
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زیست  بوم سازگان ها و نیز به تنوع زیستی اشاره شده است. در این فصل، 
به طور خالصه به تأثیر توسعه در بروز تغییرات اقلیمی و نیز مفهوم توسعه 
در مدیریت پایدار جنگل اشاره شده است. همچنین به تأثیر جنگل زدایی 
بر تغییرات اقلیمی و آثار متقابل تغییرات اقلیمی و کشاورزی، منابع آب و 
زیست بوم های تاالبی توجه شده است. عالوه بر این، به صورت مختصر و 
البته بدون ذکر شرایط جنگل یا مرتع و مکان مورد بررسی، مطالبی برای 
مقایسه کاربری جنگل و مرتع در ذخیره کربن ارائه شده است. در انتهای 
این فصل رئوس راهکارهای ساختاری )تا فنی( برای کاهش آثار تغییر 

اقلیمی پیشنهاد شده است.
در این فصل نیز منابع و رفرنس های برخی از تصاویر و گراف های 
مورد استفاده ذکر نشده است )مانند شکل های 2-1، 2-2، 2-3 و 4-2(.

فصلسوم-ترکیبهایکربنوچرخهآندرمحیط)در
74صفحه()14/8درصدازکلکتاب(

پیدایش کربن، فرایند چرخه آن در محیط، اشکال متفاوت کربن در 
فشار و دماهای مختلف، ایزوتوپ های کربن و نیز ترکیب های غیرآلی 
کربن موضوعاتی است که در این فصل به آنها اشاره شده است. ظرفیت 
ذخیره کربن در کره زمین، چرخه کربن و دی اکسید کربن و آثار آن بر 
انسان در این فصل بررسی شده است. مفهوم ترسیب کربن که عنوان اصلی 
کتاب است، در این فصل تعریف شده است. حدود پنجاه صفحه انتهایی 
این فصل، مطالب بسیار مفیدی در مورد ذخیره کربن در بوم سازگان های 

جنگلی، چگونگی سنجش زیست توده زیرزمینی، روند پویایی ذخیره 
کربن در بوم سازگان های جنگلی و چرخه کربن در گیاهان ارائه شده که 

با عنوان کتاب منطبق است. 
در این فصل نیز برخی از تصاویر، گراف ها و جدول های مورد استفاده 
بدون ذکر منبع و رفرنس هستند )مانند شکل های 1-3، 2-3، 3-3، 
 ،14-3  ،13-3  ،12-3  ،11-3  ،10-3  ،9-3  ،8-3  ،7-3  ،6-3
 ،25-3 ،24-3 ،21-3 ،20-3 ،19-3 ،18-3 ،17-3 ،16-3 ،15-3
 ،35-3 ،34-3 ،33-3 ،32-3 ،31-3 ،30-3 ،29-3 ،28-3 ،27-3

3-36، 3-37 و جدول های 3-1، 3-2، 3-3 و 4-3(.

فصلچهارم-ذخیرهکربندرختانوترسیبآندرخاک
)در78صفحه()15/6درصدازکلکتاب(

تجزیه  فرایند  با  رابطه  در  مفیدی  بسیار  اطالعات  فصل،  این  در 
الش برگ و نحوه اثرگذاری آن در کیفیت خاک ارائه شده است. ورود 
و خروج گاز دی اکسید کربن از اجزای درختان، همچنین فرایند تبدیل 
مواد آلی به ترکیبات هوموسی از موضوعات دیگری است که در این 
فصل بررسی شده است. تأثیر خصوصیات فیزیکی خاک بر ظرفیت 
این فصل مطرح شده  در  که  است  مهمی  از موضوعات  کربن  ذخیره 
است. روش های برآورد و اندازه گیری کربن در خاک که ارتباط مستقیم 
با عنوان کتاب دارد از مفاهیم کلیدی است که در این فصل به صورت 
فشرده ارائه شده است. در انتهای این فصل بخشی از نتایج پژوهش های 
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انجام شده درمورد ترسیب کربن در جنگل های هیرکانی ارائه 
شده است. 

