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ارزیابی دو روشعامل بسط زیتوده و نسبت ریشه به اندامهای روی زمین
در برآورد زیتودة درختان سوزنیبرگ و پهن برگ
2

سیاوش بختیاروند بختیاری 1و هرمز سهرابی

2دانشآموختۀ كارشناسی ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهركرد
1استادیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت2932/3/12 :؛ تاریخ پذیرش)2932/5/22 :

چکیده
زیتودۀ رو و زیرزمین ،از مؤلفههای بسیار مهم اندوختۀ كربن در بومسازگانهای خشکی است .امروزه ،تخمین مقادیر
این مؤلفهها با استفاده از برآورد كنندههای نااریب اهمیت زیادی یافته است .در برآورد زیتودۀ اندامهای رویزمین،
نسبتهای عامل بسط زیتوده ( )Biomass Expansion Factorsو در بخش اندامهای زیرزمینی ،نسبت زیتودۀ
ریشه به زیتودۀ اندامهای رویزمین ( )Root-to-Shoot Ratioاز نسبتهای كاربردی هستند .در تحقیق حاضر ،این
نسبتها برای دو گونۀ سوزنیبرگ كاج تهران ( )Pinus eldaricaو سرو نقرهای ( )Cupressus arizonicaو دو گونۀ
پهنبرگ توت ( )Morus albaو اقاقیا ( )Robinia pseudoacaciaدر جنگلکاریهای اطراف كارخانۀ فوالد مباركه
محاسبه و صحت نسبتهای BEFو  Rدر برآورد زیتودۀ اندامهای رو و زیرزمین بررسی شد .برای بررسی صحت
برآورد زیتوده با استفاده از عامل بسط ،از هر گونه  25درخت قطع و زیتودۀ واقعی در محل قطع محاسبه شد.
همچنین ریشۀپنج درخت بهطور كامل استخراج شد .نمونهها برای تعیین وزن خشك به آزمایشگاه منتقل شدند و
وزن خشك اجزای درخت بهدست آمد.با ضرایب  BEFو  Rبه دست آمده ،زیتودۀ رو و زیرزمین برآورد و با استفاده
از آزمون  tجفتشده مقایسه شد .نتایج نشانداد كه بین مقدار واقعی و برآوردی در هر دو روش اختالف آماری
معنیداری وجود ندارد .بنابراین میتوان برای تبدیل اطالعات درختان سرپای این گونهها به زیتودۀ رو و زیرزمین،
در جنگلکاریهای مشابه ،از این ضرایب استفاده كرد .همچنین بررسیها نشان داد كه نسبت زیتودۀ انـدامهای
زیرزمین به اندامهای رویزمین سرو  ،2:6/7كاج  ،2:4/5توت 2:9/7و اقاقیا  2:9/5است.
واژههای كلیدی :اقاقیا ،برآورد نااریب ،توت ،سرو نقرهای ،فوالد مباركه ،كاج تهران.

 نویسنده مسئول

تلفن22116159222 :

