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بررسی امکان برآورد ترسیب کربن تنة درختان راش شرقی ()Fagus orientalis L.
در جنگلهاي هیرکانی با استفاده از روشهاي غیرتخریبی
علیاصغر واحدي 1و اسداله متاجی

2

9

دکتری جنگلداری ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
 2دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
(تاریخ دریافت9313/99/21 :؛ تاریخ پذیرش)9314/4/9 :

چکیده
با توجه به اینکه درختان در اکوسیستمهای جنگلی ،مخازن بزرگ کربن در زمینةۀ کةاه انتشةار کةربن اتمسةفری
بهشمار میروند ،چگونگی برآورد موجودی ذخایر کربن آنها مهمترین موضوعهای پژوهشی محققان اکولوژی اسةت .بةا
توجه به سهم تنه در حداکثر وزن درختان ،تحقیق حاضر در پی این است که آیةا اسةتفاده از روشهةای ییرتخریبةی
برای برآورد مقادیر ترسیب کربن تنۀ درختان راش شرقی جنگلهای هیرکانی ،معرف مناسبی است یةا خیةر .در ایةن
تحقیق ضریب کربن تبدیلی با استفاده از روش احتراق بهطور مستقیم محاسبه شد .با دسترسی به مشةاهدات مربةو
به اوزان خشک و چگالی تنۀ گونۀ مذکور در جنگل بررسیشده ،از رابطةۀ حجةم و چگةالی خشةک تنةه و مةدلهةای
معرفیشدۀ زیتوده گونههای مختلف درختان راش ( )Fagus spp.در بیومهای مختلف بهعنوان روشهای ییرتخریبی
برآورد زیتوده تنۀ درختان راش شرقی استفاده شد .کربن تبدیلی تنۀ درختةان تحقیةق حاضةر در حةدود  84درصةد
معرفی شد .نتایج تحقیق حاضر براساس حداقل میانگین باقیماندهها و معنیدار نبودن مقةدار  tجفتةی بةین تخمةین
حاصل از هر مدل آلومتریک و مقادیر واقعی زیتوده (مشةاهدات) نشةان داده شةد .بةر ایةن اسةاس ،مةدل آلومتریةک
[ Y = exp ]2/83 ln(d) -3 /33مربو بةه درختةان راش یربةی ( )F. sylvaticaرویشةگاههةای یةرآ آلمةان و رابطةۀ
آلومتریک حجم و چگالی خشک ) )Y = 3/3231 )D2×Hدر تحقیق حاضر با توجةه بةه ضةریب کةربن محاسةباتی بةه-
دستآمده ،بهترتیب برای تخمین ترسیب کربن درختان راش شرقی در جنگلهای هیرکانی دقیقترند.
واژههاي کلیدي :چرخۀ کربن ،راش شرقی ،روشهای ییرتخریبی ،زیتوده ،معادالت آلومتریک.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس31993924928 :

ایمیلali.vahedi60@gmail.com :
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مقدمه و هدف
درختان جنگل ،از مهمترین و بزرگتةرین مخةازن
کربن در اکوسیستمهای جنگلی بةهشةمار مةیرونةد و
تأثیر بسیار زیادی در کاه انتشةار کةربن اتمسةفری
دارند .ازاینرو ،چگونگی اندازهگیری و برآورد موجودی
ذخایر کربن درختةان در اکوسیسةتمهةای جنگلةی از
مهمترین دلمشغولیهةای اکولوژیسةتهاسةت .تعیةین
هرچه دقیقتر زیتودۀ درختان جنگل عالوهبةر اینکةه
در مدیریت پایدار منابع طبیعةی بسةیار اهمیةت دارد،
سهم جنگل را نیز در چرخةۀ جهةانی کةربن مشةخ
مةیکنةد ( .)Zianis and Mencuccini, 2003اگرچةه
یک درخت دارای اجزاء مختلف از جمله ریشه ،کنةده،
تنةه ،تةا و شةاو و بةرگ اسةت ،بیشةتر وزن درخةةت
(حةةةدود  53درصةةةد) بةةةه تنةةةه متعلةةةق اسةةةت
( .)Zianis and Mencuccini, 2004ازاینرو مطالعه و
تعیین زیتودۀ تنۀ درختان از مهمترین موضةوعهةای
پژوهشی برای مدیریت هر چه بهتر جنگةل و بررسةی
انتشةةةار کةةةربن اتمسةةةفری قلمةةةداد مةةةیشةةةود
( .)Navar, 2009استفاده از روش تخریبی یعنی قطةع
و وزن کةةةردن درختةةةان در عرصةةةۀ مطالعةةةاتی ،از
دقیقتةرین روشهةای انةدازهگیةری زیتةودۀ هةوایی
درختان بهمنظور برآورد هرچه دقیقتر ترسیب کةربن
درختان محسوآ میشود (واحدی و همکاران9312 ،؛
)Ketterings et al., 2001؛ ولةةی ایةةن روش بسةةیار
مشکل و مستلزم صرف زمةان طةوالنی و هزینةههةای
هنگفت است و در بسیاری از موارد اجرا شدنی نیست.
ازاینرو استفاده از روشهای ییرتخریبةی بةا حةداکثر
حدود اعتماد برآورد زیتوده و بالطبع میةزان ترسةیب
کةةربن درختةةان از بهتةةرین و رایةةجتةةرین روشهةةای
کةاربردی محسةوآ مةیشةود (.)Vann et al., 1998
روشهةةای ییرتخریبةةی اسةةتاندارد بةةا قابلیةةت زیةةاد و
کاربرد وسیع شةامل اسةتفاده از معةادالت آلومتریةک
برای برآورد هر چه دقیةقتةر زیتةودۀ (وزن خشةک)
درختةان اسةت کةةه از آن میةان ،مةیتةةوان بةه رابطةۀ
آلومتریک حجم و چگالی خشک و مدلهةای مختلةف
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آلومتریک مربو به درختان یةک جةنی یةا گونةهای
خاص در رویشگاهها و بیومهةای مختلةف اشةاره کةرد
( ;Ketterings et al., 2001; Peichl and Arain, 2006
;.)Kirby and Potvin, 2007; Ribeiro et al., 2011
در تحقیةةق حاضةةر نیةةز تنةةۀ درختةةان گونةةۀ راش
( )Fagus orientalis Lipskyبرای برآورد ییرتخریبی
زیتوده بررسی شد .شایان ذکر است که تعیین هرچه
دقیقتر زیتودۀ تنۀ درختان راش بةا توجةه بةه اینکةه
راش ،یکی از گونه هةای مهةم اکولوژیةک و اقتصةادی
جنگلهای هیرکةانی بةهشةمار مةیرود ،عامةل بسةیار
مهمی در زمینۀ مدیریت جنگلهةای راش و محاسةبۀ
دقیق سهم گونه مذکور در زمینۀ مقدار ترسیب کةربن
در سطح محلی ،منطقهای و حتی ملی اسةت .در ایةن
زمینه ،واحدی و همکاران ( )9312بهمنظور مدلسازی
معةةادالت آلومتریةةک ،بةةرای انةةدازهگیةةری و محاسةةبۀ
زیتودۀ تنةۀ درختةان راش جنگةلهةای هیرکةانی در
مطالعۀ موردی جنگل گلندرود نور ،از روش تخریبی و
توزین استفاده کردند .ازاینرو ،با توجه به اینکه برآورد
زیتةةودۀ تنةةۀ درختةةان راش در مطالعةةه واحةةدی و
همکةةةاران ( )9312دارای حةةةداقل عةةةدم قطعیةةةت
( )SEE =3/343است و میتواند معیار مناسةبی بةرای
سةةنج دقةةت اسةةتفاده از روشهةةای ییرتخریبةةی
محسوآ شود ،مطالعۀ حاضر نیز در جنگل گلندرود نةور
صورت گرفت تا با استفاده از مشاهدات مستقیم مربةو
به اوزان خشک تنه در مطالعۀ آنان مشخ شود که آیا
روشهای ییرتخریبی برآورد زیتودۀ تنۀ درختةان راش
میتواند جایگزین مناسبی برای تخمین میزان ترسةیب
کربن تنۀ درختان گونۀ مةذکور در جنگةلهةای شةمال
باشد .در این راستا میتوان بةه تحقیقةات Zianis and
)،Kirby and Potvin (2007) ،Mencuccini (2005
) Djomo et al. (2010و )Ribeiro et al. (2011