در این فصل نیز برخی از تصاویر، گراف ها و جدول های 
مورد استفاده بدون ذکر منبع و رفرنس هستند )مانند شکل های 
 ،17-4 ،16-4 ،15-4 ،8-4 ،6-4 ،5-4 ،4-4 ،2-4 ،1-4
جدول  و   25-4  ،24-3  ،22-4  ،21-4  ،20-4  ،18-4

.)3-4

زیستتوده برآورد روشهای پنجم- فصل
کل از درصد 16( صفحه( )در80 کربن ذخیره

کتاب(
در این فصل مفهوم و خصوصیات زیست توده و چگونگی 

سنجش زیست توده جنگلی بررسی شده است. در این فصل، روش ها 
که  کسانی  برای  می تواند  و  شده  داده  توضیح  شیوه نامه  به صورت 
گام به گام  به صورت  دارند،  محدودتری  اطالعات  موضوع  به  نسبت 
درختان،  کربن  و  زیست توده  ذخیره  برآورد  روش  باشد.  مفید 
اندازه گیری مستقیم و مستقیم زیست توده، روش نمونه برداری شاخه 
تصادفی، اندازه گیری نمونه درختان پس از قطع و روش های مختلف 
برآورد کربن درختان، از موضوعاتی است که در این فصل به صورت 

مفصل ارائه شده است.
جدول های  و  گراف ها  تصاویر،  از  برخی  نیز  فصل  این  در 
مورد استفاده بدون ذکر منبع و رفرنس هستند )مانند شکل های 1-5، 

5-2 و جدول 1-5(.
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فصلششم-روشهایسنجشازدوردربرآوردذخیره
کربن)در26صفحه()5/2درصدازکلکتاب(

در این فصل درباره قابلیت سنجش از دور برای پایش تغییرات 
پایش  که  متغیرهای جوی  و  کربن  است. چرخه  شده  بحث  اقلیمی 
نوری  پرتوهای  با  متناسب  است،  میسر  ماهواره ای  فناوری  با  آنها 
در مطالعه پوشش گیاهی بررسی شده است. برآورد شاخص سطح 
ارزیابی  و  تاج پوشش  میزان  برآورد  با  آن  ارتباط  و  گیاهان  برگ 
رشد زیست توده از موضوعات دیگری است که در این فصل مطرح 

شده است. 
جدول های  و  گراف ها  تصاویر،  از  برخی  نیز  فصل  این  در 
شکل های  )مانند  هستند  رفرنس  و  منبع  ذکر  بدون  مورد استفاده 

6-1 و جدول 1-6(.

گازهای پیماننامههای و کربن ردپای هفتم- فصل
کتاب( کل از درصد 11/2( )در56صفحه( گلخانهای

در این فصل به کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی به صورت گذرا 
و به مهم ترین کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه ای که در پیوست 
درمورد  مطالبی  همچنین  است.  شده  اشاره  است،  آمده  کیوتو  پیمان 
بعضی از پروژه های ترسیب کربن در مناطق خشک ایران، ارائه شده 
است. در طرح موضوع رد پای کربن در محیط زیست، به مقایسه انتشار 
کربن و ذخیره آن در جنگل نیز پرداخته شده است. در صفحات انتهایی 

این فصل نیز به تجارت کربن و نحوه بازاریابی آن اشاره شده است. 
در این فصل نیز برخی از تصاویر، گراف ها و جدول های مورد  استفاده 
و   3-7 و  شکل های 1-7  )مانند  هستند  رفرنس  و  منبع  ذکر  بدون 

