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  شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
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  چكيده

د اي در گرمايش جهاني دارد و از سوي ديگر منابع عمده تولي  سهم عمدهCO2١اي  در ميان گازهاي گلخانه
هاي كنترل اين  اين موضوع اهميت توجه بيشتر به روش.  نيز منشاء غير طبيعي و انسان ساخت داردCO2جهاني 

پتروشيمي بندر امام بر اساس اهداف استراتژيك خود از طريق اجراي يك برنامه چند ساله . كند گاز را نمايان مي
اي از گاز  هر نموده است تا از اين طريق بخش عمدهتعداد زيادي نهال حرا در خوريات منطقه ماهشاقدام به كاشت 

پتروشيمي . اي بكاهد وليدي توسط صنايع منطقه را جذب نموده و از آثار مخرب گازهاي گلخانهدي اكسيد كربن ت
 نتايج اين طرح نشان.  اصله نهال حرا را كشت نموده است ۶۷۹۰۵۱۵بندر امام طي يك دوره ده ساله بيش از 

    . شوند دي اكسيد كربن  جذب و تثبيت مي تن گاز ۴۴۰۳۳عا ساالنه بيش از دهد كه مجمو مي

  دي اكسيد كربن، حرا ، پتروشيمي بندر امام، خوريات: كلمات كليدي 
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  مقدمه

توازن انرژي زمين  اي گلخانه  گازهاي انسانها با مصرف انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي و توليد بيش از حد
افزايش ميزان تقاضا و مصرف انرژي در چند دهه آينده، تغيير كاربري زمين،  ادامه روند. زنند را بهم مي
را در جو زمين  اي گلخانه پديده فعاليتهاي كشاورزي و دامداري و افزايش ضايعات جامد و مايع گسترش

 درجه ۵/۳ تا ۱، دماي كره زمين از ۲۱۰۰كنند كه تا سال  بيني مي پيش مدلهاي جوي. تشديد خواهد كرد
شكل .  سال گذشته خواهدبود۱۰۰۰۰خواهديافت كه اين مقدار بيش از تغييرات دمايي  سانتيگراد افزايش

اي، توليد  گلخانه انتشار روز افزون گازهاي  .دهد ا در دو قرن اخير نشان ميروند تغييرات دمايي زمين ر )۱(
ضريب انعكاس زمين و آلودگي حرارتي، عوامل مختلفي هستند كه بر  ، تغيير در) ها آئروسل(ها  هواويزه

 ر بيشتر واي بسيا  گلخانه گذارند و در اين بين تاثير و اهميت گازهاي هوا تاثير مي سرعت پديده تغيير آب و

   .تراست شده شناخته 

 
 ۱۹۸۰ تا۱۸۶۰تغييرات دماي زمين در محدوده سالهاي   روند-۱شكل 
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منابع عمده اي در گرمايش جهاني دارد و از سوي ديگر  هم عمده سCO2٢اي  در ميان گازهاي گلخانه
بيشتر به اين موضوع اهميت توجه . ان ساخت داردنيز منشاء غير طبيعي و انس CO2توليد جهاني 

   .كند هاي كنترل اين گاز را نمايان مي روش

  

  اي در اتمسفر زمين بر حسب درصد سهم گازهاي گلخانه

  

   .دهد مي اي، منابع انتشار و طول عمر آنها را در جو زمين نشان گلخانه جدول زير گازهاي 

  

