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 چکیده

بقروورد   بقرای این تحقیق   . استترین مزایای درختان در اکوسیستم جنگلی ترسیب کربن یکی از مهم توانتوده و زی

در  توده در سطح (.Quercus brantii Lindl) برودار ۀگونگروه پایه و جستهای تکۀ اندام هوایی در فرمتودزی مقدار

بقه نقطقه    درخقت  تقرین نزدیقک  و متقر  911×911ابعقاد شقبکه   . گرفتهای بلوط بلند در نزدیکی دهدز انجام جنگل

 تقاجی  قطر های کالسه تمام و پایهتک یا زاد دانه قطری های کالسه تمام یدبا یدرختان انتخاب .برداری انتخاب شد نمونه

 هاپارامترهای کمی ون گروه( انتخاب وپایه و جستپایه )به نسبت مساوی تک 91 .شامل شود را (زاد شاخه) گروهجست

 عرصقه  در عقطق  از پقس  بالفاصقله  درختقان  مختلق   های. قسمتگرفتعملیات قطع و جداسازی انجام  و سپس ثبت

 متوسق   بین نتایج براساس. گرفت انجام کربن ترسیب مقدار و خشک وزن گیریاندازه برای بردارینمونه و شد توزین

 فقرم  هر درخت در در زمینی روی تودهزی متوس . نداشت وجود داریمعنی وماری اختالف رویشی فرم دو در تودهزی

بقرای   2/91تقوده جنگلقی    ر دریدااین مق .شد تعیینکیلوگرم  231 اًبقریت گروهجست فرم برایو  277 تقریباً پایه،تک

پایقه،  درختقان فقرم تقک    ایقن نتقایج، در   براسقاس  .گروه بقروورد شقد  تن در هکتار برای فرم جست 3/1پایه و فرم تک

از تقوان  و کنقده(   فرعقی  ۀهای کوچقک )شقاخ  گروه انداماصلی( و در درختان فرم جست ۀهای بزرگ )تنه و شاخ اندام

ها های اصلی و کمترین ون در برگکربن در شاخه ۀبیشترین مقدار ذخیر. همچنین ندترسیب کربن بیشتری برخوردار

 بود.
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 و هدف مقدمه

شاخصقی بقرای   تقوان  را مقی تقوده  گیری زیاندازه

و چقه از  نظقر بیولقوژیکی    حاصلخیزی رویشگاه چقه از 

 (.Cole and Ewel, 2006)نظر اقتصادی درنظر گرفت 

تولیققد جنگققل، ذخیققره و جریققان کققربن بققر مبنققای   

شقوند و ترسقیب   توده محاسبه میهای زیگیری اندازه

  گیاه مانند چوب، بقرگ و  های مختلکربن در قسمت

 عنققوان شاخصققی از تولیققد رویشققگاه اسققت  ریشققه بققه

(Clark et al., 2001اهمیت .) بقه  توده زی گیری اندازه 

 بققه توجققه کققه اسققت افققزای  بققه رو مختلقق  دالیققل

 و هقا  شقاخه  کنقده،  ریشه،) درخت از کامل برداری بهره

 هققایکارخانققه در تولیققد ضققایعات از اسققتفاده ،(غیققره

( تقوده  زی) سقوختی  مواد مقدار اهمیت و چوب صنایع

 جملقۀ  از جنگقل،  در سوزی وت  وضعیت با ارتباط در

 اکسیددی درختان (.Parresol,1999) است دالیل این

 کقرده  جذب است ایگلخانه گاز ترینمهم کهرا  کربن

 بقرای  خقود  ۀریش و تنه پوست، ها،شاخه ها،برگ در و

 دیگقر  عبارتبه. کنندمی ذخیره طوالنی نسبتبه مدت

 سقاخته  نکقرب  از فتوسقنتز  ینقد افر ۀنتیجق  در درختان

 یکقی  عنوانبه هاجنگل که است لیلید این و شوندمی

در حال  .شوند قلمداد کربنترسیب  منابع ترینمهم از

 ۀتقوده و ذخیقر  نظر زیها از حاضر بروورد کمی جنگل

زیققرا  ،کققربن بققه چققال  بزرگققی تبققدیل شققده اسققت 

تقوده وجقود   های بروورد زیاختالفات فراوانی در روش

از عدم قطعیت  باالیی ۀرو برووردها از درجدارد و ازاین

های تخریبی و قطع  (. روشGrace, 2004برخوردارند )

