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 چکیده

 یزارها)مانگرو، شوره یاهیگ یساحل یهاسازگانبوم تیشناساندن اهم منظوربه 2002است که در سال  یاصطلاح یکربن آب  

 یه کربنب یشکل گرفت. کربن آب هاآن یو لزوم حفاظت و بازساز میاقل ریی( در مقابله با اثرات تغییایدر یزارهاو علف یساحل

 هریذخ اهانیگ ۀتودیو ز یو در رسوبات ساحل شودیاز جو گرفته م یاهیگ یساحل یهاسازگانبومکه توسط  شودیگفته م

 یهاسازگاناز بوم شتریبرابر ب 00ها تا سازگانبوم نیکه ا کنندیم دایپ تیاهم شتریب ازآنجا یسازگان کربن آببوم. شودیم

 یهاتیاز فعال یناش کربن دیاکسید زانیدر کاهش م هاآن یبالا تیاهم ۀدهندکه نشان کنندیم رهیو ذخ بیکربن ترس ،یخشک

ابع کربن است. من قرارگرفتهی موردبررس یساحل یاهیسازگان گکربن در بوم رهیذخ سمیو مکان تیمقاله اهم نیاست. در ا یانسان

گرفته رار ق موردمطالعه زین یکربن آب یهاسازگانبوم یشرویپ داتیدر کنار تهد میاقل راتییآن با تغ ۀآن و رابط یهایژگیو ،یآب

کربن  رهیدر ذخ یکربن آب یهاسازگانبوم ییتوانا نیو همچن و کربن سبز یکربن آب یهاسازگانتفاوت بوم تیدرنها. شده است

 .گیردمیقرار  یموردبررس
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 مقدمه

و  (Salt tidal marshes)زارهای ساحلی های مانگرو، شورهسازگانکربنی است که در بوم (،Blue carbon)کربن آبی   

 ۀتوداصلی(، زی ۀها و تنها، شاخهگیاه بالای خاک )برگ ۀزند ۀتودو در رسوبات، زی (Seagrass meadows)زارهای دریایی علف

. (Mcleod et al., 2011)شود می مانده برگ و چوب مرده( ذخیره)باقی رزندهیغ ۀتودها( و نیز زی)ریشه رخاکیزگیاه  ۀزند

 ۀندز ۀتود، کربن آبی نیز در فواصل زمانی کوتاه )چند سال تا چند دهه( در زییز یخشکدر گیاهان  شدهرهیذخهمانند کربن 

سیار ب زمانمدتتواند به ساحلی می هایسازگانبومتوسط  شدهگرفتهخشکی، کربن  سازگانبوم برخلافشود. گیاهان وارد می

 سازگانبومدر  .(Duarte et al., 2004)بسیار بزرگ تبدیل شود  ۀمانده و به یک ذخیرطولانی )تا چندین قرن( در رسوبات باقی

 ۀوبارد یآزادسازهای اکسیداسیون میکروبی شدید است که باعث خشکی به علت در دسترس بودن بالای اکسیژن، فعالیت

و  شدهاشباعهای کربن آبی، خاک توسط آب سازگانبومشود. این در حالی است که در به جو می شدهرهیذخ کربن دیاکسید

باشته ان همیرو مرورزمانبهوارد اتمسفر نشده و  مجدداً شدهرهیذخشود کربن پایین است که باعث می شدتبهمیزان اکسیژن آن 

مانگرو بلیز  سازگانبومدر  شدهرهیذخ، عمق و قدمت رسوبات کربن آبی مثالعنوانبه .(Radabaugh et al., 2018)شود 

(Belize  در برزیل به ترتیب ده متر و بیش از ،)سال است  0000(McKee et al., 2007).  به همین ترتیب عمق رسوبات

سال  4000تا  3000متر و قدمت آن  5تا  3،  (Northern New Englandد  )نیوانگلن زارهای ساحلی در شمالکربن شوره

 . (Johnson et al., 2007)اند کربن آلی در خود ذخیره کردهدرصد  40بوده و تا حدود 

 أمنشزا )با شود که شامل کربن درونآن به دو نوع تقسیم می منشأبر مبنای  شدهرهیذخهای کربن آبی، کربن در سامانه  

است   (Allochthonous carbon) خارجی( منشأزا )با و کربن برون (Autochthonous carbon) سازگان(تولیدات اولیه بوم