  اي گلخانه  خالصه مشخصات گازهاي-۱جدول 

  گازهاي  منابع

  طبيعي  غير طبيعي  اي گلخانه

طول عمر   اچاهكه

در جو 

  زمين

اكسيدكربن دي

CO2  
 سوزاندن سوختهاي فسيلي، جنگل زدايي،

  تخمير هوازي ضايعات جامد و مايع

  سال ۵۰   جنگلها-اقيانوسها  ---

 متان

CH4  
 فضوالت حيواني، شاليزارهاي برنج و

سوزاندن سوختهاي فسيلي، تخمير 

   و مايعهوازي ضايعات جامد بی

جذب توسط باكتريهاي موجود در   مرداب و اقيانوسها

انجام واكنشهاي شيميايي  خاك و

  در جو

  سال ۱۰

 اكسيد نيترو

N2O  
شيميايي،  خاكهاي تقويت شده با كودهاي

سوختن زيست توده و احتراق سوختهاي 

  فسيلي

فرآيندهاي ميكروبي در خاك 

اقيانوسها و خاكهاي  و آب

  طبيعي

 سيله خاك و واكنشهايجذب بو

  فتوشيميايي در استراتوسفر
۱۴۰ - ۱۹۰ 

  سال

 ازن

O3  
واكنشهاي پيچيده   ---

  فتوشيميائي در جو
 واكنش با راديكالهاي آزاد در جو و

  واكنشهاي پيچيده فتوشيميايي
چند ساعت 

  تا
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.  و ايجاد فضاي سبز است درختكاريCO2ها براي كنترل  ، پايدارترين و مفيدترين روشترين  يكي از ارزان
   .اند  شناخته شدهCO2گياهان به عنوان چاهكهاي طبيعي جذب و نگهداري 

با اتخاذ يك برنامه استراتژيك بلند مدت در جهت احداث و با توجه به موارد ذكر شده پتروشيمي بندر امام 
ايجاد جام شده در اين زمينه ترين اقدامات ان يكي از مهمترين و موثر. اقدام نموده استتوسعه فضاهاي سبز 

 و همچنين ايجاد و منطقه ماهشهردر خوريات  ، Avicenna marina3   ، گونههاي حرا  جنگل
 بوده است كه به عنوان يك پديده كم نظير طبيعي نقش موثري در كنترل و كاهش گسترش فضاي سبز

CO2توليدي از صنايع موجود در منطقه داشته است .  

ج فارس و ينواحی ساحلی خل ران جنگل های مانگرو هستند کهياهی ايره های جالب گکی از جوامع و چهي
ن خورها در ير بيو جزا گستره جذر ومد،مصب ها ران دريجنگل های مانگرو ا. ای عمان قرار گرفته انديدر

ده می شوند يوسته ديا پيکوچک و بزرگ گسسته  اند که به صورت جوامع ده شدهيطول سواحل کش
د پراکنش يای جنوب غربی به شمار می آيجنگل ها در آس ن حد پراکنشيران آخريی مانگرو اجنگلها.

ج گواتر شروع می شود و با حرکت به يران ،در خليای عمان در ايبخش در نيران از شرقی تريجنگل ها در ا
 بد ايان می يبند در استان بوشهر پايشگاه نايای در روياد شدن عرض جغرافيز ج فارس ويغرب خل

جنگل ها نه به خشکی تعلق  نيستم ها ی جنگلی تفاوت اساسی دارند اير اکوسيجنگل های مانگرو با سا
کدست هستند که يران ،جنگل های يمانگرو ا جنگل های.ن آب و خشکی انديا بلکه مشترک بيدارند نه به در

ز يدر جاسک گونه چندل نران در خور بنيسواحل جنوبی ا ل شده اند در بخش کوچکی ارياز گونه حرا تشک
ن يبزرگتر. ج فارس واقع شده انديجنگل ها در نواحی مرکزی خل بخش عمده.ده میشوديدر وسعت کم د

ر واقع شده اند که با مسافتی حدود ده هزار هکتار يره قشم و محدوده خميجز جامعه متحد جنگلی در
ران يا ن اراضی جنگلی مانگروي مرغوب ترن ويع تريمه متراکم،کم تراکم و پراکنده وسيمترکم،ن یيجنگل ها

  .]۱[ده می شونديها د ه رود خانهين جنگل ها به طور عام ساحلی هستند و در حاشيا.را تشکبل می دهند 
مانگروها گروهي از درختان و درختچه هاي اسكلروفيل پهن برگ هميشه سبز هستند كه در باتالقها و در 

زر و مدي  ، در نواحي استوايي وزير استوايي و در مصب رودخانه ها امتداد كرانه هاي ساحلي در منطقه ج
اين . ]۲[ درجه جنوبي رويش دارند۲۵ درجه شمالي و ۲۵بين عرضهاي ) محل برخورد آب شور و شيرين(