هقا بقه تفکیقک گونقه در      هقا و بوتقه   درختان، درختچه

تقرین   ونها، بقدون شقک دقیق      عرصه و سنجیدن جرم

 .گیاهی است ۀتودزی مقدارروش تعیین 

(، پتانسققیل 9315ردبققار و مرتيققوی جهرمققی )  ب

توس و وکاسقیا  اکالیپ یها یکار کربن در جنگل ۀذخیر

تولیقد  . کردنقد در مناط  غربی استان فارس را بررسی 

هقای ضقعی  یکسقان     این دو گیاه در رویشقگاه  ۀساالن

پتانسقیل ترسقیب    Terakunpisut et al. (2007)بود. 

هقای ملقی تایلنقد     زمینی جنگلروی ۀتودکربن در زی

سقبز  های بارانی تروپیکقال، همیشقه   جنگلشامل انواع 

کردنقد. نتقایج   بقرگ را بررسقی   پهقن خشک و مخلوط 

هاسقت.   جنگقل  های مختل  تفاوت درتیپ ۀدهندنشان

Suchomel et al. (2012) تودۀ معادالت ولومتریک زی

زاد هقای شقاخه  را در جنگقل  Quercus petraeaگونه 

. در این تحقیق  کقه   بررسی کردندبلوط جنوب ولمان 

بقا   ۀ تقوانی ، معادلق گرفقت پایه بلوط انجقام   24با قطع 

نه بهتقرین مقدل را بقرای بقروورد     سقی متغیر قطر برابر

هقای مختلق  ون تولیقد    تودۀ کل درخت و قسمت زی

ای در در مطالعه Gratani  and Varone (2006) کرد.

هقای  میقزان ترسقیب کقربن گونقه     ۀشهر رم به مقایس

Quercus ilex L.  وQuercus pubescens Willd.  و

شقهر پرداختنقد.   همچنین نق  ونها درکاه  دمقای  

Quercus pubescens ای در کاه  دما نق  برجسته

اشت. مجموع ترسیب کقربن  در طی فصول گرم سال د

و بقرای   14±92برابقر   Quercus ilexقطر درختان کم

Quercus pubescens  ،1±999   )کیلقوگرم در سقال( 

 959±91دست ومد. این نسبت در درختقان قطقور   هب

 915±7و  Quercus ilexبققرای )کیلققوگرم در سققال( 

  Quercus pubescensبققرای   )کیلققوگرم در سققال( 

بقا   Quercus pubescensرسد نظر میدست ومد. به هب

هقای  توجه به مساحت سطح برگ و همچنقین نسقبت  

فتوسقنتز سقالیانه نقق  بیشقتری در ترسقیب       بیشقتر 

بقه   Quercus ilexکربن داشته باشقد. هقر چنقد کقه     

و در تمقام طقول    اسقت ح سبز مطرۀ همیشهعنوان گون

فصقول سقرد توانقایی ترسقیب کقربن را       ویژهبه سال و

هقای مختلق  درختقی از    ارزیابی پتانسیل گونقه دارد. 

 ترسقیب کقربن در شقمال شقرن چقین توسق        ۀجنب

(Thomas et al. (2007  هقای  نیز نشان داد که تفقاوت

از نظقر ترسقیب کقربن    هقای مختلق    زیادی بین گونه

هقای  ویقژه گونقه  برگان بقه که پهنطوریوجود دارد، به

Fraxnius mandshurica و Phellodendron amurense 

 ترسیب کربن هستند. ۀدارای بیشترین قابلیت از جنب

Aguilar et al. (2012) ،زمینققی  رویۀ تققودزی

 زادبلوط با فرم شقاخه  ۀهای دو گونهای مختل  توده اندام
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(Quercus castanea  وQuercus laetaر ) در مناط  ا

