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برآورد موجودی ذخیرة کربن گونة بنه ()Pistacia atlantica Desf.
(مطالعة موردی :جنگل تحقیقاتی بنه و بادام فیروزآباد فارس)

3

طوبی روستا* ،1اصغر فالح 2و حمید امیرنژاد

2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2دانشیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
9استادیارگروه اقتصادکشاورزی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت ،93 / 22 /22 :تاریخ پذیرش)32 / 9 / 2 :

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی مقدار ترسیب کربن گونۀ بنه در جنگل تحقیقاتی بنه و بادام فیروزآباد انجام گرفت .با استتفاده از
آماربرداری اولیه به روش سیستماتیک -تصادفی و تعیین تعداد در هکتار ،از هر طبقۀ قطری پنج سانتیمتری 9 ،اصله درخت
به صورت تصادفی مشخص و قسمتی از آنها قطع شد و پس از تبدیل ،اندامهای مختلف شامل تنه ،سرشاخه ،برگ و الشتبرگ
به تفکیک وزن شدند .نمونه ها به آزمایشگاه انتقال یافت و درصد کربن آلی و ضریب تبدیل هر یک از آنها انتدازهگیتری شتد.
برای برآورد کربن ذخیرهشده در خاک ،نمونههای خاک بهصورت تصادفی در جهتهای جغرافیتایی اصتلی و منتاطق مستط
برداشت و با مقایسه با نمونههای شاهد (خارج از منطقۀ جنگلی) مقدار کربن ذخیرهشده برآورد شد .نتتایج نشتان داد کته در
هر هکتار از تودۀ جنگلی  2/33تن و در کل جنگل  29621/9تن کربن توسط گونۀ بنه ترستیب شتد .کتربن ذخیترهشتده در
خاک این توده نیز  22/09تن در هکتار بهدست آمد .نتایج آزمون دانکن نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سط یتک درصتد
بین اجزای درخت است .بیشترین مقدار ذخیرۀ کربن مربوط به تنه و کمترین مقدار ،مربوط به برگ بنه استت .همننتین در
مقایسۀ ضریب تبدیل اندام های مختلف به کربن آلی ،کمترین مقدار مربوط به برگ و بیشترین مربوط به الشبرگ است .ایتن
نتایج نشان می دهد که با افزایش تراکم و حفظ موجودی کنونی و با توجه به سط وستیع ایتن جنگتلهتا در استتان فتار ،
مقدار زیادی از کربن توسط گونۀ بنه جذب خواهد شد.
واژههای کلیدی :ترسیب کربن ،بنه ،جنگل تحقیقاتی بنه و بادام ،فیروزآباد.

*نویسندۀ مسئول:

تلفن7320 6136929 :