(Howard et al., 2014; Pendleton et al., 2012)شود. ن تولید و انباشته میسازگازا، کربن در داخل بوم. در نوع درون

، تودهزی افزایش منظوربهگیرند )تولیدکنندگان اولیه( و را از جو و یا اقیانوس می کربن دیاکسیدگیاهان طی عمل فتوسنتز، 

ها قرار دارند که به دلیل توده در ریشهای از این زیکنند. بخش عمدهآن را به بافت گیاهی )برگ، شاخه و ریشه( تبدیل می

زا، . در نوع برون(Middelburg et al., 1997)اکسیژن، به مدت بسیار طولانی در داخل رسوبات ذخیره خواهند شد شرایط بی

لوژیکی بسیار هیدرو ازلحاظهای ساحلی سازگانشود. بوماست، در آن ذخیره می دشدهیتولسازگان کربنی که در خارج از بوم

شوند که باعث انتقال رسوبات های دریایی پوشیده میهای جزر و مدی و جریانبا امواج، جریان دائم طوربه هاآنفعال هستند. 

گیاهان موجود در . از طرفی (Howard et al., 2014)شود ها میسازگاناز مناطق اطراف )خشکی و یا داخل دریا( به این بوم

شود. که باعث به دام انداختن این رسوبات می است ایای پیچیدههای کربن آبی )مانند مانگروها( دارای ساختار ریشهسازگانبوم

کنند و ریز تولید می (Fine roots)هایاین گیاهان به دلیل قرار گرفتن در محیطی با شوری بالا و اکسیژن کم، مرتباً ریشه

 (.0)شکل  استکربن  ۀآن افزایش ذخیر ۀدهند که نتیجتر را از دست میقدیمیهای ریشه

درصد از  50های دریایی، حدود زارهای مختلف بسیار متفاوت است. در علفسازگانزا در بومو برون زادروننسبت بین کربن   

درصد بالایی از کربن  کهیدرحال. (Kennedy et al., 2010)خارجی داشته باشد  منشأتواند در خاک می شدهرهیذخکربن 

زا در ذخیرۀ ، مشارکت بالای کربن برونوجودنیباازا است. های ساحلی، درونزارهای مانگرو و شورهسازگاندر بوم شدهرهیذخ

 ;Bouillon et al., 2003)های ساحلی هم گزارش شده است زارهای مانگرو و شورهسازگانکربن آبی در برخی از بوم

Middelburg et al., 1997). 
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 .شودیم خارج آن از ای و وارد یجزر و مد مناطق به کربن آن قیطر از که ییسازوکارها. 1 شکل

 

 های کربن آبیسازگاناهمیت بوم -1

نند های انسانی ماهای زیادی ناشی از فعالیتتنش ریتأثهای دریایی تحت زارزارهای ساحلی و علفهای مانگرو، شورهسازگانبوم  

 ,.Alongi, 2002; Gedan et al., 2009; Taillardat et al)مناطق ساحلی و تغییرات کاربری اراضی قرار دارند  ۀتوسع

های ساحلی )برای نمونه ناشی از صنایع نفت و گاز در خلیج نایبند( و گسترش فارس و دریای عمان، آلودگی. در خلیج(2018

زا هستند. زمانی که پوشش گیاهی از عوامل تنش نیترمهم ازجملهمزارع پرورش میگو )در بندرشناس، تیاب و کلاهی و گواتر( 

ند که گیرمستقیم در معرض هوا قرار می طوربهیابد، رسوبات های دیگر تغییر میرود و زمین خشک و یا برای استفادهبین می

 و یا سایر کربن دیاکسیدگاز ای آزاد شود. در رسوبات با هوا ترکیب شده و گازهای گلخانه شدهرهیذخشود کربن باعث می

. (Ray et al., 2011)شود به جو و یا داخل اقیانوس آزاد می تیدرنهاناشی از این ترکیب  ۀشدلیتشکای گازهای گلخانه

ها کنند. آنهای ساحلی کربن آبی در کاستن از نیروی امواج و حفاظت از سواحل نیز نقش انکارناپذیری ایفاء میسازگانبوم

نگین( ها )مانند فلزات سفیلتر مهمی برای جذب آلاینده عنوانبهکنند و کیفیت آب را با به دام انداختن ذرات رسوبات تنظیم می

های ماهی و زیستگاه کلیدی و پناهگاه ارزشمندی برای بسیاری از گونه هاسازگانبوماین . (Srikanth et al., 2016)باشند می