در زمان . گياهان در منطقه جزر و مدي واقع هستند جايي كه خاك، رسوبي، ريز دانه ، غرقاب و شور است
ين درختان از سطح آب فراتر قرار مي گيرد اما در زمان جزر تقزيبا تمام قسمتها بيرون از آب مد تنها تاج ا
 گونه گياهي به عنوان گياهان مانگرو شناخته شده اند كه تنها تعدادي از آنها از ۱۱۰حدود . مي باشند

حرا، ( Avicenna marinaاز گونه هاي مهم مي توان به . مانگروهاي حقيقي به شمار مي آيند
. ]۳[اشاره كرد) چندل يا مانگروي قرمز (Rhizophora mangle4  و) مانگروي سفيد يا خاكستري

 درصد رويشهاي ساحلي را در مناطق استوايي و زير استوايي جهان تشكيل مي دهند و ۷۵مانگروها حدود 
                                                 

  مانگروي سفيد يا خاكستري 3

  مانگروي قرمز يا چندل 4
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و در نيمكره شرقي به مراتب تنوع گونه اي در گياهان مانگر. در آسيا، آفريقا، آمريكا و استراليا رويش دارند
بيشتر از نيمكره غربي است به گونه اي كه بزگترين جنگلهاي مانگرو جهان دربنگالدش و هند واقع 

 . ]۴[هستند

  : CO2  احداث و گسترش فضاي سبز در كاهش ميزان اهميت

هان را ان گيهاي اساسي در ساختما كربوهيدراتدر حين فرآيند فتوسنتز  CO2با استفاده از گاز گياهان 
اثر در حدود نيمي از . كنند به عنوان يك محصول جانبي به اتمسفر رها مي و اكسيژن را توليد كرده

 يا   Carbon Sink5يك  گياهان به عنوان باشد ، بنابراين  ميCO2اي به دليل وجود  گلخانه
گياهان عالوه بر . دارند عمل كرده و كربن را به شكل سلولز در شاخه و برگ خود نگه ميفروكشنده كربن 

و مصرف انرژي  درصدي نياز به تهويه هوا ۳۰و كاهش دماي محيط باعث كاهش اين به وسيله سايه خود 
ذخيره كربن در چوب و اثر كاهش دمايي باعث  ، CO2اين تركيب سه جانبه كاهش ميزان . ]۵[شوند مي

 يك درخت بزرگ كه .اي مطرح باشد رات گلخانهشده تا نقش گياهان به عنوان يك ابزار موثر در مبارزه با اث
هاي فسيلي موثر است كه معادل  به ميزاني در كاهش مصرف سوختمنزل شما را با سايه خود بپوشاند 

  .]۶[ توسط پانزده درخت جنگلي استCO2ميزان جذب 

كه   شده استها ذخيره هاي اطراف شهر در ايالت متحده و در جنگل ميليون تن از كربن جهاني ۸۰۰تقريبا 
  .]۷[ بيليون دالر هزينه براي كنترل اين ميزان كربن است۲۲معادل 

  .بوده و هست اضافي از اتمسفر CO2حذف  هاي راهترين  ترين و موثر كاشت درخت يكي از ارزان

ذب كرده و اكسيژن مورد نياز و كافي براي   گاز دي اكسيد كربن را جkg/y 24تواند تا  يك درخت بالغ مي
  .وجود زنده را تامين كنددو م

 6.5يك درخت سالم در سال حدود . كند  در سال توليد ميCO2 گاز ton 2.3هر فرد در حدود 
kg/y 2.6 و يا به عبارت ديگر كند  را ذخيره ميكربن ton /acre .y  . يكacre6 در طول  درخت

  . ]۸[كند  مايل يك خودرو را جذب مي۲۶۰۰۰راندن  توليد شده در اثر CO2 معادل  CO2يك سال، 

  

  

                                                 
  چاهك جذب كربن 5

   هكتار۴٠۴/٠مساحت معادل  6
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  :شرح عمليات انجام شده 

از  ، در جهت ايجاد و گسترش فضاي سبز ، پتروشيمي بندر امام بر اساس يك برنامه استراتژيك بلند مدت
  . تا كنون هر ساله اقدام به كاشت تعداد زيادي نهال حرا نموده است۱۳۷۸سال 

