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   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،شناسی دانشیار گروه خاك5دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 
  17/7/91:  ؛ تاریخ پذیرش5/8/90: تاریخ دریافت

  1چکیده
 از یکی  اقتصادياز نظر ،دی جداهانیگ کاشت وتع مر يایق احیاز طردر خاك  ترسیب کربن

مورد هزینه ترسیب کربن   مطالعه در.باشد یماکسیدکربن اتمسفري   کاهش ديکارها براي ترین راه عملی
  مراتعيای در احهزینه  توصیه گونه کمب کربن براي ترسی با هزینه پایین از نظر گیاهی گونهشناساییو 

  خاكدي هزینه ترسیب کربناقتصا يها ین منظور در منطقه چپرقویمه گنبد جنبهه اب. ضرورت دارد
شت شده اکمرتعی سایت  دو در فورمیس و آگروپایرون الونگاتم آتریپلکس لنتیتوسط دو گونه 

ها و  شت گونهات تحت کیدو ساخاك  از ی تصادفيبردار  نمونهب که باین ترتی به ا.ارزیابی گردید
ب شده یزان کربن ترسید مت شاهیساخاك سه با کربن ی و مقاشگاهی در آزما کربن آنيریگ اندازه

تع ا مريایاح يهانه و سودی مربوط به هزيها تفاده از دادهبا اس  سپس.دست آمد هبساالنه در هر هکتار 
دست آمده  هبمربوطه  با کارشناسان  و مصاحبهيدار  مرتعيها  که از کتابچهها هشت گوناک مربوط به

نتایج کلی ارزیابی  .دیر دو گونه مشخص گردب هر تن کربن توسط هی ساالنه ترسیینه نهای هزبودند،
 در هر آتریپلکس و آگروپایرونتحت کاشت  مورد مطالعه احیاي مراتعکه ، نشان داد این پژوهش

 نظراز  . تن کربن ذخیره کرده است872/12 و 974/21ترتیب در حدود  هکتار از خاك عرصه به
 براي  و ریال17056172 آتریپلکس سایت  خاكهزینه ترسیب ساالنه هر تن کربن دراقتصادي 

                                                
  yahoo.comesmaeil_sheidayi@: مسئول مکاتبه* 

 گزارش کوتاه علمی
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تري در امر   گونه مفید و ارزانپلکسیآتر  بنابراینباشد  ریال می20115109  در حدودآگروپایرون
ق کاشت گونه ی منطقه از طريایادامه احو  استخاك از دیدگاه ترسیب کربن منطقه تع ااحیاي مر

  . داشت خواهد برر د خاكب کربنیترس ي را براینه کمی هزپلکسیآتر
  

آتریپلکس ، آگروپایرون الونگاتم، احیاي مراتع، ارزیابی اقتصادي،  خاكترسیب کربن : کلیديهاي واژه
  فورمیس لنتی

  
  مقدمه
اواخر قرن جهانی آن ممکن است تا غلظت ترین گاز اتمسفر است که میانگین  اکسیدکربن مهم دي

خاك و ترسیب کربن در ان ین میدر ا .)2003کواي و همکاران، ( به دو برابر مقدار فعلی برسد 21
براي کاهش کار ممکن  ترین راه  عملی اقتصاديو از نظرگزینه ترین  سادهعنوان  بهتوده گیاهی  زي
 اصالح اراضی ،که طوري به ).2006اولسون وآرودو، ( ه است شدمطرحاکسیدکربن اتمسفري  دي

بدیهی . )2007ن، امدرنر و شو (ستندمخروبه مرتعی از اهمیت زیادي در ترسیب کربن برخوردار ه
در کنار است که در چنین شرایطی کشورها درصدد انتخاب روش احیایی مناسب خواهند بود که 

  کربنازاي هر تن داشته باشد و بتوانند هزینه ترسیب کربن بهتري  ب کربن کمی مراتع هزینه ترسيایاح
ب کربن ینه ترسی در مورد هزاطالعات کم وجودله در این میان أترین مس مهماما . را کاهش دهند

در آمریکا  )1996(فاینر  ب کربنی ترسيها نهینه برآورد هزیدر زم .باشد  مراتع میيای احيها روش
هزینه ) 2000(لوسیوك . است  دالر تخمین زده100-300هزینه ترسیب هر تن کربن را در حدود 

