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ارزیابی مقدار ترسیب کربن زیستتوده و خاک در تودههای تحت زغالگیری بلوط ایرانی
(مطالعۀ موردی :منطقۀ بسطام شهرستان الشتر)
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زهرا رستمی ،1فرهاد قاسمی آقباش *2و ایمان پژوهان

 9دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر
 7استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر
(تاریخ دریافت9329/99/3 :؛ تاریخ پذیرش)9329/97/97 :

چکیده
فرایند زغالگیری و سوختن چوب یکی از علل افزایش غلظت کربن در اتمسفر است .این فعالیت با قطع درختان در منطقۀ زغالگیری به
کاهش تراکم درختان میانجامد ک در نتیج قابلیت رویشگاه در ترسیب کربن دچار تغییراتی میشود .با توج ب اهمیت موضوع و وجهود
مشکالت و معضالت ناشی از افزایش کربن اتمسفری ،نقش خاک و زیستتودة جنگلی در ترسیب کربن حائز اهمیت است .ب منظور بررسی
اثر عملیات زغالگیری بر مقدار ترسیب کربن ،چهار کوره در منطقۀ بسطام شهرستان الشتر انتخاب و پنج قطع نمون ب ابعاد  97×97متهر
ب فواصل  97 ،67 ،47 ،77و  977متر در چهار جهت اصهلی ههر کهوره پیهاده شهد .در منطقهۀ شهاهد (خهار از منطقهۀ زغهالگیهری) و
قطع نمون ها زیستتودة روزمینی و زیرزمینی درختان ،ترسیب کربن درختی ،پوشش علفی و خاک اندازهگیری شد .نتهایج نشهان داد که
بیشترین و کمترین مقدار ترسیب کربن خاک ب ترتیب در عمق  7تا  91سانتیمتری خاک توده شاهد ( 7067/779تن در هکتار) و فاصلۀ
 67متری ( 9663/679تن در هکتار) از کوره بود .همچنین بیشترین مقدار ترسیب کربن درختان در منطقۀ شاهد ( 3/191تن در هکتار) و
کمترین آن نیز مربوط ب فاصلۀ  77متری از کوره بود ( 7/996تن در هکتار) .نتایج مربوط ب ترسیب کربن پوشش علفی و الشریزهها نیهز
نشان داد ک بین فواصل مختلف و منطقۀ شاهد اختالف معنیداری وجود نداشت .ب طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از آن اسهت که بها
افزایش فاصل از کورة زغالگیری ،ترسیب کربن خاک و درختی افزایش مییابد بنابراین باید فرایند زغالگیهری در غهرب کشهور کنتهرل و
مدیریت شود.
واژههای کلیدی :اثرهای زغالگیری ،بلوط ایرانی ،کوره ،کربن آلی.

مقدمه
در حال حاضر انتشار گازهای گلخان ای و گرمایش
کرة زمین و پدیدة تغییر اقلیم مهمترین پیامد استفادة
ناکارامد و نادرسهت بشهر از منهابع طبیعهی اسهت که
عواقههب آن متوج ه نسههلهههای کنههونی شههده اسههت و
 نویسندة مسئول