Email: Rousta.t@gmail.com
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مقدمه و هدف
بسیاری از بررسیهای علمی در جهان ،شواهدی علمی از
تغییر اقلیم هستند که یکی از مهمترین چالشها در توسعۀ
پایدار است .افزایش تدریجی میانگین گاز دیاکسیدکربن در
جو ،سبب افزایش گرمای زمین ،تشدید پدیدۀ گلخانهای،
افزایش فعالیت میکروبی خاک ،ذوب شدن یخهای قطبی و
باال آمدن سط آب دریاها میشود .چناننه نرخ فعلی
افزایش دی اکسیدکربن اتمسفر تداوم داشته باشد ،غلظت
دیاکسید کربن تا سال  ،2717دو برابر خواهد شد که در
نتیجۀ درجۀ حرارت کرۀ زمین حدود  2درجه افزایش
خواهد یافت (رحیمی .)2999 ،کشورهای مختلف جهان در
پیماننامهها و پروتکلهای مختلف زیستمحیطی مانند
استکهلم ،ریو ،ژوهانسبورگ و کیوتو به دنبال راهکاری برای
برونرفت از مشکالت محیط زیستی هستند .به هر حال،
بیشتر کشورهای جهان کاهش انتشار گازهای گلخانهای را
پذیرفتهاند .اصلیترین مسئلۀ پیشرو ،مدیریت مطلوب
مقدار کربن است .از اینرو افزایش کربن در مخازن
بومسازگانهای خشکی (خاک و گیاهان) میتواند از نظر
اقتصادی و محیط زیستی مفید باشد (بهشتی آلاقا و
صیادیان .)2996 ،دیاکسیدکربن یکی از گازهای اصلی
گلخانهای است که گرم شدن کرۀ زمین را تسریع میکند.
کربنی که از تغییر کاربری اراضی آزاد میشود نیز ممکن
است سبب افزایش کربن اتمسفری شود (اردکانی.)2991 ،
روشهای زیادی برای پرداختن به مسئلۀ ترسیب کربن
اتمسفری وجود دارد .یکی از این روشها جنگلداری و
مدیریت جنگل است ( .)Ross et al., 2000جنگل،
تثبیتکننده و ذخیرهکنندۀ کربن است .گیاهان سبز کربن
اتمسفر را از طریق فتوسنتز ترسیب میکنند .به این صورت
که با جذب دیاکسیدکربن هوا و جداسازی اتمهای
اکسیژن و کربن ،اکسیژن را به اتمسفر بر میگردانند و از
کربن برای تولید بیوما بهصورت ریشه ،ساقه ،شاخه و
برگ استفاده میکنند ( .)Schlesinger, 1999با رشد
درختان در جنگل و با گذشت زمان ،کربن در بافتهای
چوبی و مادۀ آلی خاک ذخیره میشود .توان ترسیب کربن
بر حسب گونۀ گیاهی ،مکان و شیوۀ مدیریت متفاوت است.
اهمیت و نقش جنگلها در بازگرداندن سهم چشمگیری از
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مواد منتشرشده توسط انسان ،ضرورت مطالعات در زمینۀ
جذب آلودگیها از جمله دیاکسید کربن را بیش از پیش
روشن میکند.
ایران از نظر تقسیمات اقلیمی در زمرۀ کشورهای خشک و
نیمهخشک جهان قلمداد میشود .از نظر پوشش گیاهی با
محدودیت شدید مواجه است و تراکم پوشش گیاهی بهویژه
پوشش جنگلی در مقایسه با دیگر کشورها محدود است
(پوراصغر سنگاچین ،)2996 ،با وجود این ،بهلحاظ
برخورداری از تنوع گیاهی و ذخایر ژنتیکی بسیار چشمگیر
در زمرۀ کشورهای با اهمیت قلمداد میشود .وسیعترین
ناحیۀ رویشی کشور جنگلهای خشک ایران در دو ناحیۀ
رویشی ایران-تورانی و خلیجی-عمانی است و دامنههای
جنوبی البرز ،شمال شرق ،شرق ،قسمتی از جنوب شرقی و
مناطق مرکزی کشور را شامل میشود .در بخش
کوهستانی ،دو گونهای که سیما و ساختار اصلی جنگلهای
خشک کوهستانی کشور را تشکیل میدهند ،عبارتند از بنه
و بادامک که بهصورت گسترده در این منطقه مشاهده
میشود (مرادی .)2990 ،معرفی مقدار کربن ترسیبشده
در درختان بنه در جنگلهای کوهستانی این منطقه ،معرف
جایگاه و اهمیت این گونه از جنبۀ تصفیه هوا ،جذب ،CO2
جلوگیری از فرسایش خاک و  ...است .بردبار و مرتضوی
جهرمی ( )2992پتانسیل ذخیرۀ کربن در جنگلکاریهای
( )Eucalyptus camadulensisو آکاسیا
اکالیپتو
( )Acacia salicinaرا بررسی کردند و ذخیرۀ کربن سالیانه
در بخش پوشش گیاهی را  0/9تن و کربن ترسیبشده در
خاک را  7/22تن در هکتار در سال گزارش کردند.
همننین محمودی طالقانی و همکاران ( )2996در تحقیقی
بهمنظور بررسی تأثیر آمیختگی گونهها و تیپ جنگل در
مقدار ترسیب کربن خاک در حوضۀ  12جنگلهای شمال
کشور مقدار کربن ترسیبشده در افق معدنی خاک را در
طرح جنگلداری دلدره  299/9تن بهدست آوردند و نشان
دادند حجم در هکتار ،آمیختگی و تیپ جنگل رابطۀ
مستقیمی با زیتودۀ جنگل دارد و به افزایش ذخیرۀ کربن
خاک کمک میکند .عبدی و همکاران ( )2990با هدف
برآورد ظرفیت ترسیب کربن توسط جنس گون در گونزار-