هزینه ترسیب هر تن  )1999(نتینگا و همکاران پال . دالر محاسبه کرد50ر تن کربن را ترسیب براي ه
 دالر 45- 60 کشت درختان در اراضی را درحدود از طریقکربن در کارولیناي جنوبی و ویسکانسین 

ازاي  میزان هزینه ترسیب کربن را به اي دیگر در منطقه) 2005(استاوینز و ریچاردز  .اند دست آورده هب
 )2004(کوتن و همکاران  وان .اند گزارش دادههاي تجاري  ه دالر از طریق کاشت گون38-114هر تن 

 دالر براي هر تن 13-72هزینه ترسیب کربن در جنگل را بر اثر اعمال مدیریت حفاظتی در حدود 
در مطالعات خود هزینه ترسیب کربن از طریق  )1991( دیکسون و همکاران .کربن عنوان نموده است

 دالر و 8/26 دالر هند، 6/16 دالر فرانسه، 4/34 دالر آلمان، 5/5، هاي درختی براي آمریکا کاشت گونه
  .اند  دالر براي کانادا تخمین زده5/11
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احیا و اصالح از  اي مرتعی برايه در منطقه چپرقویمه استان گلستان قسمت وسیعی از عرصه
  شده که برايرهاي ذک گونه. رفته است 2 الونگاتمرونیاگروپا  و1فورمیس آتریپلکس لنتیهاي  گونه

شوند  افزایش تولید علوفه و جلوگیري از تخریب و فرسایش خاك در سطح وسیعی از مراتع کاشته می
مورد هزینه ترسیب  مطالعه در. توانند نقش ترسیب کربن را نیز داشته باشد  میها و در کنار این برتري

 توصیه ر ترسیب کربن براياز نظهاي اصالحی  در طرحکربن و مشخص ساختن گونه با هزینه پایین 
 اولویت هایی ي در بحث ترسیب کربن برنامه از دیدگاه اقتصاد زیرا که،هزینه ضرورت دارد گونه کم

  .دست آید ترین مقدار ترسیب کربن به ترین ورودي منابع مالی، بیش دارند که با صرف کم
  

  ها مواد و روش
 درجه و 37 موقعیت  استان گلستان و بادر کاووس گنبد شمال  کیلومتري30در رقویمه پچنطقه م

قرار گرفته  دریا سطح از متر 40 شرقی و ارتفاع طول دقیقه 4 درجه و 50 و شمالی عرض دقیقه 26
اداره کل منابع طبیعی و (  استمتر  میلی250بارندگی متوسط ساالنه در این منطقه حدود . است
آگروپایرون و  ،شاهدهاي  شامل سایتسایت سه   در این منطقه.)2008، خیزداري استان گلستان آب

 خصوصیات خاك، توپوگرافی و هر سه سایت از نظر. ري انتخاب شدبردا  نمونهبرايآتریپلکس 
در داري  در قالب طرح مرتعمطالعه مورد کاشت شده دو سایت . بودندهاي محیطی مشابه  ویژگی
اکنون  مدت آتریپلکس از ابتداي کاشت تاند که در طول این  سال پیش مورد احیا قرار گرفته18حدود 

در عرصه )  سال6هر کدام ( سه دوره آگروپایرون اما ،در عرصه مانده و تجدید کشت نشده است
    و0-30 از دو عمق ی تصادف-کیستماتیبرداري خاك به روش س نمونه. تجدید کشت شده است

دست  ه بي برا و آتریپلکسآگروپایرونت کشت شده ی شاهد و دو ساهاي تیمتر سا  سانتی60-30
 ، نمونه خاك40 تعداد  کشت شدهتی در نهایت در هر سا.ب شده انجام شدیزان کربن ترسیآوردن م

 ی تعیین میزان کربن آل نمونه خاك برداشت شد و براي100 در مجموع و نمونه 20ت شاهد یدر سا
هاي خاك،  ربن آلی نمونه ک درصدتعیین .شدندبه آزمایشگاه منتقل و وزن مخصوص ظاهري  یبیترس

 کربن آلی در واحد با داشتن مقدار درصد. )1982نلسون وسامرز، (به روش والکلی و بالك انجام شد 
 مقدار کربن آلی در واحد 1وزن خاك و وزن مخصوص ظاهري در یک عمق خاص، از طریق رابطه 