Email: hsohrabi@modares.ac.ir
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مقدمه و هدف
برآورد زیتودۀ درخت در ارزیابی ساختار ،شرایط
و حاصلخیزی جنگل و نیز در برآورد ذخیره و تغییر
كربن استفاده میشود ( .)Navar, 2009اهمیت
اندازهگیری زیتوده به دالیل مختلف رو به افزایش
است كه توجه به بهرهبرداری كامل از درخت (ریشه،
كنده ،شاخهها و ،)...استفاده از ضایعات تولید در
كارخانههای صنایع چوب و اهمیت مقدار مواد
سوختی (زیتوده) در ارتباط با وضعیت آتشسوزی در
جنگل ،از جملۀ این دالیل است (.)Parresol, 1999
از طرفی ،برآورد متغیرهای سرپای درختان ماننـد
حجم تنه ،سطح مقطع برابرسینه ،ارتفاع و ،...از عوامل
اصلی در مدیریت جنگل بوده و در آماربرداریها ،حائز
اهمیت است و از این طریق سهم هریك از محصـوالت
جنگل مانند تیرکها ،چوبهای مـورد اسـتفاده بـرای
كاغذسازی ،چوب های برشـی و تختـه قابـل محاسـبه
است .بههمین دلیل در گذشته ،بیشتر آماربرداریهای
جنگل برای برآورد ایـن متغیرهـا صـورت مـیگرفـت.
كاربرد معادالت حجم تنه و زی تـودۀ اجـزای مختلـف
درختان در دادههای آماربرداری جنگل اغلب به تولیـد
"نسبت های عامل بسـط زی تـوده" 2منجـر مـی شـود
( BEF .)Navar, 2009در واقـع نسـبت زیتـودۀ كـل
اندامهای روی زمین 1درخـت بـه یکـی از عامـلهـای
اندازهگیری شده برای درختان سرپا ،مانند حجم تنـه،
سطح مقطع برابرسینه ،ارتفاع ،قطر تاج و ...اسـت ،كـه
از آن در تبدیل متغیرهای سـرپای درخـت ،برحسـب
واحد مربوط به مقـدار زیتـوده یـا ذخیـرۀ كـربن بـر
حســب كیلــوگرم یــا مگــاگرم ،اســتفاده مــیشــود
( .)Levy et al., 2004در بســیاری از مــوارد بایــد
تغیی ـرات ذخی ـرۀ كــربن ،برحســب زمــان محاســبه و
گزارش شود .در این گونـه مـوارد از آمـاربرداری هـای
زی توده برای یك منطقۀ جنگلی در دو مقطع زمانی و
به عبارتی در یك بازۀ زمانی استفاده مـیشـود كـه در
این صورت ،فرمولهای زیر بهكار میرود:

رابطه 2
رابطه 1

11

ΔC = (C2-C1)/t
=[V*D*BEF*Fc]*(1+ R)C

در این روابط  ΔCتغییرات ساالنۀ ذخیرۀ كربن بـر
حســـب  C1 ،MgCa-1و  C2كـــل ذخیــرۀ كـــربن در
زیتوده در زمـانهـای یـك و دو بـر حسـب t ،MgC
فاصلۀ زمانی بین زمان های یك و دو بر حسب سالV،
حجم تنه بر حسب متر مکعب D ،تراكم چوب خشـك
تنــه برحســب  BEF ،Mgm-3عامــل بســط زیتــوده،
 Fcنســـبت كـــربن در مـــادۀ خشـــك بـــر حســـب
 MgC (Mg dry mass)-1و  Rنسبت زیتودۀ ریشـه بـه
زیتــــودۀ انــــدامهــــای روی زمــــین 3اســــت
( .)Levy et al., 2004همانطوركه مالحظه میشود ،در
رابطۀ  ،1برای محاسبۀ مقـدار كـربن در سـطح تـوده از دو
نسبت  BEFو  Rاستفاده شده است R4 .به عنـوان نسـبت
بین وزن خشك ریشه به وزن خشك كل انـدامهـای روی
زم ـین بی ـان م ـیشــود ( .)Anonymous, 2005دلی ـل
اســتفاده از نســبت  ،Rوارد كــردن زیتــودۀ ریشــه در
محاسبۀ زیتودۀ كـل اسـت .چـون محاسـبۀ زیتـودۀ
ریشه به روش مستقیم ،یعنی خارج كردن ریشـههـا از
خاک و توزین آن ،بسـیار مشـکل و زمـانبـر اسـت و
بهدلیل دشواری تشخیص و تفکیك دقیق ریشـههـایی
ک درخت از درختان مجاور آن ،دقت زیادی نیز ندارد
( ،)Snowdon et al., 2002اسـتفاده از ایـن نسـبت در
بــرآورد زیتــودۀ ریشــه حــائز اهمی ـت اســت .در ای ـران
آماربرداری از جنگلكاریها و جنگلهای خارج از شمال،
در بیشتر موارد بر اساس قطر برابر سینه و یا ارتفاع انجـام
گرفته است .با توجه به ضرورت روزافـزون بـرآورد مقـدار
زیتودۀ درختان جنگلی (با وجـود بحـ هـای گرمـایش
زمین و تغییر اقلیم و جاگزینی سوختهای فسیلی) بایـد
از دادههای آماربرداری قدیمی استفاده شده و بـه نحـوی
این دادهها به اطالعات مربوط به زیتوده تبدیل شـود .از