اشاره کةرد کةه بةرای توسةعۀ مدلسةازی آلومتریةک و
مقایسۀ برآورد زیتودۀ هوایی و ترسیب کربن درختان
بهروش تخریبی و ییرتخریبةی از دادههةا و مشةاهدات
حاصل از نتایج مستقیم (مشاهدات) دیگر مطالعات در
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همان رویشگاهها استفاده کردند.
بةةا توجةةه بةةه شةةرای راشسةةتانهای جنگةةلهةةای
هیرکانی که ایلب شرای توپوگرافی بهنسةبت سةخت
دارند و با توجه به محدودیت قطع و نمونهبرداریهةای
تخریبی توس سازمانهای اجرایی ،اولویت بر استفاده
از روشهای ییرتخریبی برای برآورد زیتةودۀ اجةزای
درختان است .هةدف اصةلی ایةن تحقیةق نیةز اشةاعۀ
استفاده از روشهای ییرتخریبةی بةهجةای روشهةای
مشةةکل تخریبةةی بةةرای تخمةةین زیتةةودۀ هةةوایی
(بهخصوص تنۀ درختان) با دقت بیشتر است تا از ایةن
طریق بتوان راحتتةر و بةدون صةرف هزینةه و زمةان
طوالنی ،برآورد واقعی دربارۀ مقادیر ترسیب کربن تنةۀ
گونۀ تحت مطالعه در جنگلهای هیرکانی داشت.
مواد و روشها
منطقة تحقیق

این تحقیق در سری  3جنگةلهةای گلنةدرود نةور
واقع در حوضۀ آبخیةز  45جنگةلهةای شةمال ایةران
صورت گرفته است.
مساحت کل سری  9829هکتار اسةت و محةدوده
این سری معروف به سری  3سةرگلند در بةین عةرض
جغرافیایی  33درجه 24،دقیقه 33 ،ثانیه و  33درجه،
 32دقیقه 98 ،ثانیه و طول جغرافیةایی  89درجةه83،
دقیقه 28 ،ثانیه و  89درجه 84 ،دقیقه 28 ،ثانیه قرار
دارد .محدودۀ ارتفاع از سطح دریا در ایةن سةری بةین
 143تا  9823متةر اسةت کةه گونةۀ راش بةهصةورت
آمیخته با بلةو  ،ممةرز ،پلةت و نمةدار پةراکن دارد.
محدودۀ مطالعاتی برای بةرآورد ییرتخریبةی زیتةودۀ
تنۀ درختان راش مربو بةه پارسةل هةای  2و  4ایةن
سری است .در هر دو پارسل مذکور ،عملیات قطةع بةا
دستگاههای اجرایی و نمونةهبةرداری تخریبةی توسة
واحةةدی و همکةةاران ( )9312صةةورت گرفةةت .آمةةار
دریافتی مربو به ایستگاه هواشناسی نوشهر طةی 33
سال گذشته نشان داد که میةانگین بیشةینه و کمینةۀ
دما بهترتیب در اواس مرداد تةا اواخةر شةهریور 25/5
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درجۀ سانتیگراد و در بهمن  3/1درجةۀ سةانتیگةراد
است .متوس بارندگی سالیانه  9213/8میلیمتر است
کةةه میةةانگین حةةداقل بارنةةدگی در مةةرداد و میةةانگین
حداکثر بارندگی در اواخر آبةان تةا اوایةل آذر گةزارش
شده است (واحدی و همکاران.)9312 ،
روش تحقیق