های استان مرکزی ،مجموع کربن ترسیبشده در واحد
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سط را با استفاده از روش قطع و توزین و احتراق در کورۀ
الکتریکی 92/32 ،تن در هکتار بهدست آورند90/19 .
درصد از کل ترسیب کربن را کربن آلی خاک تشکیل داد.
ورامش ( )2999مقدار کربن ترسیبشده در پارک جنگلی
چیتگر تهران را در زیتودۀ گونههای کاج تهران ،سرو نقره-
ای ،اقاقیا و زبانگنجشک برآورد کرد .در این بررسی کاج
تهران بیشترین مقدار ترسیب کربن را داشت .این توده پس
از  17سال  319تن زیتوده تولید کرد .اقاقیا ،سرو نقرهای
و زبانگنجشک نیز بهترتیب با ترسیب کربن حدود
 261/2 ،122/91و  99/02تن در هکتار در رتبههای بعدی
قرار گرفتند .سهم خاک از کل ترسیب کربن در تودۀ کاج
تهران  27/9درصد و در دیگر تودهها بهترتیب ،29/23
 22/92و  92/22درصد بهدست آمد.
) ،Peichle & Arian (2006زیتتتتودۀ روی زمینتتتی را در
تودههای جنگلکتاریشتدۀ کتاج ستفید ( )Pinus strobesدر
سنهای  97 ،22 ،2و  62ساله در انتاریوی کانتادا بتهترتیتب
 22 ،19 ،9و  277تن در هکتتار بترآورد کترد .مقتدار کتربن
ذخیرهشده در خاک نیز بهترتیتب  93/2 ،99/3 ،90/2و 96/2
تن در هکتار بهدست آمد .تأثیر سن بر مقدار ذخیرۀ کربن در
افق معدنی معنیدار نبود و به عواملی چون مدیریت گذشتتۀ
رویشگاه ،ویژگیهای خاک ،پوشتش گیتاهی و اقلتیم مربتوط
میشد ،Wauters et al. (2008) .مقدار ترسیب کتربن را در
تودۀ دستکاشت  21سالۀ  Hevea braziliensisدر دو منطقه
با شرایط آبوهوایی یکستان در غترب کشتور غنتا و منطقتۀ
ماتوگروسو در برزیل انتدازهگیتری کردنتد و بته ایتن نتیجته
رسیدند که جنگلکاریهای مذکور بتهترتیتب ستبب ترستیب
کربن به مقدار  229و  292تتن در هکتتار شتدند .همننتین
میانگین تراکم کربن خاک در عمتق  7-67ستانتیمتتر بتین
 93-63درصد از کل ترسیب کتربن بتودAndrew (2010) .
مقدار زیتوده و کتربن ذخیترهشتده در جنگتل پهتنبترگ و
سوزنیبرگ  Clatsopآمریکا را بهترتیب  29/22و  296/0تتن
در هکتار برآورد کردند .این مقدار کربن از اندازهگیری کتربن
موجود در برگ ،سرشاخه ،تنه و ریشۀ درختان بهدست آمتد.
هدف از این پتژوهش بترآورد مقتدار کتربن ترستیبشتده در
اندامهای مختلف گونۀ بنه در جنگل تحقیقتاتی بنته و بتادام
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فیروزآباد و نشتان دادن اهمیتت ایتن گونته از جنبته جتذب
آلودگیها از جمله دیاکسیدکربن است.
مواد و روشها
 منطقۀ مورد بررسیاین بررسی در جنگل تحقیقاتی بنه و بادام فیروزآباد در
جنوب شرقی استان فار با طول جغرافیایی َ 22˚ 97تا
َ 22˚ 17شرقی و عرض جغرافیایی َ 23˚ 77تا َ23˚ 22
شمالی انجام گرفت .حداقل ،حداکثر و متوسط ارتفاع از
سط دریا بهترتیب  2927 ،2077و  2722متر است.
محدودۀ طرح از شمال مشرف به روستای زنجیران ،از غرب
به دشت شوراب و از مشرق به جادۀ اصلی شیراز-فیروزآباد
محدود میشود .میانگین بارندگی سالیانۀ این ناحیه حدود
 223/2میلیمتر است .حداکثر دمای منطقه  12درجۀ
سانتیگراد ،حداقل دما  -22درجۀ سانتیگراد و مقدار
تبخیر ساالنه  2101تا  9792میلیمتر است .بر اسا
روش آمبرژه دو اقلیم نیمهخشک سرد و نیمهمرطوب سرد
در این ناحیه مشاهده میشود .منطقۀ مورد بررسی با
وسعتی حدود  3901هکتار دارای ارتفاعات ،تپهماهور و
دشت همراه با پوشش گیاهی مناسب با گونههای غالب بنه،
ارژن کیالک ،کلخونگ و انواع بادام است.
 روش پژوهشبرای تعیین تعداد درختان بنه در طبقههای قطری،
آماربرداری بهروش سیستماتیک-تصادفی با استفاده از شبکۀ
آماربرداری  177×2777متر با قطعات نمونۀ  2777متر
مربعی انجام گرفت .با توجه به نتایج آماربرداری و وضعیت
پراکنش درختان در طبقات قطری ،از هر طبقۀ قطری 9
اصله درخت بهصورت تصادفی انتخاب و مشخصههای قطر
برابرسینه ،ارتفاع و قطر تاج درخت اندازهگیری شد .بهمنظور
تعیین وزن تر اندامهای مختلف درخت (برگ ،سرشاخه و
تنه) با توجه به ممنوعیت قطع درختان ،قسمتی از درختان
نمونه (یکهشتم یا یکچهارم) انتخاب و قطع شد و وزن
اجزای مختلف آن با ترازو اندازهگیری شد (عدل 2996؛
 .)Satoo & Madgwick, 1982بهدلیل مخرب بودن
نمونهبرداری از ریشه و همننین نبود رابطۀ دقیق بین