جدول 1-7(.
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* در کتاب »ترسیبوذخیرهکربندرزیستبومهای
جزئیات  به  تا  است  شده  سعی  نیز  بیابانی«  و خشک
صفحه ای   14 فهرست  هدف،  همین  با  شود،  توجه  مطالب 
برای آن تنظیم شده است، فهرست جدول ها و شکل ها نیز 8 
صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است )3/2 درصد 
از کل کتاب(، اگرچه در مواردی دو موضوع در یک صفحه 

قرار گرفته است. 
شده  استفاده  »زیست بوم«  واژه  از  کتاب  این  عنوان  در 
پیشنهادی  واژه  پیشین،  کتاب  نویسندگان  در حالی که  است، 
فرهنگستان یعنی »بوم سازگان« را استفاده کرده اند، البته به 
نظر می رسد هر دو کتاب سعی دارند تا مفهوم واحدی را از 

معادل فارسی کلمه »اکوسیستم« منتقل کنند. 
گازهای  انتشار  از  نکاتی  به  کتاب  این  »پیشگفتار«  در 
در  آن  نقش  و  دی اکسید کربن  غلظت  میزان  و  گلخانه ای 
فصل  نه  دارای  کتاب  است.  شده  اشاره  اقلیمی  تغییرات 
است و منابع مورد استفاده در انتهای کتاب ارائه شده است.

131 )در آبوهوا جهانی تغییرات اول- فصل
صفحه()19/4درصدازکلکتاب(

اگرچه در عنوان این فصل، واژه »تغییرات آب وهوایی« 
نسبت به »تغییر اقلیم« ترجیح داده شده است، اما بالفاصله پرسش 
»اقلیم چیست؟« مطرح می شود. در زبان فارسی واژه »آب وهوا« 
 "Weather" انگلیسی  معادل  مفهوم  انتقال  در  معمول  به طور 
برده شده است.  به کار  به هر دو صورت  اگرچه  استفاده می شود، 
»کلیما«  واژه  از  »اقلیم«  که  است  آمده  اول  فصل  خط  اولین  در 
طبیعتًا  است،   "Climate" ایشان  منظور  اگر  است.  شده  گرفته 
این  ذکر  می شد.  استفاده  »کالیمت«  از  باید  نیز  فارسی نویسی  در 
نکته الزم است که دهخدا نیز در لغت نامه به این مفهوم اشاره کرده 
است، او در توضیح کلمه »اقلیم« گفته است »از لغت یونانی کلیما 
و در اصل به معنی خمیدگی و انحنا و انحراف بوده و اصطالحًا به 
است.«  آفتاب  به  نسبت  زمین  از  ناحیه ای  انحراف  و  تمایل  معنی 
در متون ادبی فارسی »اقلیم« با معانی مختلفی استفاده شده است، 
به طور مثال، آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد/ هر کسی را آنچه الیق 
)گلستان سعدی(،  نگنجند  اقلیمی  در  پادشاه  دو  )سعدی(،  داد  بود 
اقلیم ابد؛ کنایه از عالم الهوت است )انجمن آرا(، اقلیم ازل؛ کنایه 
از  کنایه  فراغ؛  و  امان  اقلیم  )انجمن آرا(،  الهوت  عالم  از  است 
این  از  کنایه  عدم؛  اقلیم  فنا،  اقلیم  )انجمن آرا(،  درویشی  و  عزلت 
مقام  از  کنایه  ناسوت؛  اقلیم   ،) ناصری  )انجمن آرای  است  جهان 

ناصری(. )انجمن آرای  انسانی است 
درمورد  مطالبی  و  بررسی  مختلف  عناوین  تحت  فصل  این  مطالب 
و  قطعیت ها  عدم  سناریوها،  اقلیم،  تغییر  وقوع  شواهد  اقلیم،  تغییر 
آثار متقابل با بخش های مختلف ارائه شده است. همچنین، مطالبی 
گلخانه ای  آثار  و  گلخانه ای  گازهای  جهانی،  گرمایش  درمورد 

برای خواننده فراهم می کند. در این فصل عناوین دیگری نیز ارائه 
تغییر  موضوع  به  عالقه مند  خواننده  برای  می تواند  که  است  شده 

باشد.  اقلیم جالب 
با  مورد استفاده  گراف های  و  تصاویر  اعظم  بخش  فصل  این  در 
ذکر منبع و رفرانس هستند، اگرچه در مواردی به این رویه علمی 
توجه کمتری شده است )مانند شکل های 30-1، 31-1، 32-1، 

1-33 و جدول 6-1(.