ها همچنین چوب، غذای دام و سایر محصولات را برای جوامع محلی فراهم . آن(Kristensen, 2008)مهرگان هستند بی

 ,.Shojaei et al)های مجاور خود باشند توانند منبع مهم مواد آلی اولیه برای زیستگاهها همچنین میسازگانآورند. این بوممی

2019). 
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 میانگین ذخایر کربن آبی جهان -2

و یا تن کربن ( Megagram (Mg) = 1 metric ton = 1000000 grams) گرممگا بر مبنای  معمولاً کربن آبی  ۀمیزان ذخیر  

اند بر توشود، نتایج میشود. زمانی که میزان انتشار کربن نشان داده میبه ازای هر هکتار برای یک مکان و زمان خاص بیان می

مگا برای تبدیل . (Howard et al., 2014)در هر هکتار نیز بیان شود  کربن دیاکسیدیا تن  کربن دیاکسید مگا گرممبنای 

کربن در  مگا گرم، باید عدد (ha 2Mg CO−1) در هر هکتار کربن دیاکسید مگا گرمبه  (Mg C ha−1)کربن در هر هکتار  گرم

های زارمتفاوت است. این میانگین در علف باهمهای مختلف کربن آبی در مکان ۀضرب شود. میزان ذخیر 04/3هر هکتار در 

کربن  مگا گرم 0304زارهای دریایی( تا کربن در هکتار )برای علف مگا گرم 00از بوده و مانگروها بیشترین  کمترین و دردریایی 

  (.0در هکتار )برای مانگروها( در نوسان است )جدول 

 

و  یساحل یزارهامانگروها، شوره یمتر( برا کی)تا عمق  یکربن آب ریذخا ریمقاد راتییو محدوده تغ نیانگی. م0جدول 

 (.IPCC, 2013) دهدیکربن نشان م دیاکسید یرا بر مبنا شدهرهیذخ زانی. ستون آخر مییایدر یهازارعلف

 

 در هکتار مگا گرم* 

 

 بین کربن آبی و تغییرات اقلیم ةرابط -3

رسید  (،Parts per million (ppm)) قسمت در میلیون 344به  2002جو در سال  کربن دیاکسیدمیانگین جهانی تراکم   

(Mcleod et al., 2011)  سال گذشته است  400000که بالاترین میزان آن در طول(Lüthi et al., 2008) این تراکم، بیش .

عوامل اصلی این افزایش احتراق . (Canadell and Raupach, 2008) استبالاتر از زمان قبل از صنعتی شدن  درصد 34از 

ها و از بین رفتن پوشش گیاهی، سوختن جنگل. (Schmidt et al., 2007) استها های فسیلی و تغییر کاربری زمینسوخت

ردند. گدر جو می کربن دیاکسیدها هستند که باعث انتشار گاز هایی از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی همه نمونهفعالیت

 منظوربهتخمین زده است که  (،Intergovernmental Panel on Climate Change) المللی تغییرات اقلیمکمیسیون بین

غلظت آن درصد  45باید تا  کربن دیاکسید، میزان انتشار گاز 2050ای کره زمین تا سال درجه 2جلوگیری از افزایش دمای 

، تنها کربن دیاکسیدکرده است که کاهش انتشار  دیتأکاین گزارش  گرچها. (IPCC, 2007)کاهش بیابد  2000در سال 

 دیاکسیدکاهش انتشار  یهاسمیمکانموجود برای کاهش غلظت آن در جو است، ولی اخیراً پیشنهاد شده است که  سمیمکان

های طبیعی با توان بالای ترسیب کربن تلفیق گردد سازگانآن از طریق حفاظت از بوم ۀباید با تلاش برای جذب و ذخیر کربن

(Canadell and Raupach, 2008) . 

ها و دما(، آسیب ناشی از آلودگی زای مختلف مانند تغییرات اقلیم )تغییر بارش ومهم آن است که در اثر عوامل تنش ۀنکت  

ن به کربن به منبع انتشار کرب ۀسازگان ممکن است از یک منبع ذخیرها(، یک بومها )از بین بردن جنگلتغییرات کاربری زمین

کند، تر میمانگرو را پررنگ هایسازگانبومدر بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دریاها، آنچه اهمیت . (IPCC, 2007)جو تبدیل گردد 

هر درخت مانگرو . (Jennerjahn and Ittekkot, 2002) استمیزان زیاد کربن در ساختار گیاه و رسوبات ۀدر ذخیر هاآنتوان 