در تحقیق حاضر برای دریافت مشاهدات مربو به
زیتوده و جرم حجمی خشک تنةههةای قطةعشةده از
مشاهدات (بةرای  29پایةۀ قطةعشةده دربةارۀ مقةادیر
واقعی زیتودۀ تنۀ درختةان راش) پةژوه واحةدی و
همکاران ( )9312استفاده شد .در تحقیق حاضر ،برای
تعیین ترسیب کربن زیتودۀ تنۀ درختان راش ضریب
کربن[ ]Cبه روش احتراق محاسبه شد .به این صةورت
کةةه پةةی از تعیةةین مقةةدار مشةةخ و مسةةاوی از
نمونههای چوبی تکهبرداریشده از تنه ،نمونهها توزین
شةةده و در کةةورۀ حرارتةةی در دمةةای  433درجةةه
سانتیگراد به خاکستر تبدیل شدند .خاکسترها دوباره
توزین شةدند .بةا در دسةت داشةتن وزن اولیةه و وزن
خاکسترهای ایجادشده و نسبت کربن آلی به مادۀ آلی
در نهایت درصد کةربن محاسةباتی یةا همةان ضةریب
کربن [ ]Cبرای هر نمونۀ چوبی حاصل شةد (بردبةار و
همکاران.)9358 ،
تجزیهوتحلیل آماري

بهمنظور اسةتفاده از روش تخریبةی بةرای بةرآورد
زیتودۀ تنۀ درختةان راش شةرقی ،ابتةدا از معةادالت
آلومتریک در سطح جهةانی مربةو بةه درختةان راش
( )Fagus spp.در بیةةومهةةای مختلةةف اسةةتفاده شةةد.
معادالت انتخاآ شده ،بیشتر مربو به درختةان راش
جنگلهای شمال آمریکا ،جنگلهای اروپای مرکةزی و
اروپای یربی است .برای این منظور از مدلهای ارجةح
اعم از مدل توانی و مدل لگاریتمی خطی تکمتغیره یا
چندمتغیره برای برآورد زیتودۀ مدنظر اسةتفاده شةد.
معادالت آلومتریک تحقیق حاضةر ،همةان مةدلهةای
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بةةرآورد زیتةةودۀ درختةةان راش ( )Fagus spp.در
راشستانهای بیومهای مختلف است که در این زمینةه
از منابع مختلف استفاده شده اسةت (جةدولهةای  9و
 .)2در جةةدولهةةای  9و  2ضةةرایب و شةةاخ هةةای
اعتبارسنجی کلیۀ مدلهای آلومتریک بهکةار رفتةه در
پژوه نشان داده شده است .در جدول  9مدل توانی

و در جةةدول  2مةةدلهةةای تبةةدیلی مةةدل تةةوانی بةةه
رگرسةةیون لگةةاریتمی -خطةةی بةةرای بةةرآورد زیتةةوده
درختان راش در بیومهای مختلف معرفی شةده اسةت
(با توجه به کدهای مذکور در جدولهةای زیةر ،نتةایج
تخمین هر یک از مدلها در بخة نتةایج بةر اسةاس
معادالت هر یک از کدها ارائه شده است).

جدول  -9مدلهای توانی زیتودۀ درختان راش مربو به مطالعات مختلف
a

b

R2adj

N

9

F.grandifolia Ehrh.

Ter-Mikaelian and Korzukhin, 1997

3/239

2/215

3/11

21

2

F.grandifolia Ehrh.

Ter-Mikaelian and Korzukhin, 1997

3/918

2/283

3/11

43

3

F.grandifolia Ehrh.

Ter-Mikaelian and Korzukhin, 1997

3/918

2/319

3/11

94

4

F.grandifolia Ehrh.

Ter-Mikaelian and Korzukhin, 1997

3/3542

2/849

3/14

83

8

F. sylvatica L.

Baterlink, 1997

3/3415

2/339

3/11

32

اروپا ،مرکز هلند

3

F. sylvatica L.

Santa Regina, 2001

3/932

2 /432

3/11

4

اروپا ،شمال اسپانیا

4

F. moesiaca Cz.

Zianis and Mencuccini, 2003

3/289

2/345

3/11

93

اروپا ،شمال یونان

5

F. sylvatica L.

Pretzsch, 2000

3/99

2/83

-

41

اروپا ،گوتینگن ،آلمان

1

F. moesiaca Cz.

3/3213

3/144

-

23

اروپای مرکزی

کد

منابع

گونه

منطقۀ تحقیق
9

 :aضریب ثابت :b ،توان مدل،

Wutzler et al., 2008

ماین در شمال
ایاالت متحده
2
نیوبرانسویک در شمال
ایاالت متحده
نیوهمپشیر 3در شمال
ایاالت متحده
4
یرآ ویرجینیا در
ایاالت متحده

2
adj

 :Rضریب تبیین تعدیلیافته :N ،تعداد مشاهدات (درختان قطعشده)