برآورد موجودی ذخیرۀ کربن گونۀ بنه ...

291

اندامهای هوایی و زیرزمینی گونۀ بنه ،از آوردن بخش ریشه
خودداری شد .بهمنظور تخمین مقدار الشریزه و محاسبۀ
کربن آلی الشبرگ در زیر درختان 97 ،پالت یک متر
مربعی پیاده و تمام الشبرگ جمعآوری شد و پس از توزین
به آزمایشگاه انتقال یافت (بردبار و مرنضوی جهرمی،
2992؛ ورامش2999 ،؛ Hernandez et al., 2004؛
.)McDicken, 1997
بهمنظور دستتیابی بته ضتریب تبتدیل وزن تتر انتدام هتای
مختلف به مقدار کربن از هرکدام از اندامها 9 ،نمونه تهیه و
با انتقال بته آزمایشتگاه و ستوزاندن در کتورۀ الکتریکتی در
دمای  902درجتۀ ستانتیگتراد بته متدت  21ستاعت ،وزن
خاکستر انتدازهگیتری شتد ( .)Verloo, 1996بتا در دستت
داشتن وزن اولیه و نسبت کربن آلی بته متواد آلتی ،مقتدار
کربن آلتی (رابطتۀ  )2در هتر کتدام از انتدامهتای درختتان
به صورت جداگانه محاسبه شد .در نهایت با در دست داشتن
وزن اولیه و درصد کتربن آلتی بترای هتر کتدام از انتدامهتا
بهصورت جداگانه ضریب تبتدیل محاستبه شتد ( Birdsey,
1992؛ بردبار و مرتضتوی جهرمتی2992 ،؛ عبتدی2991 ،؛
ورامش.)2999 ،
مواد آلی  = 7/21کربن آلی
رابطۀ 2
بهمنظور برآورد مقدار ترسیب کربن در ختاک درختت بنته،
چهار نمونه خاک از چهار گوش میکروپتالت  2×2متتری از
مناطق مختلف توده و در جهات جغرافیایی اصلی و منتاطق
مسط  ،برداشت شده (برای درنظر گرفتن اثر تاج ،نمونه هتا
هم از زیر تاج و هم خارج از تاج برداشت شد) ،سپس با هم
مخلوط شد .در مجموع  22نمونه خاک برداشت شد و پتس

از خشک شدن بدون قرارگیری در معرض نور خورشتید بته
آزمایشگاه انتقال یافت و با استتفاده از روش والکتی -بتالک
مقدار کربن آلی آن اندازهگیری شد .در نهایت مقدار کتربن
ترسیب شده در خاک با استفاده از رابطتۀ  2بتهدستت آمتد
(Boone, 1999؛ محمودی طالقانی و همکاران .)2996
OC= 10000 × % OC × E ×Bd
رابطۀ 2
 :OCکربن آلی
 :Eعمق ()cm
 :Bdچگالی ظاهری خاک
در نهایت از نرمافزار  EXCELبهعنوان بانک اطالعاتی و از
نرمافزار  SPSSبرای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
نتایج
نتایج بررسی دادهها در تجزیه وتحلیل اطالعات بهدستآمده
به صورت جدولهای زیر ارائه شد .ضتریب تبتدیل زیتتودۀ
اندام های مختلف گونۀ بنه به کربن آلی در جدول  2نمایش
داده شده است.
جدول  -2ضریب تبدیل زیتودۀ اندامهای مختلف بنه به کربن
آلی به درصد
تنه

اندام

ضریب تبدیل 92/0

سرشاخه

برگ

الشبرگ

92/3

29/2

93/2

بتتا استتتفاده از ضتتریب تبتتدیل زیتتتوده بتته کتتربن آلتتی در
اندامهای مختلف گونۀ بنه ،مقدار کربن آلی در هتر کتدام از
اندامها به صورت جداگانته محاستبه شتد کته نتتایج آن در
جدول  2مشاهده میشود.