)1. Biomass Expansion Factors (BEF
2. Aboveground biomass
3 . Root–Shoot Ratio
4. Root-to-Shoot Ratio
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طرفـی بایــد صــحت و دقــت ای ـن نســبتهــا در تبــدیل
دادههای مختلف به مقدار زیتوده بررسیشود تا "نسـبت
بهینه" برای این تبدیلها در هر منطقهای مشخص شود.
با استفاده از این نسبتها مـیتـوان بـدون انـدازهگیـری
مستقیم زیتوده كه اجرای آن بسیار پرهزینـه ،مشـکل و
مخرب ،و در عین حال الزمۀ محاسبۀ ذخیـرۀ كـربن نیـز
است ،از آماربرداریهای سرپای درختان اسـتفاده كـرد و
به هدف مورد نظر دست یافت.
هدف اصـلی پـووهش حاضـر،ارزیابی نسـبت هـای
 BEFو  Rدر برآورد زی تـودۀ رو و زیـرزمین و هـدف
جنبـی آن نیـز گــزارش نســبتهــای  BEFو  Rبــرای
جنگلكاریهای كاج تهـران ( ،)Pinus eldaricaسـرو
نقرهای ( ،)Cupresus arizonicaتوت ()Morus alba
و اقاقیــ ـا ( )Robinia pseudoacaciaدر منــــاطق
غیرجنگلی نیمهخشك ایران است.
مواد و روشها
 -منطقة مورد بررسی

منطقۀ نیمهخشك فوالد مباركه در  52كیلـومتری
جنوب غربـی شـهر اصـفهان بـین عـر جغرافیـایی
" 91 29'4و" 91 27' 42شـــــــمالی و طـــــــول
جغرافیایی" 52 19'23تا " 52 17'5شرقی واقع شده
است .اقلیم منطقه (بهروش آمبرژه) خشـك و سـرد و
میانگین بارندگی ساالنه  252میلیمتر است (بـینـام،
.)2972
در اطراف كارخانۀ فوالد مباركه ،جنگلکاریبا چنـد
گونۀ پهن برگ و سوزنیبرگ بهصورت تودههای خالص
و همســـال انجـــام گرفتـــه اســـت .وســـعت ایـــن
جنگلکــاریحــدود  2522هکتــار و گونــههــای غالــب
پهنبـرگ آن شـامل دو گونـۀ تـوت ( )Morus albaو
اقاقیا ( )Robinia pseudoacaciaبهترتیب با سطح زیر
كشت 122و  222هکتار و گونههای غالب سوزنیبـرگ
آن شــامل دو گونــۀ كــاج تهــران ( )Pinus eldaricaو
سرو نقـرهای ( )Cupressus arizonicaبـا سـطح زیـر
كشت  422و  122هکتار اسـت .بقیـۀ سـطح منطقـه
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شامل گونههای دیگر است.
 -شیوة اجرای پژوهش