  تعداد نهال  سال کاشت

1378  40000  

1379  500000  

1380  500000  

1381  500000  

1382  520000  

1383  1000000  

1384  1300000  

1385  1000000  

1386  610500  

1387  820015  

  6790515  جمع

  

 هكتار در خوريات منطقه ماهشهر كاشته ۱۰۰۰ اصله نهال حرا در وسعتي برابر ۶۷۹۰۵۱۵مجموعا تا كنون 
 و به باروري و  ها در مناطق مناسب كشت شده و به مرور زمان با محيط سازگار شده اين نهال. شده است

در به دليل نياز به شرايط خاص اكولوژيكي براي كشت و رشد گياه حرا ،  در ابتدا .اند مرحله زايش رسيده
اصلي آنها از رويشگاه  اصله ، ۴۰۰۰۰، در حدود  نهال حرا ، تعدادي عملياتي –پيشنهاد پژوهشي قالب يك 

ها به خوبي با شرايط  برخالف انتظار ، نهال. در منطقه قشم به منطقه ماهشهر انتقال داده و كشت شد
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با توجه به نتيجه حاصل . محيطي خوريات منطقه ماهشهر تطابق يافته و رشد خوبي را از خود نشان دادند
. ده برابر سال قبل ، كاشته شودهاي بيشتري ، بيش از   تصميم گرفته شد در سال بعد تعداد نهالشده

نتيجه بدست آمده چنان شگفت و .  اصله نهال حرا كشت شد۵۰۰۰۰۰بنابراين در سه سال متوالي هر سال 
در حال  .مسرور كننده بود كه به عنوان يك برنامه استراتژيك در پتروشيمي بندر امام جايگاه خاصي يافت

اروري كامل رسيده و در برخي نقاط ارتفاعي بيش از سه هاي اول به ب هاي كشت شده در سال حاضر نهال
   .متر دارند

هاي حرا ، مجتمع پتروشيمي بندر امام ، با احداث و توسعه فضاي سبز داخل مجتمع  عالوه بر احداث جنگل
اي كمك  نيز بخش ديگري از گاز دي اكسيد كربن را جذب نموده و به كاهش اثرات مخرب اين گاز گلخانه

شود كه از چند گونه درخت   هكتار را شامل مي۲۶ فضاي سبز داخل مجتمع مساحتي برابر .كرده است
  . شود مناسب با آب و هواي منطقه تشكيل مي

  

  : جذب شده توسط جنگل مانگرو در منطقه ماهشهر CO2محاسبه ميزان 

  مورد استفادههاي حرا از يك متد استاندارد ميزان دي اكسيد كربن جذب شده توسط نهالبراي محاسبه 
 Method For Calculation CO2 Sequestration by Trees(7 الت متحده آمريكااتوسط دپارتمان انرژي اي

نوع درخت ، گيرند كه عبارتند از  پارامترهاي مختلفي در محاسبات مورد نظر قرار مي. استفاده شده است )
بات و پارامترهاي ياد شده در زير آورده هاي جداول محاس نمونه. سالمت فاكتور ونرخ رشد ، سن درخت 

  .شده است

  

  

                                                 
 حاسبه ميزان جذب دي اكسيد كربن توسط درختانروش م 7
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سخت بودن  جذب شده ابتدا بايستي نوع بافت گياه را از لحاظ CO2براي محاسبه ميزان 
٨)HARDWOOD (٩اي بودن  و يا چوب پنبه)Conifer (  گياهان چوبي مشخص نمود كه گياه حرا در رديف

توان  نميه كاشت حرا در چند سال متوالي و به تعداد متفاوتي بوده است با توجه به اينك. گيرد سخت قرار مي
سپس با . ها سن مشخصي منظور گرديد ها را يكسان دانست بنابراين براي هر دسته از نهال سن همه نهال

                                                 
  چوبي سخت 8

  اي چوب پنبه 9
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بقاء ، استاندارد پارامترهاي ديگر مانند فاكتور استفاده از جداول مخصوص ، كه نمونه آنها در باال آورده شده ، 
استفاده از جداول ميزان ساليانه نرخ ذخيره سازي با .  محاسبه گرديدهاي استاندارد سالم تعداد درختچهو 