جدول  -2مدلهای لگاریتمی خطی زیتودۀ تنۀ درختان راش در مطالعات مختلف
کد

گونه

منابع

a

b

c

R2adj

N

SEE

منطقه تحقیق

93

F. moesiaca Cz.

Zianis and Mencuccini, 2003

-9/33

2/34

-

3/15

93

3/235

اروپا ،شمال یونان

99

F. sylvatica L.

Joosten et al., 2004

-3/33

2/83

-

3/11

993

-

اروپا ،یرآ آلمان

92

F. sylvatica L.

Joosten et al., 2004

- 3/43

2/98

3/33

3/11

993

-

اروپا ،یرآ آلمان

93

F. sylvatica L.

Joosten et al., 2004

-2/54

2/31

3/34

-

42

-

اروپا ،وین ،اتری

94

F. orientalis L.

واحدی و همکاران ()9312

-3/43

3/144

-

3/11

29

3/343

خاورمیانه ،شمال
ایران

 :aضریب ثابت؛  bو  :cضرایب متغیر :R2adj ،ضریب تبیین تعدیل یافته :N ،تعداد مشاهدات (درختان قطع شده) :SEE ،اشتباه معیار تخمین

1

Maine, USA
New Brunswick, USA
3
New Hampshire, USA
4
West Virginia
2
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برای محاسبات تعیین زیتودۀ تنۀ درختةان گونةۀ
بررسةیشةده از رابطةۀ  9اسةتفاده شةد ( Peichl and
:)Arain, 2006; Kirby and Potvin, 2007
رابطۀ 9

‹AGB›bole = л dbh2 /4×h×f×WD

‹AGB›bole = V×WD

در این رابطه  :‹AGB›boleزیتودۀ تنه (کیلةوگرم)،
 :dbhقطر برابرسینه (سانتیمتر) :h ،ارتفاع تنه (متةر)،
 :fضریب شکل :WD ،چگالی خشک چةوآ (کیلةوگرم
در متر مکعب) و  :Vحجم تنه (متر مکعةب) اسةت .در
بیشتر تحقیقات دربارۀ ضریب شکل درختان در مةورد
جنگلهای طبیعی شمال ایران یا خار از آن ،ضةریب
شةةکل را بةةهطةةور میةةانگین  3/8در نظةةر مةةیگیرنةةد
(نمیرانیان9358 ،؛  .)Peichl and Arain, 2006بةرای
تعیین چگالی چوآ از رابطۀ  2استفاده شد (:)5
رابطۀ 2

WD = M/V

در این رابطه  : Mوزن خشک نمونةۀ چةوآ مةورد
نظةةر( گةةرم ) :V ،حجةةم تةةر نمونةةۀ چةةوآ مةةورد
نظر(سانتیمتر مکعب) و  :WDچگةالی خشةک چةوآ
(گرم بر سانتیمتر مکعب) است.
برای تعیین دقت برآوردی زیتودۀ تنۀ گونةۀ راش
بةةهروش ییرتخریبةةی از آزمةةون  tجفتةةی بةةین نتةةایج
مربو به تخمةین هةر یةک از معةادالت آلومتریةک و
مشةاهدات زیتةودۀ تنةۀ درختةان راش اسةتفاده شةةد
(رضایی9313 ،؛ .)Ajit et al., 2011در نهایت مقدار t
جفتی ،میانگین باقیماندهها و میانگین درصد انحةراف
معیار بهترتیب اولویت برای انتخاآ مدل بةا بیشةترین
دقت تخمین اسةتفاده شةد (رضةایی9313 ،؛ Ajit et
 .)al., 2011بةرای محاسةبۀ درصةد میةانگین انحةراف
معیار از رابطۀ  3استفاده شد (.)Basuki et al., 2009
رابطۀ 3

y pi  yi
100
n
 i 1
n
yi

S % 

در رابطةةۀ بةةاال :n ،تعةةداد مشةةاهدات یةةا بةةرآورد،
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 :Ypiزیتةةةودۀ بةةةرآوردی و  :Yiزیتةةةودۀ واقعةةةی
(مشاهدات) است.
نتایج
جدول  3نتایج تجزیةۀ واریةانی یکطرفةۀ چگةالی
خشک و ضریب کربن تبدیلی تنۀ درختان راش را بین
کلیۀ پایهها نشان میدهد .مطابق جدول مذکور نتةایج
نشان داد که جرم حجمی بهدستآمده بین پایةههةای
مختلف دارای اختالف معنیداری نیسةت (.)P > 0.05
از طرفی ،نتایج آزمون توکی دربارۀ مقایسةۀ چندگانةۀ
میانگینها نشان داد کةه بةین کلیةۀ مقةادیر میةانگین
چگالی کلیۀ پایههای مطالعهشده ،اختالف معنةیداری
وجةةود نةةدارد .از ایةةنرو ،متوس ة ( ±اشةةتباه معیةةار)
چگةةةالی خشةةةک تنة ةۀ چةةةوآ در تحقیةةةق حاضةةةر
( )WD= 3/33 ± 3/332بر حسب گرم بر سةانتیمتةر
مکعب بهدسةت آمةد .از طرفةی نتةایج نشةان داد کةه
درصد کربن محاسباتی بین کلیةۀ پایةههةای مختلةف
دارای تغییرات معنیدار نیست (جدول  .)9ازایةنرو بةا
استناد به نتایج آزمون توکی در زمینةۀ نبةود اخةتالف
معنةیدار بةین کلیةۀ مقةادیر میةانگین متغیةر مزبةور،
متوس ة ( ±اشةةتباه معیةةار) ضةةریب کةةربن تبةةدیلی
زیتةةةودۀ تنة ةۀ درختةةةان راش در منطقة ةۀ تحقیةةةق
( )]C[ = 83 /18 ± 3/33بةةر حسةةب درصةةد حاصةةل
شد.
جدول  4ارتبا بین مشاهدات و حجم تنۀ راش را
بهصورت رگرسیون لگاریتمی -خطی نشةان مةیدهةد.
در رگرسةةیون ارائةةهشةةده در جةةدول :lnY ،4لگةةاریتم
طبیعی زیتودۀ تنۀ درختان راش بر حسب کیلوگرم و
 :Vحجم تنةۀ راش برحسةب متةر مکعةب در منطقةۀ
تحقیق است.
نتایج مذکور نشان داد که بین حجم و زیتودۀ تنۀ
درختان راش در منطقۀ تحقیةق همبسةتگی صةعودی
وجود دارد؛ یعنی همانطور کةه در شةکل  9مشةاهده
میشود ،بین لگاریتم حجم و لگاریتم زیتةودۀ رابطةۀ
خطی بةا حةداکثر بةرازش وجةود دارد (SEE = 3/34؛
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 .)R2adj = 3/11با توجه به بةرازش نشةاندادهشةده در
شةةکل  9مةةیتةةوان دریافةةت کةةه حجةةم تن ةه یکةةی از

