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چکیده
یکی از مهمترین راهکارهای شناختهشده در کاهش کربن اتمسفر ،ترسیب کربن توسط درختان استت پتهوهش ضا تر در بتاا کشتاورزی
شهرستان خرم آباد انجام گرفت با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی و در هر واضد آزمایشی تعداد سه درخت پنجساله انتخاب و در
دو گروه و در مجموع  92رقم صنوبر در سه تکرار انتخاب شدند برای مقایسۀ میانگین و انتخاب تیمار یا تیمارهای برتر هر گروه از دادههتا
از آزمون چنددامنۀ دانکن و برای مقایسۀ نتایج دو گروه نیز از روش  Tمستقل استفاده شد نتایج نشان داد که در هر دو گروه کلن (تاج باز
و بسته) صنوبر از نظر میزان رویش و مقدار ترسیب کربن اختالف معنیدار در سطح  9درصد وجود دارد بهطوری که در گتروه تتاج بستته
رقم  P.nigra 42.53با مقدار  2/0090متر مکعب رویش و ترسیب ساالنۀ  2007/1کیلتوگرم (ضتدود  2/1تتن) کتربن در هکتتار بیشتترین
کارکرد را به خود اختصاص دادند و در گروه تاج باز کلن  P. X. pacherبا  7/7091متر مکعب رویتش و بتا ترستیب 9110/171کیلتوگرم
(ضدود  2تن) کربن در هکتار بیشترین بازدهی را داشتند همچنین با اینکه گروه صنوبرهای تاج باز رویش بیشتری نستبت بته گتروه تتاج
بسته داشتند ،از نظر ترسیب کربن بین دو گروه اختالف معنیداری مشاهده نشد که دلیل آن را شاید بتوان کمتر بتودن چگتالی درختتان
تاج باز دانست تحقیقات بیشتری دربارة ترسیب کربن گونههای مختلف درختی و جنگلکاری با گونههای تندرشد با پتانسیل زیتاد خخیترة
کربن در زمینۀ کمک به کنترل دیاکسید کربن جو توصیه میشود
واژههای کلیدی :ارقام مختلف صنوبر ،ترسیب کربن ،جنگلکاری ،خرمآباد ،رویش

مقدمه
درختان صنوبر دامنۀ اکولتوییکی وستیعی دارنتد و
میتوانند در شرایط مختلف اکولوییکی رشد کننتد بتا
توجه بته ایتن ویهگتیهتا و نیتز دورة بتازدهی کوتتاه،
شناخت کشاورزان از آنها و وجود رویشگاههای مناسب
برای برخی ارقام ،در طرحهای تولید چوب در خارج از
جنگتتتل از ایتتتن درختتتتان استتتتفاده متتتیشتتتود
 نویسندة مسئول

