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 چکیده

کل کیوتو ویب پروتکشورهاي توسعه یافته تصیکی از اقدامات موثر در کاهش غلظت گازهاي گلخانه اي توسط 

درصد زیر سطح آن در  5و ملزم شدن کشورهاي صنعتی جهان در کاهش غلظت این گازها و رساندن آن به 

 2008پایان یافت و فاز دوم آن از سال  2007است که فاز اول آن در سال  2012تا پایان سال 1990سال 

آتریپلکسکاري  فیتوماس مناطقدر تحقیق حاضر میزان کربن ذخیره شده در  .شروع شده و تا کنون ادامه دارد

در سطح مورد بررسی ذخیره شده کربن  ارزش ریالی، و تاغکاري شده شهریار مورد اندازه گیري قرار گرفت

ریال و در مجموع  176.800.000ریال و براي تاغ معادل  414.400.000 تقریبا برابربراي آتریپلکس 

قابل  CDMاین درآمد که تنها با هزینه ثبت پروژه به عنوان پروژه  قابل حصول است،ریال  591.200.000

نگهداري و یا توسعه فضاهاي مشابه آن که خود در آینده منشاء تولید کربن خواهد بود،  حصول است، براي

 .می تواند مورد استفاده قرار گیرد

 

 ، ذخیره کربن.پاک توسعه مکانیسمشهریار، پروتکل کیوتو،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 آن مطابق که گشت اجرایی ملل سازمان هواي و آب تغییر کنوانسیون در پروتکلی میالدي 2005 سال در

 و زمین گرمایش موجب که اي گلخانه پدیده اثرات کاهش راستاي در شدند متعهد یافته توسعه کشورهاي

 میزان به را خود ايگلخانه گازهاي انتشار میزان است، شده خاکی کره مختلف مناطق در هوایی و آب تغییرات
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 شدن اجرایی براي را هاییمکانیسم است یافته شهرت کیوتو پروتکل به که پروتکل این. دهند کاهش معینی 

 .است نموده بینی پیش تعهدات این

شود اجازه داده میکشورهاي متعهد  م توسعه پاک می باشد که طبق آن بهسمها، مکانیسیکی از این مکانی

نیافته انجام دهند و بدین  اي را با همکاري در صنایع کشورهاي در حال توسعه یا توسعهکاهش گازهاي گلخانه

به   ...اي، ضمن سرمایه گذاري و انتقال تکنولوژي و ایجاد اشتغال وترتیب عالوه بر کاهش گازهاي گلخانه

 .حال توسعه یا توسعه نیافته کمك کنندتوسعه پایدار وحفظ محیط زیست در کشورهاي در 

اي با اجراي طرحهایی نظیر کاهش مصرف سوخت، در روند اجراي مکانیزم توسعه پاک، کاهش گازهاي گلخانه

وري انرژي در نیروگاهها، شبکه انتقال، صنایع و غیره، جلوگیري از هدر رفت انرژي یا منابع انرژي، افزایش بهره

 .گیردو غیره صورت می گسترش پوشش گیاهیتجدیدپذیر،  اياستفاده از منابع انرژیه

با اجراي این طرحها کشورهاي توسعه نیافته عالوه بر جذب سرمایه خارجی و تکنولوژي باالتر، درآمدهایی را 

براي کاهش  ولیکنند. مقدار این درآمدها وابسته به شرایط و حدود طرحها و توافق طرفین دارد می نیز کسب

یورو نصیب صاحب پروژه می شود. این درآمد  10دي اکسید کربن( درآمدي حدود ) اي پایههر تن گاز گلخانه

 .سرمایه گذاري و جهش سریع بازار تجارت کربن گردیده است جذاب موجب هجوم موسسات مالی و

کشورهایی نظیر چین با بیش پروژه در سراسر جهان به ثبت رسیده که  1600بیش از  2009 تا 2005از سال 

پروژه جلودار استفاده از این فرصت بین المللی  150پروژه و برزیل با حدود  400هند با حدود  ،پروژه 500از 

میلیون تن  142اي، چین به تنهایی با حدود  میلیون تن کاهش گاز گلخانه 285حدود  هستند و از مجموع

ه است. مطابق اعالم سازمان ملل این تعداد پروژه ثبت شده، منجر داد بازار را به خود اختصاص % 50قریب به 