متغیرهای محاسباتی مؤثر برای برآورد هرچه دقیقتةر
زیتودۀ تنۀ درختان راش در منطقۀ تحقیق است.

جدول  -3نتایج تجزیۀ واریانی یکطرفۀ چگالی خشک تنۀ پایههای مختلف درختان راش
منبع تغییرات
چگالی خشک

F
9 /933

ضریب کربن

3/394

سطح معنی داری
ns

3/339

ns

3/113

 :nsعدم اختالف معنیداری

جدول  -4نتایج اعتبارسنجی رگرسیون زیتودۀ تنۀ راش و حجم تنه در منطقۀ تحقیق
CF

SEE

N

R2adj

b

a

رگرسیون

9/332

3/343

29

3/113

3/144

3/44

)lnY = a + b ln (V

 :aضریب ثابت :b ،ضریب متغیر :R2adj ،ضریب تبیین تعدیلیافته :N ،تعداد مشاهدات :SEE ،اشتباه معیار تخمین :CF ،ضریب تصحیح

شکل  -9ابر نقا و منحنی برازشیافته مدل لگاریتمی  -خطی برای تعیین زیتودۀ خشک تنۀ راش با استفاده از حجم تنه

با احتساآ نتةایج محاسةبات چگةالی خشةک تنةۀ
درختان راش ،برای تعیین معادلۀ آلومتریک بةرآوردی
در تحقیق حاضر با توجه به رابطةۀ  ،9مقةدار زیتةودۀ
تنۀ راش به صورت رابطۀ  4محاسبه میشود:

رابطۀ 4

× )(kg) Y = Π/4 (d2×h) × f (0.5

)10-4 × 0.61× (10-3/ 10-6) = 0.0239 × (d2×h

با توجةه بةه اینکةه واحةدهای انةدازهگیةری قطةر
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برابرسینه (سانتیمتر) و ارتفةاع (متةر) متفةاوت بةوده و
جةرم حجمةةی محاسةةبهشةةده نیةةز بةةر حسةةب گةةرم بةةر
سانتیمتةر مکعةب اسةت ،از محاسةبات تبةدیلی بةرای
بهدست آوردن زیتودۀ تنۀ بر حسب کیلةوگرم اسةتفاده
شد .با توجه به رابطۀ  4معادله آلومتریک بهدست آمةده
برای برآورد زیتةودۀ تنةه راش )Y = 3/3231 )D2×H
معرفی شد .در رابطۀ مذکور  :dقطر برابرسینه برحسب
سانتیمتر :h ،ارتفاع تنه برحسب متةر Y ،وزن خشةک
تنه بر حسب کیلوگرم اسةت .ازایةنرو رابطةۀ  8بةرای
برآورد مستقیم ترسةیب کةربن تنةۀ درختةان راش در
منطقۀ تحقیق معرفی شد.
Y = 3/3231 )D2×H) × 3/84

رابطۀ 8

جدول  8نتایج آزمةون  tجفتةی بةین مشةاهدات و
تخمین هر یک از مدلهای آلومتریک بهینه را کةه در
جنگلهای مختلف راش در نقا مختلف جهان مةورد
معرفی شدهاند بهطور خالصه نشةان مةیدهةد .شةایان
ذکر است که معةادالت مةذکور در جةدول  8مخةت
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بةةرآورد زیتةةودۀ تنةةۀ درختةةان راش در بیةةومهةةای
مختلفانةد .براسةاس جةدول  8نتةایج نشةان داد کةه
تخمینهای حاصل از مدل لگةاریتمی -خطةی حةاوی
متغیر ترکیبی مربع قطر برابرسینه و ارتفاع (مدل )94
مربو به راش شرقی در جنگلهای هیرکةانی و مةدل
لگاریتمی -خطی حاوی تنهةا متغیةر قطةر برابرسةینه
(مدل  )99مربو به راش یربی در رویشگاههای یرآ
آلمان نسبت به مقادیر مختلف مشاهدات وزن خشةک
تنةةۀ درختةةةان راش در منطقةةۀ تحقیةةةق ،اخةةةتالف
معنیداری ندارند ( .)p > 0.05عالوهبر آن نتایج نشةان
داد که تخمین معادلةۀ آلومتریةک حاصةل از تحقیةق
حاضةةر () ،)Y = 3/3231 )D2×Hنسةةبت بةةه مشةةاهدات
دارای میةةةانگین درصةةةد انحةةةراف معیةةةار کمتةةةری
( )S% = 99/29نسبت بةه بقیةۀ معةادالت آلومتریةک
مربو به بیومهای مختلف برخوردار است ،ولی مقةدار
 tجفتةةی بةةین تخمةةین معادلةةه مةةذکور و مشةةاهدات
معنیدار است (.)p < 0.05