( )Amani, 2007با توجته بته دوپایته بتودن صتنوبر،
دورگه گیتری و تولیتد هیبریتدهای صتنوبر کته دارای
صفات مشخصی باشند امکانپذیر است ،بهطتوری کته
هیبریدهای صنوبر بتهطتور معمتول ستازگاری زیتاد و
دامنۀ وسیع اکولوییکی دارند و در برابر آفات و امراض
نیز مقاوماند ( )Amani, 2007از سوی دیگر ،با توجته
به روند کاهش روزانۀ سطح جنگل های طبیعی کشتور
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و افزایش ساالنۀ نیاز به چوب ،باید برای تأمین این نیاز،
به جنگلکتاری بتا گونتههتای تندرشتدی چتون صتنوبر
پرداخت تا در کنار تأمین چتوب و جلتوگیری از ختروج
ارز ،از تخریب جنگلهای طبیعی کشور پیشگیری شود
از طرفتتی شتتایان خکتتر استتت کتته دیاکستتید کتتربن از
مهمترین گازهای گلخانهای استت کته موجتب تشتدید
پدیدة تغییر اقلیم میشود ()Naghipour et al., 2015
گرم شدن هوا تأثیرات مخربی بر ضیات کرة زمین دارد
و سبب تخریب اکوسیستمهای طبیعی ،وقتوع ستیل و
خشکسالی و بر هم خوردن تعادل اقلیمی و اکولتوییکی
( ،)Panahi, 2011پیشتتروی بیابتتانهتتا ،کتتاهش
ضاصلخیزی ختاکهتا ،کتاهش مستاضت جنگتلهتا و
همچنتتین بتتارش بتتارانهتتای استتیدی متتیشتتود
( )Parsa pour, 2012مقتتدار دیاکس تید کتتربن در
چرخۀ طبیعت 277 ،میلیارد تتن در ستال استت کته
گیاهان و اقیانوسها ،از اتمسفر دریافت میکننتد و در
این بین ضتدود  01درصتد کتربن توستط خشتکیهتا
جذب میشود ( )Henderson, 1995در خشتکی نیتز
درختان از مهمترین و بتزر تترین مختازن کتربن در
اکوسیستمهای طبیعی هستند که در کتاهش انتشتار
کتربن اتمستفری بستیار مثثرنتد ((Sun et al., 2004؛
بهطوری که از  9190بیلیون تن کربن خخیرهشتده در
اکوسیستمهای زمینی ،جنگلها با  9711بیلیون تتن،
بیشتترین مقتدار کتربن را بته شتکل درختتان زنتده،
الشتبر  ،کتربن ختاک و محصتوالت چتوبی خخیتره
متیکننتد ( (Huang & Kronrad, 2001درختتان
دیاکسید کربن را که مهمترین گتاز گلخانتهای استت
جذب کرده و در بر ها ،شاخهها ،پوست ،تنه و ریشتۀ
خود برای مدت بهنستبت طتوالنی خخیتره متیکننتد
به عبارت دیگر درختان در نتیجتۀ فراینتد فتوستنتز از
کربن ساخته میشوند و این دلیلی است که جنگلهتا
از مهم ترین منابع ترسیب کربن قلمداد شوند .در ضال
ضا ر برآورد کمّی جنگل ها از نظر زیتتوده و خخیترة
ک تربن بتته چتتالش بزرگتتی تبتتدیل شتتده استتت ،زیتترا
اختالفات فراوانی در روش های برآورد زیتتوده وجتود
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دارد و از اینرو ،برآوردها عتدم قطعیتت زیتادی دارنتد
( )Alinejadi et al., 2014ترسیب کربن در زیتتودة
گیاهی به دو روش تخریبی و غیرتخریبی اندازهگیتری
می شود دقیقترین روش اندازهگیری کربن تودة سرپا،
روش تخریبی یا بهعبارت دیگر قطع و توزین است؛ اما
این روش هزینهبر و محدود است و فقتط در مقیتاس
کوچک کاربرد دارد در مقابل آن ،روش غیرتخریبی با
استفاده از رابطۀ محاسباتی بین ضجم ،چگالی ویتهه و
ریب کربن وجود دارد که بهصورت برآوردی مقتادیر
ترسیب کربن را محاسبه میکند روش مذکور از روش
اندازهگیری مستقیم کمهزینهتر و آستانتتر محستوب
متتیشتتود ،امتتا عتتدم قطعیتتت بیشتتتری دارد
(Vahedi & Mattaji, 2017؛ )Vahedi & Mattaji, 2015
تعیین هرچه دقیقتر زیتودة درختان جنگل ،گذشتته
از اینکه در مدیریت پایدار منابع طبیعی ضتازز اهمیتت
است ،سهم جنگل را نیز در چرخۀ جهانی کربن نمایان
میکند درخت دارای اجزای مختلتف از جملته ریشته،
کنده ،تنه ،شتاخه و بتر استت ،ولتی بیشتتر وزن آن
متعلق به تنه است که در برخی تحقیقات به آن توجه
میشود ( ،)Panahi, 2011بتا گذشتت زمتان و بتا رشتد
درختان در جنگل ،کربن در بافتتهتای چتوبی خخیتره و
ترسیب میشود (که برضسب گونۀ گیاهی ،مکان و شتیوة
مدیریت متفاوت است) اهمیت و تأثیر درختان در زمینتۀ
جذب آلودگیها بهخصوص آلودگیهایی که توسط انسان
صورت میگیرد ،ازجمله دیاکسید کربن ،بتیش از پتیش
مشتخ و آشتکار استت ( )Murphy et al., 2008از
اینرو می توان بیان کرد که ترسیب کربن در جنگل از
مهم ترین راهکارهای کاهش گازهای گلخانته ای استت
((Nijnik et al., 2013
تحقیقات مختلفی در زمینۀ کارایی ترستیب کتربن
در زیتودة هوایی برخی ارقام جنگلکتاریشتده انجتام
گرفتتته استتت بتترای نمونتته ،پتتیشبینتتی پتانستتیل
خخیتتترهستتتازی کتتتربن در طتتتول متتتدت رشتتتد در
ستته گونتتۀ درختتتی صتتنوبر (،)Populus deltoides
اکالیپتوس ( )Eucalyptus tereticornisو درخت ساج
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( )Tectona grandisنشتتان داد کتته هتتر کتتدام از ایتتن
گونهها در طول مدت رشد خود کتربن زیتادی را خخیتره
میکنند بیشترین مقدار را درختان صنوبر ،اکتالیپتوس و
درخت ساج (بهترتیتب  170 ،001و  9719کیلتوگرم در
هکتار) خخیره میکنند ( )Meenakshi Kaul, 2010در
پهوهشی برای برآورد مقدار خخیرة کربن بین شش گونتۀ
درختی شامل چهتار گونتۀ جنگلتی ( Shorea robusta,
roxburghii,