آیندگان را نیز با مشکل مواجه خواههد کهرد .انتشهار
گازهای گلخان ای روندی رو ب رشد ب خود گرفت ک
سههاالن بههر انتشههار و پیامههدهای آن افههزوده مههیشههود
( .)Yousefi, 2016در حههال حاضههر تغییههر اقلههیم بههر
بومسازگانها و تنوع زیستی در مناطق مختلف جههان
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اثر مستقیم و غیرمسهتقیم دارد (.)Wan et al., 2018
این تغییرات میتواند جنب های مختلف رابطهۀ انسهان و
محیط اطراف را تحت تأثیر قرار دهد ،ب نحوی ک تغییر
اقلیم با تغییر شرایط آبوهوایی ،تنوع زیستی ،ترسهیب
کربن و توان احیای جنگل میتواند کیفیت زندگی بشهر
را تغییر دهد ( .)E et al., 2018بنابراین جنگل و تغییهر
اقلههیم ارتبههاطی دوطرفهه دارنههد کهه در شههکلگیههری
پدیدههای اقلیمی کرة زمین و زیستبومههای آن تهأثیر
مهمههی دارد ( .)Cloy & Smith, 2018جنگههلهههای
زاگرس ب لحاظ وسعت ،مسائل محیط زیستی ،حفه
منابع آب و خاک از اهمیت خاصی برخوردارنهد ،ولهی
متأسفان ب دلیل عوامل اقتصهادی و اجتمهاعی و نبهود
مدیریت جامع ،توان تولیدی آنها رو ب کاهش اسهت و
تداوم این روند آینهدة ایهن جنگهلهها را به مخهاطره
انداخت است ( .)Doostkami, 2014در سهالیان اخیهر
عوامل متعددی سهبب تخریهب جنگهلههای زاگهرس
شدهانهد که از مههمتهرین آنهها ،توسهعۀ زغهالگیهری
غیرقانونی در جنگلهای زاگرس است .تولید و استفاده
از سههوختهههای چههوبی هیههزم و زغههال چههوب ،از
فعالیت های مهم اقتصادی در جنگل های زاگرس است
ک ه عامههل انتشههار بیشههتر گازهههای گلخان ه ای اسههت
(.)Kammen & Lew, 2005
فرایند زغال گیهری به طهور معمهول در کهوره ههای
تپ مانند سنتی انجام میگیرد .در این کورهها تک ههایی
از درختان و تن های قطعشده در چندین روز در دمهای
 367تهها  407درجههۀ سههانتیگههراد قههرار مههیگیههرد
( .)Coomes & Miltner, 2016هنگههامی که تولیههد
زغال چوب کامل میشود ،این کورههها رهها مهیشهوند.
این عامل تکرار موزاییکی از شرایط خهاک را در چنهین
مناطقی ایجاد میکند ک ب سهبب آن مقهدار زیهادی از
مههادة معههدنی خههاک در داخههل و اطههراف کههورههههای
زغالگیری ایجاد میشود ( .)Knicker, 2007در نتیجۀ
ایههن فعالیههتههها ،تغییراتههی در ویژگههیهههای فیزیکههی،
شیمیایی و زیستی خهاک و همچنهین پوشهش گیهاهی
اطراف کهورههها ایجهاد مهیشهود ( .)Carrari, 2016در
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بیشتر کشورهای تولیدکنندة زغال چوب ،گهزارشههایی
دربارة نگرانی در زمینۀ جنگلزدایهی و تخریهب جنگهل
وجود دارد ( .)Coomes & Miltner, 2016ازآنجها که
مصرف سوختهای فسیلی و هیزمی ب طهور مسهتقیم
در میههزان تولیههدات گازهههای گلخانهه ای ،بهه ویههژه
دیاکسهههید کهههربن ،اثهههر تعیهههینکننهههدهای دارد
( ،)Ghanbari, 2015تولید زغال چوب از طریق تولیهد
و انتشار گازهای گلخان ای بر گرمتر شدن کهرة زمهین
تأثیر میگذارد (.)IPCC, 2007
هرگون مدیریت نامناسب و تغییر کهاربری موجهب
کاهش کیفیت و افزایش تغییرپذیری متغیرهای خاک
مهههیشهههود .در همهههین زمینههه نتهههایج پهههژوهش
) Rasouli-Sadaghiani et al. (2016نشهان داد که
بسیاری از ویژگهی ههای فیزیکهی ،شهیمیایی و زیسهتی
خاک در اثر تغییر کاربری تغییر کردند .همچنین تغییهر
کاربری جنگل ب دیگر کاربریها ب دلیل کاهش ورودی
کربن آلی ب خهاک ممکهن اسهت در درازمهدت سهبب
کاهش کیفیت خاک و کاهش مادة آلی آن شود .ب طور
معمول جنگل های طبیعی در مقایسه بها جنگهل ههای
تحت مدیریت مقهدار کهربن بیشهتری در خهود هخیهره
میکنند ،ب طهوری که ) Pato et al. (2017aگهزارش
دادند ک مقهدار هخیهرة کهربن در زیتهودة گیهاهی و
خههاک در چهههار کههاربری مختلههف (بکههر ،حفهها تی،
بهره برداری و باغی) اختالف معنیداری با هم داشت و
بیشترین آن در کاربری جنگل های بکر مشهاهده شهد
( 719/91تن در هکتار) .اما در صورت نبود اختالل در
جنگلهای تحت مدیریت این رونهد بها گذشهت زمهان
میتواند معکوس باشد ( .)Alizadeh, 2013همچنهین
مطالعات ) Zhang et al. (2015نشان داد ک مهدیریت
صحیح سهبب بهبهود هخیهرة کهربن و کیفیهت خهاک
می شود و در بین کاربری ههای بررسهیشهده شهاخ
مدیریت جنگل و مرتع به طهور معنهیداری بیشهتر از
دیگر کاربریها متأثر از مدیریت بوده است.
با توج ب گسترة شایان توجه جنگهلههای غهرب
کشور ک سطحی معادل پنج میلیون هکتار را به خهود
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اختصاص میدهد ،نقش این بومسازگانههای طبیعهی و
ارزشهمند کشههور در مقابله بهها تغییههرات اقلیمههی اخیههر
آشکارتر میشود .این جنگلها در حال حاضهر عهالوهبهر
آشفتگیهای طبیعی ،نظیر بیماری زغهالی و گردوغبهار،
دچار تخریب انسهانی نظیهر چهرای دام ،قطهع درختهان
ب منظور تأمین سوخت و تهی زغال و غیره نیز هستند.
بنابراین با توجه به اینکه بهروز هرگونه آشهفتگی در
بومسازگانهای جنگلی ،اعم از طبیعی و انسهانی ،سهبب
ایجاد تغییراتی در سهاختار تهوده ههای جنگلهی (ماننهد
کاهش تراکم توده) میشود .از اینرو بررسهی آثهار ایهن
تخریههب در مقههدار ترسههیب کههربن خههاک و درختههان از
اهمیت زیادی برخوردار اسهت .بها در نظهر گهرفتن ایهن
مهم ،تحقیق حاضر درصدد دستیابی ب مقهدار ترسهیب
کربن درختی و خاک در تودهههای تحهت زغهالگیهری
است تا ترسیب کربن و روند کاهشی یا افزایشهی آن بها
توج ب فاصل از کوره مشخ شود .در تحقیق حاضهر
فرض شد ک با فاصل از کورهها ،مقهدار ترسهیب کهربن
خاک ،پوشش علفی و الشریزهها افزایش مییابد.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این تحقیق در جنگل ههای بلهوط منطقهۀ چشهم
صالح بسطام در  77کیلومتری شهرستان الشتر انجهام
گرفت .براساس اطالعات فیزیوگرافی منطقهۀ بررسهی،
متوسط ارتفاع از سطح دریا  9117متر ،شیب متوسط
 31درصد و جهت عمومی نیز شهرقی اسهت .براسهاس
اطالعات اقلیمی ایسهتگاه سهینوپتیا الشهتر متوسهط
بارش سالیان منطق  447میلی متر و متوسهط دمهای
سالیان  97/9درجۀ سانتی گراد اسهت .بافهت خهاک از
لومی شنی تا شهنی لهومی متغیهر اسهت .بهیش از 21
درصد گون ههای جنگلهی ایهن منطقه را گونهۀ بلهوط
ایرانههی ( )Quercus brantii Lindl.ب ه شههکلهههای
رویشی شاخ زاد و شاخ زاد-دان زاد تشکیل مهیدههد.
دیگههر گون ه هههای درختههی ایههن منطق ه شههامل بن ه
( ،)Pistacia muticaکرکههف (،)Acer platanoides
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کهههههیکم ( )Acer monspesulanumو بادامههه ها
( )Amygdalus scopariaاسههت ( Rostami et al.,
.)2019
شیوۀ اجرای پژوهش