هاي استاندارد سالم ضرب شد تا ميزان كربن  كربن توسط هر درخت محاسبه گرديد و در تعداد درخت
 بر اساس دستورالعمل ، ضرب ، " 3.67" اين ميزان كربن بدست آمده در فاكتور . ذخيره شده بدست آيد

  .گرديد تا ميزان معادل دي اكسيد كربن جذب شده در سال بدست آيد

 هكتار فضاي سبز نيز در مجتمع احداث گرديده كه ميزان ۲۶ هكتار سطح زير كشت حرا ، ۱۰۰۰عالوه بر 
ه توسط جذب دي اكسيد كربن توسط اين فضاي سبز نيز محاسبه و به ميزان دي اكسيد جذب شدمتوسط 
فضاي سبز مبناي براي محاسبه ميزان دي اكسيد كربن جذب شده توسط اين   .هاي حرا افزوده شد جنگل

  .هاي غالب و پايدار ، در نظر گرفته شدند محاسبات دو گونه درختي اكاليپتوس و آكاسيا ، به عنوان گونه
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  :شود ه میدر جدول زیر کل محاسبات انجام شده به شکل خالصه دید

 جذب CO2كل   مشخصات گونه
   )lb(شده

كل كربن 
جذب 
  )lb(شده

نرخ ساليانه 
جذب 

)lb/tree 
(  

تعداد 
هاي  درخت
  سالم

فاكتور 
  سالمت

تعداد اوليه 
  ها نهال

سن 
  درخت

نرخ 
  رشد

  نام  نوع

947036 258048 11.2 23040 0.576 40000  10 M H Avicen
na 

Marina 

11024313 300390
0 

10.2 29450
0 

0.589 500000 9       

10069195 274365
0 

9.1 30150
0 

0.603 500000 8       

9230233 251505
0 

8.1 31050
0 

0.621 500000 7       

8658219 235918
8 

7.1 33228
0 

0.639 520000 6       

14730646 401380
0 

6.1 65800
0 

0.658 100000
0 

5       

16820637 458328
0 

5.2 88140
0 

0.675 130000
0 

4       

11141386 303580
0 

4.3 70600
0 

0.706 100000
0 

3       

5771618 157264
8 

3.5 44932
8 

0.736 610500 2       

6484170 176680
4 

2.7 65437
2 

0.798 820015 1       

79738879 
lb=  

43126.114 
tonCO2/y 
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 را  ton CO2/y 907.845 سال در هر سال 5/2با میانگین سنی آکاسیا و اکالیپتوس  هکتار 26  
  .کند جذب می

44033.959  ton 
CO2/Y 

  های حرا و فضای سبز مجتمع  جذب شده سالیانه توسط جنگلCO2مجموع 

  نتيجه گيري 

 هكتار در خوريات ماهشهر عالوه بر به ارمغان آوردن تمام ۱۰۰۰ گياه مانگرو يا حرا در سطح وسيع كشت
اني به كاهش ميزان دي اكسيد كربن توليدي ، حاصل از ، كمك شايمزاياي منحصر به فرد گياه حرا 

 تن 44033.959ساالنه ميزان قابل توجه . هاي صنعتي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر نموده است فعاليت
هاي حرا و فضاي سبز مجتمع پتروشيمي بندر امام جذب و تثبيت  گاز دي اكسيد كربن توسط جنگل

  .شود مي
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CO2 Sequestration                                                  
Mohammad Bagher Bahadori ٭                                                                                 

Bandar imam petrochemical Co.                                                                                   

abahadori68@yahoo.com 

Abstract  

   Carbon dioxide plays a great role in the Global Warming and, on the   other hand, 
huge part of GHGs, Green House Gases, is human made. This leads to necessity of 
establishing more control methods. Bandar Imam Petrochemical Co.  , according to the 
its mission , have been planted Mangrove Forests, in the Mahshahr swamps, due to 
declining global warming effects of CO2. During a period of 10 years, B.I.P.C has been 
planted about 6790515 Mangroves. The results show that about 44033 ton CO2/year has 
been sequestrated. 

Key words: CO2, Mangrove, Bandar Imam Petrochemical Co., swamp 
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