میشود و درآمدهاي سالیانه چند میلیارد دالري  میلیون تن دي اکسید کربن در سال 296به کاهش حدود 

 .ادامه دارد اي ها به همراه دارد. این بازار با روند افزایشی بی وقفه براي صاحبان پروژه

اي پتانسیل بسیار باالیی در بخشهاي مختلف  میلیون تن گاز گلخانه 500سالیانه بیش از کشور ما با انتشار 

طرحهاي مکانیزم توسعه پاک دارد و تحصیل درآمدهاي چند صد میلیون دالري قابل  براي پیاده نمودن

اهش حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، جذب سرمایه گذاري خارجی، ک دسترس است. این درآمدها عالوه بر

 .میباشد مصرف منابع، ایجاد اشتغال و غیره

کل کیوتو ویب پروتیکی از اقدامات موثر در کاهش غلظت گازهاي گلخانه اي توسط کشورهاي توسعه یافته تص

درصد زیر سطح آن در  5و ملزم شدن کشورهاي صنعتی جهان در کاهش غلظت این گازها و رساندن آن به 

 2008پایان یافت و فاز دوم آن از سال  2007که فاز اول آن در سال  است 2012تا پایان سال 1990سال 

 .شروع شده و تا کنون ادامه دارد
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 با جذب دي اکسید کربن از اتمسفر و ذخیره  به صورت کربن در برگها ، شاخه ها ، تنه و ریشه خود گیاهان 

تن دي اکسید کربن  67/3 حاصل حذف گیاهاننقش مهمی در کاهش غلظت این گاز دارند. هر تن کربن در 

در خود ذخیره کرده اند، از میزان کل آن در اتمسفر  گیاهاندر حال حاضر مقدار کربنی که از اتمسفر است. 

در کشورهاي در حال توسعه به سرعت  پوششن کربن از طریق تخریب ای بیشتر است. اما بخش عمده اي از

پوشش از کل انتشار این گاز به اتمسفر، سهم تخریب %  17طوریکه حدود ب ،در حال برگشت به اتمسفر است

 .در این مناطق است گیاهی

به عنوان سینکهاي مهم کربن اشاره  بیولوژیكکاري و احیاي گیاه پروتوکل کیوتو به فعالیتهاي  3در ماده 

 مد نظر قرار گرفته است. 2CO  و انتشار گاز این بخش در جذب شده است و پتانسیل

ه کشورهاي توسعه یافته اجازه می دهد که پروژه این پروتوکل تحت عنوان سازوکار توسعه پاک ب 12در ماده  

می باشند را مشروط به آن که بیولوژیك کاري واحیاي گیاه از آن جمله پروژه هاي که  هاي توازن کربن خود

نمایند. به این مفهوم که  یزي و اجراکشورهاي در حال توسعه پایه ر اجراء شده باشند، در 1990بعد از سال 

چنین ازهاي گلخانه اي ندارند، می توانند با اجراي گ کشورهاي در حال توسعه که تعهدي براي کاهش انتشار

کسید کربن جذب شده از طریق اجراي این طرحها اعتبار دریافت نموده ا طرحهایی براي میزان کربن و یا دي

 . در کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ناکام مانده بفروشد انجام تعهدات خود و این اعتبار را به کشوري که در

تجارت کربن، جزیی از یك سري اقدامات ملی یا بین المللی براي کاهش رشد غلظت گازهاي گلخانه اي است. 

نه است. اعتبار کربن یك واژه عام براي هر گو (Carbon credit)تجارت کربن درواقع تجارت اعتبار کربن 

کاهش یك تن دي اکسید کربن یا جرم معادل آن از سایر گازهاي گلخانه  گواهی ویا مجوزي است که دال بر

کربن نوع جدیدي از کاالهاي غیر مادي است که وابستگی  اي بوده و قابلیت خرید وفروش داشته باشد. اعتبار

معادل   CDM هايز طریق پروژهشدیدي به تصمیمات سیاسی و شرایط عمومی اقتصاد دارد. اعتبار کربن ا

گواهی دریافت می کند که  توسط یك شرکت یا دولت انجام میگیرد و 2COمیزان کاهشی است که در مقدار 

 گفته می شود.  CER(Certified Emission Reduction)به اختصار به آن 

 و درآمد ایجاد در قبیل این از هایی پروژه اجراي با مسئوالن که است فرصتی معرفی تحقیق این از هدف