Pinus

Tectona
grandis,
 )Cinnamomum camphoraو دو گونۀ جنگلکاریشتده

( )Populus deltoides, Eucalyptus treticornishنتایج
نشتتان داد کتته گونتتۀ جنگلکتتاریشتتدة اکتتالیپتوس
 Eucalyptus treticornishو گونتتتتتۀ جنگلتتتتتی
 Shorea robustaبیشتر از گونههای دیگتر بتا مقتادیر
جذب  9271و  101کیلوگرم در هکتار سبب جتذب و
ترسیب کربن شدند ( )Pandey et al., 2016تحقیقی
دربتارة دو گتروه جنگلکتاریشتدة گونتههتای زیتتون،
اکالیپتوس ،گز و کاج تهران و مقایسۀ آنهتا بتا منطقتۀ
شاهد (زمین های بایر) در منطقۀ چتاه نیمتۀ سیستتان
انجام گرفت نتایج نشان داد که گونتۀ کتاج بتا 9900
کیلوگرم در هکتار بیشترین و منطقۀ شاهد (زمینهای
بایر) با  121کیلوگرم در هکتار کمترین ترسیب کربن
را داشتند ( )Azarian pour, 2013نتایج بررسی نقش
ترسیب کربن خاک بر شش کتاربری مختلتف شتامل
جنگل قرقشده ،جنگل طبیعی ،جنگل تخریتبشتده،
باا ،مرتتع و کشتاورزی ،در منطقتۀ چهارطتاق استتان
چهارمحتتال و بختیتتاری نشتتان داد کتته در بتتین
کاربریهای مختلف ،ارا ی جنگلی قرقشده با 00/00
تن در هکتار بیشترین ترسیب کتربن ختاک را داشتت
کمترین مقدار کربن خخیرهشده ضدود  97/01تتن در
هکتار مربوط به جنگلهای تخریتبشتده بتود نتتایج
بیتانگر آن استت کته اگتتر اکوسیستتتم جنگلتی از
دخالتهای انسانی در امان مانده باشد ،تأثیر زیادی در
اندوختۀ بلندمدت کربن در خاک خواهتد داشتت هتر
گونه دخالت در شرایط طبیعی اکوسیستم ،تأثیر منفی
خود را بهشکل محسوستی در اندوختتۀ کتربن ختاک
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نشان میدهد ()Eskandari Shahraki, 2016
با توجه به بررسیهای انجام گرفته و جایگتاه مهتم
درختان در خخیرة کربن اتمسفری و همچنین با توجه
به اهمیت صنوبرکاری در کارکردهای مختلفی از قبیل
تولید چوب ،ترسیب کربن و  ،این تحقیتق بتا هتدف
تعیین و مقایسۀ مقدار ترسیب کربن در زیتودة هوایی
کلنهای مختلف صنوبر و با فرض تفاوت مقدار ترسیب
کربن در ارقام مختلف صنوبر تاج باز و تاج بسته صورت
گرفت
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این تحقیق در زمینی چهاردههکتتاری در محوطتۀ
باا کشاورزی شهرستان خرم آبتاد انجتام گرفتت ایتن
منطقه در طول جغرافیتایی  01درجته و  29دقیقته و
 01ثانیه و عرض جغرافیایی  77درجته و  21دقیقته و
 0ثانیه واقع شده است ختاک منطقته از نتوع آهکتی،
متوسط ارتفاع از ستطح دریتا  9917متتر و میتانگین
بارندگی بیستستاله  129میلتیمتتر استت میتانگین
ضداکثر دما 21/2 ،درجۀ سانتیگراد و میانگین ضداقل
دما 1/9 ،درجۀ سانتی گراد است این جنگلکاری ،یتک
طرح تحقیقاتی است که براساس طرح پایۀ بلوکهتای
کامتل تصتادفی 27 ،رقتم بترای آزمتایش و ستازگاری
انتخاب شد که از این تعداد  97رقم ،صتنوبرهای تتاج
بسته و  97رقم ،تاج باز بودند از هر رقم  01نهتال در
زمین اصلی به مساضت  7/2هکتار براساس نقشۀ طرح
و به فواصل  0×0متر کاشته شدند کاشت نهتالهتا در
اسفند  9717در ایستگاه تحقیقات چهاردههکتاری یتا
باا کشاورزی واقع در شهرستان خرم آباد انجام گرفت
در این طرح ارقام تاج باز و تاج بسته در قالب دو طرح
آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و بتهطتور
جداگانه کاشته شدند تعداد نهال های استفاده شتده از
هر رقم 01 ،اصله نهال یکساله بود ،بهطوری که از هتر
رقم در هر تکترار  21اصتله نهتال بتهصتورت گروهتی
کشت شد
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روش پژوهش