  .)2006لما و همکاران،  (آید دست می هسطح ب
                                                
1- Atriplex Lentiformis S. Wats. 
2- Agropyron Elongatum (Host) P. Beauv. 
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)1                    (                                                                 100SC= e×Bd×%OC×  
  

 کربن آلی خاك به : درصدOC مقدار کربن بر حسب تن در هکتار در عمق خاص، :SC ،که در آن
عمق خاك بر حسب : eمکعب و متر  وزن مخصوص ظاهري خاك بر حسب گرم بر سانتی:Bdدرصد، 

 میزان ، با کربن سایت شاهدیهاي احیای در سایت یسه کربن ترسیب شدهایت با مقا در نه.متر است
 .ها مشخص گردید کربن ترسیب شده بر اثر کاشت هر یک از گونه

با استفاده از  :در هر سایت هزینه ساالنه ترسیب هر تن کربن در هکتار  برآوردارزیابی اقتصادي و
ستقیم ساالنه و در هاي م ها از هزینه اجراي طرح) هکتار ( پس از کسر سود ساالنه واحد سطح2رابطه 

ها، میزان هزینه صرف شده ساالنه  مستقیم ساالنه طرحهاي غیر  آن با هزینهدست آمده از نهایت جمع به
پس از تقسیم این هزینه صرف شده ساالنه بر میزان کل کربن . آید دست می هها در هر هکتار ب سایت

ها، میزان هزینه نهایی ساالنه صرف شده براي ترسیب هر تن  د سطح سایتترسیب شده ساالنه واح
 شامل 2هاي مختلف رابطه  در ادامه شرح بخش. دست خواهد آمد هها ب کربن در هر هکتار از سایت

  .شود ها و سودها آورده می جزئیات هزینه
  

)2                                                               (                      
SC

ICNIDCFC 


)( 
  

هاي مستقیم ساالنه  هزینه: DC ،هزینه نهایی ساالنه براي ترسیب هر تن کربن در هکتار: FC آن، که در
  دست آمده در هکتار براي هر سایت،  سود ساالنه به: NIصرف شده در هکتار براي هر سایت، 

IC :هکتار براي هر سایت، هاي غیر مستقیم ساالنه در هزینه SC : میزان کربن ساالنه ذخیره شده در هر
) هزینه مستقیم(برداشت هاي مراحل کاشت، داشت و  ها شامل هزینه الزم به ذکر است هزینه. هکتار است

 از تولید دست آمده بهو درآمدها شامل درآمد ) هزینه غیرمستقیم(و ارزش فرصت از دست رفته سرمایه 
ک ی راستقرا ي براها نهیات هزیئکه جز  خواهد بودی مرتعيها سایتخدمات اکولوژیکی  درآمد علوفه و

ه اطالعات یبر پاها  د علوفه طرحیاز تولدست آمده  به يزان درآمدهای و مت کشت شدهیهکتار از سا
. ددست آم هبران ادرب هناسان و بهربا کارش ه موجود و مصاحبيدار  مرتعيها  طرحيها  کتابچهمستخرج از

 که کاه یمتیرون از ضرب قید علوفه آگروپای از تولدست آمده به یالی محاسبه ارزش و سود ريبرا
 به قیمت آگروپایرون هر کیلوگرم کاه خرد شده . استفاده شدشود یمد و فروش ی در بازار خررونیاآگروپ
 7/0معادل معادل  آتریپلکسپلکس قیمت هر کیلوگرم علوفه ی آتري برا.شده است  ریال فروخته می300

 ریال بابت هر 2700با احتساب قیمت ). 2008اسکندري و همکاران،  (باشد در بازار می قیمت جو
ارزش . شود میبرآورد  ریال 1890 معادل پلکسیآتر، قیمت هر کیلو علوفه 1388 کیلوگرم جو در سال
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دست آمد  به 3 در عدد ها نیز از ضرب ارزش تولید علوفه سایت تی سادست آمده بهخدمات اکولوژیک 
  ).2008اسکندري و همکاران، (د یگردو در محاسبات مربوط به درآمدهاي طرح منظور 