تا  3گیرد و همچنین بسیار بیشتر )را از محیط اطراف خود می کربن دیاکسید یز یخشکبرابر بیشتر از یک درخت  00حدود 

 در هکتار کربن دیاکسید مگا گرممعادل  تغییرات ۀمحدود کربن ۀذخیر سازگانبوم

 0405 55 - 0340 340 مانگروها

 235 05 - 023 255 زارهای ساحلیشوره

 320 00 - 422 004 زارهای دریاییعلف
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 هایسازگاناهمیت بالای بوم ۀدهندنشانکند که خود را در رسوبات ذخیره می کربن دیاکسید یز یخشکبرابر( از درخت  5

 ;Alongi, 2012)و در مقابله با تغییرات آب و هوایی است های انسانی ناشی از فعالیت کربن دیاکسیددر کاهش میزان مانگرو 

Ellis et al., 2004) .دیکسایدهای کربن آبی باعث آزاد شدن مقدار زیادی سازگانتغییرات اقلیم، از بین رفتن بوم نظرازنقطه 

شود. بدیهی است این فرآیند، هم از طریق کاهش در جذب کربن توسط گیاه و هم از موجود در رسوبات می ۀشدرهیذخ کربن

 .(Atwood et al., 2017) تواند اثرات تغییرات آب و هوایی را تشدید کنددر رسوبات می شدهرهیذخطریق آزاد شدن کربن 

 

 نیزم ۀکرمنابع مختلف کربن آلی در  -4

 Mcleod)جو را مشخص خواهد نمود  کربن دیاکسیدبین منابع مختلف کربن، میزان افزایش  کنشبرهمهای انسانی و فعالیت  

et al., 2011) .ها های فسیلی و مجموع پوشش گیاهی، رسوب و دیتریتها، سوختمنابع مختلف کربن شامل جو، اقیانوس

کربن هستند.  تن گایگ 34000منبع کربن با حدود  نیتربزرگها اقیانوس .(IPCC, 2007; Mcleod et al., 2011)هستند 

کربن در رتبه بعدی قرار  تن گایگ 2000ها با و مجموع پوشش گیاهی، رسوبات و دیتریت تن گایگ 4000های فسیلی با سوخت

 (.2)شکل  (IPCC, 2007) چهارم قرار دارد ۀدر رتب ،کربن ۀذخیر تن گایگ 400تصور عمومی، جو تنها با حدود  برخلافدارند. 

اند ا گرفتهها قرین زیر بخشهای کربن آبی ساحلی نیز در یکی از اسازگانمشخص نیست که آیا کربن ترسیب شده توسط بوم

 .یا خیر

 

 
 

 (است شده اخذ ،(2007IPCC,) ها ازآن )داده یجهان ۀکربن و چرخ ۀریذخ یاصل منابع .2 شکل

 

های انسانی را از طریق فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی ناشی از فعالیت کربن دیاکسیدگاز  سومکیها حدود اقیانوس  

و ( Solubility pump)پذیری ها از طریق دو پمپ با نام پمپ انحلال. نقش اقیانوس(Mcleod et al., 2011)کنند جذب می

در آب و  کربن دیاکسیدپذیری گاز پذیری تابعی از انحلالشود. پمپ انحلالانجام می(، Biological pump)پمپ زیستی 

های سرد پذیری این گاز در آب سرد بالاست، آبانحلال کهییازآنجاآن است.  (Thermal stratificationی )حرارتبندی طبقه
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جم آید، حعمیق در مناطق گرم استوایی به سطح می محلول هستند. زمانی که آب مناطق یآل ریغغنی از کربن  معمولاً و عمیق 

 ,.Björk et al., 2008; Mcleod et al)شود پذیری آن در آب گرم وارد جو میدر اثر کاهش انحلال کربن دیاکسیدزیادی از 

 ها در طی فرآیند فتوسنتز است. دراز لایه سطحی آب توسط پلانکتون کربن دیاکسید. پمپ زیستی مربوط به جذب (2011

کی، های خشسازگانشود. در بومشود و پس از انتقال به اعماق در رسوبات دفن میتوده تولید میاثر این فرآیند درصد کمی زی

 کربن دیاکسیدگیاهان خشکی پس از گرفتن . (Houghton et al., 1999)شود کربن در ساختار گیاهان و خاک ترسیب می