در ایران . نمایند کسب کشور براي را زیادي منافع هزینه اندکی صرف با توانند می و داشته رو پیش اشتغال

بوته جمله  در سراسر کشور اجرا میگردد. از آن بیولوژیكکاري و احیاي گیاه ساالنه طرحهاي زیادي براي 

 1990سال  . بسیاري از این طرحها بعد اززیاد دارندبسیار ست که اکثرا مساحتی مناطق بیابانی اکاریهاي 

قرار گیرد، اما از  CDM پروژه هاي اند که می توانسته مشمولکل کیوتو اجرا گردیدهیعنی سال پایه در پروت

 این پتانسیل استفاده بهینه بعمل نیامده است.
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 مواد و روشها

 غربی جنوب کیلومتري  35 در منطقه این. شد انتخاب شهریار چهار قطعه منطقه پروژه این انجام جهت

 و شرقی طول 50° 5′ 12" تا  50° 44′ 40" محدوده در کرج شهرستان کیلومتري 40 و شهریار شهرستان

 قسمت و باشد می درصد 95/0 منطقه عمومی شیب. دارد قرار شمالی عرض  35° 44′ 21" تا  °35 ′33 5"

 کشت طرح1371-72 سال در .است شیب بدون است گرفته صورت آن در حاضر تحقیق که منطقه دشتی

 معادل سطحی در 1379 سال از و است رسیده انجام به منطقه این در فائو توسط کانسنس آتریپلکس گونه

 شهرستان طبیعی منابع اداره توسط منطقه این مختلف بخشهاي در بیولوژیکی اصالحی عملیات هکتار، 6298

 هکتار 4/4718 مساحت به کانسنس آتریپلکس نهالکاري شامل عملیات این از بخشی. است شده انجام شهریار

 .باشدمی هکتار 6/1179 مساحت به تاغ سیاه نهالکاري و

 روش انجام کار

هکتار تاغ در قطعه چهار شهریار از دیدگاه  200هکتار آتریپلکس کانیسنس و  400در تحقیق حاضر مساحت 

ها رسی قرار گرفته است و قابلیت تجارت کربن حاصل از اجراي این پروژهجذب دي اکسید کربن مورد بر

 گرفت، صورت سیستماتیك تصادفی روش به قطعه هر در گیاهی پوشش از برداري نمونهبرآورد گردیده است. 

 روش از نمونه ابعاد و( 1377مصداقی،) کربس آماري روش از گیاهی پوشش مطالعه براي مناسب نمونه تعداد

 پوشش و محیطی عوامل یکنواختی به توجه با و شد تعیین( 1384 مقدم،( )بالنکه -براون) حداقل سطح

 و تاغ براي متري 7*8 پالت 3 و آتریپلکس هايبوته براي متري 5*7 پالت 3 قالب در قطعه، هر در گیاهی

 در آشکوب زیر گیاهان و الشبرگ مطالعه براي آن قطر روي بر و اصلی پالت هر داخل در متري 1*1 پالت 3

 بر مربعی متر 1 پالتهاي ابتدا( مترمربعی 56 یا) مترمربعی 35 پالت هر استقرار از پس .شد انجام تیمار هر

 در. گرفت قرار آن مجاورت در پالت بوته، به برخورد صورت در و گرفت قرار اصلی پالت قطرهاي از یکی روي

 پالستیکی هايکیسه در و شده آوري جمع زمین سطح از گونه نوع به توجه بدون الشبرگها همه پالتها این

 درصد همچنین ،(2007 کاردینوزا، و السکو) شدند منتقل آزمایشگاه به ازت و کربن درصد تعیین جهت

 پالتها در حاضر گیاهان زمینی زیر و هوایی بیوماس تمامی و شد بررسی آشکوب زیر گیاهان تاجی پوشش

 و قطرها) ابعاد و تراکم ها،بوته کشت به مربوط پالتهاي در آخر در. گردید منتقل آزمایشگاه به و شده قطع

 1 عمق تا آنها زمینی زیر و هوایی بیوماس و انتخاب بوته 3 قطعه هر در آن از پس. شد ثبت پایه هر( ارتفاع
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 نمونه دو کدام هر زمینی زیر و هوایی قسمت از و شد گیرياندازه شده قطع هايبوته تر وزن شد، قطع متري 

