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 چکیده

افزایش کربن دی  کند.منتشر می دوباره آن را گازی که گرما را جذب و ؛ای استگلخانه هایازاز مهمترین گ کربن دی اکسید
اصطالح کربنی در  آبی ربنکرا به دنبال دارد. حدود دو سوم کل عدم تعادل انرژی است که افزایش دمای زمین  مسبباکسید 

کوچکتر  اراگرچه از نظر اندازه بسی ،ی ساحلیهاستمسی نای شود.ی و ساحلی جهان جذب میانوساقیهای بومزیست است که توسط
 هاونیلکار را برای می نای توانندو می کنندی جذب میشتربی ارهستند، اما کربن را با سرعت بسیمناطق خشکی زمین های از جنگل

حفاظت از . این ماجرا، اهمیت شودمی رهذخی نزمی رها در زیبومزیست نکربن جذب شده توسط ای شترند. بیسال ادامه ده
که  گرددی کربن به اتمسفر بازمیادمقدار زی نند،بیمی بها آسیبومزیست ن. هنگامی که ایدهدرا نشان میهای ساحلی بومستزی

حل مناسبی برای راه ،های ساحلیستگاهی زیاحفاظت و احی دین ترتیب،بمؤثر باشد. آب و هوایی و اقلیمی  راتتغیی ر روندتواند بمی
 کنترل یا جلوگیری از این اتفاق است.

 بوم ساحلی، حفاظتها: کربن آبی، ترسیب کربن، زیستکلید واژه

 

 مقدمه

گرما را جذب  موجود در هوا، کربن دی اکسید ؛گذاردزمین میای بر روی هایی است که اثر گلخانهیکی از گاز کربن دی اکسید
کربن مقدار اما افزایش  ،ابدیدمای زمین بسیار کاهش می ،ایبدون این اثر گلخانهتاباند. باز میاز خود  آن را کرده و به مرور زمان

  د.شودی اکسید باعث خطرات بسیاری می

تا   این گاز که مقادیر ایمرتبه خرینآ ؛افزایش نامتعارفی را به خود داشته استهای اخیر مار جهانی کربن دی اکسید در سالآ
اثرات ، ایجاد گرمایش جهانیو به دنبال آن، افزایش کربن دی اکسید  گردد.بازمی میلیون سال پیش 3حدود  به این حد بوده

توان انتظار بیری نگردد، دورنمای بدتری را میبرجای گذاشته است و چنانچه برای مهار آن تدبسیاری بر زندگی موجودات زنده 
کمبود مواد  ها،از دست دادن گونه ،هااقیانوس اثرات آن بر ،، افزایش خشکسالیافزایش دما به تواناز جمله این اثرات میداشت؛ 

  است.و در کل، حیات بر روی این سیاره خاکی که همگی تهدیدی برای جوامع بشری  اشاره کردغذایی و افزایش خطرات سالمتی 

های کربن تواند این روند را تا حد معناداری کنترل کند؛ زیستگاهدر این میان، یک اتفاق یا پدیده اکولوژیک وجود دارد که می
 کسید در جّوکربن دی امقدار ن برای مدت طوالنی باعث کاهش جذب کربن دی اکسید و نگه داشتن آ ها بازیستگاه این .بیآ

که در خاورمیانه از این مراتع علف دریایی و تاالب های جزر و مدی  ازجمله مانگرو، ؛ها انواع مختلفی دارند. این زیستگاهشوندمی
اقدام کرد و شتاب  کربن دی اکسید در جّوتوان نسبت به کنترل مقادیر می ،هابا مراقبت از این زیستگاه ها بسیار است.نوع گونه

 گرم شدن زمین را کاهش داد. روند
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 تحقیق مسئله

دان به دنبال راهی برای کاهش آن و در واقع، بسیاری از داشنمن امروزه با افزایش نامتعارف کربن دی اکسید موجود در جوّ 
تغییرات اقلیمی رو بوده که بهاکسید رو ی کربن دی، کره زمین با افزایش بی سابقهها. در این سالای هستندخانهکاهش اثرات گل

 . حفاظت ازگذاردها و البته تمامی موجودات زنده می، انسانکه اثرات بسیاری بر زمینرا به دنبال داشته است گرمایش جهانی و 
موجود کنند و باعث کاهش کربن دی اکسید هایی که کربن را برای مدت طوالنی در خود جذب میبی )زیستگاهکربن آزیستگاه 

گردد. موضوعی که در تحقیق حاضر میافزایش کربن دی اکسید  منفی و مخرب ناشی از شوند( باعث کاهش اثراتمی ّودر ج
 بدان پرداخته شده است. 