جدول  -8نتایج اعتبارسنجی مدلهای استفادهشده برای برآورد زیتودۀ تنۀ راش
S%
43/23
31 /34
949 /54
924 /42
949 /82
18 /83
933 /41
994 /35
91 /52
14 /45
91 /93
35 /38
33 /83
5 /14
99 /29

آماره t

اشتباه معیار میانگین

میانگین باقیماندهها

-3 /44
-8 /24
-3 /35
-8 /18
-8 /14
-3 /29
-3 /45
-3 /92
8 /43
-3 /39
-9 /83 ns
4 /99
-4 /13
3/84 ns
2 /84

242 /44
939 /1
835 /38
883 /32
334 /83
359 /45
852 /32
412 /92
49 /48
389 /84
999 /48
944 /39
949 /33
33 /84
33 /89

-9831 /82
-313 /39
-3844 /18
-3213 /19
-3451 /82
-2343 /49
-3144 /34
-3394 /89
499 /53
-2323 /52
-949 /43
9323 /34
-311 /34
35 / 38
943 /33

کد

معادله آلومتریک
2/215

Y = 3/239 d

2/283

Y = 3/918 d

Y = 3/918 d 2/319
Y = 3/3542 d 2/849
Y = 3/3415 d 2/339
Y = 3/932 d 2/432
Y = 3/289 d 2/345
Y = 3/99 d 2/83
Y = 3/3213 (d 2 h) 3/144
[Y = exp ]2/34 ln(d) -9 /33
[Y = exp ]2/83 ln(d) -3 /33
[ )Y = exp ]-3/43 +2/98 ln(d) +3/33ln(h
])Y = exp ]-2/54 +2/31 ln(d) +3/34 Ln(h
] )Y = exp ]-3/43 +3/144 Ln (d2h