این پهوهش با استفاده از طترح بلتوکهتای کامتل
تصادفی انجام گرفت در هر واضد آزمایشی سه درخت
برای نمونه برداری انتخاب شد در این طرح  92تیمتار
صنوبر (پنج رقم تاج باز و هفت رقم تاج بسته) کته در
سه تکرار وجود داشتند ،انتخاب شدند بنابراین در هر
تکرار  70نمونه و درمجموع در سه تکترار  971نمونته
بتترای آزمتتایش و بررستتی انتختتاب شتتد نمونتتههتتای
انتخابشده (درختان صنوبر پنجساله) ابتتدا کتفبتر و
سپس تنهها و شاخهها جداگانه وزن شتدند ستپس از
ابتدا ،میانه و انتهای هر درخت دیسکهایی تهیه شتد
که برای خشک شدن اولیه در فضای باز (ستایه) قترار
داده شتتتدند از دیستتتکهتتتای جداشتتتده ،قطعتتتات
مکعبشکل به ابعاد  7×7×7سانتیمتر برش داده شده
و طول ،عرض و ارتفاع مکعبها بتا کتولیس دیجیتتال
اندازه گیری شد برای خشک کردن مجدد ،نمونه ها در
آون با دمای  971درجۀ سانتیگراد بهمدت  20ساعت
گذاشته و وزن خشک آنها محاسبه شد سپس نمونهها
در کتتوره بتتا ضتترارت  077درجتته قتترار داده شتتده و
خاکستر ضاصل دوباره توزین شد بدین ترتیتب مقتدار
کتربن موجتود و نستبت کتربن بته زیتتوده بتا دقتت
مناسبی محاستبه شتد ()Vahedi & Mattaji, 2017
بترای محاستبۀ مقتدار تریب کتربن محاستباتی از
فرمولهای زیر استفاده شد ):(Tavakoli, 2016
رابطۀ 9