ب منظور بررسی تأثیر کهوره ههای زغهالگیهری بهر
مقدار ترسیب کربن خاک و پوشش گیاهی چهار کوره
انتخاب شد .در چهار جهت اصلی کهورههها بها فواصهل
مشخ ( 977 ،97 ،67 ،47 ،77متر) پنج قطع نمون
با ابعاد  97×97متر پیاده شدند .منطقۀ شهاهد نیهز در
خار از منطقۀ زغالگیری انتخاب شد .در این تحقیق
سعی شد ک هر دو منطقه از نظهر شهرایط محیطهی
یکسان باشهد .زیهرا برخهی محققهان معتقدنهد تفهاوت
ویژگیههای محیطهی تهودههها ،به نتهایج متفهاوتی از
هخیرة کربن مهیانجامهد ( .)Jafari et al., 2017ابعهاد
قطع نمون ها در منطقۀ شاهد نیز  97×97متر انتخاب
شد .برای اندازهگیهری مقهدار ترسهیب کهربن پوشهش
علفههی و الشههریزهههها در مرکههز قطعهه نمونهه یهها
ریزقطع نمون با ابعهاد  9×9متهر در نظهر گرفته شهد
( .)Naghipour Borj et al., 2012پوششهای علفی و
الشریزه های موجود در میکروپالت ،در داخل پاکتهای
پالستیکی قهرار داده شهده و بهرای انجهام آزمهایش به
آزمایشگاه منتقل شدند .بهرای ارزیهابی مقهدار ترسهیب
کههربن خههاک در چهههار گوشهه و مرکههز قطعهه نمونهه
پروفیل های خاک در تابستان  9329در دو عمهق  7تها
 91و  91تا  37سانتیمتری حفر و در نهایت ب تفکیها
هر عمق ،نمونۀ ترکیبی در حدود یا کیلوگرم برداشت
شد .نمون های خاکی در هوای آزاد خشا شده و په
از خرد کردن کلوخه هها ،ریشه هها ،سهن هها و دیگهر
ناخالصی ها از الا  7میلیمتهری (مهش )77عبهور داده
شدند ( .)Varamesh et al., 2011در آزمایشگاه برخی
از خصوصهیات فیزیکهی خهاک شهامل جهرم مخصهوص
اهری ب روش کلوخ در پارافین جامد برحسهب گهرم
بر سانتیمتر مکعب ( )Rossi et al., 2006و مادة آلهی
خاک ب روش احتراق خشا در کوره اندازهگیری شهد

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال دوازدهم ،شمارة  ،7تابستان  ،9322صفحۀ  969تا 904

( .)Heiri et al., 2001در نهایت  19درصد از مادة آلی
خههاک بهه عنههوان کههربن آلههی خههاک محاسههب شههد
( .)Froozeh et al., 2008مقدار کربن آلی خاک برحسب
کیلوگرم بر هکتهار تعیهین ( )Lemma et al., 2006و به
تن در هکتار طبق رابطۀ  9تبدیل شد:
رابطۀ 9

Cs = 10000 × % OC × Bd × E

 = Csکربن آلهی ( =%OC ،)Kg/haدرصهد کهربن
آلی = Bd ،جرم مخصوص اهری خهاک (E ،)gr/cm3
= عمق نمون برداری (.)cm
مقهدار کههربن موجهود در درختههان سهرپا براسههاس
رابط های  7و  3محاسب شد (.)Subedi et al., 2010
رابطۀ 7

)AGTB=0/112×(ρD2H

رابطۀ 3

CAGTB= AGTB× 0.4

الشریزهها در ابتدا وزن نمون های تازه میهدانی ،شهامل
برگهای افتاده ،علفها و گیاهان در منطق اندازهگیهری
و ب آزمایشگاه منتقل شد سپ در محهیط آزمایشهگاه
ب مدت  97ساعت نمون ها در فضای آزاد خشها و وزن
آنها اندازهگیری شد .در نهایت نمونه هها در آزمایشهگاه
ب مدت  49ساعت در دمهای  61درجهۀ سهانتیگهراد در
داخل آون قرار داده شدند .سپ نمون ها خهار و وزن
آنها اندازهگیری شهد (وزن خشها) .کهربن موجهود در
پوشش علفی و الشریزهها با استفاده از رابط های  6و 0
محاسب شد (.)Subedi et al., 2010
رابطۀ 6
×

رابطۀ 0

 = AGTBزیستتودة روزمینی درختان= ρ ،
چگالی ویژة چوب ( = D ،)g/cm3قطر درخت (= ،)cm
 Hارتفاع درخت ( = CAGTB ،)mمقدار کربن موجود
در درختان سرپا.
شایان هکر است ک در تحقیق حاضر در پای ههای
شاخ زاد برای اینک وزن قطری جستگهروه مشهخ
شود ،بها اسهتفاده از متغیهر قطهر در ارتفهاع نهیم متهر
جستها ،متغیر جدیدی ب نام قطر در ارتفاع نیم متهر
جستگروه (ریشۀ مجموع مجذور قطر در ارتفهاع نهیم
متر تمام جست های ههر جسهتگهروه) محاسهب شهد
(.)Pourhashemi et al., 2015
کربن موجود در اندام زیرزمینی ( )BBنیز از طریق
رابط های  4و  1ب دست آمد (.)Subedi et al., 2010
رابطۀ 4

BB=AGTB×20%

رابطۀ 1

CBB=BB×47%

 = CBBکربن زیستتودة زیرزمینی (ریش ها)
بههرای تعیههین ترسههیب کههربن پوشههش علفههی و
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× LHG = Wfield