برای دو گونۀ سوزنیبرگ كاج تهران و سرو نقرهای
و دو گونۀپهنبرگ تـوت و اقاقیـا ،مقـدار زیتـودۀ كـل
اندامهای رو و زیرزمینی اندازهگیری شد .بهایـن منظـور
در هر یك از تودههای خالص این گونـههـا ،سـه قطعـۀ
تصــادفی بــه ابعــاد  12در  12متــر ( 412متــر مربــع)
مستقر و متغیرهای سرپای كلیۀ درختـان ،شـامل قطـر
برابرسینه ،قطر در ارتفاع  2/9متری ،ارتفاع و قطـر تـاج
اندازهگیری شـد .سـ  25پایـه بـهصـورت تصـادفی
انتخاب و قطع شد .پـ از قطـع ،وزن اجـزای مختلـف
درخــت شــامل تنــه ،شــاخۀ اصــلی ،سرشــاخه ،بــرگ و
مخروط درختـان بـه تفکیـك و بـا اسـتفاده از تـرازوی
رقومی با دقت ده گرم اندازهگیری شد .بـرای هـر گونـه
پنج اصله (در مجموع برای چهار گونه 12،اصله) درخت
به منظـور بـرآورد زی تـودۀ ریشـه و تعیـین نسـبت ،R
بهطوری تصادفی مشخص و كل سیستم ریشـهای آنهـا
با بیل مکانیکی از خاک خارج شد .ریشـههـای بـا قطـر
بیش از دو میلیمتر از كل ریشهها جدا شـد .بـه دلیـل
رطوبت در حد اشباع خاک اطراف ریشه ،قسمت عمـدۀ
این خاک به راحتـی جـدا و خـاکهـای بـاقیمانـده در
اطراف ریشه نیز با استفاده از قلم مـو از ریشـههـا جـدا
شد .ریشه ها با استفاده از ترازوی رقـومی تـوزین شـد.
س از هركدام از اندامهای هر پایۀ یـك نمونـه كـه از
قسمت های مختلف آن اندام تهیـه شـده بـود ،بـه وزن
تقریبـی  222گـرم تهیـه ( )Snowdon et al., 2002و
برای مشخص كردن وزن خشك به آزمایشگاه منتقـل
شد .نمونه هـا در دمـای  75درجـۀ سـانتیگـراد و تـا
رسیدن به وزن پایدار ،خشك شدند.
پ از تعیین وزن خشك نمونهها ،وزن خشك هر
اندام درخت با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه شد.
رابطه 9

WFc  WDs
WFs

WDc 

در این رابطه  WDcوزن خشك هر جزء از درخت،
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 WFcوزن تر هر جزء از درخت WDs ،وزن خشك هر
نمونه و  WFsوزن تر هر كدام از نمونهها است .برای
محاسبۀ وزن خشك (زیتوده) كل اندامهای روی
زمین ،وزن خشك همۀ اندامهای روی زمین درخت
كه از رابطۀ  9بهدست آمده با هم جمع شد .زیتودۀ
ریشه نیز برای استفاده در محاسبۀ نسبت  Rبه همین
طریق بهدست آمد.
برای محاسبۀ  BEFدر گونـههـای مختلـف تحـت
بررســی ،از متغیرهــای متفــاوتی اســتفاده شــد .در
ســوزنیبرگــان از متغی ـر ســطح مقطــع برابرس ـینه در
برآورد نسبت  BEFو در پهـنبرگـان بـهدلیـل معـرف
نبودن قطـر برابرسـینه ،از متغیرهـای دیگـری ماننـد
سطح مقطع تنه در ارتفاع  2/9متـری (گونـه تـوت) و
سطح مقطـع تـاج (گونـۀ اقاقیـا) اسـتفاده شـد .علـت
انتخاب متغیرهای متفاوت برای گونه های مختلـف آن
بود كه تنۀ بیشتر پایـه هـای تـوت و اقاقیـا در ارتفـاع
برابرسینه ،چندشاخه شـده انـد .فرمـول كلـی بـرآورد
 BEFبهصورت زیر است:
رابطه 4

BEF = (Σ (AGB)i / Xi) / n

كه در آن  (AGB)iزیتودۀ اندامهای روی زمین
هردرخت است و  Xiبا توجه به نوع گونه (سوزنیبرگ
یا پهن برگ) میتواند یکی از متغیرهای سطح مقطع
برابرسینه ،سطح مقطع تنه در ارتفاع 2/9متری درخت،
یا سطح مقطع تاج درخت باشد ،و  nتعداد درختی
است كه برای محاسبۀ  BEFدر نظر گرفته شده است.
برای محاسبۀ  Rدر هر چهار گونـه از فرمـول زیـر
استفاده شد.
( BGB)i
n
( AGB)i
n



i

رابطه 5

R

كــه در آن  BGBو  AGBبــهترتیــب زیتــودۀ
اندام های زیرزمینی و زی تودۀ اندامهای روی زمین هر
درخت و  nتعداد مشـاهدات اسـت .تبعیـت دادههـا از
توزی ـع نرمــال بــا اســتفاده از آزمــون كولمــوگروف –

