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 چکیده

گرمایش جهانی و موضع انفعال در مقابل  .های خود، تعادل زیستی موجود در سطح زمین را بر هم زده استبا فعالیتنسان ا
ها و دیگری، از اینکه، رویه بر هم زدن تعادل، دو ُبعد دارد: یکی، وارد کردن آالیندههاست. جالب آن، از جمله همین عدم تعادل

 روند.ار میشمزمین به هایی که توان خودپاالییبومزیستبین بردن 

توانایی عالی ها با مهار روند گرم شدن کره زمین است. ی آنهای ساحلی و رابطهبوماز مصادیق بارز این ماجرا، زیستیکی 
که راه حلی اکولوژیک برای مقابله با پدیده گرمایش جهانی  سازی دی اکسید کربنکربن آبی برای جذب و ذخیرههای اکوسیستم

مداخله خود در آن است که انسان با  معنای رو است. این بهها، با چالشی جدی روبهاست، این روزها با روند تخریب این اکوسیستم
های فنی، قادر به دلیل مسائل اقتصادی و نیز، ضعفبرد و در مقابل، بهجاذب موجود را از بین می-های خودنظم طبیعی، سیستم

 روند گرم شدن زمین نیست. یا کنترل درست و مؤثر توقف

 ، ترسیب کربن، گرم شدن زمینجادب، کربن آبی، مانگرو-های کلیدی: خودواژه

 

 مقدمه

 به همواره كه دریایی و ساحلی زیست محیط؛ داشته است مهمی نقش همیشه بشر زندگی در ساحل كه است این واقعیت  
 كه است خاكی یكره هایاكوسیستم  ترینحساس جمله از ،است بسیاري و متنوع موجودات پناهگاه ،پویا اكوسیستم یك یلهمنز

در  كهای عمده خطرات كه است آن توجه قابلی تهنك. است گرفته قرار زیستی علوم دانشمندان و كارشناسان توجه مورد همواره
 نابخردانه و حد از بیش برداريبهرهمحیط زیستی،  آلودگیتوان به ها میآن جمله از کند کهرا تهدید می واحی ساحلین روزگار کنونی

  های شدیدی را موجب شده است. ، نگرانیاشاره داشت ساحلی هایهزیستگا رفتن دست از و ساحلی منابع از

ما، از جمله نباید از نظر دور نگاه داشته شود که نواحی و اراضی ساحلی در بسیاری از شهرهای همجوار با ساحل در سرزمین 
ساحلی  یهیها و نهادهای شهری در ناحتیفعال نی، مهمترشهری بوده و توسعه یریگ، عامل اصلی شکلسواحلی جنوبی کشور

فضا و ساختمان، تبلور کالبدی  شکلاغلب به  ،ساحل هو اقتصادی مستقر در کنار عیها و نهادهای اجتماتیفعال اند.هافتیاستقرار 
 .اندآورده دیساحل شهری را پد کییزیو خط ف افتهی
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های ساحلی توجه کرد. موضوعی که در برقراری بومهای پیدا و پنهان بیولوژیک و اکولوژیک زیستدر کنار این، باید به ارزش
 های زیستی بر روی کره زمین، اهمیت بسزایی دارد.تعادل

 

 تحقیق مسئله

بیرون آوردن تا قبل از رسد که به نظر می با توجه به چرخه کربن
این  های روزانه،ها در فعالیتو استفاده فزاینده از آن های فسیلیسوخت

 های فسیلیسوختوردن ، اما پس بیرون آچرخه در طبیعت به حالت نرمال بود
از این چرخه  کشورها، ها و صنعتی شدننین و استفاده از آاز زیر زم

 حالت طبیعی خود خارج شده است. 

کنند و زاد میای آسوزند گازهای گلخانههای فسیلی میکه سوختزمانی 
  ؛شونداین گازها گرمای خورشید را به دام می اندازند و باعث افزایش دمای سیاره زمین می .دی اکسید کربن است، هاعمده این گاز

زندگی و  ه کههوای جهان شدو ب آن است و همین باعث تغییر آ جذب شده مقادیر های کربن بیشتر از، ورودیترعبارت سادهبه 
است و مقدار دی اکسید  19درجه سانتیگراد گرمتر از قرن  1.2اکنون حدود . دمای زمین کندجوامع انسانی را تهدید می معیشت 

ت نکن است غیر قابل سکوبعضی مناطق مم زمین، با گرم شدن بیشتر .درصد افزایش یافته است 50  زمین،در جو  موجود کربن 
افتد،  در بعضی مناطق خالف این اتفاق؛ نظام بارندگی تغییر کند، کمتر شود یا زمین های کشاورزی به بیابان تبدیل شوند ؛شوند

  گردد.یعنی بارش شدید باران باعث جاری شدن سریع سیل 

 سانتگراد نگه داشت:درجه  1.5اگر نتوان افزایش دمای جهان را تا به دست آمده، مارهای طبق آ

o :پذیر خواهند بودسیباز بارندگی آ در برابر سیل ناشی بریتانیا و اروپا.  
o :موج گرمای شدیدی را تجربه خواهند کرد کشورهای خارمیانه.  
o ها ناپدید شوندممکن است زیر دریا رام (:)در مناطق اقیانوس آ ایهای جزیرهکشور.  
o کمبود غذا خواهند شددچار خشکسالی و  فریقایی:کشورهای آ. 
o :های شدید خواهند بود.اطق آن دچار طوفانخشکسالی محتمل است و در حالی که سایر من غرب ایاالت متحده 
o استرالیا: با گرما و خشکسالی شدید درگیر خواهد بود.  
o دیواره مرجانی  در استرالیا 1995برای مثال در سال  د؛دید هستنها نیز در معرض تههای آنها و زیستگاهساقیانو