 بررسی وضعیت موجود

 اثرات کربن بر گرمایش جهانی  -

قرمز ساطع  مادوناز جمله انرژی ، ای هستند که طیف وسیعی از انرژیگازهای گلخانه ،هاهالوکربن و متان، کربن دی اکسید
 اماکند، انرژی بازتابیده شده در همه جهات به بیرون حرکت میسازند. آن را رها میسپس دوباره  وکنند جذب می راشده از زمین 

ای خانهگل جایی که جّو ؛زمین مانند زهره خواهد بود ،ای بیش از حدخانهگازهای گلوجود  باگردد. به زمین باز می از آن مقداری
 دارد.فارنهایت( نگه میدرجه  750گراد )جه سانتیدر 40ن را حدود آدمای 

گازی که گرما را جذب و منتشر  ؛است های فسیلیو محصول استفاده از سوخت ایگلخانه هایازاز مهمترین گ کربن دی اکسید
بازتاب مداوم انرژی مادون قرمز حرارتی )گرما( را طور شوند، بهکه توسط نور خورشید گرم می هاکند. سطح زمین و اقیانوسمی
کنند و ای این گرما را جذب میدهند(، گازهای گلخانه. بر خالف اکسیژن یا نیتروژن )که بیشتر اتمسفر ما را تشکیل میدهندمی

ای طبیعی، میانگین گلخانهبدون این اثر مانند آجرهای داخل شومینه پس از خاموش شدن آتش.  ؛کنندبه مرور زمان آن را آزاد می
ای بودجه انرژی زمین را از تعادل خارج کرده و گرمای اضافی اما افزایش گازهای گلخانه ،زیر صفر خواهد بود ،دمای ساالنه زمین

حدود دو سوم کل عدم تعادل انرژی  مسببافزایش کربن دی اکسید . دهدزمین را افزایش میاندازد و دمای متوسط را به دام می
در اقیانوس  و. تاکنون، گیاهان خشکی جویی کردچارهاین کربن اضافی باید برای را به دنبال دارد. است که افزایش دمای زمین 

 45حدود اند. این در حالی است که در ، دریافت یا جذب کردهاندوارد کرده اتمسفرکه مردم در  رادرصد از کربن اضافی  55حدود 
ممکن است  اماخواهند گرفت،  رااضافی  کربن دی اکسیدها بیشتر اقیانوس وباقی مانده است. در نهایت، زمین  جّودر هنوز درصد 

وجود برای مثال، گذار است؛ ثیرأت بومیزیستباقی بماند. تغییرات در چرخه کربن بر هر  جّودرصد آن برای هزاران سال در  20 تا
کربن اضافی در همین  ، اماکندبه رشد بیشتر گیاهان در خشکی کمک می وکند گرم می رازمین ، جّوکربن اضافی در و پایداری 

 اندازد.می خطربه  راحیات دریایی  وکند می تراسیدی راها آب اقیانوس
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 دی اکسید کربن  نحوه افزایش دمای زمین توسط 

کند. این تأثیر گرم می را درون واندازد می دامبه  راگرما  کند؛کربن دی اکسید اثری مانند شیشه در گلخانه ایجاد می
 انسانوجود دارد، زمین ممکن است برای پشتیبانی از زندگی  اتمسفرطبیعی در  طورکه به  2CO بدونمهم است: 

 ما جّواست. وقتی انرژی خورشید به باالی  حساسبسیار  2COبه تغییر سطوح  جّواین حال،  باخیلی سرد باشد. 
گردد. باز می فضا سمتبه شده، شود. بخشی از این انرژی دوباره منتشر زمین جذب می سطح توسطن رسد، بیشتر آمی

 جوّ از  این انرژیبخشی از  خروجکند که از کنش میای برهمگونهاکسید به دیکربن های مولکول بادر این مرحله 
افتاده  دامرمایی به کند. انرژی گزمین جلوگیری می

جهانی  سطحمنجر به افزایش میانگین دمای هوای 
دی اکسید چنین کربن شود. یکی از دالیلی که می

تأثیر زیادی بر دمای جهانی دارد این است که هوای 
در خود نگه دارد.  راتواند بخار آب بیشتری تر میگرم

ای است که اثر بخار آب خود یک گاز گلخانه
کربن کند. در حالی که وجود می تشدید راای گلخانه

دلیل بهمیالدی،  1800از زمان انقالب صنعتی در دهه  آن زمین طبیعی است، افزایش سطوح جّودی اکسید در 
 است. اتفاق افتاده نفت وهای فسیلی مانند زغال سنگ سوختدر درجه اول سوزاندن  و های انسانیفعالیت

 

  نقش و اثرات گرمایش جهانی 

 