 در ،بودهقابل برداشت  علوفه يدی قدرت تولبدون، عادهلا ب فوقیل تخریدل به شاهد یاراض نیهمچن
د به ی و درآمدها باها نهیجا که هز از آن . منظور نگشتیعی طب آن سود علوفهيجه در محاسبات براینت

 در ي محاسبات اقتصادیتمام بنابراین در نظر گرفته شوند ک سال مبنایل شود و در ی تبدیارزش فعل
منظور محاسبه ارزش  که بهها  ج بانکیرا نرخ بهره حداقل و انجام شد) 1388( مطالعه يمبناسال 

درصد بوده است  17 رفتمورد استفاده قرار گ) میمستقرینه غیهز(ه یفرصت از دست رفته سرما
ا ی در صورت احبوده و انفالبه  مربوط شت شدها کيها نیکه زم دلیل آن به .)2007،  و قربانیجنگجو(

  استفاده آن براي اجاره و از بابتيا نهیچ هزیو هماند  ی میباق بدون استفاده یبه همان حالت قبلنکردن 
در محاسبات و ارزش فرصت از دست رفته آن ن ی از وارد کردن ارزش زمبنابراینشود  یا صرف نمیاح

  . شداجتناب ياقتصاد
  

  جینتا
با کسر میزان کربن موجود در : ها میزان کل کربن ترسیب شده در خاك از ابتداي زمان کشت گونه

ها در  شت این گونهاهاي کشت شده، میزان واقعی اثرگذاري ک سایت شاهد از کربن موجود در سایت
  .شود  مشاهده می1شود که نتایج آن در شکل  رسیب کربن مشخص می بر تشتاکطول دوره 
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  .شتاب شده در دو عمق خاك از ابتداي کیمیزان کربن ترس -1 شکل
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  در مجموع دو عمق سال18در طول  آتریپلکسشت اهد کد نشان می 1موجود در شکل  جینتا
 تن 872/12 تنها ن مدتیدر هم آگروپایرون تن در هکتار کربن ترسیب کرده است اما گونه 974/21

ت تحت کشت ی که ساییها د کل سالازان به تعدین میم ای تقس که باکربن در هکتار ذخیره کرده است
 و رونیآگرپا ير برایمقادن ی ا.دیآ یست مد هب کربن بیزان ساالنه ترسیاند م ها قرار گرفته ن گونهیا

  . استبه شدهمحاستن در هکتار  22/1 و 715/0ب یترت  بهپلکسیآتر
هاي مستقیم صرف شده در هر یک   هزینهمجموع 1در جدول : ها هاي مستقیم ساالنه در سایت هزینه

 آورده شده آگروپایرون و آتریپلکسهاي  ازاي هر هکتار از سایت از مراحل کاشت، داشت و برداشت به
 پلکسیآتر يباشد و برا یساله م  6ک دوره ینه مربوط به ین هزی مجموع ارونیآگروپااست که در مورد 

ساالنه از تقسیم مجموع تمامی قیم تمس میانگین هزینه . استودهب سال 18ها مربوط به  نهین هزیا
نه در طول یجمع کل هزدهد  نتایج نشان می .آید دست می ههاي دوره کشت ب ها به تعداد کل سال هزینه

 سال 6در طول  رونیآگروپا يه برانیبوده و جمع کل هزال یر 384917500 پلکسیآتر ي سال برا18
ساالنه  نهیهززان ی م، کشتيها زان بر تعداد سالین میم ایاست که با تقسال یر 138595000 در حدود
  .دیآ یدست م هبهر گونه 

  
  .الی به ر در هر هکتارهاي گیاهی گونههاي مستقیم   هزینه-1جدول 

  مرحله پلکسیآتر  رونیآگروپا
  کاشت 2117500  1995000

  داشت 352800000  135400000
  برداشت 30000000  1200000

 طول زمان کشت جمع کل در 384917500  138595000

  ساالنهمیانگین 21384305  23099166

  
مد آمجموع درشامل  ها  از طرحدست آمده بهدرآمد  : از کشت دو گونهدست آمده به يدرآمدها

 دست آمده بهزان سود یم ات مربوط بهی جزئ.باشد یک می از علوفه و درآمد خدمات اکولوژدست آمده به
 مربوطه هاي ولطورکه در جد  همان. آورده شده است3 و 2 هاي  دوگانه در جدوليها تیجاد سایاز ا