و معادالت توانی بقا متغیقر    کردندمرکزی مکزیک بررسی 

بلقوط   توده ارائقه دادنقد.  قطر برابرسینه را برای بروورد زی

 11بی  از  (.Quercus brantii Lindl) ایرانی یا برودار

هقای   اصلی جنگقل  ۀتود درصد از پوش  درختی و زی

صقورت  زاگرس مرکزی و بخ  اصلی ترسیب کربن به

اص داده اسقت.  ها را به خود اختص در این جنگلچوب 

نیاز توانسته است ای کمهعنوان گوناگر چه این گونه به

های زاگرس استقرار یابقد،  در مناط  وسیعی از جنگل

ون میقزان رویق     دنبالولی میزان روی  قطری و به 

حجمی ایقن گونقه، حتقی در یقک عقرا جغرافیقایی       

امل رویشگاهی دارد داری به عومحدود، وابستگی معنی

هقدف از ایقن تحقیق       (. 9313سوسنی و همکاران، )

اندام هوایی و همچنین رونقد ترسقیب    ۀتودبروورد زی

گقروه در  پایقه و جسقت  های رویشی تقک کربن در فرم

هقای زاگقرس یعنقی بلقوط     شاخص جنگقل  ۀمورد گون

 .استدر سطح توده ایرانی 
 هامواد و روش

 پژوهش ةمنطق

بلققوط بلنققد در مققرز بققین   ۀقققهققای منطجنگققل

های چهارمحال و بختیاری و خوزستان و از نظر  استان

تقسیمات کشوری در بخ  دهدز شهرسقتان ایقذه در   

 39هقای   شمال شرقی استان خوزسقتان، بقین عقرا   

شقمالی و   ۀدقیقق  51درجه و  39دقیقه تا  21درجه و 

 21درجقه و   51دقیققه تقا    25درجقه و   41های طول

 بت به گرینویچ واقع شده است )شقکل غربی نس ۀدقیق

متقری از   9949ارتفاع  در جنگلی ۀمنطق این (. مرکز9

متقر متغیقر    2511متقر تقا    111سطح دریا )ارتفاع از 

طقور متوسق    مقدار بارش سالیانه بقه است( قرار دارد. 

فصقل زمسقتان گقاهی در     متر است کقه در میلی 959

سقالیانه   دمای. متوس  باردمیصورت برف ارتفاعات به

اسقاس  گراد است. اقلیم منطققه بر ۀ سانتیدرج 24نیز 

مرطقوب معتقدل و   های نیمقه روش ومبرژه شامل اقلیم

 .استخشک معتدل نیمه

 

 کشوری و استانی ۀنقشۀ تحقی  در منطقموقعیت  -9شکل 

 

 روش پژوهش

متقر   911×911برداری با ابعقاد شقبکه    نقاط نمونه

ترین درخقت  نزدیک طراحی و تصادفی منظمصورت به

متقر بقه    21حداکثری تا  ۀبلوط غرب یا برودار با فاصل

هقای   شد کقه از تمقام کالسقه   ون نقطه طوری انتخاب 

هقای   کالسقه  امپایه و تمق زاد یا تک درختان دانه قطری

منطققه  در زاد  گروه یا شقاخه قطر تاجی درختان جست

در مجموع با توجه بقه همپوشقانی   . پوش  داده شوند
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بلقوط )بقه    ۀپای 91شده، تعداد در طبقات ذکر درختان

پایقه و جسقت گقروه( انتخقاب شقد.      تعداد مساوی تک

ز درختان انتخاب شده در عرصقه قطقع شقدند. پقس ا    

صقورت  شقده بقه  های تفکیکقطع و جداسازی، قسمت

 5/1جداگانققه در محققل بققه کمققک باسققکول بققا دقققت 

 های کمتقر بقا  های قطور و برای وزنکیلوگرم برای تنه

گققرم( تققوزین شققدند.  91بققا دقققت ) تققرازوی رقققومی

گیری وزن خشقک و موجقودی کقربن،    منظور اندازه به

 .گرفتهای مختل  درخت انجام برداری از اندامنمونه

  ههههای ههههواییبهههرداری از انهههدام نمونهههه
(Above-Ground Biomass) 

 هقوا وتعری  پنل بین دولتی تغییقرات وب  براساس

(IPCC, 2001) باالی خاک  ۀزند ۀتودی زیتمام ۀساق

درختان،  و برگ بذر ها، پوسته، امل تنه، کنده، شاخهش

د. شقو  های هقوایی درخقت را شقامل مقی     توده اندامزی

هقای مختلق ، عوامقل    برای تقسیم درخت به قسقمت 

خاصی مانند محتوای رطوبتی، غلظت کربن، عملیقاتی  

شقوند  های کاری در نظر گرفته مقی بودن، و نیازمندی

(Snowdon et al., 2002 در این پژوه  با توجه به .)