اسمیرنوف بررسی شد .مقادیر برآوردی بهوسیلۀ نسبت
 BEFو  Rبا مقادیر واقعی متناظر خود ،بـا اسـتفاده از
آزمون  tجفتشده2مقایسه شد .نسـبت  Rبـین چهـار
گونه با استفاده از تحلیل واریان یکطرفه1مقایسه شد
و همگنی واریان ها با آزمون لون بررسی شد .اختالف
میانگین مقدار  Rگونهها نیز بـا آزمـون  SNKبررسـی
شد .محاسبات آماری در نرمافـزار  SPSSنسـخه  27و
رسم نمودارها در نرمافزار  Excelانجام گرفت.
نتایج
 -محاسبة ضرایب  BEFو R

بررسی تبعیت داده ها از توزیع نرمال با اسـتفاده از
آزمــون كولمــوگروف  -اســمیرنوف نشــان داد كــه
دادههای هر یك از متغیـرهـای تحـت بررسـی نرمـال
هستند (مقدار  pبـرای انـدامهـای روی زمینـی كـاج،
سرو ،تـوت و اقاقیـا بـه ترتیـب  2/34 ،2/31 ،2/34و
 2/32و برای اندامهای زیـر زمینـی بـه ترتیـب ،2/34
 2/36 ،2/34و  2/56بـود) نتیجـۀ محاسـبۀ  BEFو R
بــرای چهــارگونــه در جــدول  2آمــده اســتBEF .
سوزنیبرگان با استفاده سطح مقطع برابرسینه ،توت با
استفاده از سطح مقطـع تنـه در ارتفـاع  2/9متـری و
اقاقیا با استفاده از سطح مقطع تاج محاسبه شد.
 مقایسة مقدار واقعی زیتوده و مقدار برآوردیآن با روشهای  BEFو R

مقایسۀ مقادیر برآوردی زیتوده با مقـادیر واقعـی
آن با استفاده از آزمون  tجفتشـده نشـان داد كـه در
هیچ یك از گونه ها بـین ایـن مقـادیر از نظـر آمـاری،
اختالف معنیداری در سطح اطمینان  35درصد وجود
ندارد .نتایج این مقایسه در شکل  2آمده است .همـین
نتیجه برای روش  Rنیز بـهدسـت آمـد .در ایـن روش
نیز ،برای هیچ یـك از گونـه هـا بـین مقـدار واقعـی و
بــرآوردشــده اخــتالف آمــاری معنــیداری در ســطح
1. Paired samples t-test
2. One way ANOVA
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اطمینان  35درصد مشاهده نشد (شکل .)1
جدول  -2مقادیر نسبتهای  )kg/m2( BEFو  Rبرای چهار گونه درختی
گونه
BEF

R

كاج

سرو

توت

اقاقیا

4266/4

7294/4

1273/6

9/2

()291

()544

()264

()2/1

2/11

2/25

2/14

2/13

()2/22

()2/21

()2/21

()2/21

مقادیر داخل پرانتز ،خطای معیار برآورد میانگین است.

مقدار واقعی

a

150

a

a

a

50

a

a

100

زیتوده (كیلوگرم)

a

a

0

كاج

اقاقیا

سرو

توت

شکل  -2مقایسۀ زیتودۀ واقعی و برآوردشده روی زمین با روش  BEFبرای چهار گونه در منطقۀ فوالد مباركه
(حروف مشابه روی ستونها ،نشاندهندۀ نبود اختالف آماری معنیدار با اطمینان  35درصد است)

مقدار واقعی

a

30

a
a

a

a

a

a

a

20

15
10
5

زیتوده كیلو رم

25

0

اقاقیا

كاج

توت

سرو

شکل  -1مقایسۀ زیتودۀ واقعی و برآوردشدۀ زیر زمین با روش  Rبرای چهار گونه در منطقۀ فوالد مباركه
(حروف مشابه روی ستونها ،نشاندهندۀ نبود اختالف آماری معنیدار بااطمینان  35درصد است)
 مقایسة نسبت Rونههای مختلفیکطرفه نشان داد كه مقـادیر R