 مربوط پلکسیآتر ي ساله بوده و درآمدها6ک دوره ی مربوط به رونیگروپا آيشود درآمدها یمشاهده م
م مجموع درآمدها بر دوره کشت یها از تقس ن ساالنه آنیانگی است میهیبد.  ساله است18به دوره 

 .آید دست می بهها  گونه
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  .آگروپایروندرآمدهاي  -2 جدول

 سال
  تولید کاه

  در هکتارلوگرمیک
  سود کاه در هکتار

  )الیر(
  خدمات اکولوژیک

 )الیر(
  جمع کل

 )الیر(
1 2324 0 2091600 2091600 
2 4648 0 4183200 4183200 
3 9296 2788800 8366400 11155200 
4 11620 3486000 10458000 13944000 
5 13944 4183200 12549600 16732800 
6 13944 4183200 12549600 16732800 

 10806600   - - میانگین ساالنه سود
  

  . درآمدهاي آتریپلکس-3جدول 

 سال
  تولید علوفه

  در هکتارلوگرمیک
  سود علوفه در هکتار

 )الیر(
  ات اکولوژیکخدم

 )الیر(
  جمع کل

 )الیر(
1 84/74 0 424364 424364 
2 69/149 0 848728 848728 
3 53/224 0 1273092 1273092 
4 37/299 565818 1697456 2263275 
5 37/299 565818 1697456 2263275 
6 06/449 848728 2546184 3394912 
7 75/598 1131637 3394912 4526550 
8 75/598 1131637 3394912 4526550 
9 75/598 1131637 3394912 4526550 
10 75/598 1131637 3394912 4526550 
11 75/598 1131637 3394912 4526550 
12 75/598 1131637 3394912 4526550 
13 75/598 1131637 3394912 4526550 
14 75/598 1131637 3394912 4526550 
15 75/598 1131637 3394912 4526550 
16 75/598 1131637 3394912 4526550 
17 75/598 1131637 3394912 4526550 
18 75/598 1131637 3394912 4526550 

 3599235 - - - میانگین ساالنه سود
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 قرارت اساه برايیجاد فرصت به گیل ایدل  سال اول به3 و 2ب یترت  بهپلکسیآتر و رونیآگروپات یسادر 
 تعلق يها بابت علوفه سود ن سالی ايبرا شود بنابراین یشت نما برديا علوفهوماس ید بیرغم تول به
ج ینتا.  استمنظور گشتهدر این مدت ک یژخدمات اکولوسود بیوماس،  دلیل وجود  به اما،دریگ ینم

  .رون باالتر استی از کشت آگروپادست آمده دهد سود ساالنه به ی نشان م3 و 2 هاي موجود در جدول
 ،ها هزینـه شـده اسـت    صورت مستقیم در کاشت سایت اي که به سرمایه: ها مستقیم طرح هاي غیر   هزینه

ـ . نیـز دارد ) بهره بانـک  (ن هزینه فرصت سرمایه     تحت عنوا مستقیمی را   هزینه غیر  ابراین بایـد تحـت   بن
در ایـن حالـت   . هـا منظـور گـردد     اجـراي طـرح  يقیم جزو هزینه صرف شده برا تمسعنوان هزینه غیر  

 براي شود ولی باید  جبران میدست آمده ی اجراي هر طرح توسط سودهاي به   هزینه مستقیم مقداري از   
را افزود تـا در نهایـت مقـدار نهـایی هزینـه      ) قیمتمسهزینه غیر(یه  ت سرما مانده هزینه فرص   مقدار باقی 

 در ادامه جزئیات و .ها محاسبه گردد صرف شده براي کل کربن ترسیبی در واحد سطح هر یک از طرح
  .شود ها در واحد سطح آورده می مقدار نهایی هزینه صرف شده براي کل کربن ترسیبی طرح

ها براي کل  هزینه نهایی ساالنه طرح: ا در هکتار براي کل کربن ترسیبیه هزینه نهایی ساالنه طرح
 توسط کسر سود ساالنه هر 2ها با استفاده از قسمت صورت رابطه  کربن ترسیبی در هر هکتار از سایت

 آن با میزان دست آمده از ف شده در هر سایت و جمع کردن بهها از هزینه مستقیم صر هکتار از سایت
  ).4جدول (آید  دست می ه در هر سایت بستقیممهزینه غیر