و یا متان در  کربن دیاکسید صورتبهکنند. کربن دوباره زنده و خاک ذخیره می ۀتوداز جو، آن را طی عمل فتوسنتز در زی

 .(IPCC, 2007)شود گیاه وارد جو می ۀطی فرآیند تنفس و یا تجزیه اعضای مرد

 

 های کربن آبی جهانانسازگبوم داتیتهد -5

(. در 2اند )جدول های دریایی از بین رفتهزارهای ساحلی و علفزاراز مانگروها، شوره سومکیگذشته حدود  ۀدر طول چند ده  

. از (Radabaugh et al., 2018)روند های کربن آبی جهان از بین میسازگاناز بوم درصد 4تا  4/0حال حاضر نیز، سالانه بین 

 ,.Björk et al)عوامل این تخریب هستند  نیترمهمپروری و تغییرات آب و هوایی از ، آبزیوسازساختها، بین بردن جنگل

2008; Gedan et al., 2009) .مانگرو یهاسازگانبومتهدیدهای مهم  عنوانبهدر سطح جهانی عوامل زیر به ترتیب  یطورکلبه 

 :(Gilman et al., 2008; Makowski and Finkl, 2018)مطرح هستند 

 

 
( در یساحل یزارهاو شوره ییایدر یهازار)مانگروها، علف یکربن آب یهاسازگانبوم بیکل و نرخ سالانه تخر بی. درصد تخر2جدول 

 جهان

 

سازگانبوم تاکنون شدهبیدرصد تخر  سالانه )درصد( بینرخ تخر   منابع 

 مانگرو
 (0240درصد )از  20

 (0240درصد )از  50تا  30
 [8] ,[7] ,[6] ,[1] درصد 3تا  4/0بین 

 [9] ,[4] ,[3] درصد 2تا  0 (0400درصد )از  25 علفزار دریایی
 [5] ,[2] درصد 4 (0220درصد  )از  50 مرداب نمکی

 
1]  Alongi (2002); [2] Bridgham et al. (2006); [3] Costanza et al. (1997); [4] Duarte et al.(2005a); [5] 

Duarte et al. (2008); [6] FAO (2007); [7] Spalding et al. (2010); [8] Valiela et al. (2001); [9] Waycott 

et al. (2009). 

 

های مانگرو در سطح جهانی با آن سازگانتهدیدی است که بوم نیترمهم یجنگل تراش: (Clearingی )جنگل تراش -الف-5

ایجاد مزارع کشاورزی، مناطق سکونت انسان، ایجاد فراساختارهای ساحلی مانند  منظوربه معمولاً یجنگل تراشمواجه هستند. 

 های توریستی، ایجادفعالیت ۀبرای توسع یجنگل تراشاخیر  یهادر سال وجودنیبااگیرد. و نواحی صنعتی صورت می بندرها

 های تولید نمک تشدید شده است.مزارع پرورش میگو و زمین

رویه از درختان دومین تهدید مهمی است که مانگروهای جهان با آن برداشت بی: (Overharvestingه )رویبرداشت بی -ب-5

 طوربهو بالاخره غذای دام  سازوو همچنین در ساختهیزم و زغال، تولید کاغذ  ۀدرختان مانگرو برای تهی ۀمواجه هستند. از تن

گیرد، ولی به دلیل رشد جمعیت در ها است که صورت میاین نوع برداشت از این گیاهان قرن هرچندشود. گسترده استفاده می

 کند.ها را تهدید مینواحی ساحلی، در برخی نقاط جهان برداشت پایدار نبوده و بقای جنگل
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گسترده از آب  ۀها، ایجاد سد و همچنین استفاد: تغییر مسیر رودخانه(River changesا )همسیر رودخانهتغییر  -ج-5

شوند. در این شرایط های مانگرو وارد میها برای آبیاری باعث کم شدن میزان آب شیرینی شده است که به جنگلرودخانه

شود. از طرفی افزایش فرسایش تولیدات و بقای گیاهان تهدید میرشد،  ۀجیدرنترود و بالا می شدتبهشوری در پای درختان 

های مانگرو ها شده است که آن را وارد جنگلزدایی در خشکی، باعث ورود میزان زیادی رسوب در رودخانهناشی از جنگل

شود و توانایی  (Pneumatophore) هوایی و نماتوفورها یهاشهیرتواند باعث نشست رسوب بر روی کنند. این پدیده میمی

 شود.گیاهان را در کسب اکسیژن کم کند. در موارد شدیدتر این پدیده باعث خفگی گیاهان می