CLHG =LHG×47%

 = LHGزیتودة الشهریزههها ،علهفهها و گیاههان
خشا ( = Wfield ،)t/haوزن نمون های تازة میهدانی
شهامل الشهریزههها ،علهفهها و گیاههان خشها (،)g
 = Wsubsample-dryوزن خشاشده در آون شهامل
الشریزهها ،علفها و گیاهان انتقالیافت ب آزمایشهگاه
( = Wsubsample-Wet ،)gوزن تر الشریزهها ،علفها
و گیاهان انتقالیافت ب آزمایشهگاه ( = CLHG ،)gکهربن
پوشش علفی و الشریزهها.
در نهایت کربن هخیره شده در حجم سرپا ،ریش و
پوشش علفی براساس رابط های مربوط محاسب شد و
با کربن خاک جمع و ب عنوان ترسهیب کهربن کهل در
نظر گرفت شد.
روش تحلیل

ابتههدا نرمههال بههودن دادهههها بهها اسههتفاده از آزمههون
کولموگراف  -اسمیرنوف بررسی شد ک نتایج حاکی از
نرمال بودن دادهها بود .سپ همگن بودن دادههها بها
استفاده از آزمون لون تأیید شهد .بهرای مقایسه ههای
کلی از تجزیۀ واریان یکطرفه ( )ANOVAاسهتفاده
شد و مقایسۀ گروهها نیز با اسهتفاده از آزمهون دانکهن
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انجام گرفت .از آزمهون تجزیه به مؤلفه ههای اصهلی
( )PCAبههرای بررسههی حههد تغییرپههذیری متغیرهههای
خههاکی در فواصههل مختلههف از نههرمافههزار PC-ORD
استفاده شد .همهۀ آزمهونههای آمهاری بها اسهتفاده از
نرمافزار  SPSS 16صورت گرفت و ترسیم نمودارها نیز
با نرمافزار اکسل انجام پذیرفت.
نتایج
زیستتودۀ روزمینی درختان

نتایج نشان داد ک زیستتودة روزمینی در منطقهۀ
شاهد بیشترین مقدار ( 9/02تن در هکتار) و در فاصلۀ
 77متری کوره کمترین مقدار ( 1/72تن در هکتار) را

داشت (شکل .)9
ترسیب کربن خاک

مقههدار ترسههیب کههربن خههاک در عمههق  7تهها 91
سانتیمتر و در فواصهل  977 ،97 ،67 ،47 ،77متهر و
منطقههۀ شههاهد بهه ترتیههب برابههر بهها ،7679/729
 7374/706 ،9217/793 ،9663/679 ،9290/220و
 7067/779تن در هکتار بود .بهدین ترتیهب مشهاهده
میشود ک در این عمق بیشترین ترسیب کربن خهاک
ب ترتیب در منطقۀ شاهد و فاصهلۀ  77متهری (بهدون
اختالف معنیدار) و کمترین ترسیب در فاصل  67متر
از کورهها بود (شکل .)7

شکل  -9زیستتودة روزمینی درختی در فواصل مختلف از کورهها و منطقۀ شاهد ()F=7/396

شکل  -7ترسیب کربن خاک (عمق  91-7سانتیمتر) در فواصل مختلف از کورهها و منطقۀ شاهد ()F=2/344
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ترسیب کهربن در عمهق  91تها  37سهانتیمتهری
خاک در فواصل  67و  97متهر کمتهرین و در منطقهۀ
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شاهد و دیگر فواصهل نیهز بیشهترین مقهدار را داشهت
(شکل .)3

شکل  -3ترسیب کربن خاک (عمق  37-91سانتیمتر) در فواصل مختلف از کورهها و منطقۀ شاهد ()F=7/947

تجزیه به مؤلفۀ اصلی ( )PCAدر ارتباط با فواصل
مختلف از کوره و مشخصههای خاک

نتایج حاصل از تجزی ب مؤلف اصلی در ارتباط بها
مشخص های خاک در فواصهل مختلهف کهوره و تهودة
شاهد در عمق  7تها  91سهانتیمتهری نشهان داد که
مؤلف های اصهلی اول ،دوم و سهوم در مجمهوع 62/02
درصد از تغییرات واریهان کهل را توجیه مهیکننهد،
ب طوری ک سهم فاکتور اول  33/33درصد و سهم دو

فاکتور بعدی ب ترتیهب  77/61و  91/02درصهد بهوده
اسههت .در ارتبههاط بهها فههاکتور اول ،صههفات شههن و رس
بیشههترین سهههم را در بههین واریههان ههها دارا هسههتند.
صفات هدایت الکتریکی و جرم مخصوص اهری نیهز
بیشترین همبستگی را با فاکتور دوم دارند .در فهاکتور
سوم نیز مشخصۀ کربن آلی با اختالف زیهاد بیشهترین
سهم را در بین واریان ها دارد (جدول .)9

جدول  -9تجزی ب مؤلف های اصلی صفات اندازهگیریشدة خاک در فواصل مختلف از کوره و منطقۀ شاهد (عمق  7-91سانتیمتر)
صفات اندازهگیری شده

فاکتور 9

فاکتور 7

فاکتور 3

کربن آلی
اسیدیت
هدایت الکتریکی
جرم مخصوص اهری
رس
سیلت
شن

7/794
7/169
-7/746
-7/763
7/073
7/627
-7/244

7/71
-7/317
7/062
7/077
7/302
-7/792
-7/739

7/276
7/997
7/317
-7/777
-7/969
7/790
7/999

مقادیر ویژه

7/33

9/44

9/97

توجیهی

33/33

77/61

91/02

تجمعی ()%

33/33

13/22

62/02

واریان
واریان
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همچنههین نتههایج حاصههل از مؤلف ه هههای اصههلی در
ارتباط با عمق  91تا  37سهانتیمتهری نشهان داد که
مؤلفۀ اول  39/72درصد واریان ها را توجی میکنهد،
درحالی ک محورهای بعدی ب ترتیب  77/67و 96/90
درصد در ایجاد واریان ها دخیل بودهانهد .همهانطهور