نتایج تجزیه واریان
بین گونههای مختلـف تحـت بررسـی در منطقـۀ فـوالد

مباركه از نظر آماری اختالف معنیداری دارد (جدول .)1
آزمون لون برای بررسی واریان ها نیـز حـاكی از همگـن
بـودن واریـان هــا بــود ( .)p value =2/53بنــابراین در

ارزیابی دو روشعامل بسط زیتوده و نسبت ریشه بهاندامهای روی زمین در...
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تحلیل واریان

یك طرفه از آزمون  SNKاستفاده شد.
جدول  -1نتایج تحلیل واریان
منبع تغییرات

یك طرفه ضرایب  Rبین گونههای مختلف در منطقۀ فوالد مباركه

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

مقدار آماره F

گونه

2/266

9

2/211

** 26/1

خطا

2/211

26

2/222

كل

2/244

23

عالمت ** نشاندهنده اختالف آماری معنیدار با  33درصد اطمینان است.

مقایسۀ میانگینها با استفاده از آزمون  SNKنشان
داد كه در بین چهار گونه ،گونههای اقاقیا و توت،
اختالف آماری معنیداری از نظر نسبت زیتودۀ ریشه
به زیتودۀ روی زمین ندارند .اما هركدام از این دو گونه

با گونههای سرو و كاج اختالف آماری معنیداری دارد
و مقدار  Rآنها بیش از دو گونۀ دیگر است .ضریب R
كاج از نظر آماری بیشتر از سرو بود (شکل .)9

شکل  -9مقایسۀ نسبت زیتودۀ ریشه به اندامهای روی زمین چهار گونۀ تحت بررسی در منطقۀ فوالد مباركه

(حروف متفاوت روی ستونها ،نشاندهندۀ اختالف آماری معنیدار با اطمینان  35درصد است)
بحث
نتایج این تحقیـق نشـان داد كـه اسـتفاده از عامـل
بسط زیتوده و نسبت زیتودۀ ریشه به اندامهـای روی
زمین بهعنوان یك برآوردكننده ،عالوه بر صحت مقـدار
برآورد ،از سهولت بیشتری نیز برخوردار است .همچنین
استفاده از این روشها ،برآورد زیتودۀ سرپای درختـان
را ضمن كاسـتن هزینـه هـا ،كـامالب بـر اصـول محـیط
زیستی منطبق میكند .در بسیاری از كشـورها ،نسـبت
عامل بسط زیتـوده ،بـا اسـتفاده از متغیـر حجـم تنـه
بهدست آمده ،كه دلیل آن فرم استاندارد درختان تحـت
بررسی بوده است .با توجه به ماهیت جنگلهای بررسی
شده در دیگر تحقیقات ،مالحظه میشود كـه حجـم در