جدول  -2مقدار کربن آلی اندامهای مختلف گونۀ بنه
تنه

سرشاخه

برگ

الشبرگ

جمع

خاک

مجموع

مقدار کربن آلی
در هکتار(تن)

2/16

7/279

7/722

7/7722

2/33

22/09

21/00

مقدار کربن آلی
در جنگل (تن)

29696/71

1062

291/92

27/92

29621/9

223033/02

299121
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با در نظر گرفتن مقدار کتربن آلتی هتر کتدام از اجتزای در
اکوسیستم جنگل تحقیقاتی فیروزآباد ،درصد سهم هرکتدام
از اجزا در شکل  2مشاهده میشود.

شکل  -2مقدار کربن آلی در قطرهای مختلف بنه در هکتار در
جنگل فیروزآباد

شکل  -2درصد سهم هرکدام از قسمتهای مختلف اکوسیستم
در ترسیب کربن

با توجه به تعداد در هکتار گونۀ بنته در هتر طبقتۀ قطتری،
مقدار کربن آلی در قطرهای مختلف گونتۀ بنته در شتکل 2
نشان داده شده است.

بهمنظور مقایسۀ مقدار ترسیب کربن انتدامهتای چهارگانته
(برگ،سرشاخه ،تنه و ریشه) تجزیۀ واریانس مقدار ترستیب
کربن بین اندامها به تفکیتک در گونتۀ بنته انجتام گرفتت و
نتایج آن در جدولهای  9و  1نشان داده شد .در بررستی و
مقایسۀ مقدار کربن آلی (کیلوگرم) در قطرهای مختلف بنته
از آزمون دانکتن استتفاده شتد .نتتایج تجزیتۀ واریتانس در
جدول  2نمایش داده شده است.

جدول  -9تجزیۀ واریانس میانگین ذخیرۀ کربن در اندامهای مختلف گونۀ بنه در جنگل تحقیقاتی فیروزآباد
داخل گروهها
بین گروهها
کل

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجۀ آزادی

970223/999
2690920/292
2131220/129

263729/236
3290/223

9
206
203

مقدار f
**

29/761

** :سط معنیداری یک درصد

جدول  -1نتایج آزمون دانکن برای مقایسۀ میانگین ذخیرۀ کربن در اندامهای مختلف گونۀ بنه در جنگل تحقیقاتی فیروزآباد
اندام

میانگین وزن کربن ذخیرهشده (کیلوگرم)

تنه
سرشاخه
برگ

299/09
01/22
9/06

کال
a
b
c

جدول  -2تجزیۀ واریانس میانگین ذخیرۀ کربن در قطرهای مختلف گونۀ بنه در جنگل تحقیقاتی فیروزآباد
داخل گروهها
بین گروهها
کل

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجۀ آزادی

9292209/329
921/212
929229/761

291119/290
22/972

21
97
11

مقدار f
**

23967
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نتایج آزمون دانکن برای مقایسۀ میانگین ذخیترۀ کتربن در
قطرهای مختلف بنه در جنگل تحقیقاتی فیروزآباد در شکل
 9نشان داده است.

شکل  -9میانگین ذخیرۀ کربن در قطرهای مختلف بنه در
جنگل تحقیقاتی فیروزآباد

بحث
در تحقیق حاضر ،جنگل تحقیقاتی بنه و بادام فیروزآباد
بهعنوان نمونهای از جنگلهای بنه و بادام در استان فار
برای برآورد مقدار ترسیب کربن در نظر گرفته شد .نتایج
این تحقیق نشان داد که مقدار کربن ترسیبشده در هکتار
از جنگل تحقیقاتی فیروزآباد که از مجموع ترسیب کربن
در خاک و اندامهای گیاهی حاصل میشود 21/0 ،و در کل
جنگل  299121تن است .مقدار سهم خاک در ترسیب
کربن در اکوسیستم جنگل تحقیقاتی حدود  90درصد و
سهم درخت بنه (تنه ،سرشاخه ،برگ و الشبرگ) 29
درصد است ،عمدۀ زیتودۀ تولیدی ،مربوط به گونههای
درختی ،درختنهای و مرتعی است و سهم زیاد ترسیب
کربن در خاک جنگل ناشی از سن زیاد تودۀ جنگلی ،تجزیۀ
الشبرگ گونههای همراه مانند بادامک ،ارژن ،دافنه ،انواع
گون ها و  ...است .کم بودن سهم بنه در ترسیب کربن نیز
بهدلیل کم بودن تراکم این گونه در هکتار است .مقدار
کربن ترسیبشده درگونۀ بنه 2/33 ،تن در هکتار و در کل
جنگل  29621/9و کربن ذخیرهشده در خاک  22/09تن
در هکتار است .مقدار ترسیب کربن در گونۀ بنه در این
تحقیق در مقایسه با نتایج تحقیق بردبار و مرتضوی جهرمی
( )2992که مقدار ترسیب کربن را در تودۀ جنگلکاریشده با
گونۀ اکالیپتو  0/9تن بهدست آورد ،کمتر است ،اما با