  
  .ها در هر هکتار به ریال  براي کل کربن ترسیبی طرح ساالنهجزئیات هزینه نهایی -4 جدول

  ها و سودها هزینه  آگروپایرون  آتریپلکس
 میانگین هزینه مستقیم ساالنه  23099166 21384305

 میانگین سود ساالنه  10806600 3599235

  هزینه غیرمستقیم  2089736 3023461
 میانگین هزینه نهایی ساالنه  14382303 20808531

  
هزینه نهایی ساالنه براي ترسیب هر : ها هزینه نهایی ساالنه ترسیب هر تن کربن در هکتار در سایت

 با تقسیم میزان هزینه نهایی ساالنه صرف شده در هر سایت بر میزان کل 2تن کربن با استفاده از رابطه 
 . آورده شده است5آید که نتایج آن در جدول  دست می هربن ترسیبی ساالنه توسط آن بک
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  . به ریالها جزئیات هزینه نهایی ساالنه ترسیب هر تن کربن در هکتار در سایت -5جدول 

  ترسیب کربن  سایت
  )تن در هکتار(

  هزینه نهایی
  براي کل کربن در هکتار

  هزینه نهایی براي 
  ارتن کربن در هکتهر 

  20115109 14382303  715/0  آگروپایرون
  17056172 20808531  22/1  آتریپلکس

  
 آتریپلکس براي ترسیب هر تن کربن در سایت  ساالنهییشود هزینه نها مالحظه می 5در جدول 

   پلکسیآتر  کشت.باشد  می آگروپایرونب هر تن کربن در سایتیساالنه ترس یینهاتر از هزینه  کم
ت یسا در واحد سطح یبیترسبودن کربن   دارد اما باالیینه باالیه در واحد سطح هزک نی ابر خالف

  .استکاهش داده ب هر تن کربن ی ترسيبراآن را  یینهانه یزان هزیم پلکسیآتر
  

  يریگ جهیبحث و نت
توسط دو  آن است، کاشت و احیاي مراتع تخریبی مورد مطالعه یج کلی ارزیابی این پژوهش بیانگرنتا
ادامه  نی بنابراصورت مفیدي بر افزایش ترسیب کربن اثر بگذارد توانسته به پلکسیآتر و رونیآگروپا گونه

 .)2011 ،کرکج شیداي( تواند در ترسیب کربن مفید باشد کاشت و احیاي اراضی تخریب شده منطقه می
د علوفه، یتولزان یص کشت هر گونه مط خاینوع گونه و شراتفاوت ل یدل بهت مورد مطالعه یدر دو سا

 هر گونه ي است که براي ضرورنینابراد بنبا هم تفاوت دار  نیزب شدهیزان کربن ترسیم  و سود،ها نهیهز
 از ارزیابی هزینه ترسیب هر تن کربن در هکتار دست آمده بهنتایج  .گردد یی نهانهی هزیابیجداگانه ارز

  .است آگروپایرونتر از سایت   بسیار کمکسآتریپل بیانگر آن است که هزینه نهایی ترسیب کربن در سایت
 با هزینه ترسیب هاي مرتعی این پژوهش  برآورده شده ترسیب کربن در سایتییمقایسه هزینه نها

، استاوینز و )2004(کوتن و همکاران  ، وان)1991(دیکسون و همکاران کربن در مناطق جنگلی که توسط 
تر از   ارزانها تقریباً  که هزینه ترسیب کربن در جنگلدهد گزارش شده است، نشان می) 2005(ریچاردز 

ها است  دلیل آن ناشی از ذخیره کربن کم در واحد سطح مراتع نسبت به جنگل. مراتع مورد مطالعه است
نیز به پتانسیل کم مراتع در واحد سطح  )2007(ن اومشدرنر و . گردد هزینه ترسیب باال برود که باعث می
ها را در ترسیب کربن مهم ارزیابی  دلیل سطح وسیع مراتع، نقش این اکوسیستم ما بهاند، ا اشاره داشته

 دست آمده  بهيتوان به باال بودن سودها یها م ب کربن در جنگلیل ارزان بودن ترسیگر دالیاز د. کنند می
  .اشاره کردک یا سود خدمات اکولوژیو  چوب از محصوالت جنگل مانند