رابطۀ 2

W1
ASh 0 0  w 3
100
w2  w1

C 0 0  (100  Ash 0 0 )  0.58

در روابط باال Ash % ،درصد خاکستر بهدستآمده
پس از سوزاندن کامل الیۀ چوبی W1 ،وزن ظرف (بوتۀ
چینتی) W2 ،وزن خشتک نمونته W3 ،مجمتوع وزن
خاکستر و بوتۀ چینی متورد استتفاده و  C %تریب
کربن محاستباتی استت در نهایتت بتا توجته بته وزن
خشک محاسبه شده برای ارقام مختلتف و نیتز درصتد

کربن محاسبه شده برای هر رقم ،مقدار ترسیب کتربن
محاسبه شد
روش تحلیل

پس از جمعآوری دادهها و محاسبۀ فرمولهای متورد
نظر با نترمافتزار اکستل ،بترای تجزیتهوتحلیتل نهتایی از
نرمافزار آماری  SPSS 19استفاده شد و قبل از آن ،بترای
اطمینتتان از نرمتتال بتتودن دادههتتای آمتتاری از آزمتتون
کولموگرف -اسمیرنوف 9استتفاده شتد همچنتین بترای
مقایس تۀ میتتانگین تیمارهتتا از آزمتتون چنددامن تۀ دانکتتن
استفاده شد برای آنالیز واریانس نیتز از روش بلتوکهتای
کامل تصتادفی بتا بتیش از یتک مشتاهده در هتر واضتد
آزمایشتتی بهتتره گرفتتته شتتد و در ادامتته بتترای مقایس تۀ
میانگین صفات تحتت بررستی نتتایج دو گتروه درختتان
صنوبر تاج باز و بسته ،از آزمون  Tمستقل 2استفاده شد
نتایج
 -متوسط رویش در ارقام تاج بسته و تاج باز

همان طور که در جدول  9نشان داده شتده استت،
بین تیمارهای (ارقام) صنوبر تاج بسته از نظر متوستط
رویش در سطح  9درصتد اختتالف معنتیداری وجتود
دارد
مقایسۀ میانگین تیمارها در شکل  9نشان میدهتد
که رقم ( P. nigra42.53در گروه  )aبتا  2/0090متتر
مکعتتب بیشتتترین رویتتش در هکتتتار در ستتال و رقتتم
( P. nigra72.53در گروه  )eبتا  7/1012متتر مکعتب
کمترین رویش در هکتار در سال را دارند و ارقام دیگر
بین این دو قرار گرفتهاند
 -مقدار ترسیب کربن در ارقام تاج بسته

همان طور که در جدول  2نشان داده شتده استت،
بین تیمارهای (ارقام) صنوبر تاج بستته از نظتر مقتدار
ترسیب کربن در سطح  9درصتد اختتالف معنتیداری
وجود دارد
9. Kolmogrov-Smirnov
2. Independed sample T-Test
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جدول  -9تجزیۀ واریانس متوسط رویش در ارقام تاج بسته صنوبر
معنیداری

منابع تغییرات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

تیمار

0

92/022

F
97/901

7/709 ns

بلوک

2

7/779

7/ 779

7/770ns

نمونه

2

7/792

7/211

7/777

اشتباه نمونهبرداری

92

7/779

7 /779

7/701ns

اشتباه آزمایشی

07

7/7772

کل

02

-

-

 :nsنبود اختالف معنیدار

a

3
2.5

b
c

b

2

c

1.5

d

1
e
0.5
0

شکل  -9نمودار ارقام تاج بسته براساس متوسط رویش ساالنه در هکتار
** ضروف مشابه باالی ستونها بیانگر نبود تفاوت معنیدار و ضروف متفاوت بیانگر معنیدار بودن تفاوت بین ارقام مختلف است

جدول  -2تجزیۀ واریانس متوسط ترسیب کربن در ارقام تاج بستۀ صنوبر
معنیداری

منابع تغییرات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

تیمار

0

7772291/072

F
9911171227

7/719ns

بلوک

2

7/779

7/ 779

7/700ns

نمونه

2

7/71

91/709

7/777

اشتباه نمونهبرداری

92

7/779

7 /779

7/700ns

اشتباه آزمایشی

07

7

کل

02

-

-

 :nsنبود اختالف معنیدار

مقایسۀ میانگین تیمارها در شکل  2نشان میدهتد
کتته رقتتم ( P. nigra42.53در گتتروه  )aبتتا 2007/1
کیلوگرم (ضتدود  2/1تتن) بیشتترین مقتدار ترستیب