  .هوایی از دست داد و بدلیل تغییرات آهای خود را بهموجود، نیمی از مرجان بزرگ
o فزایش خواهد بوداها نیز با گرم شدن هوا رو به سوزیتشآ.  
o کنندزاد شده و شرایط را بدتر میآای ، گازهای گلخانهبا ذوب شدن مناطق یخ زده مثل سیبری. 
o در این قرن ممکن است از بین بروندگونه  550 مناسب، که در صورت عدم اقدام دداشمندان معتقد هستن.  
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 منابعررسی ب

 کربن سبز و کربن آبی -

چند  هر .شودنامیده می ترسیب کربن ،سازی دی اکسید کربنکربن آبی برای جذب و ذخیرههای توانایی عالی اکوسیستم
یشتر ساحلی بهای جذب کربن در اکوسیستمتوانایی  ولی ،ها را نادیده گرفتهای سبز مثل درختان و جنگلتوان توانایی کربننمی

 ند به نکتهبی توانایی کمتری در جذب و ذخیره دی اکسید کربن دارهای سبز نسبت به کربن آ. علت اینکه کربناز کربن سبز است
دی  ،از بین رفتن درختان باکربن سبز در ترسیب کربن به طول عمر درختان بستگی دارد و توانایی مربوط است؛ قابل توجهی 
  د.تری هستنت طوالنیکربن به مدها قادر به ذخیره ن، آبیآاما در کربن  ،گرددباز می  زمینبه جو  دوبارهاکسید کربن 

 

 )مانگرو( جنگل حرا -

نقش  ،گیرندهای ساحلی که مورد کم لطفی و بی توجهی قرار مید که برخی از زیستگاهپیش دانشمندان دریافتن هده یکحدود 
 ،مانگروها مانند ؛شوندبی نامیده میکربن آهای ، اکوسیستمهااین زیستگاه .کننداکسید کربن ایفا میبا انتشار دی بسزایی در مقابله 

  و. . .  . های جزو و مدی، تاالبمراتع علف دریایی

ترین و حاصلخیزترین ، غنیار در سراسر جهانتمیلیون هک 16با وسعت بیش از  ،های مانگروهای حرا یا جنگلجنگل
های مانگرو د. جنگلونه مختلف هستنگ 80جنس و حدود 12تیره و  8شامل  مانگروها. یندآی به حساب میهای جهاناکوسیستم

  روند. شمار میآسیا بهها در جنوب غربی آخرین حد پراکنش این جنگل ،ایران

ارس و دریای هتکار جنگل حرا در خلیج فهزار 21در حال حاضر  ؛بی نقش دارندبرابر در کاهش کربن آ 30تا های حرا جنگل
های جنگلی، اکوسیستم . با وجود اهمیت حفاظت از این عرصهای داردهای گلخانهثیر بسیاری در کاهش گازعمان وجود دارد که تأ

حرا شرایط بدتری های جنگل ،در مناطقی مثل امریکا. اندها از بین رفتهناز یک سوم آ؛ بیش در معرض خطر قرار دارد شدتحرا به
 . های استوایی با سرعت بیشتری در حال از بین رفتن هستندها نسبت به جنگلمانگرورا دارند؛ 

 

 ها گرمایش جهانی با کربن آبیرابطه  -

زارهای شوره ،های حراهای ساحلی مانند جنگلاگر از زیستگاه د.ها بزرگترین منبع ذخیره کربن هستن، اقیانوسطور کلیبه
به عمل آید، از خوبی محافظت شوند، بهآبی نیز شناخته می های کربنبه عنوان اکوسیستم که های دریاییزارساحلی وعلف

  .روندشمار میبه مینزمدترین ذخایر کربن کارآ
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 .دنکنبه مقابله با گرمای جهانی کمک میدر درون خود  جو  زمینکربن دی اکسید  درختان و گیاهان مانگرو با به دام انداختن
 ؟چگونهاما 

o بی:کربن آهای در اکوسیستم جذب کربن 

آن را در زمین دریافت کرده و برای هزاران سال می توانند  را از جو   کربن دی اکسید ،بیآهای کربن اکوسیستم
  .های عالی را غنی سازندو خاکحفظ نموده  ی خودهازیست توده

 :های ساحلیاکوسیستم

  نمایند؛میی امواج را جذب انرژ (1

  ؛کنندامکان سازگاری با تراز دریا را فراهم می (2

  ؛دهندنیت غذایی را در جوامع افزایش میام (3

  .شوندهای خاکستری میساختبیشتر با هزینه کمتر نسبت به زیروری آ( سبب ایجاد تاب 4

 

 بندیتحلیل و جمع

 که اکوسیستم ساحلی با مداخالت انسانی از بین برود، در واقع: زمانی 

  افتد )جاذب کربن از جو  زمین(طبیعت اتفاق می جاذب-از بین بردن خود (1

 .شودبه صورت کربن دی اکسید تجزیه می دوبارهبرود، که از بین  جاذب-(خود2

  افزایند.مین هم میهای خود به مقدار دی اکسید کربن موجود در جو  زبا فعالیت بلکهکنند نه تنها تخریب می هانسانا (3

 : نتیجهدر 

  بدون تحلیل توان اکولوژیکی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست نواحی  بایدنهیچ اتفاق مبتنی بر توسعه
 ساحلی امکان اجرا بیابد.
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