 ریتأثسازگان مانگرو را تحت مستقیم سلامت بوممستقیم و غیر طوربهاین پدیده  :(Overfishingن )رویه آبزیاصید بی -د-5

تواند می هیرویبشود، صید صیادی ایجاد می ابزار ادواتها که در اثر استقرار یا عملکرد دهد. علاوه بر تخریب زیستگاهقرار می

 سازگان را تغییر داده و یا مختل کند.غذایی و بالطبع شبکه غذائی موجودات ساکن این بوم ۀتعادل اکولوژیک زنجیر

وسط ت دشدهیتولها و سایر ترکیبات شیمیایی کشهای انسانی، کودهای شیمیایی، حشره: فاضلاب(Pollutionی )آلودگ -ه-5

ها کنند و باعث از بین رفتن جانداران ساکن این جنگلهای مانگرو راه پیدا میها به جنگلانسان، گاهی از طریق رودخانه

 های هوایی باعث خفگی گیاهان شوند.شهتوانند با نشست بر روی ریهای نفتی میشوند. همچنین آلودگیمی

مد و میزان غرقاب بودن درختان مانگرو بر رشد و  و جزر کهییازآنجا: (Sea level riseا )بالا آمدن سطح آب دریاه -و-5

توان انتظار داشت که با افزایش سطح آب دریاها که ناشی از گرمایش جهانی است، وضعیت است، می رگذاریتأث هاآنماندگاری 

ها به سمت خشکی وجود نداشته باشد، سطح ها با تغییراتی مواجه شود. در مواردی اگر امکان گسترش جنگلفعلی جنگل

این  شدتبهزای انسانی فارس و دریای عمان نیز عوامل تنشدر خلیج با کاهش مواجه خواهد شد. هاآنپوشش طبیعی 

 یوسازهاساختزا در مناطق مختلف متفاوت است. آلودگی، اند. نوع و شدت عوامل تنشقرار داده ریتأثها را تحت سازگانبوم

 ستند.های مانگروی ایران هسازگانتهدیدات بوم نیترمهممزارع پرورش میگو از  ۀساحلی و توسع

 

 های کربن آبی و کربن سبزسازگانتفاوت بوم -6

g ل )مربع در ساگرم کربن به ازای هر متر 0403تا  04های آبی بین سازگانانباشتگی کربن در رسوبات بوم مدتیطولاننرخ    

1-yr2-C m) د و حدوزارهای ساحلی شورهزارهای دریایی و نرخ انباشتگی کربن در رسوبات مانگرو بیشتر از علف است. میانگین

های خشکی و سازگان، کربنی است که در بوم(Green carbonز )مربع در سال است. کربن سبگرم کربن به ازای هر متر 220

 رزندهیغ ۀتودها( و نیز زی)ریشه رخاکیز ۀزند ۀتوداصلی(، زی ۀها و تنها، شاخهبالای خاک )برگ ۀزند ۀتودزیدر رسوبات، 

،  (Temperateه )های معتدلهای جنگلنرخ انباشتگی کربن سبز در خاکشود. برگ و چوب مرده( ذخیره می ۀماند)باقی

(. 3مربع در سال است )جدول گرم کربن به ازای هر متر 0/03تا  4/0پایین و تنها بین   (Boreal)و تایگا  (Tropical)استوایی

در  هاآنهای خشکی است، ولی مشارکت کلی های کربن آبی بسیار کمتر از جنگلسازگانبوم رپوششیزاگرچه سطح  رونیازا

 (.3)جدول  (Alongi, 2014)های جنگلی خشکی است سازگاندر بوم شدهرهیذخبرابر با کربن  باًیتقرکربن  ۀذخیر

 

 کربن ةهای کربن آبی در ذخیرسازگانتوانایی بوم -7

ها، در اثر سازگانزیرا در این بوم؛ رسدمیزان کربن به حد اشباع نمی ازنظرهای کربن آبی سالم، خاک هرگز سازگاندر بوم  

 Taillardat)شود در رسوبات دفن می دائماً شوند و کربن انباشته می همیروگذاری، رسوبات بر افزایش سطح آب دریا و رسوب

et al., 2018) .در های آبی به چند هزار سال هم برسد. سازگانکربن در بوم ۀذخیر زمانمدتشود که این حالت باعث می

در  رونیازا. (Schlesinger and Lichter, 2001)مکن است خاک از کربن اشباع شود م های خشکیسازگاندر بوممقابل، 