کهه مشهههود اسههت ،صههفات شههن و رس بیشههترین
همبستگی را با محور اول دارنهد .پارامترههای کهربن و
جرم مخصوص هاهری رابطهۀ شهایان مالحظه ای بها
محور دوم دارند .صفت هدایت الکتریکی نیز بیشهترین
تأثیر را در فاکتور سوم دارد (جدول .)7

جدول  -7تجزی ب مؤلف های اصلی صفات اندازهگیریشدة خاک در فواصل مختلف از کوره و منطقۀ شاهد (عمق  91-37سانتیمتر)
صفات اندازهگیریشده

فاکتور 9

فاکتور 7

فاکتور 3

کربن آلی
اسیدیت
هدایت الکتریکی
جرم مخصوص اهری
رس
سیلت
شن

-7/797
7/794
-7/973
7/927
7/067
7/036
-7/290

-7/061
7/420
7/767
7/012
-7/903
-7/747
7/941

-7/376
-7/470
7/902
-7/790
7/772
-7/902
-7/731

مقادیر ویژه

7/929

9/46

9/97

توجیهی

39/72

77/67

96/90

تجمعی ()%

39/72

17/77

69/34

واریان
واریان

ترسیب کربن درختان
براساس نتایج ب دستآمده مشخ شد ک مقهدار
ترسیب کهربن درختهی در فواصهل،97 ،67 ،47 ،77 ،
 977متر از کورة زغالگیری ب ترتیب برابر بها ،7/996

 7/649 ،7/342 ،3/999 ،7/037ت هن در هکتههار بههود.
مقدار ترسیب کربن درختان در منطقۀ شاهد (3/191
تن در هکتار) بیشتر از منطقۀ زغالگیری بود و نسبت
ب فاصلۀ  77متر اختالف معنیداری داشت (شکل .)4

شکل  -4ترسیب کربن درختان (تن در هکتار) در فواصل مختلف از کورهها و منطقۀ شاهد ()F=7/396
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همچنین براساس نتایج مشهخ شهد که مقهدار
ترسههیب کههربن ریش ه در فواصههل،97 ،67 ،47 ،77 ،
 977متر از کورههای زغالگیهری به ترتیهب برابهر بها
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 7/11 ،7/03 ،7/64 ،7/42و  7/677تن در هکتار و در
منطقۀ شاهد نیز  7/97تن در هکتار بود (شکل .)1

شکل  -1ترسیب کربن ریشۀ درختان (تن در هکتار) در فواصل مختلف از کورهها و منطقۀ شاهد ()F=7/396

ترسیب کربن پوشش علفی و الشریزهها

نتایج مربوط به ترسهیب کهربن پوشهش علفهی و
الشریزهها نشان داد ک بین فواصل مختلهف و منطقهۀ
شاهد اختالف معنیداری وجود نداشت (شکل .)6

ترسیب کربن کل

براساس نتایج مشخ شد ک مقدار ترسیب کربن
کههل در منطقههۀ شههاهد بیشههتر از فواصههل کههورههههای
زغالگیری بوده است (جدول .)3

شکل  -6ترسیب کربن پوشش علفی و الشریزهها (تن در هکتار) در فواصل مختلف از کورهها و منطقۀ شاهد ()F=7/396
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جدول  -3میانگین ( ±اشتباه معیار) ترسیب کربن کل (تن در هکتار) در دو منطقۀ شاهد و زغالگیری
ترسیب کربن
(تن در هکتار)

فاصل از کوره (متر)
77

47

67

97

977

منطقۀ
شاهد

پوشش علفی و
الشریزهها

933/99±3/90

934/60±4/29

976/04±1/14

976/34±6/94

939/91±0/07

930/23±0/63

پوشش درختی

7/97±7/76

7/03±7/70

3/97±7/17

7/34±7/34

7/61±7/34

3/17±7/79

ریش

7/17±7/76

7/64±7/76

7/03±7/97

7/11±7/79

7/67±7/79

7/93±7/70

خاک ()7-91

7679/72±777/96

9290/29±947/27

9663/67±992/37

9217/79±937/67

7374/79±774/49

7067/77±90/64

خاک ()91-37

9010/29±64/06

9099/79±973/49

9362/97±94/39

9697/74±17/90

9979/93±24/13

9073/09±62/79

کل

4679/776±964/93 4712/977±392/79 3623/109±927/03 3963/224±772/00 3944/739±709/67 4421/767±729/99

بحث
مقدار ترسیب کربن آلی در خاک و پوشش گیاهی
رابطۀ مستقیمی با کیفیت مدیریت خاک ،زیست تهوده
و الشههبرگ گیههاهی بههومسههازگانهههای جنگلههی دارد
( .)Feiza et al, 2008از ایههنرو دخالههت در ایههن
بومسازگانها ب کاهش ترسیب کربن منجر مهیشهود.
نتایج تحقیهق نشهان داد که منطقهۀ شهاهد از لحهاظ
مقههدار کههربن هخیهرهشههدة خههاک نسههبت به منطقههۀ
زغال گیری وضعیت بهتهری داشهت اسهت .در منطقهۀ
زغالگیری در عمق  7تها  91سهانتیمتهری خهاک ،از
فاصلۀ  77تا  67متری ترسهیب کهربن رونهد کاهشهی
دارد و با افزایش فاصهل مجهددا ایهن رونهد به تهدریج
افزایش مییابد.
در ایههن تحقیههق ،افههزایش کههربن و مههادة آلههی در
الی های سطحی اطراف مکان زغهالگیهری به اثبهات
رسید ک با نتایج ) Criscuoli (2014مطابقت دارد .ب
نظر میرسد در فاصلۀ نزدیا ب کوره ب علهت اجهرای
عملیات احتراق چوب و باقی گذاشتن بقایای درختهان
مقدار کربن موجود در خاک ب طور معنیداری افزایش
یافت است این در حالی است ک افزایش مقدار کهربن
خاک از فاصهلۀ  67تها  977متهری به علهت افهزایش
زیسههههتتههههودة درختههههان بههههوده اسههههت .بهههها
اینحال در گزارشهای دیگر (;Fontodji et al., 2009