کربن در هکتار در سال و رقم ( P. nigra72.5در گروه
 )gبا  191/700کیلتوگرم (ضتدود  7/1تتن) کمتترین
مقدار ترسیب کربن در هکتار در سال را دارند
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شکل  -2نمودار ارقام تاج بسته براساس مقدار ترسیب کربن در هکتار
** ضروف مشابه باالی ستونها بیانگر نبود تفاوت معنیدار و ضروف متفاوت بیانگر معنیدار بودن تفاوت بین ارقام مختلف است

همان طور که در جدول  7نشان داده شتده استت،
بین تیمارهای (ارقام) صنوبر تاج بتاز از نظتر متوستط

رویش در سطح  9درصتد اختتالف معنتیداری وجتود
دارد

جدول  -7تجزیۀ واریانس متوسط رویش در ارقام تاج باز صنوبر
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

F

معنیداری

تیمار

0

2/770

99/072

7/777

بلوک

2

7/791

7/ 970

7/717ns

نمونه

2

7/727

7/990

7/701 ns

اشتباه نمونهبرداری

92

7/900

2/110

7/700ns

اشتباه آزمایشی

07

7/010

-

کل

11

-

-

 :nsنبود اختالف معنیدار

مقایسۀ میانگین تیمارها در شکل  7نشان میدهتد
کتته ارقتتتام  P. X. pacherو P. deltoides69.55
(درگتتروه  )aبتتا  7/7091و  2/1102متتتر مکعتتب
بیشترین رویش و ( P. X. interamericanesدرگروه)c
بتتا  7/7117متتتر مکعتتب رویتتش در هکتتتار در ستتال،
کمتترین رویتتش در هکتتار در ستتال را دارنتد و ارقتتام
دیگر ،بین این دو قرار گرفتهاند
 -مقدار ترسیب کربن در ارقام تاج باز

همان طور که در جدول  0نشان داده شتده استت،
بین تیمارهای (ارقام) صتنوبر تتاج بتاز از نظتر مقتدار

ترسیب کربن در سطح  9درصتد اختتالف معنتیداری
وجود دارد
مقایسۀ میانگین تیمارها در شکل  0نشان میدهد کته
رقتم ( P.X. pacherدر گتروه  )aبتا 9110/171کیلتوگرم
(ضتتتدود  2تتتتن) بیشتتتترین رویتتتش و رقتتتمهتتتای
 P.eu. BL.Costanzoو ( P. X. interamericanesدر
گروه  )cبه ترتیتب بتا  9717/019و  9779/100کیلتوگرم
در هکتار در سال کمترین ترسیب کتربن را دارنتد و ارقتام
دیگر بین این دو قرار گرفتهاند
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شکل  -7ارقام تاج باز براساس متوسط رویش ساالنه در هکتار
** ضروف مشابه باالی ستونها بیانگر نبود تفاوت معنیدار و ضروف متفاوت بیانگر معنیدار بودن تفاوت بین ارقام مختلف است

جدول -0تجزیۀ واریانس متوسط ترسیب کربن در ارقام تاج باز صنوبر
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

تیمار
بلوک
نمونه
اشتباه نمونهبرداری
اشتباه آزمایشی
کل

0
2
2
92
07
11

2100171/709
097001/110
7/700
220070/990
170122/210
-

معنیداری

F
92/122
9/ 191
7/779
2 /277

7/777
7/701ns
7/700 ns
7/777ns

-

 :nsنبود اختالف معنیدار

3000

c

c

P. X.
interamericanes

P. eu . BL.
costanzo

رم درهکتار

b

b

1000

P. del 92.258

P. del69.55

P. X. pacher

0

می ان ترسیب به کیلو

a

2000

ارقام کلن ها تاج باز

شکل  -0ارقام تاجباز براساس میزان ترسیب کربن به کیلوگرم در هکتار
** ضروف مشابه باالی ستونها بیانگر نبود تفاوت معنیدار و ضروف متفاوت بیانگر معنیدار بودن تفاوت بین ارقام مختلف است