)Y = 3/3231 )D2×H

9
2
3
4
8
3
4
5
1
93
99
92
93
94
-

 :tمقةةدار  tجفتةةی بةةین مشةةاهدات و مقةةادیر بةةرآوردشةةده :ns .ع ةدم معنةةیداری در سةةطح  8درصةةد ،کلیةةه مقةةادیر در سةةطح  9درصةةد معنةةیدارنةةد،
 :S%درصد میانگین انحراف معیار
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بحث
نتایج مربو بةه رابطةۀ رگرسةیون بةین مشةاهدات
زیتوده و حجم تنۀ درختان در تحقیق حاضر نشان داد
که مدل توانی ،مدل بهینه معرفی شده است .ازاینرو بةا
توجه به ناهمگنی پراکن دادهها بةرای تعیةین بةرازش
منحنی مةدل ذکةرشةده و تعیةین شةیب آن از تبةدیل
لگاریتمی مدل تةوانی بةا بةرازش خطةی اسةتفاده شةد
(واحدی و همکاران9312 ،؛  .)Djomo et al., 2011با
توجه به اینکه برازش صورتگرفته بین حجم و مقادیر
واقعی زیتودۀ تنۀ درختان راش صورت گرفت ،جالةب
توجه بةود کةه ضةریب تعةدیلیافتةه و اشةتباه معیةار
تخمین رگرسیون مةذکور و معادلةۀ آلومتریةک بهینةۀ
درختان راش در مطالعۀ واحةدی و همکةاران ()9312
در جنگةةل گلنةةدرود مسةةاوی اسةةت (SEE = 3/343؛
 .)R2adj = 3/113بنابراین ،بةا توجةه بةه شةاخ هةای
عنوانشده در نتایج این تحقیق ،میتوان نتیجهگیةری
کةةرد کةةه حجةةم محاسةةباتی تنةةۀ درختةةان راش ،از
مهةةمتةةرین کمیةةتهةةای تأثیرگةةذار در بةةرآورد دقیةةق
زیتودۀ تنۀ درختان راش در منطقۀ تحقیق محسةوآ
میشود .ازاینرو از رابطۀ بةین حجةم و جةرم حجمةی
خشةةک درختةةان راش ( )Y=V×WDبةةرای بةةرآورد
زیتودۀ تنۀ درختان استفاده شد .باید در نظةر داشةت
که استفاده از میانگین جرم حجمی خشةک در رابطةه
مذکور یا در کلیۀ معادالت آلومتریک بهجةای چگةالی
مطلق مربو به هریک از پایههةا مةیتوانةد بةه ایجةاد
خطةةا در بةةرآورد یةةا محاسةةبۀ زیتةةوده منجةةر شةةود
( .)Navar, 2009نکتۀ جالب توجه در این تحقیق ایةن
است که اختالف معنیداری بین چگالی خشک چةوآ
تنۀ درختان راش بین پایههای مختلف کةه بةیگمةان
دارای دامنۀ قطری متفاوت و بالطبع حجم متفاوتاند،
وجود ندارد ( .)P > 0.05بنابراین اسةتفاده از میةانگین
چگالی خشک تنۀ چوآ با توجه به مقدار ناچیز اشتباه
معیار محاسبهشده ( )SE = 3/332در تحقیةق حاضةر
در رابطةۀ مةةذکور ،ممکةةن اسةت سةةبب کةةاه عةةدم
قطعیت برآورد زیتودۀ تنۀ درختان راش شود .در کل
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نمیتوان به میةانگین چگةالی منةدر در پایگةاههةای
اطالعاتی و یا منابع دیگر در دیگر رویشگاهها در سطح
منطقهای یا حتی محلی اعتماد کةرد ،چةرا کةه وقتةی
بین چگالی اندازهگیریشده و چگالی مندر در منةابع
اختالف جزئی نیز وجةود داشةته باشةد ،ایةن امةر بةه
اختالف و خطةای فةاح در بةرآورد زیتةوده منجةر
مةیشةود ( .)Alvarez et al., 2012البتةه بایةد توجةه
داشت که مهمترین دالیل اختالف جرم حجمی چةوآ
درختان از یةک گونةه و حتةی گونةههةای مختلةف در
رویشگاههةای مختلةف ممکةن اسةت تغییةرات مقةدار
بارندگی و درجۀ حرارت سالیانه یا شرای رویشةگاهی
از جمله عوامل ادافیکةی و حتةی ترکیةب گونةهای در
تودههةای گیةاهی باشةد ( ;Ketterings et al., 2001
.)Djomo et al., 2010; Henry et al., 2010
در اکثر مطالعات ،بةهطةور معمةول ضةریب کةربن
محاسباتی برای برآورد مقادیر ترسیب کةربن درختةان
را  83درصد در نظر میگیرنةد ( ;MacDicken, 1997
 .)Zhu et al., 2010; Alvarez et al., 2012بةا توجةه
به اینکه مقادیر ضةریب تبةدیلی کةربن ،از مهةمتةرین
عوامةل محاسةةباتی و تخمینةةی مقةدار ترسةةیب کةةربن
زیتودۀ درختان محسوآ میشود ،اندازهگیری ضریب
کربن درختان بةهطةور مسةتقیم سةبب کةاه عةدم
قطعیةةت بةةرآورد ذخةةایر کةةربن درختةةان مةةیشةةود
( .)Zhang et al., 2009از آنجةةا کةةه ضةةریب کةةربن
اندازهگیریشده در تحقیق حاضر بین پایههای مختلف
دارای تغییرات معنیداری نیست در کلیۀ تخمینهةای
زیتودۀ حاصةل از مةدلهةای مختلةف اسةتفادهشةده،
ضریب مذکور ،ضریب ثابت برای برآورد ترسیب کةربن
درختان راش محسوآ میشود.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رابطۀ بین حجةم و
چگالی خشک تنۀ درختةان راش دارای حةداقل درصةد
انحراف معیار ( )S% = 99/29نسبت به سایر مدلهةای
استفادهشده است ،ولی مقدار آمارۀ  tجفتی بین تخمین
حاصل از این روش و مقادیر واقعةی معنةیدار شةد کةه
نشةةان مةةیدهةةد رابط ةۀ آلومتریةةک مةةذکور نمةةیتوانةةد
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معادلهای با حدود اطمینان زیاد برای محاسبۀ زیتةوده
و ترسیب کربن تنۀ راش محسوآ شود .درخصوص این
موضةةوع بایةةد در نظةةر داشةةت کةةه مهةةمتةةرین عامةةل
محاسباتی در زمینۀ محاسبۀ حجم تنه ،تعیةین ضةریب
شکل تنه تحت قالب فرم یةا شةکل هةاهری اسةت کةه
برای پایههایی که دارای تنههای سةیلندریک نیسةتند و
در شرای اکولوژیک یا رقابةت ،شةکل هةاهری ویةژهای
دارند ،میتواند عاملی مؤثر بةرای خطةا و کةاه دقةت
برآوردی زیتودۀ تنه محسوآ شوند.
نتایج برآورد زیتودۀ تنه درختةان راش در منطقةۀ
تحقیق با اسةتفاده از معةادالت آلومتریةک مربةو بةه
درختان راش از گونههةای متفةاوت ( )Fagus spp.در
بیومهای مختلف ،نشان داد کةه اسةتفاده از ایةن روش
گاه ممکن است دارای دقت زیةادی باشةد و بةهعنةوان
روشی شایسته و قابل قبول برای برآورد زیتةودۀ تنةۀ
راش در منطقۀ تحقیق محسوآ شود .دربةارۀ تشةریح
ساختار این مدلها طبق نتایج بةهدسةتآمةده توسة
مطالعات مختلف در بیةومهةای متفةاوت مةدل تةوانی
بهعنوان برترین مدل با بیشترین دقةت بةرای تخمةین
زیتودۀ درختان بهکار گرفتةه مةیشةود کةه در همةۀ
موارد ،قطر برابرسینه بهدلیل داشتن بیشترین همبستگی
بةةا مقةةادیر زیتةةوده ،مهمتةةرین متغیةةر عامةةل (مسةةتقل)