 .(Chambers et al., 2001)است  صدسالهای استوایی فقط چند دهه تا چند کربن در جنگل ۀذخیر زمانمدتبهترین حالت 
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در به  بتوانند هاآنشود که ها(، باعث میها، تراکم بالای گیاهان و برگهای کربن آبی )شکل ریشهسازگانبوم ۀساختار پیچید  

 Mcleod et)زا است، بسیار مستعد باشند زا و برونکه از منابع درون هاآنکربن موجود در  جهیدرنتدام انداختن رسوبات و 

al., 2011).  ه توان نتیجشود، میهای کربن آبی به خارج منتقل میسازگاندر بوم شدهگرفتهاز سویی، چون بخشی از کربن

 Kennedy)در تحقیقات است  شدهگزارشگیری و یا بیشتر از مقدار اندازه معمولاًها سازگانکربن این بوم ۀگرفت که توان ذخیر

et al., 2010) .کربن در رسوبات توسط عوامل مختلفی مانند شوری، وضعیت  ۀتوجه به این نکته بسیار مهم است که نرخ ذخیر

تواند نسبت اختصاص کربن ها میشود. تفاوت این ویژگیگذاری کنترل میمدی، دما، بارش و نرخ رسوب و جزرمواد آلی، رژیم 

 Mcleod)کربن را تنظیم نماید  ۀسرعت ذخیر جهیدرنتولیه را تغییر داده و ها، سرعت تجزیه و میزان تولیدات اها و برگبه ریشه

et al., 2011) 

 
 اهسازگانبوم نیکل کربن دفن شده در ا زانیو م یو خشک یآب یهاسازگانسال، مساحت بوم یکربن به ازا ی. نرخ انباشتگ3جدول 

 

 *نرخ دفن کربن سازگانبوم

 

 سطح

 **پوشش جهانی 

کل کربن دفن شده 

 ترا گرمدر جهان )

 کربن در سال(

 منابع

 )سطح پوشش(

 منابع

 )کربن دفن شده( 

 مانگرو
 نمونه( 34)

33±226 

(349 – 22) 
152361 - 137762 

4/5±1/31 

3/5±4/34 
[4], [6] [4], [6] 

 علفزار دریایی
 نمونه( 023)

39±139 

(132 – 45) 
422222 - 22222 112 - 49 [9], [13] 

[2], [4], [12], 
[14] 

 مرداب نمکی
 نمونه( 24)

24±219 

(1713 – 19) 
622222 - 177222 

5/2±9/4 

6/3±2/97 
[3], [7], [10] [5], [6], [8], [11] 

 ی معتدلههاجنگل
 نمونه( 04)

1±1/5 

(1/13 – 7/2) 
12422222 53 [15] [15], [16] 

 استوایی یهاجنگل
 نمونه( 05)

5/2±4 

(6/7 – 4/1) 
13622946 5/79 [1], [15] [15], [16] 

 تایگا
 نمونه( 5)

1/2±6/4 

(7/11 – 9/2) 
13722222 3/43 [15] [15], [16] 

 
[1] Asner et al. (2009); [2] Bird et al. (2004); [3] Charpy-Roubaud and Sournia (1990); [4] Chmura et 

al. (2003); [5] Duarte et al. (2010); [6] Duarte et al. (2005a); [7] Duarte et al. (2005b); [8] Duarte 

(unpublished data); [9] Giri et al. (2010); [10] Green and Short (2003); [11] Kennedy et al. (2010); [12] 

Lovelock et al. (2010); [13] Spalding et al. (2010); [14] Sanders et al. (2010); [15] Schlesinger (1997); 

[16] Zehetner (2010). 
 * گرم در مترمربع در سال

 لومترمربعی** ک

 

 کربن آبی ةهای مانگرو در ذخیرسازگاناهمیت بوم -9

 ۀیرکل ذخاز  درصد 05 ، بیش ازوجودنیباا، کنندرا اشغال می نواحی ساحلی جهانکوچکی از  درصداگرچه های مانگرو جنگل  

 هااین جنگل. (Jennerjahn and Ittekkot, 2002)ها ذخیره شده است یی در همین جنگلرسوبات دریادر  شدهانباشتهکربن 

et  Bouillon)است  (Tg C yr−1ل )هرساکربن به ازای  ترا گرم 240تا  22بین  هاآننرخ تولید خالص اولیه بوده و  دیپر تول
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al., 2008; Twilley et al., 1992; Twilley and Day, 2013) .های خشکی جنگل در مقایسه بامانگرو  هایسازگانبوم