بخق    پقنج ساختار رویشی بلوط، درختان نمونقه بقه   

فرعققی،  ۀاصققلی، شققاخ ۀجداگانققه شققامل تنققه، شققاخ 

 تقسیم شدند. برگسرشاخه و 

 تمقام  درخقت،  تقا   کقردن  تکقه تکه و قطع از پس

 بقاال  در ذکرشده بخ  پنج تفکیک به هوایی های اندام

 مققدار  تعیین برای گیری نمونه منظور به. شدند توزین

 از متقر  سقانتی  پنج ضخامت با دیسک قطعه سه کربن،

 تنقه  ون از بقاالتر  کقه  محلقی ) تنه باالی و میانه پایین،

 درختقان  اصقلی  هقای  جسقت  و( نیست تشخیص قابل

 شقامل  نمونقه  قطعقه  31 همچنین. شد تهیه زاد شاخه

 31 اصقلی،  هقای  شقاخه  متقری سقانتی  5 طبقات تمام

 متققریسققانتی 2 طبقققات تمققام شققامل نمونققه طعققهق

 هر های سرشاخه از نمونه قطعه 31 و فرعی های شاخه

بقرگ بقه صقورت تصقادفی و      31. شد برداشت درخت

 ۀ برگ برداشت شد.بدون درنظر گرفتن انداز

 مختلف درخت یاتعیین درصد رطوبت اجز
ها های اصلی و فرعی، سرشاخه)تنه، شاخهها نمونه

بقا تقرازوی   ، ابتدا به وزمایشگاهپس از انتقال ها( برگو 

در وون  شقدند و سقپس  گرم( وزن  19/1رقومی )دقت 

تقا   گرفتنقد گراد قرار سانتی ۀدرج 15حرارت  ۀبا درج

ند، سقپس  و بقه وزن پایقدار برسق    شقوند کامآل خشک 

و از روی وزن خشقک و   شدندشده وزن قطعات خشک

دسقت  و بقه شقد  وزن خشک کل تعمیم داده  ۀتر نمون

ها نیقز از  گیری درصد کربن ولی نمونهبرای اندازه ومد.

روش احتققران در کققوره الکتریکققی اسققتفاده شققد.     

ساعت  4مدت خشک شده پس از توزین، بههای  نمونه

 ۀدرجقق 511تققا  411الکتریکققی بققا دمققای   ۀدر کققور

و پقس از خاکسقتر شقدن    شقده  گراد ققرار داده   سانتی

عیین وزن خاکستر و بقا  کامل، دوباره توزین شدند. با ت

و نسبت کربن ولی به مقواد   هدر دست داشتن وزن اولی

های مختلق   کربن ولی در اندام مقداردرصد(  54ولی )

درختققان محاسققبه و در نهایققت ضققریب تبققدیل وزن   

  هققا محاسققبه شققدخشققک بققه کققربن ولققی ایققن انققدام
(MacDicken, 1977.) 

پققس از ومققاربرداری درختققی، بققرای تعمققیم ایققن  

هقای  توده در هکتار برای جنگقل زی مقدارالعات به اط

وری در منطققه   95 ۀقطعه نمون 31بلوط بلند،  ۀمنطق

ویقژه   بقه  اجرا و اطالعات مربوط به درختان منطققه و 

 .شدبرودار ثبت  ۀگون

ها از توزیع نرمال با اسقتفاده از  در انتها تبعیت داده

میقانگین   ۀاسقمیرنوف و مقایسق   -وزمون کولمقوگروف 

اندام هوایی در دو فرم رویشقی بقا اسقتفاده از     ۀتودزی

از ونالیز واریانس یکطرفه . گرفتمستقل انجام  tوزمون 

توده اسقتفاده  برای بررسی اثر فرم رویشی بر میزان زی

. گرفقت وزمون دانکن انجقام   باها میانگین ۀشد. مقایس

و رسقم   SPSS20افقزار  محاسبات ومقاری در نقرم   ۀکلی

 .صورت گرفت Excel 2013محی   نمودارها در
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 نتایج