معرفی شده اسةت ( Ketterings et al., 2001; Zianis
.)and Mencuccini, 2003; Djomo et al., 2010
همانطور که در جدول  8نیةز مشةخ اسةت ،کلیةۀ
مدلهای ارائهشده ،مدل تةوانی هسةتند کةه در همةۀ
موارد قطر برابر سینه ،مهمترین عامل معرفی میشود.
البته براساس تئةوری متابولیةک 9نمةای مةدل ( )bدر
مدلهای توانی محاسبات زیتوده درختان حةدود 2/3
است ( .)Alvarez et al., 2012در ایةن راسةتا برخةی
دیگةةر از مطالعةةات بةةهطةةور جةةامع نمةةای مةةدلهةةای
مذکور را ارزش عددی بةین  2و  3معرفةی مةیکننةد
(.)Zianis and Mencuccini, 2003; Djomo et al., 2010
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در جدول  8نیز کلیۀ نماهای مدلهای تةوانی برحسةب
قطر برابرسةینه دارای ارزش عةددی بةین  2و  3اسةت.
نکتۀ حائز اهمیت در این زمینه ،اعتبارسنجی مدلهةای
معرفیشده میباشد .به همین دلیل برای تعیةین دقةت
مدلهای برآوردی در تحقیق حاضر ،برازش بین مقةادیر
تخمینی (برآوردی) و مشاهدات از طریق شةاخ هةایی
همچون میانگین درصد انحراف معیار و مقادیر آزمةون t
مدنظر قرار گرفت (رضایی9313 ،؛ .)Ajit et al., 2011
همانطور که نتایج نشان داد ،برحسب انتظار مةدل 94
حاصل از روش تخریبی و توزین کةه توسة واحةدی و
همکةةةاران ( )9312بةةةرای درختةةةان راش شةةةرقی در
جنگلهای هیرکانی ارائه شد ،دارای آمارۀ  tنزدیةک بةه
صفر بود که به لحاظ آماری تفاوت معنةیداری نداشةت.
عالوهبر آن ،در بین کلیۀ مدلهةای ارائةهشةده ،معادلةۀ
تکمتغیره حاوی قطر برابرسینه (مدل  )99مربةو بةه
درختان راش یربی ( )F. sylvaticaمتعلق بةه مطالعةۀ
) Joosten et al. (2004در رویشگاههای یةرآ آلمةان
نیز دارای میةانگین بةاقیمانةدههةا و آمةارۀ  tکمتةری
نسبت به بقیه مدلهةا بةود کةه از لحةاظ اعتبارسةنجی
بهعنةوان مةدل کةاربردی بةرای تخمةین زیتةودۀ تنةۀ
درختان راش شرقی مةیتوانةد اسةتفاده شةود .ازایةنرو
معرفی مدلهای انتخاآشةده مةیتوانةد یةک معیةار در
زمینۀ مقایسۀ مقادیر زیتوده و حتی شرای رویشگاهی
درختان راش و بالطبع نحوۀ مدیریتی جنگلهای تحةت
مطالعه در تحقیق حاضر محسوآ شود.
برپایۀ نتایج تحقیق حاضر میتوان گزارش داد کةه
گذشةةته از معادلةةۀ آلومتریةةک واحةةدی و همکةةاران
( )9312که بهطور مستقیم براساس روش تخریبی در
جنگل تحت مطالعه تبیةین شةد ،مةدل  99و معادلةۀ
آلومتریک حاصل از رابطۀ حجم تنه و چگةالی خشةک
تنه با احتساآ ضریب کربن تبدیلی بهدسةتآمةده در
تحقیق حاضر ،بهترتیب برای تخمةین ترسةیب کةربن
درختان راش شرقی در جنگلهةای هیرکةانی کةاربرد
دارند .اسةتفاده از معةادالت آلومتریةک در بیةومهةای
مختلف برای درختانی همچةون راش در جنگةلهةای
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هیرکةةانی کةةه در سةةطح کةةالن کمتةةر تحةةت مطالع ةۀ
آلومتریک قرار گرفتهاند یا اطالعات مربةو بةه آن در
دسترس نیست و هنوز نتةایج جةامعی در ایةن زمینةه
وجود ندارد ،میتواند بسیار کارامةد واقةع شةود .نکتةۀ
اساسی در مورد استفاده از این نوع معةادالت ،انتخةاآ
درست آنها برای برآورد استAlvarez et al. (2012) .
در این مورد بیان کردند که شر استفاده از ایةن نةوع
معادالت در کلیۀ رویشگاهها بهترتیب در سطح محلی،
منطقهای و جهانی انطبةاق درجةۀ حةرارت یةا ناحیةه
کلیماتیکی ،مقدار بارندگی و گونۀ مربو است .منطقۀ
تحقیق حاضر ،جنگلهةای راش محسةوآ مةیشةود و
اطالعات دقیقی دربارۀ مقةادیر مطلةق کلیمةاتیکی آن
وجود ندارد .اما بهراحتی میتةوان اذعةان کةرد کةه بةا
توجةةه بةةه اینکةةه گونةةههةةای مختلةةف درختةةان راش
کلیماتیک هستند و تقریباً در یک ناحیةۀ کلیمةاتیکی
مشابه از لحاظ دما ،رطوبت و مقدار بارندگی پةراکن
دارند (مرویمهاجر ،)9354 ،استفاده از دیگر معادالت
آلومتریک مربو به درختان راش رویشگاههةای دیگةر
میتواند در زمینۀ برآورد زیتودۀ درختان راش بهویژه
زمانیکةه شةرای حفةاهتی در منطقةه وجةود دارد و
نمونةةهبةةرداری تخریبةةی و انةةدازهگیةةری مسةةتقیم نیةةز
اجرایی نیست ،بسیار مناسب و تأثیرگذار باشد.
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Abstract
Trees are considered as huge carbon pools associated with C emission in the atmosphere in
the forest ecosystem. Therefore, how to measure and how to estimate the C stored in the trees
in the forests is the main issue for ecologists. Since the majority of tree weights are related to
the bole mass, we used the non-destructive method to estimate the C stock of oriental beech
(Fagus orientalis Lipsky) in the Hyrcanian forests as a case study in Glandrood forests of
Nour. C concentration was obtained by ignition in 400ºC. The bole mass was estimated by the
relationship between volume and wood density and allometric models of beech in various
biomes. Carbon concentration was 57 percent of carbon sequestration of bole mass in this
study. According to the mean residual and non-significant t-values acquired by paired t-test
between the estimated values and observations, allometric model of Y = exp (2.53 lnD – 3.03)
for common beech (F. sylvatica) in the western parts of Germany and product of volume and
density introduced in this study (Y = 0.0239 (D2H)) regarding to calculated carbon
coefficients are more accurate for estimating the carbon stock of beech tress in the Hyrcanian
forests.
Keywords: Allometric equations, Biomass, Carbon cycle, Non-destructive methods, Oriental
beech.
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