 دما افزایش  

 گرما با مرتبط هایبیماری افزایش  

 یابند.می گسترش ترسریع ،ترگرم شرایط در و شوندمی شروع ترراحت جنگلی هایسوزیآتش 

 شدیدتر هایطوفان وقوع  

 

 خشکسالی افزایش 

 گرد و شن مخرب هایطوفان تواندمی خشکسالی است. شدن کمیاب حال در بیشتری مناطق در آب 
  .دهد کاهش را غذایی مواد رشد برای زمین و کند تشدید را زاییبیابان ؛برانگیزد را غبار و

 
 

 ها اقیانوس بر ثیرأت  

 ذوب را یخ هایورقه اتفاق، این کند.می جذب را زمین کره شدن گرم از ناشی گرمای بیشتر ،اقیانوس 
  کند.می تهدید را ایجزیره و ساحلی جوامع و بردمی باال را دریاها سطح و کندمی

 هااقیانوس ،بیشتر اکسید دی کربن نتیجه، در کند.می دور جّو از را آن ،اکسید دی کربن جذب با اقیانوس 
 اندازد.می مخاطره به را دریایی زندگی که کندمی تراسیدی را
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 هاگونه دادن دست از 

 مهاجم های بیماری و آفات حمله و ییهوا و آب شدید تغییرات ها،جنگل سوزیآتش ،دما افزایش اثر در 
 و بقا حفظ و خود نجات برای هاگونه از برخی میان، این در هستند. بزرگی بسیار تهدیدات جمله از

  روند.می دست از دیگر برخی اما مانند،می زنده و هستند شدن جاجابه و مهاجرت به قادر پایداری،

 

 غذایی منابع کمبود  

 جهانی افزایش دالیل جمله از شدید هوایی و آب تغییرات با مرتبط حوادث افزایش و هوا و آب تغییرات 
 کمتری تولید یا رفته بین از است ممکن یدام و شیالتی محصوالت است. نامناسب تغذیه و گرسنگی

 دهد. کاهش چرا برای را مراتع و اختیار در آب کیفیت و کمیت دتوان می گرمایی تنش باشند. داشته

 

 بیشتر سالمتی خطرات 

 و آب شدید رویدادهای شود.می ماالریا مانند هاییبیماری گسترش باعث هوا و آب الگوهای تغییر 
 د.نکنمی دشوار را بهداشتی مراقبت هایسیستم و دنشومی میر و مرگ و بیماری افزایش باعث هوایی
 که افتدمی اتفاق هاییمکان در نامناسب تغذیه و گرسنگی افزایش شامل سالمتی برای خطرات سایر
  آورند. دست به کافی غذای یا کنند رشد توانندنمی افراد

 بی آکربن زیستگاه  -

 انوساقی شود.ی و ساحلی جهان جذب میانوساقی هایبومزیستکربنی است که توسط در تعریف علمی به معنای  آبی ربنک
 کنند.جذب( کربن فراهم می اجداسازی )ی قای از طریگازهای گلخانه ری برای کاهش تأثیعراه طبی کی یساحلبوم زیستو 

ها در مرز بین دلیل موقعیت آنبه 3های جزر و مدیتاالب و 2، مراتع علف دریایی1ساحلی کربن آبی مانند مانگرو بومزیست
 د.نشوشناخته میخشکی و دریا به این نام 

ی به نام غرق زو مانند چی «دارندگرفته و نگه می»کربن را  ،احلوهای نمکی امتداد سحرا و باتالقدرختان  ،ییای دریهاعلف
هستند، اما کربن را با سرعت  ارههای سیکوچکتر از جنگل اراگرچه از نظر اندازه بسی ،ی ساحلیهاستمسی ن. ایکنندکربن عمل می

ها بومزیست نکربن جذب شده توسط ای شترسال ادامه دهند. بی هاونیلکار را برای می نای توانندو می کنندی جذب میشتربی اربسی
های بومستحفاظت از زیاین ماجرا، اهمیت کربن موجود در خاک ساحلی اغلب هزاران سال قدمت دارد!  .شودمی رهذخی نزمی ردر زی

 نند،بیمی بها آسیبومزیست نکه ای. هنگامی دهدرا نشان میساحلی 
 راتتغیی ر روندتواند بکه می گرددی کربن به اتمسفر بازمیادمقدار زی

ی احفاظت و احی دین ترتیب،بمؤثر باشد. آب و هوایی و اقلیمی 
حل مناسبی برای کنترل یا جلوگیری از این راه ،های ساحلیستگاهزی

 اتفاق است. 