برآورد موجودی ذخیرۀ کربن گونۀ بنه ...

افزایش تراکم و حفظ موجودی کنونی ،مقدار زیادی از کربن
توسط گونۀ بنه جذب خواهد شد .با توجه به اینکه مساحت
این جنگلها در استان فار وسیع است (حدود  977هزار
هکتار) ،توجه به این جنگلها ،سبب جذب و ترسیب مقدار
زیادی از دیاکسیدکربن اضافی جو خواهد شد .همننین
ورامش ( )2999در نتایج خود مقدار زیتودۀ تولیدی کاج
تهران را پس از  17سال  319تن بهدست آورد .اقاقیا ،سرو
نقرهای و زبانگنجشک نیز بهترتیب حدود 261/2 ،122/91
و  99/02تن در هکتار کربن را ترسیب کردهاند که در
مقایسه با مقدار کربن ترسیبشده گونۀ بنه ( 2/90تن در
هکتار) تفاوت زیادی نشان میدهد .دلیل این اختالف آنها،
تراکم زیاد درختان جنگلکاریشدۀ کاج ،اقاقیا ،سرو نقرهای و
زبانگنجشک و تراکم کم درختان بنه در هکتار است.
) Andrew (2010مقدار زیتودۀ و کربن ذخیرهشده در
جنگل پهنبرگ و سوزنیبرگ  Clatsopآمریکا را بهترتیب
 29/22و  296/0تن در هکتار بهدست آورد و نشان داد که
مقدار ترسیب کربن در جنگل سوزنیبرگ نسبت به پهنبرگ
بیشتر است .در تحقیق ورامش ( )2999نیز نتیجۀ مشابهی
بهدست آمد Peichle & Arian (2006) .در بررسی مقدار
زیتوده و ذخیرۀ کربن در تودۀ کاج سفید در کانادا ،کربن
روی زمین را در تودۀ  62ساله 277 ،تن در هکتار و کربن
ذخیرهشده در خاک این توده را  96/0تن در هکتار بهدست
آوردند که در مقایسه با جنگل تحقیقاتی فیروزآباد (22/09
تن در هکتار) مشخص شد که تودۀ سوزنیبرگ در بخش
پوشش گیاهی و خاک کربن بیشتری ذخیره میکند .آنها
همننین نشان دادند که تأثیر سن بر کربن معدنی خاک
ناچیز است و مقدار ترسیب به مدیریت قبلی رویشگاه،
ویژگیهای خاک ،پوشش گیاهی و اقلیم بستگی دارد.
عبدی و همکاران ( )2991در تحقیق خود در گونزارهای
استان مرکزی پی بردند که  90/19درصد از کل ترسیب
کربن را کربن آلی خاک تشکیل میدهد که در مقایسه با
جنگل تحقیقاتی فیروزآباد ،سهم خاک ( 90درصد) اعداد
مشابهی را نشان داد و از دالیل آن میتوان به شباهت
رویشگاهها از نظر اقلیم و تراکم کم پوشش گیاهی اشاره
کرد .مقدار ترسیب کربن خاک در جنگل طبیعی و کهن
بنه طی صدها سال ایجاد شده است و منطقی است که
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درصد زیادی از کربن ترسیبشده مربوط به خاک جنگل
باشد که در نتیجۀ اهمیت خاک در فرایند ذخیرۀ کربن در
چرخۀ اکوسیستم آشکار میشود .محمودی طالقانی و
همکاران ( )2996در تحقیق خود بیان کردند که یک روش
پیشنهادشده برای کاهش گازکربنیک ،افزایش ذخیرۀ
جهانی کربن در خاکهاست ،چرا که حدود  02درصد
ذخایر کربن در خشکی را داراست (حدود سه برابر ذخیرۀ
کربن در گیاهان و جانوران) ،بنابراین خاکها در حفظ
توازن چرخۀ جهانی کربن نقش مهمی دارند.
نتایج آزمون دانکن نشاندهندۀ اختالف معنیداری در
سط یک درصد بین اجزای درخت است .بیشترین مقدار
ترسیب مربوط به تنه و کمترین مقدار ،مربوط به برگ است
که زیتودۀ بیشتر در تنه و ناچیز بودن مقدار کربن
ذخیرهشده در برگ را نشان میدهد .در مقایسه بین مقدار
ترسیب کربن در طبقات قطری مختلف بنه در هکتار،
بیشترین مقدار ترسیب مربوط به طبقات قطری 67 ،17و
 62سانتیمتری است که دلیل آن ،تراکم بیشتر این طبقات
در هکتار است .همننین در مقایسۀ طبقات قطری با
یکدیگر ،اختالف معنیداری بین طبقات  27و  22مشاهده
نشد ،ولی در طبقات  27تا  37اختالف معنیداری در سط
یک درصد مشاهده شد.