 شود محاسبه بوته هر خشك وزن تا شد، گرفته گرمی 100

 به سانتیگراد درجه 70دماي در آون در تر هاي نمونه ادامه در و شدند شسته ریشه هاي نمونه آزمایشگاه در

 کل وزن ادامه در و ثبت جداگانه بطور نمونه هر خشك وزن سپس. گردید خشك کامل بطور ساعت 48 مدت

 پس. گردید ثبت و محاسبه جداگانه بطور پالت هر در موجود گیاهان کل وزن و زیرزمینی اندام هوایی، اندام

 آزمایشگاهی آنالیز جهت الشبرگ و گیاهی اندام شده خشك هاي نمونه نمودن آسیاب به اقدام مرحله این از

 درصد اساس این بر. شد گیرياندازه الکتریکی کوره در احتراق روش به آلی ماده درصد آن از پس. گردید

 کربن کل وزن گیاهی، کل بیوماس در آلی کربن تبدیل ضرایب ضرب با ادامه در و شد محاسبه آلی کربن

  .گردید محاسبه مطالعاتی تیمارهاي از هکتار هر نهایت در و پالت هر گیاهی اندامهاي در شدهذخیره 

 نتایج و بحث

 آتریپلکسدست آمد. با توجه به اینکه مساحت به در هکتار تن  072/2 آتریپلکسبرآورد میانگین محتوي کربن 

طی مدت عمر آنها ذخیره شده  کشتتن کربن در این  8/828 هکتار است، در نتیجه مقدار 400برابر با کاري 

 .است

هکتاري  200تن در هکتار محاسبه گردید که با توجه به مساحت  768/1میانگین محتوي کربن در توده تاغ 

 تن کربن در مجموع این نوع کشت تجمع یافته است.  6/353آن مقدار 

براي آتریپلکس ارزش ریالی این میزان کربن ، ازاي هر تنه یورو ب 5/12با توجه به قیمت جهانی کربن یعنی 

ریال  591.200.000ریال و در مجموع  176.800.000ریال و براي تاغ معادل  414.400.000 تقریبا برابر

 قابل حصول است، براي CDMاین درآمد که تنها با هزینه ثبت پروژه به عنوان پروژه  قابل حصول است،

نگهداري و یا توسعه فضاهاي مشابه آن که خود در آینده منشاء تولید کربن خواهد بود، می تواند مورد استفاده 

 .قرار گیرد

 اند، نبوده است؟ به ثبت رساندهCDM کشوری که تاکنون پروژهای  55چرا ایران یکی از 

براي پیگیري و نظارت پروژه هاي مکانیزم توسعه پاک، نماینده اي در هر کشور سازماندهی و به سازمان ملل 

 .معرفی میشود

مرجع صالحیتدار ملی معرفی شده است. لیکن تاکنون این مرجع  سازمان حفاظت محیط زیستدر ایران 

و معاونت محیط زیست انسانی آنرا به عنوان یکی از مشاغل جنبی مدیریت مناسبی ندارد  ساختار تشکیالتی

اي در سر فصل بودجه هاي دولتی ندارد. از  آن فراهم نشده و بودجه می کند. نیروي انسانی مناسبی براي

 اینرو فعالیتهاي این مرجع در ایران بسیار محدود بوده واموري از قبیل تبلیغ و معرفی این فرصت جهانی به
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تهیه و تصویب آیین نامه اجراي پروژه  مدیران و کارشناسان، فرهنگ سازي و تهیه منابع به زبان فارسی و حتی 

 هاي مکانیزم توسعه پاک در ایران به سامان نرسیده است.

سال از اجرایی شدن پروتکل  چندیننتیجه این عدم تکاپویی این است که اقتصاد دولتی کشور با گذشت 

ن فرصت بی بدیل را نشناخته است چه رسد به اینکه از آن استفاده بهینه نموده باشد. و چه ای کیوتو، هنوز

وري انرژي یا اي )مثل بهینه سازي سوخت و بهرهکاهش انتشار گازهاي گلخانه هایی در راستايبسا پروژه

پاالیشگاهها( در ایران به اجرا می گازهاي مشعل میادین نفتی و  بی یا جلوگیري از سوزاندنآ-نیروگاههاي برق

این فرصت براي کسب درآمدهاي مضاعف استفاده  رسد و بدلیل عدم آگاهی و اقدام به موقع مدیران مربوطه، از

 .شودنمی
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