                                                           
1 Mangrove 
2 Seagrass Meadows 
3 Tidal Wetlands 
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 ترسیبکه  درون خوددر سازی آن و ذخیره  زمیندی اکسید از جّو جذب کربنساحلی کربن آبی در  بومزیستتوانایی بی نظیر 
 توجه دانشمندان بوده است. ، همواره مورد شودامیده مین 4کربن

وشی کرد، با چشم پ های خشکیبومی زیستهاهای کربن سبز شامل درختان و جنگلمهم سیستم توان از نقشدرحالیکه نمی
ها نقش مهمی در ترسیب دانشمندان، جنگل باوربه  های کربن آبی است.بومزیستها کمتر از سازی کربن آنحال، قدرت ذخیرهاین 

کربن سال است و مجددا،  100ها در ذخیره کربن بستگی به طول عمر درختان دارد که حدود کنند، اما توانایی آنکربن ایفا می
)حتی تا  ترکربن به مدت طوالنی کردن های کربن آبی قادر به ذخیرهبوم؛ در حالیکه زیستدبازمی گرد  زمیندی اکسید به جّو

با  های ارزشمندبوماین زیستبه  نسبت ایبا این حال، توجه ویژه هستند. تر(برابر سریع 40)تا  هاتر از جنگلسریع هزاران سال( و
های بومزیست، حدود نیمی از های انسانیها و دخالتدلیل فعالیتکه به شده است تخمین زدهنقش مهمی که دارند، وجود ندارد. 

از ابتدای قرن بیست و یکم، مراتع علف دریایی هر ساله به میزان یک درصد کاهش برای نمونه، اند. کربن آبی جهان ناپدید شده
  اند.یافته

  :دارند کربن یسازرهیذخدر کنار نقش مهمی که در  یکربن آبهای بومزیست

 کنندیدرآمد فراهم م کسب وزایی برای اقتصاد جامعه محلی، اشتغال.  

 بخشندیآب را بهبود م تیفیک. 

 کنندیم تیسالم حما یریگیاز ماه.  

  ؛ درختان حراکندیعمل م یعیانع طبمیک  شکلحرا به  برای نمونه، گونه ؛سازندپذیر میامکانحفاظت از ساحل را 
 یناش یجوامع ساحل یبرا لیخطر سبدین ترتیب، دهند تا یامواج را کاهش م یکنند و انرژیم تیثبرا ت یخطوط ساحل

را  یرسوبات معلق اشاره کرد که ییایدر یعلفزارها توان بهیا می را کاهش دهند ایسطح در شیطوفان و افزا شیاز افزا
 یهاشود. تاالبیم شیآب و کاهش فرسا تیفینور، بهبود ک فیتضع شیاندازند که باعث افزایخود به دام م شهیدر ر
به حفظ  که این عمل کنندیمواد معلق( را جذب م ،یمواد مغذ ن،ی)به عنوان مثال، فلزات سنگ هاندهیآال نیز یساحل

 . کنندیکمک م 5ونیکاسیاز اتروف یریآب و جلوگ تیفیک
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 بندیتحلیل و جمع

زم ناشی از این افزایش، ال آن و ایجاد گرمایش جهانی مقدار سابقه، افزایش بی اکسیدبا توجه به اثرات بسیار زیاد کربن دی 
باید در گرفته شود. کمک زمین  کربن دی اکسید در جّو سازی مقدارو متعادل برای کاهش و ترکیبی های مختلفاست از روش

گستره جغرافیایی کوچک و محدود و دور نیست؛ نظر گرفت که ماجرای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، وقوع یک رویداد در یک 
 بلکه اتفاقی است که ابعاد جهانی دارد. 

با جذب کربن دی اکسید برای مدت زیادی ، است که بی آکربن های بومزیست، حفاظت، تقویت و توسعه هایکی از این روش
  : . این حفاظت نیازمندشوندباعث کاهش آن می

o  حاشیه خلیج فارس و در یای عمان(،کشورهای منطقه های دولتهماهنگی بین( 

o پژوهشی، -های تحقیقاتی و علمی توسط مراکز علمیانجام پروژه 

o یافته نهادهای فعال غیردولتی،مشارکت سازمان 

o هاهای عمومی توسط رسانهارائه آموزش، 

o  است.همیاری و مشارکت جوامع محلی )مردم( و  
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3- Climate.gov: www.climate.gov/media/12990 

4- Climate NASA: climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ 4- Climate.gov 

5- Natural History Museum: www.nhm.ac.uk/discover/quick-questions/how-does-

carbon-dioxide-increase-global-temperature.html 

6- National Ocean Service: oceanservice.noaa.gov/facts/bluecarbon.html  

7-Reef Resilience Network: reefresilience.org/management-strategies/blue-

carbon/blue-carbon-introduction/blue-carbon-benefits/ 

8-United Nations; Climate Action: www.un.org/en/climatechange/science/key-

findings#temperature-rise 
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