در این تحقیق بر اسا محاسبات انجامگرفته ،ضریب
تبدیل اندامهای مختلف به کربن آلی اعداد متفاوتی را
نشان داد .کمترین درصد مربوط به برگها و بیشترین
درصد مربوط به الشبرگ است که بهنظر میرسد کاهش
ضریب تبدیل در برگها بهعلت دارا بودن مواد معدنی
بیشتر در برگهاست .در مورد مقدار ذخیرۀ کلی کربن در
تودههای مختلف جنگلی ،بین کربن ذخیرهشده با نوع گونه،
حاصلخیزی رویشگاه و نوع جنگل (جنگلکاری یا جنگل
طبیعی) رابطۀ مستقیمی وجود دارد (بردبار و مرتضوی
جهرمی.)2992 ،
با توجه به اینکه هر تن کربن در هکتار برابر با  9/60تن
دیاکسیدکربن است (عاقلی کهنهشهری ،)2992 ،بر اسا
نتایج حاصل از محاسبۀ مقدار کربن ترسیبشده در جنگل
تحقیقاتی فیروزآباد ،حدود  22/1تن دیاکسیدکربن در
هکتار جذب میشود .با در نظر گرفتن مساحت جنگل،
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 69162/9تن دیاکسید کربن جذب میشود که نشان
میدهد ارزش کارکرد جذب آالیندهها از جمله دیاکسید
کربن در گونۀ بنه با توجه به این مقدار بسیار شایان توجه و
مهم باشد.
در منطقۀ فیروزآباد ،بارانهای سیالبی و فصتلی در پتاییز و
زمستان ،بهعلت خزان درختان در این فصلها و اثتر بتاران-
ربایی کمتر ،سب افزایش فرسابش میشود کته ایتن عامتل
ممکن است ستبب از دستت رفتتن کتربن ذخیترهشتده در
جنگل شود .آتشسوزی نیز از دیگر عوامتل نتابودی ذختایر
کربن در اکوسیستتمهاستت .ایتن عوامتل در کنتار هتم در
جنگل تحقیقاتی فیروزآباد وجود دارد و به طور کلی با توجه
به مسائل پینیده در اکوسیستتمهتای طبیعتی و مشتکالت
معدنی شدن مواد آلی ،تأثیر عوامل اقلیمی و دیگر عوامل بر
جذب دیاکسیدکربن در درختان ،به تحقیقات گسترده تری
در این زمینته نیتاز استت .پیشتنهاد متیشتود برنامتههتای
حفاظتی برای جنگتلهتای بنته بتهمنظتور حفتظ ستط و
موجودی تدوین شده و از تبدیل این جنگلها به زمینهای
زراعی و فعالیتهای صنعتی جلتوگیری شتود .متیتتوان بتا
احیای اراضی مخروبه و تصرفی از طریق کاشتت گونتههتای
بومی و افزایش سط جنگل مقدار ترسیب کربن را افتزایش
داد .باید توانمندیهای این جنگلها را در ترسیب کربن بته
مجتتامع بتتینالمللتتی گتتزارش داد و اعتبتتارات الزم را بتترای
اجرای پروژهها دریافت کرد .ضروری بهنظر میرسد که روند
روزانۀ جذب کربن در گونۀ مورد مطالعه بررسی شود ،ولتی
به دلیل نبود دستگاههای مجهز ،این کار تا کنتون در ایتران
انجام نگرفته است.
منابع
اردکانی ،محمدرضتا .2991 ،اکولتوژی ،انتشتارات دانشتگاه
تهران 917 ،ص.
بردبار ،سیدکاظم و سیدمرتضی مرتضتوی جهرمتی.2992 ،
بررسی پتانسیل ذخیرۀ کربن در جنگلکاریهای اکالیپتو
و اکاستتیا در منتتاطق غربتتی استتتان فتتار  ،پتتژوهش و
سازندگی.32-279 :07،
بهشتی آلآقا ،علی و کیومرث صیادیان .2996 ،سامانههتای
کربنگیری ،انتشارات دانشگاه رازی206 ،ص.
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پوراصغر سنگاچین ،فرزام .2996 ،نگاهی به وضعیت تخریب
جنگلها در ایران و جهان ،پژوهشنامۀ توسعۀ پایدار محیط
زیست.96-63 :)9(2 ،
رحیمتتتی ،نستتتترن .2999 ،تغییتتترات آبوهتتتوا و اثتتترات
زیستمحیطی آن ،انتشارات اخوان تهران 262 ،ص.
عاقلی کهنهشهری ،لطفعلی .2992 ،محاسبۀ تولید ناختالص
ملی سبز و درجتۀ پایتداری درآمتد ملتی در ایتران ،رستالۀ
دکتری علتوم اقتصتادی ،دانشتکدۀ علتوم انستانی ،دانشتگاه
تربیت مدر  222 ،ص.
عبدی ،نوراله .2991 ،برآورد ظرفیت ترسیب کتربن توستط