 مقایسۀ متوسط رویش در دو روه ارقاام تااجبسته و باز صنوبر

همان طور که در جدول  1نشان داده شتده استت،
بین تیمارهای (ارقام) صنوبر تاج بسته و تاج باز از نظر
متوسط رویش در سطح  9درصد اختتالف معنتیداری

وجود دارد
مقایسۀ میانگین تیمارها در شکل  1نشان میدهتد
که رویش ضجمی ارقام گروه صنوبر تاج باز با متوستط
 2/970متر مکعب بیشتر از گروه صنوبر تاج بستته بتا
 9/011متر مکعب رویش در هکتار در سال بوده است

بررسی مقدار ترسیب کربن در
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جدول  -1تجزیۀ واریانس متوسط رویش در بین دو گروه ارقام صنوبر تاج بسته و تاج باز صنوبر
صفت تحت مطالعه

گروه تحت مطالعه

میانگین و انحراف معیار

مقدار t

معنیداری

میزان رویش ساالنه در
هکتار

ارقام صنوبر تاج بسته
ارقام صنوبر تاج باز

2/9709±7/17171
9/1070 ±7/ 01119

0/070
0/097

7/772
7/777

شکل  -1مقایسۀ دو گروه صنوبر تاج باز و تاج بسته

مقایسۀ مقدار ترسیب کربن در دو روه از ارقاام
تاج بسته و تاج باز صنوبر

نتایج آزمتون آمتاری تجزیتۀ واریتانس (جتدول )0
نشان میدهد که میانگین ترسیب گروه صنوبر تاج بتاز
و تاج بسته به ترتیب  9001/70و  9107/10کیلتوگرم

در هکتار است با توجه به نتایج بهدستآمده در مقدار
کربن ترسیبشده بین گروه ارقام صنوبر تاج باز و تتاج
بسته اختالف معنیداری وجود ندارد

جدول  -0تجزیۀ واریانس متوسط ترسیب کربن بین دو گروه از ارقام صنوبر تاج بسته و تاج باز صنوبر
صفت موردمطالعه

گروه تحت مطالعه

میانگین و انحراف معیار

مقدار t

معنیداری

میزان رویش ساالنه در هکتار

ارقام صنوبر تاج بسته
ارقام صنوبر تاج باز

9107/10±000/09
9001/70 ±070/01

9/077
9/079

7/711 ns
7/770 ns

 :nsنبود اختالف معنیدار

بحث
در این نحقیق ،مقدار ترسیب کربن زیتودة هوایی
دو گروه از ارقام مختلف صنوبر تتاج بتاز و تتاج بستته
بررسی شد برپایۀ تجزیه وتحلیل آماری نتتایج ،در هتر
گروه ،ارقام صنوبر (تاج بتاز یتا بستته) ،از نظتر رویتش
ضجمی و مقدار ترسیب کربن با دیگر ارقتام هتمگتروه
خود در ستطح  9درصتد اختتالف معنتیداری دارنتد
دلیل را میتوان از طرفی رویتش ستاالنۀ زیتاد صتنوبر
(تندرشد بودن) و از طرف دیگر تعداد زیاد درختان در