فصلدوم-انرژیهایبدونکربنوپایدار)در90
صفحه()13/3درصدازکلکتاب(

جهانی  گرمایش  کاهش  و  کربن  انتشار  کاهش  به  فصل  این  در 
پاک  انرژی های  زمینه  در  مطالبی  همچنین،  است.  شده  اشاره 
انرژی  و  دریایی  انرژی  زیستی،  انرژی  بادی،  انرژی  قبیل  از 
و  ساختمان ها  در  انرژی  بهره وری  است.  شده  ارائه  زمین گرمایی 
اشاره  آن  به  فصل  این  در  که  است  دیگری  موضوعات  از  صنایع 
شده است. پروتکل کیوتو و هیئت بین الدول تغییر اقلیم از مباحث 
بعضی  همچنین  است.  شده  مطرح  فصل  این  در  که  است  دیگری 

اطالعات درمورد ایران ارائه شده است.
در این فصل برخی از تصاویر، گراف ها و جدول های مورد استفاده 
 ،2-2  ،1-2 شکل های  )مانند  هستند  رفرنس  و  منبع  ذکر  بدون 
 ،12-2  ،11-2  ،9-2  ،8-2  ،7-2  ،6-2  ،5-2  ،4-2  ،3-2
2-14، 2-15، 2-16، 2-17 و جدول های 1-2، 2-2، 3-2، 

2-4، 2-5 و 6-2(.

بیابانی)در فصلسوم-بومشناسیمناطقخشکو
63صفحه()9/3درصدازکلکتاب(

استفاده  حساسیت  محترم  نویسندگان  فصل  این  شروع  در 
»اکوسیستم«  مأنوس  واژه  از  و  نداشته  را  »زیست بوم«  واژه  از 
ارائه  را  بیابانی«  و  خشک  اکوسیستم های  »مشخصات  و  استفاده 
کرده اند. در این فصل توضیحات مناسبی در ارتباط با مشخصات 
تبخیر  حرارت،  درجه  بارش،  مقدار  شامل  خشک  مناطق  اقلیمی 
البته شاخص معینی درمورد اعداد  و تعرق و باد ارائه شده است، 
پیشنهادی، یا منبع مورد  استفاده از این داده ها، در نظر نویسندگان، 

نبوده است. 
خاک های  خصوصیات  و  خاک سازی  عوامل  فصل  این  در 
مفیدی  توضیحات  و  بررسی  به خوبی  بیابانی  و  خشک  مناطق 
پوشش  همچنین،  است.  شده  ارائه  خاک ها  انواع  معرفی  درمورد 
مختصری  توضیحات  و  بررسی  بیابانی  و  خشک  مناطق  گیاهی 
مناطق  این  در  رویش  به  گیاهان  گرایش  و  خاک  نوع  به  بسته 
گچ دوست  گیاهان  شن دوست،  گیاهان  شورپسند،  گیاهان  مثل   (
مانند   ( است  شده  عنوان  مصداقی  موارد  گاهی  و  ارائه  غیره(  و 
مطالعاتی که در یزد انجام شده است(. در انتهای این فصل نیز به 
اشاره  بیابان های جهان  عنوان »جمع بندی« درمورد  مطالبی تحت 

شده است.
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جدول های  و  گراف ها  تصاویر،  از  برخی  فصل  این  در 
شکل های  )مانند  هستند  رفرنس  و  منبع  ذکر  بدون  مورد استفاده 
 ،1-3 جدول های  و   7-3  ،6-3  ،5-3  ،4-3  ،3-3  ،2-3  ،1-3

3-2، 3-3 و 4-3(.