جنس گون (زیرجنس  )Tragacanthدر استانهای مرکزی
و اصفهان ،رسالۀ دکتری علوم مرتع .دانشتگاه آزاد استالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران 231 ،ص.
عبدی ،نورالته ،حستن متداح عتارفی و قتوامالتدین زاهتدی
امیری .2990 ،برآورد ترسیب کربن در گونزارهتای استتان
مرکزی (مطالعۀ موردی منطقۀ متالمیر شهرستتان شتازند)،
تحقیقات مرتع و بیابان.263-292 :)2( ،
عدل ،حمیدرضا .2996 ،بترآورد زی تتودۀ بترگ و شتاخص
سط برگ دو گونۀ عمده در جنگلهتای یاستوج ،فصتلنامۀ
علمی-پژوهشی تحقیقتات جنگتل و صتنوبر ایتران:)1(22 ،
.120-126
محمودی طالقانی ،عبادله ،قوامالدین زاهدی امیری ،ابراهیم
عادلی و خسرو ثاقبطالبی .2996 ،بترآورد مقتدار ترستیب
کربن خاک در جنگلهای تحت متدیریت (مطالعتۀ متوردی
جنگل گلبند در شمال کشتور) ،فصتلنامۀ جنگتل و صتنوبر
ایران.212-222 :)9(22 ،
مرادی ،مهرداد .2990 ،مطالعتۀ اقتصتادی-زیستتمحیطتی
جنگلهای زاگر ایران (مطالعۀ موردی :استان کهگیلویه و
بویراحمد) ،رسالۀ دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علتوم
و تحقیقات تهران 299 ،ص.
ورامتتش ،س تعید .2999 ،بتترآورد مقتتدار ترستتیب کتتربن در
جنگتتل شتتهری (مطالع تۀ متتوردی پتتارک چیتگتتر تهتتران)،
پایانۀنامتته کارشناستتی ارشتتد جنگلتتداری ،دانشتتکدۀ منتتابع
طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدر  227 ،ص.
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Estimation of carbon storage for Pistachio atlantica Desf. (Case study: Firuzabad Pistachio
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Abstract
This research investigates the carbon sequestration potential for Pistachio atlantica Desf in Firuzabad Pistacia
and amygdalus forest research in Fars province. Using Random-systematic inventory for determining the
number of trees in 5-cm diameter classes, 3 trees were selected in each diameter class, they were cut and trunk,
branches, leaves and litter were weighted separately. Samples were transferred to laboratory. Organic carbon
and its conversion ratio were measured. In order to estimate the organic carbon storage in soil, samples were
randomly taken in aspects and flat terrains. Their contents were compared with control samples. The results
showed that carbon sequestration potential for Pistasia atlantica Desf is 1.99 tons per hectare and 18654.3 tons
in total. Soil carbon storage is 12.78 tons per hectare. Duncan test showed that there is a significant difference
among the tree components (p<0.01). The highest and lowest Sequestration belongs to the trunk and leaves,
respectively. Leaves and litters have the lowest and highest conversion ratio organic carbon, respectively.
These results show that by increasing the density and conserving these forests, much carbon Sequestration can
be done by Pistasia atlantica Desf due to their vast distribution.
Key words: Carbon sequestration, Pistasia atlantica Desf, Firuzabad, Pistacia and Amygdalus forest research.
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