هکتار دانست این نتیجه همسو با تحقیقی استت کته
دربارة رویش پایههای پتنجستالۀ صتنوبر و پالونیتا در
مازندران انجام گرفت و نتایج نشان داد که بین فاصلۀ
کاشت و مقدار رویش اختالف معنیداری وجتود دارد،
بهطوری که با کتاهش فاصتلۀ کاشتت ،میتزان رویتش
افزایش مییابد در نتیجه با توجه به جذب زیاد کتربن
به دلیل تتراکم درختتان و رویتش زیتاد ،متی تتوان در
ضاشیۀ کارخانه ها از این گونه استفاده کرد که با توجه
به تنوع کشت صنوبر در سراسر کشور و تحقیق ضا ر
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شایان توجه است دربارة مقدار ترستیب کتربن ،چتون
این رقم سازگاری بیشتری با اقلیم و شترایط اکولتویی
منطقه نشان داده ،توانستته بتا رشتد بیشتتر ،بتیش از
دیگتتر ارقتتام هتتمگتتروه ختتود کتتربن را ترستتیب کن تد
()Riahi et al., 2011
همانطور که اشاره شد ،رویش بیشتتر کته بیتانگر
سازگاری بیشتر با محیط و شرایط اکولتوییکی منطقته
است ،سبب این اختالف شده است از اینرو متیتتوان
نتیجه گرفت که عوامل محیطتی و اکولتوییکی ستبب
می شوند که مقدار کربن ضتی در ارقتام مختلتف یتک
گونه در مناطق مختلف بتا یکتدیگر متفتاوت باشتند و
نمیتوان عدد خاصی را برای مقدار ترسیب یتک گونته
در مناطق مختلتف و همچنتین در ارقتام مختلتف آن
گونه در نظر گرفت در مرضلۀ بعد ،تجزیتهوتحلیتل دو
گروه صنوبر تاج باز و بستته بتهصتورت بترونگروهتی
مقایسه شد گروه تاج باز از میانگین رویتش بیشتتری
برخوردار بودند ،اما در مقتدار ترستیب کتربن ایتن دو
گروه اختالف معنیداری مشاهده نشد میتتوان گفتت
دلیل این مو وع ،بیشتر بودن چگالی اندازه گیریشده
در این تحقیق در ارقام تاج بسته استت در نتیجته بتا
توجه به فرمتول بترآورد ترستیب کتربن ،ایتن تفتاوت
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موجب ترسیب بیشتر کربن نسبت به گروه تاج بتاز بتا
ضجم یکسان خواهد شد از اینرو گرچه رویتش گتروه
تاج باز بیشتر از گروه تاج بسته است ،از نظتر ترستیب
اختتتالف معن تیداری ندارنتتد ایتتن نتتتایج همستتو بتتا
یافته هتای ( Khademi )2014در پتهوهش روی گونتۀ
اوری ( )Quercus macrantheraدر جنگلهای اندبیل
خلختتال استتت (Eskandari Shahraki & )2016
 Iranmaneshنشان دادنتد کته گونتههتای بتا چگتالی
بیشتر از محتوای نسبی کتربن بیشتتری برخوردارنتد
) Riahifar et al. (2009در تحقیقتی دربتتارة رویتش
پایههای پنجسالۀ صنوبر و پالونیتا در مازنتدران بته ایتن
نتیجه رسیدند که با افزایش چگالی ،ترسیب کتربن نیتز
افزایش مییابد همچنتین در تحقیتق خکرشتده عنتوان
شد که چگالی ارقام تاج بسته بیشتتر از ارقتام تتاج بتاز
است و چگالی رابطۀ مستقیمی با مقدار ترستیب کتربن
دارد این نتایج مشابه تحقیق )Elias & Potvin (2003
بر روی گونههای مختلف است آنهتا استتنباط کردنتد
که چگالی چوب بر مقدار ترسیب کربن تأثیر دارد کته
این نتیجه بتا توجته بته عامتل هتای متثثر در بترآورد
ترسیب کربن انتظار میرود
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Abstract
Carbon sequestration through trees is one of the most important strategies to mitigate the carbon
emission. The present study was conducted in Khorramabad Agricultural Orchard as randomized
complete block design. In each experimental unit, three five-year-old trees were investigated in two
groups and 12 poplar colonies or cultivars in three replications. Duncan multiple range test was used
to find the mean comparison of the treatments and T test was applied to observe the differences
between two groups. The results showed that there is a significant difference in the increment rate and
amount of carbon sequestration in the two poplar groups (P<0.01). P. nigra 42.53 revealed the
maximum increment in the closed crown group to be 2.6714 m3, and also the highest annual
sequestration as 2460.8 kg/ha. In open crown group, the highest increment and carbon sequestration
were observed in P.X Pacher to be 3.0618 m3 and 1987.909 kg/ha, respectively. Additionally, the open
crown group had a higher increment rate compared to the closed crown group. However, there was no
significant difference between the two groups in terms of the amount of carbon sequestration. It can be
interpreted that the density of open crown group is less than the closed crown one. According to our
findings, further studies on carbon sequestration of various tree species and afforestation with fastgrowing species with high carbon storage potential is recommended to control the concentration of
CO2 in the atmosphere.
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