 )Oriola & Omofoyewa, 2013نیههز ب ه افههزایش
چشمگیر مادة آلی خهاک در مکهانههای زغهالگیهری
اشاره شده است.
براسههاس نتههایج تحقیههق در اعمههاق  91تهها 37
سانتی متری خهاک کهاهش ترسهیب کهربن خهاک در
فواصل مختلف مشاهده شد .کهاهش کهربن خهاک در
اعماق پایین امری بهدیهی اسهت که دیگهر محققهان
( )Wang et al., 2010نیهز ایهن موضهوع را گهزارش
کردهاند.
نتایج حاصل از  PCAنشان داد ک در هر دو عمهق
مورد بررسی ،کربن آلی خهاک دارای تغییرپهذیری در
بین واریان ها بوده است .در عمق  7-91سهانتیمتهر،
کربن آلی خاک بیشترین همبستگی مثبت معنیدار را
با هدایت الکتریکهی ،اسهیدیت و سهیلت داشهت .ایهن
نتایج با یافته ههای ) Kashi Zenouzi et al. (2016و
) Ghasemi Aghbash et al. (2018مطابقههت دارد،
ب طوری ک با قلیایی شهدن و افهزایش سهیلت خهاک،
هخیهههرة کهههربن نیهههز افهههزایش یافهههت .همچنهههین
) Varamesh et al. (2011و Ghasemi Nejad
) Raeini et al. (2018گزارش دادنهد که بها اسهیدی
شدن خهاک مقهدار مهادة آلهی و کهربن آلهی کهاهش
می یابد .در تحقیق حاضر مشخ شهد که خهاک در
اطراف کورههای زغالگیری از  pHکمی برخوردار بهود
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کهه ایههن یافتهه بهها نتههایج )،Chidumayo (1994
) Oguntunde et al. (2008و )Fontodji et al. (2009
مطابقت داشت .همچنین براساس نتهایج  ،PCAماننهد
عمق اول ،در عمق  91تا  37سانتیمتر نیز شن و رس
بیشترین تغییرپذیری را نشان دادند .ب نظر مهیرسهد
ک تغییر در مقدار مهادة آلهی ورودی در خهاک سهبب
ایجاد تغییرات اینچنینی در خاک شده است .در ایهن
عمق کربن آلی و جرم مخصوص اهری خاک حهدود
 79درصد تغییرات را ب خهود اختصهاص داده بودنهد.
همچنین در ایهن عمهق کهربن آلهی خهاک بیشهترین
همبسههتگی منفههی معنههیدار را بهها اسههیدیت  ،هههدایت
الکتریکی و جرم مخصوص اهری خاک داشت .جهرم
مخصوص اهری خاک در اثر تغییر نوع بههرهبهرداری
از جنگل افزایش مییابد و در پی آن کهاهش تخلخهل
خاک و در نتیج کاهش رفیت نگهداری رطوبهت در
خاک مشاهده میشهود که ایهن موضهوع به کهاهش
کیفیت پویای خاک منجر می شود .این مسهئل کهامال
با یافت های ( Dang et al. )2002مطابقت داشت.
نتایج نشان داد ک ترسیب کربن درختهان در منطقهۀ
شاهد نسبت ب منطقۀ زغالگیری بیشتر اسهت که ایهن
مسئل ب زیسهتتهوده زیهاد درختهان در منطقهۀ شهاهد
مربوط است .تحقیقات مختلف نشان دادهانهد که مقهدار
کربن آلی خاک در پوششهای درختی متراکم زیاد است
ک این موضوع نشاندهندة پتانسیل زیهاد هخیهرة کهربن
توسههط آنهاسههت ( .)Rostami et al., 2019تحقیههق
) Pato et al. (2017bنیز نشان داد ک تعداد در هکتهار،
آمیختگی و تیپ جنگهل ،رابطهۀ مسهتقیمی بها زیتهوده
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جنگههل دارد و به افههزایش هخیههرة کههربن خههاک کمهها
میکند .همچنین )Eskandari Shahraki et al. (2015
با بررسی کاربریهای مختلف بر ترسیب کهربن خهاک
گزارش دادنهد که اگهر بهوم سهازگان ههای جنگلهی از
دخالتهای انسانی در امان بمانند تأثیر بسهیار مهمهی
در هخیرة بلندمدت کربن خاک ایفها خواهنهد کهرد .از
طرفی هر گون دخالت انسانی در این بومسازگانها به
آثار منفی در ترسیب کربن خاک منجهر خواههد شهد.
نتایج این تحقیق نشان داد ک ترسیب کهربن پوشهش
علفی و الشهریزههها در منطقهۀ شهاهد و همچنهین در
فواصل مختلف از کوره اختالف معنیداری نداشتند .ب
نظر میرسد با توج ب اینک در جنگهلههای زاگهرس
فرم پرورشی درختان بیشتر ب صورت شهاخ زاد اسهت،
قطع جست ها ب منظور تولید زغال تهأثیری بهر مقهدار
پوشش علفی و الشریزهها نداشت است.
در کل نتایج این تحقیق نیز نشان داد ک هر گون
دخالت و دسهتانهدازی در بهومسهازگانههای جنگلهی
طبیعی سبب تغییراتی در مقدار ترسیب کربن خاک و
گیاهان می شود ،به طهوری که بها افهزایش فاصهل از
کوره های زغال گیری ،ترسیب کربن خهاک و درختهان
افزایش مییابد .از اینرو هر گون دخالت انسانی نظیهر
احداث کورههای زغالگیری سبب ایجاد سیر قهقرایهی
خههاک و پوشههش گیههاهی منطقه مههیشههود .بنههابراین
پیشههنهاد مههیشههود کهه فراینههد زغههالگیههری در
بومسازگانهای جنگلی ،ب خصوص جنگلهای حساس
و شکنندة زاگرس ،مدیریت و در صورت امکان کنتهرل
شود.