38 )در کربن ذخیره و ترسیب مفهوم چهارم- فصل
صفحه()5/6درصدازکلکتاب(

     موضوعات مطرح شده در این فصل ارتباط مستقیمی با عنوان 
کتاب دارند و مطالعه آنها درک مناسبی از ترسیب کربن را به خواننده 
منتقل می کند. تعاریف کلمات کلیدی همچون »ترسیب کربن«، »ماده 
ارائه  کتاب  از  این فصل  آلی خاک«، »کربن آلی خاک« و غیره در 
شده است. فرایند ترسیب کربن، ذخائر و چرخه کربن، ظرفیت ذخیره 
کربن در کره زمین و تأثیر زیست بوم های جغرافیایی در ذخیره کربن 
است. چرخه  اشاره شده  آنها  به  فصل  این  در  که  است  عناوینی  از 
کربن در پوشش گیاهی و خاک از موضوعات مهمی است که در این 
فصل به خوبی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش انتهایی این فصل، 
روش های اندازه گیری جریان کربن در خاک ارائه شده و بر اهمیت و 

ضرورت ترسیب کربن تأکید شده است.
در این فصل نیز برخی از تصاویر، گراف ها و جدول های مورد استفاده 
جدول  و   1-4 شکل های  )مانند  هستند  رفرنس  و  منبع  ذکر  بدون 

.)1-4

مناطق در کربن ترسیب مختلف جنبههای پنجم- فصل
خشک)در65صفحه()9/6درصدازکلکتاب(

در این فصل به ظرفیت های مختلف مناطق خشک برای ترسیب و 
ذخیره کربن با تأکید بر گیاهان شورپسند، مراتع، به ویژه مراتع خشک 
بر  تأکید  با  آلی خاک  کربن  اهمیت  اشاره شده است.  نیمه خشک  و 
معدنی  کربن،  ترجیحی  برداشت  خاک،  فرسایش  آلی،  کربن  تعادل 

شدن مواد آلی خاک و سایر موضوعات از مطالبی است که در 
این فصل مطرح شده است. عملیات حفاظتی و دینامیک کربن 
آلی خاک با تأکید بر عناوینی همچون شخم، تناوب گیاهی، 
کود، خاک ورزی، آیش و غیره از موضوعاتی است که در این 
فصل ارائه شده است. اندازه گیری ذخیره کربن آلی خاک از 
عناوین مهمی است که به صورت بسیار فشرده )نیم صفحه( 

در این فصل مطرح شده است.
در این فصل تعداد زیادی از تصاویر، گراف ها و جدول های 
در  اگرچه  هستند،  رفرنس  و  منبع  ذکر  با  مورد استفاده 
است  شده  کمتری  توجه  علمی  رویه  این  به  نیز  مواردی 

)مانند شکل های 5-8 و جدول 1-5(.

برای گیاهی پوشش مدیریت ششم- فصل
افزایشکربنگیریدرمناطقخشکوبیابانی
)در116صفحه()17/2درصدازکلکتاب(

    در این فصل به وضعیت پوشش گیاهی در مناطق 
خشک و بیابانی اشاره و روش های جمع آوری آب باران 
در مناطق خشک، پخش سیالب، زراعت- جنگل کاری، 
جنگل کاری-  زراعت-  مرتع داری،  جنگل کاری- 
در  نهال کاری  است.  شده  بررسی  سایر  و  مرتع داری 
مناطق خشک، جنگل کاری دیم، بذرکاری، نشاء کاری، 
بذرپاشی و کپه کاری از موضوعات دیگری هستند که 