آماربرداریهای ملی ایـن كشـورها ،متغیـری كـاربردی
است ،اما ) Levy et al.(2004با وجود استفاده از حجم
تنه در برآورد نسبت  BEFاذعان داشـتند كـه ممکـن
است روابط بهتری برای محاسبۀ این نسبت بین دیگـر
اجزای درخت وجود داشته باشـد .نتـایج ایـن تحقیـق
نشان داد كه از متغیرهای دیگری چون سـطح مقطـع
برابرسینه و سطح مقطع در ارتفاعهای دیگر مانند 2/9
متری درخت و نیز سطح مقطع تاج درخت ،مـیتـوان
در بــرآورد ایــن نســبت اســتفاده كــرد .اســتفاده از
متغیرهای تكبعدی ماننـد قطـر برابرسـینه یـا دیگـر
قطرها و نیز ارتفاع و قطر تاج بهتنهایی در محاسبهاین
نسبت ،خطای زیادی در برآورد زیتوده نشان میدهد.
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نسبت  Rبهدست آمده برای گونههای تحقیـق حاضـر
بین  2/25تا  2/13بود كه حـداقل ایـن نسـبت بـرای
گونۀ سرو نقرهای و حداكثر آن برای گونـۀ اقاقیـا بـود.
گونــۀ ســرو نقــرهای دارای سیســتم ریشــهای بســیار
سطحی است و مقدار ریشه نسبت به اندامهای هـوایی
در آن بسیار كمتر از گونۀ كاج اسـت و كـج شـدن یـا
افتادن درختان سـرو هنگـام وزش بـاد شـدید بعـد از
آبیاری و خمیده شدن در اثر برف سـنگین مؤیـد ایـن
مطلب است ،در صورتیكه ایـن مـوارد در گونـۀ كـاج
بهندرت مشاهده شده است Levy et al. (2004) .ایـن
نسبت را برای جنگلهای سوزنی برگ انگلسـتان بـین
 2/11تا  2/42محاسبه كردند .آنها دلیـل تغییـرات در
 Rرا به تغییر شرایط در رویشگاههای مختلـف نسـبت
دادند .در مجموع نسبت  Rبرای سوزنیبرگـان ()2/23
كمتر از پهنبرگان ( )2/13بهدست آمد كه این تفـاوت
اغلب به دلیل تفاوت ساختار ژنتیکی این گونهها است.
برای مثال در تحقیق ) Levy et al. (2004بـرای كـاج
سیاه ( )Pinus nigraكه از نظـر خصوصـیات ژنتیکـی
بسیار نزدیك به كاج تهران است (حتـی برخـی گونـۀ
كاج تهران را واریتهای از كاج سیاه میداننـد) ،نسـبت
 Rرا  2/11محاســبه كردنــد .بــرای تعــداد دیگــری از
گونــههــای جــن  Pinusو خــانواده  Pinaceaeنیــز
نسبت  Rبهدست آمده در همـین محـدوده قـرار دارد.
مــثالب ) Li et al., (2010بــرای كــاج قرمــز ژاپنــی
( )Pinus desifloraدر جنگلهای كـره ایـن مقـدار را
 2/11و ) Green et al. (2005برای تودۀ تنـك نشـده
 Picea sitchensisمقدار  Rرا  2/19محاسـبه كردنـد
كه این نسبت ها با نسـبت بـهدسـتآمـده در تحقیـق
حاضر برای گونـۀ كـاج تهـران ( )2/11مطابقـت دارد.
) Laclau (2003مقــــدار  Rرا بــــرای دو گونــــۀ
 Austrocedrus chilensisو Pinus ponderosa
محاسبه كرده كه به ترتیـب  2/22و  2/23بـه دسـت
آمده است .با توجه به شباهت گونههای سرو نقرهای و
كاج تهران به گونـههـای  Austrocedrus chilensisو
 Pinus ponderosaنسبتهای بهدستآمده نیز بـا هـم
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مطابقت دارند .در پایان پیشنهاد مـیشـود نسـبتهـای
بــهدســتآمــده بــرای BEFو  Rدر ای ـن تحقی ـق بــرای
گونههای مشابه در شرایط رویشگاهی مشابه و حتـی در
شرایط رویشگاهی متفاوت با هدف بررسی تعمیمپذیری
این برآوردها برای دیگر رویشگاهها آزمایش شود.
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Abstract
Above ground and below ground biomass are important components of terrestrial ecosystem
carbon stocks. Today, estimation of these components has crucial importance. For estimating
aboveground and belowground woody plant biomass, Biomass Expansion Factors (BEF) and
Root-Shoot Ratio (R) are the most applicable ratios. In this research, we assessed these ratios
for estimation of above and belowground biomass of four tree species in Mobarake Steel
Complex plantations. These four species comprise of two conifer and two broadleaves (eldar
pine, arizona cypress, mulberry, black locust). For the aims of this study, 15 trees of each
species were cut down and fresh biomass was measured in the field. Subsamples of fallen
trees were taken and dry mass were measured at laboratory. Then, BEF and R were
calculated. Using paired t test, actual and estimated above and belowground biomass were
compared and result showed no significant difference. So, using these ratios is reliable for
converting measured standing tree variables to biomass. Also, root-to-shoot ratio for Eldar
Pine, Arizona Cypress, Mulberry, Black Locust was 1:4.5, 1:6.7, 1:3.7 and 1:3.5, respectively.
Keywords: Arizona cypress, Black locust, Eldar pine, Mulberry, Mobarake Steel Complex, Unbiased
estimation.
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