References
Alizadeh, S.M. (2013). Management of forest plantations for carbon sequestration purposes (needs
today and tomorrow). First National Conference on Sustainable Development Solutions, Tehran, 20.
Carrari. E., Ampoorter, E., Coppi, A., & Selvi, F. (2016). Diversity of secondary woody species in
relation to species richness and cover of dominant trees in thermosphilous deciduous forests.
Scandinavian Journal of Forest Research, 31(5), 484-494.
Chidumayo, E.N. (1994). Effect softwood carbonization on soil an initial development of seedlings in
miombo woodland, Zambia. Forest Ecology Management, 70, 353-7.

...ارزیابی مقدار ترسیب کربن زیستتوده و خاک در

909

Cloy, J.M., & Smith, K.A. (2018). Greenhouse Gas Sources and Sinks. Reference Module in Earth
Systems and Environmental Sciences, 2, 391-400.
Coomes, O.T., & Miltner, B.C. (2016). Indigenous Charcoal and Biochar Production: Potential for Soil
Improvement under Shifting Cultivation Systems. Land Degradation & Development, 28, 811-821
Criscuoli, l., Alberti, G., Baronti, S., Martinez, C., Calzolari, C., Pusceddu, E., Rumpel, C., Viola, R.,
& Miglietta, F. (2014). Carbon sequestration and fertility after centennial time scale incorporation of
charcoal into soil. Plos One, 9, 1-11.
Dang, V.M., Anderson, D.W., & Farrell, R.E. (2002). Indicators for Assessing Soil Quality after
Long-term Tea Cultivation in Northern Mountainous Vietnam. 17th WCSS, Thailand. pp:14-21.
Doostkami, S., Khosro pour, N., & Mirzaei, J. (2014). Importance and role of Zagros forests in
sustainable development. Zagros National Environmental Hazards Conference, Khorramabad,
Lorestan. Governor General's Office of Crisis Management, Zagros Environmental Engineering
Association,.https://www.civilica.com/Paper-CEZ01-CEZ01_109.html.
E, S.V., Ding, N.P., Li, L.L., Yuan, J.H., Che, Z.X., Zhou, H.Y., & Shang, L.G. (2018). Relationship
of crop yield and soil organic carbon and nitrogen under long term fertilization in black loessial soil
region on the Loess Plateau in China. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao, 29(12), 4047-4055.
Eskandari Shahraki, A., Kiani, B., & Iranmanesh, Y. (2015). Effects of different land use types on soil
organic carbon storage. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 24(3), 379-389.
Feiza, V., Feizien, D., Jankauskas, B., & Jankauskien, G. (2008). The impact of soil management on
surface runoff, soil organic matter content and soil hydrological properties on the undulating landscape
of Western Lithuania. Zemdirbyste, 95(1), 3-21.
Fontodji, F., Mawussi, G., Nuto, Y., & Kokou, K. (2009). Effects of Charcoal Production on Soil
Biodiversity and Soil Physical and Chemical Properties in Togo, West Africa. International Journal of
Biology and Chemistry Science, 3(5), 870-879.
Froozeh, M.R., Heshmati, Gh., & Mesbah, S.H. (2008). Comparing Carbon Sequestration Potential of
Three Shrub Species Heliantemum lippii, Dendrostellera lessertii and Artemisia sieberi (Case study:
Gareh Bygone, Fasa). Journal of Environmental Studies, 34(46), 65-72.
Ghanbari, S. (2015). Investigation of Rural Firewood Consumption in Arasbaran Forests. Second
National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, Ardabil, Mohaghegh
Ardabili University. https://www.civilica.com/Paper-CNRE02-CNRE02_212.html.
Ghasemi Aghbash, F., Heidarian, Sh., & Solgi, E. (2018). The amount of carbon sequestration
capability of tree cover and roadside soil (Case study: Khorramabad-Andimeshk Highway). Journal of
Plant Ecosystem Conservation, 5(11), 115-129.
Ghasemi Nejad Raeini, M., & Sadeghi, H. (2018). The evaluation of carbon sequestration at plant’s
organs and soil characteristics in understory of Zygophyllum atriplicoides and Gymnocarpus decander
(Case study: Saleh-Abad, Hormozgan). Iranian Journal of Range and Desert Research, 24(4), 699707.
Heiri, O., Lotter, A.F., & Lemcke, G. (2001). Loss on Ignition as a method for Estimating Organic and
Carbonate content in sediment: Reproducibility and comparability of Results. Journal of
paleolimnology, 25(1), 101-110.
IPCC, Climate change. (2007). The physical science basis. Contribution of Working Group I to the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Available from
http://www.ipcc.ch.
Jafari, K., Ali Khah Asl, M., Kooch, Y., & Rezvani, M. (2017). Investigating the role of land use on
soil carbon sequestration (Case study: Urban basin, Behshahr County). M.Sc. thesis of Forestry,
Payame Noor University of Tehran, 80.