به صورت مفصل در این بخش بررسی شده اند.
و  گراف ها  تصاویر،  از  زیادی  تعداد  فصل  این  در 
رفرنس  و  منبع  ذکر  با  مورد استفاده  جدول های 
هستند، اگرچه در مواردی نیز توجه کمتری به این 
رویه علمی شده است )مانند شکل های 1-6، 2-6 

و جدول های 1-6، 5-6(

فصلهفتم-برنامهریزی،طراحیومدیریت
پروژههایترسیبکربندرمناطقخشک
)در37صفحه()5/4درصدازکلکتاب(
به مراحل مدیریت،  از کتاب  این فصل  در      
شده  اشاره  پروژه  یک  کنترل  و  برنامه ریزی 
برنامه ریزی، طراحی  مراحل  بر  ادامه،  در  است. 
شده  تأکید  کربن  ترسیب  پروژه های  مدیریت  و 
پروژه  نیز،  فصل  این  انتهایی  بخش  در  است. 
بین المللی ترسیب کربن جمهوری اسالمی ایران 
است،  شده  داده  شرح  مفصل  تقریبًا  به صورت 
عمران  برنامه  با  مشترک  به صورت  پروژه  این 
تسهیالت  کمک  با  و   )UNDP( متحد  ملل 
حسین آباد  در   )GEF( محیط زیست  جهانی 

به اجرا درآمده است.
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فصلهشتم-ردپایکربنوپیماننامههایگازهای
کل از درصد 11/8( صفحه( 80 )در گلخانهای

کتاب(
از  بهره گیری  با  طبیعی  منابع  مدیریت  فصل  این  در      
کار  برنامه  دستورالعمل  متحد،  ملل  پایدار  توسعه  کمیسیون 
21، به ارائه مفهوم توسعه پایدار در ابعاد مختلف پرداخته، 
منابع  در  مردمی  مشارکت  و  تعاونی ها  قبیل  از  موضوعاتی 
طبیعی مطرح و تعاونی های مختلف به صورت مفصل تعریف 
همچنین  طبیعی،  منابع  در  بومی  دانش  ادامه،  در  شده اند. 

سازمان های مردم نهاد بررسی شده اند.
نگاه کلی به فصل های مختلف دو کتاب

سهم نسبت به کل تعداد صفحهفصلنام کتاب
کتاب )درصد(

ارتباط مستقیم مطلب هر فصل با 
عنوان کتاب

غیرمستقیممستقیم

ترسیب کربن در بوم سازگان های زمینی
 )500 صفحه(

19218/4ü

26212/4ü

37414/8ü

47815/6ü

58016ü

6265/2ü

75611/2ü

46851/642جمع )صفحه- درصد(

ترسیب و ذخیره کربن در زیست بوم های خشک و 
بیابانی

)673 صفحه(

113119/4ü

29013/3ü

3639/3ü

4385/6ü

5659/6ü

611617/2ü

7375/4ü

88011/8ü

9233/4ü

64441/253/8جمع )صفحه- درصد(

فصلنهم-نتایجاصلیواثرکربنگیریدرزیستبومهای
خشکوبیابانی)در23صفحه()3/4درصدازکلکتاب(
و  اصلی  نتایج  عنوان  تحت  متنوعی  مطالب  پایانی،  فصل  در      
شده  ارائه  بیابانی  و  خشک  زیست بوم های  در  کربن گیری  تأثیرات 
بیابان زایی،  انرژی در مناطق مستعد  است. اصالح روش های تأمین 
و  جمعیت  کنترل  بیابان،  ساکنان  اقتصادی  معیشت  وضعیت  بهبود 
تولید اشتغال از موضوعاتی است که در این بخش ارائه شده است. 
کاهش  در جهت  مطالبی  به  بخش  این  انتهایی  قسمت  در  همچنین، 

انتشار گازهای گلخانه ای اشاره شده است.