یکی از . (Bouillon et al., 2008) کنندجذب و ذخیره می خود گیاهی و رسوبات ۀزند ۀتودزی مقدار زیادی کربن آلی را در

 است بالابسیار های خشکی های مانگرو در مقایسه با جنگلجنگلتجمع کربن در رسوبات آن است که  دلایل این تفاوت

(Donato et al., 2011).  تخمین زده  کربن در سال گرمترا  24تا  20مانگرو حدود  هایسازگانبوممیزان تجمع کربن آلی در

 .(Duarte et al., 2004)شده است 

آسیب  ازگانسدر یک بومکربن  سازیبه توان ترسیب و ذخیره شدتبهد نتوانانسانی می زایعوامل تنش در کنار اقلیمتغییرات   

جلوگیری  برای بنابراین،. (Grellier et al., 2017; Jennerjahn et al., 2017; Jennerjahn and Ittekkot, 2002) دنرسانب

 ,.Pendleton et al) شود در نظر گرفتهتغییرات اقلیمی  مقابله بابرای  مؤثریک راهبرد باید مانگرو،  هایسازگاننابودی بوماز 

یزان معدم قطعیت زیادی در ، شناخته شده است یخوببهکربن  ۀدر ذخیرمانگرو  هایسازگانبومارزش  کهیدرحال. (2012

در نوسان ، (Petagram) پتا گرم 20تا  4ذخیره کربن از  ۀمحدود کهیطوربهها وجود دارد. سازگانکربن توسط این بوم ۀذخیر

ناشی از تفاوت در  عمدتاً مختلف،  مانگرو هایسازگانکربن در بوم ۀتفاوت در میزان ذخیر. (Donato et al., 2011)است 

زیستگاه عمده برای گیاهان مانگرو وجود پنج  .(Twilley et al., 1992)است  هاآنزیستگاه  یستیزریغهای زیستی و ویژگی

 از امواج؛ د( ترکیبی از موارد الف و متأثر؛ ج( زیستگاه جزر و مداز  متأثراز الف( زیستگاه مصبی؛ ب( زیستگاه  اندعبارتدارد که 

از این  دامهرکهای شکسته(. با ساختار کربناتی )مانند صدف ییهاستگاهیزو(  تیدرنهاهایی با بستر سنگی و ج؛ ه( زیستگاه

ط ات و شرایرسوب تجمعانتقال و  ،های مانگروتوزیع گونهفردی هستند که ها دارای ساختارهای فیزیکی منحصربهزیستگاه

، انباشته شدن میزان تیدرنهااین فرآیندها . بدیهی است که (Taillardat et al., 2018)کنند بیوژئوشیمیایی را کنترل می

  .(Rovai et al., 2018; Thom, 1982) خواهند دادقرار  ریتأثات را تحت سازی و ترکیب مواد آلی رسوبذخیره

 

 توصیة ترویجی

ها کربن آن رهیذخ ییکارا یدر بررس زیمانگرو ن یهاسازگانبوم(  موجود در Organic matter)ی منابع کربن آل ییشناسا  

و  عیزو تو کنندیم فایکربن نقش ا بیدر ترس یطور متفاوتزا(، بهزا و برونبا منشأ مختلف )درون یاست. مواد آل تیاهم یدارا

ی دو بندطبقهدر  عمدتاًمانگروهای ایران  (.Saintilan et al., 2013)متفاوت باشد  اریبس تواندیم ییایها به لحاظ جغرافآن رهیذخ

ند کربناتی در برخی مناطق )مان عمدتاًیی با ساختار هاستگاهیز هرچندگیرند؛ از امواج قرار می متأثرو زیستگاه  جزر و مداز  متأثرزیستگاه 

ها در اهداخل زیستگ تغییرات مانگرو و نیز هایزیستگاههای زیاد بین با توجه به تفاوتاست.  مشاهدهقابلی قشم( هاجنگلقسمت مرکزی 

های های مانگرو ناشی از کمبود دادهسازگاندر بوم شدهرهیذخعدم قطعیت در میزان کربن  نتیجه گرفت کهتوان ، میشرایط محیطی مختلف

 های مختلف ذخیره کربن است.مرتبط و یا عدم آگاهی کافی از مکانیسم
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