907

904  تا969  صفحۀ،9322  تابستان،7  شمارة، سال دوازدهم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Kammen, D., & Lew, D. (2005). Review of Technologies for the Production and Use of Charcoal.
Renewable and Appropriate Energy Laboratory Report, 19.
Kashi Zenouzi, L., Banej Shafiee, S., & Jafari, A.A. (2016). Investigating the Effect of Some
Environmental Factors on Organic Carbon in Zilber Chay Watershed. Journal of Water and Soil
Science, 20(76), 207-218.
Knicker, H. (2007). Vegetation fires and burnings, how does char input affect the nature and stability
of soil organic nitrogen and carbin? -a review. Biogeochemistry, 85, 91-118.
Lemma, B., Kleja, D.B., Nilsson, I., & Olsson, M. (2006). Soil carbon sequestration under different
exotic tree species in the South Western Highlands of Ethiopia. Geoderma, 136, 886-898.
Naghipour Borj, A.A., Haidarian, M., & Nasri Aghakhani, M. (2012). An investigation of carbon
sequestration and plant biomass in modified rangeland communities (Case study: Sisab rangeland of
Bojnord). Watershed Management Research, 94, 19-25.
Oguntunde, P.G., Abiodun, B. J., Ajayi, A.E., & Van de Giesen, N. (2008). Effects of Charcoal
production on soil physical properties in Ghana. Journal of plant Nutrition and Soil Science, 171, 591596.
Oriola, E., & Olayiwola, O. (2013). Impact of Charcoal Production on Nutrients of Soils under
Woodland Savanna Part of Oyo State. Nigeria, 3(3), 2225-0948.
Pato, M., Salehi, A., Zahedi Amiri, Q., & Banj Shafiei, A. (2017a). Estimating the amount of carbon
storage in biomass of different land uses in Northern Zagros Forest. Iranian Journal of Forest, 9(2),
159-170.
Pato, M., Salehi, A., Zahedi Amiri, Q., & Banj Shafiei, A. (2017b). The economic value of carbon
storage functions in different land uses of northern Zagros forests. Journal of Forest Research and
Development, 2(4), 367-377.
Pourhashemi, M., Zandebasiri, M., & Panahi, P. (2015). Structural characteristics of oak coppice
stands of Marivan Forests. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 27(5): 766-776.
Rasouli-Sadaghiani, M.H., Karimi, S., Khodaverdiloo, H., Barin, M., & Banj-Shafiei, A. (2016).
Impact of forest ecosystem land use on soil physico-chemical and biological indices. Iranian Journal
of Forest, 8(2), 167-178.
Rossi, A.M., Hirmas, D.R., Graham, R.C., & Sternberg, P.D. (2006). Bulk Density Determinate ion by
Automated Three-Dimensional Laser Scanning. Science Society of America Journal,72(6), 1591-1593.
Rostami, Z., Ghasemi Aghbash, F., & Pazhouhan, I. (2019). Assessment of carbon sequestration rate
in biomass and soil of Iranian oak stands under charcoal production (Case study: Bastam area of Alshater city). M.Sc. thesis of Forestry, Malayer University, 100.
Subedi, B.P., Pandey, S.S., Pandey, A., Bahadur Rana, E., Bhattarai, S., Banskota, T.R., Charma-kar,
S., & Tamrakar, R. (2010). Asia Network for Sustainable agriculture and bio resources. Federation of
community forest users, Nepal, international center for integrated mountain development, Norwegian
agency for development cooperation. Guidelines for measuring carbon stocks in community- managed
forests, 16.
Varamesh, S., Hosseini, S.M., & Abdi, N. (2011). Estimating potential of urban forests for
atmospheric carbon sequestration. Journal of Environmental Studies, 37(57), 1-8.
Wan, Ji-Zh., Wang, Ch-J., Qu, H., Liu, R., & Xi-Zh, Zh. (2018). Vulnerability of forest vegetation to
anthropogenic climate change in China. Science of the Total Environment, 621, 1633-1641.
Wang, Y., Fu, B., Lü, Y., Song, C., & Luan, Y. (2010). Local-scale spatial variability of soil organic
carbon and its stock in the hilly area of the Loess Plateau, China. Quaternary Research, 73, 70-76.

...ارزیابی مقدار ترسیب کربن زیستتوده و خاک در

903

Yousefi, M., Mahdavi Damghani, A., & Khoramivafa, M. (2016). Comparison greenhouse gas (GHG)
emissions and global warming potential (GWP) effect of energy use in different wheat agroecosystems
in Iran. Environmental Science and Pollution Research, 23(8), 7390-7397.
Zhang, J., Xu, M., & Wu, F. (2015). Difference analysis of different land use types on soil organic
carbon in loess Gullied-Hilly region of China. Advance Journal of Food Science and Technology,
7(4), 274-280.

Iranian Journal of Forest
Vol. 12, No. 2, Summer 2020
pp. 161-174
Research Article

Assessment of carbon sequestration rate in biomass and soil of Iranian oak stands under
charcoal production (Case study: Bastam area of Al-shater city)
Z. Rostami1, F. Ghasemi Aghbash2* and I. Pazhouhan2
1

MSc Candidate of Forestry, Dept. of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment,
Malayer University, Malayer, I. R. Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer
University, Malayer, I. R. Iran
(Received: 23 January 2020, Accepted: 29 February 2020)

Abstract
Charcoal production and wood burning are some of the causes of increasing carbon concentration in
the atmosphere. This activity by cutting trees reduces the density and volume of forest stands per
hectare and leads to changing carbon sequestration in a forest stand. Given the importance of this issue
and the challenges associated with increased atmospheric carbon, the role of soil and forest biomass in
carbon sequestration is important. In order to investigate the effect of charcoal production on carbon
sequestration, four kilns were selected in Bastam district of Al-shater city and five sample plots 10 ×
10 m measuring at 20, 40, 60, 80 and 100 m intervals were established from four main directions of
each kiln. In both control (outside of the charcoal area) and sample area, above- and under-ground
biomass of trees, carbon sequestration, grass cover, and soil were measured. The results showed that
the highest and lowest amounts of soil carbon sequestrations were in the 0-15 cm depth of control
(2762.0221 ton /ha) and 60 m distance from the kilns (1663.601 ton/ha), respectively. Also, the
highest amount of carbon sequestration was observed in the control area (3.515 ton/ha) and the lowest
was in the distance of 20 meters from the kilns (2.116 ton/ha). Results of carbon sequestration of
herbal vegetation and litters also showed that there was no significant difference between distances
and the control area. Overall, the results of this study showed that the carbon sequestration of the soil
and the tree increases with increasing the distance from the charcoal kilns. Therefore, it is necessary to
control and manage the charcoal production process in the Zagros forest.
Keywords: Charcoal production influences, Persian oak, Kiln, Organic carbon.
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