 مهم براي يهاکار راههاي احیایی کاشت گیاهان از  سودهاي جانبی طرحها و افزایش  کاهش هزینه
هاي   براي کاهش هزینه ترسیب کربن در طرح.ب کربن در مراتع استینه ترسی باال بودن هزحل معضل
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هاي مورد کاشت نیز توجه  منظوره گونه، باید به بحث کاربري چندها افزایش پوشش گیاهی اکوسیستم
هاي دارویی و صنعتی امکان جبران بخشی از  ها، استفاده اي دام ین نیازهاي علوفهویژه شود تا با تام
هاي داوطلبانه تجارت کربن تاسیس  همچنین در بعضی از کشورها، بنگاه .سر شودیمهزینه صرف شده 

تغییر اقلیم شیکاگو  بنگاه. ها تامین شود هاي ترسیب کربن توسط این بنگاه شده است تا بخشی از هزینه
اسلنی و (  استهاي اخیر به این منظور تاسیس گشته  دههطیکه  هست از این گونه ،1در آمریکا
کنندگان کربن  اکسیدکربن و ترسیب اي بین تولیدکنندگان دي ها واسطه بنگاه گونهاین . )2009همکاران، 

یدکربن، از اکس هاي اعمال شده دولت براي تولیدکنندگان گاز دي آوري مالیات توسط جمعکه هستند، 
ریبرا و همکاران، ( نمایند میعمل بردارن و صاحبان این اراضی  هاي بهره طریق تامین بخشی از هزینه

براي ایجاد عالقه به ترسیب کربن در بنابراین لزوم تاسیس این چنین سازمان یا بنگاهی  .)2008
المللی تغییر اقلیم  نخصوص ایران که عضو معاهده بی هبدر تمامی کشورها هاي زمینی،  اکوسیستم

،  و همکارانتامسون(شود  تر احساس می بیش ،باشد سازمان ملل متحد بوده و داراي مراتع وسیع می
 باشد و یالی ارزش ريب شده دارایسبب خواهد شد کربن ترسدر کشور ها  ن بنگاهیس ایتاس ).2008

 يها ب کربن در طرحی ارزش ترسن صورت با مدنظر قرار دادنید در ایوجود آ  به آنو ستد امکان داد
 يها  طرحينه اجرایدر جهت کاهش هز مهم یگام دست آمده هاي به برتريعنوان   بهيدار مرتع
عنوان یک  را به ترسیب کربن د کهدست آی اگر شرایطی به و از طرفی  برداشته خواهد شديدار مرتع

 و ت خواهیم توانست که عالقه صورگذاري و قابل تجارت معرفی کرد در آن سود اضافی قابل ارزش
 .را افزایش داد به افزایش عملیات مدیریتی و احیاي مرتعل یتما
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Abstract1 
Carbon sequestration in soil through rangeland reclamation and planting new 

species, in view point of economics, is one of the practical ways to reduce CO2 
concentration in the atmosphere. Study about carbon sequestration cost and 
identification of low-cost species is necessary to recommendation of low-cost 
suitable species for reclamation of rangeland. Economic aspects of soil carbon 
sequestration were evaluated in two sites of Chapar Ghoymeh region planted by 
Agropyon elomgatum and Atriplex lentiformis. Therefore soil annual sequestrated 
carbon amount per hectare was determined after laboratory analyzing of random soil 
samples of two species planted sites and comparing with soil carbon of control site. 
Thus final annual cost of carbon sequestration per hectare was assessed using of cost 
and income data of sites driven of handbook of rangeland reclamation plans and 
interview with experts. Overall results of this study showed that reclamation of 
rangeland by Atriplex lentiformis and Agropyron elongatum have sequestrated 
21.974 and 12.872 ton carbon per hectare in soil respectively. The cost of 
sequestrating carbon in soil of Atriplex lentiformis and Agropyron elongatum sites 
were 17,056,172 and 20,115,109 Rials respectively. Therefore Atriplex lentiformis is 
more suitable and low-cost species in reclamation of rangeland in view point of soil 
carbon sequestration and continuing reclamation of this region by planting Atriplex 
lentiformis would contain low cost for sequestration carbon in soil. 
 
Keywords: Soil carbon sequestration, Rangeland reclamation, Economic evaluation, 
Agropyron elongatum, Atriplex lentiformis 
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