با توجقه بقه دامنقه پقراکن  قطقری درختقان در       

 پقنج پایه بقه  ، درختان بلوط در فرم تکتحقی  ۀمنطق

روی زمینقی در   ۀتقود قطری تقسیم و میزان زی ۀطبق

. رونقد تغییقرات   شقد این طبقات به تفکیقک محاسقبه   

توده از طبققات قطقری کوچقک بقه بقزرگ حالقت       زی

تققوده اشققت و مطققاب  انتظققار بیشققترین زیصقعودی د 

و بقین   .بودمتر  سانتی 41مربوط به قطرهای بیشتر از 

( و 41تققر از و بققزرگ 31-41طبقققات قطققری بققزرگ )

و کمتقر از   91-21همچنین طبقات قطقری کوچقک )  

اختالف ومقاری  توده در بروورد میانگین زی( با هم 91

 ۀتودیذکر است که ز شایان .نداشتداری وجود معنی

 ۀاخه، شاخبرگ، سرش ۀتودروی زمینی، از مجموع زی

دسقت ومقده   بقه  و برگ کنده ،اصلی، تنه ۀفرعی، شاخ

 (.2 است )شکل

گروه بلوط ایرانی، با توجقه بقه قطقر     جست در فرم

طبقققه تقسققیم شققدند.  5متوسقق  تققا ، درختققان بققه 

توده مربوط به یشترین میزان زیببرخالف انتظار اولیه 

 .استمتر  9-1قطری  ۀطبق

 

 . با وزمون دانکن ایرانی بلوط )ب( گروهو جست)ال (  پایهتک درختان زمینیروی( کیلوگرم) تودهزی میانگین -2 شکل

 معیارند.  خطا، مقادیر اشتباه های میله - است درصد 5 سطح در دارمعنی وماری اختالف ۀدهندنشان( b و a) متفاوت حروف

 

تقوده در هکتقار، پقس از    یبرای تعیین موجودی ز

اطالعققات طبقققات قطققری  ،بققرداری در منطقققهنمونققه

تراکم برای درختان  ۀ. دامنشدبرداشت و ثبت مختل  

نحوی که بیشترین پایه تقریباً نزدیک به هم بود، بهتک

 91-21قطری  ۀپایه مربوط به طبق 29تراکم با تعداد 

قطری  ۀپایه مربوط به طبق 5و کمترین تراکم با تعداد 

 .(3 )شکل استمتر سانتی 91کمتر از 

 41گروه بیشقترین تقراکم بقا تعقداد     در فرم جست

متر و کمتقرین تقراکم    2-4تاجی  طبقۀپایه مربوط به 

 1تقاجی بیشقتر از   طبققۀ  پایه مربوط بقه   9/1با تعداد 

 .استمتر 

توده بر اسقاس تقن در   با توجه به نتایج، میزان زی

ومقده،   4ر کقه در شقکل  طقو هکتار محاسبه شد. همان

پایقه بقرای طبققات قطقری     توده در فرم تکمیزان زی

که طبققۀ  طوریمختل  حالت صعودی داشته است، به

تققن در  17/1متققر دارای سققانتی 91قطققری کمتققر از 

متقر دارای  سقانتی  41تر از هکتار و طبقۀ قطری بزرگ

تن در هکتار بروورد شد. اما این نتایج بقرای فقرم    5/7

نحوی که برای طبقۀ تقاجی  ه متفاوت بود، بهگروجست

تن در هکتار و بقرای طبققۀ    93/1متر برابر  2کمتر از 
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تن در هکتار بروورد شقد. بقدیهی    5/4متر  2-4تاجی 

شقده در ایقن مرحلقه ارتبقاط     است که اطالعات کسب

مستقیمی با تراکم درختان در طبقات قطری مختلق   

ختققان منطقققه بققرداری از دردارد کققه از طریقق  نمونققه

 دست ومد. هب

 

. با وزمون دانکنایرانی  گروه )ب( بلوط)ال ( و جست پایهتک درختان تعداد در هکتار طبقات قطری مختل  میانگین -3 شکل

 معیارند.  خطا، مقادیر اشتباه های میله – است درصد 5 سطح در دارمعنی وماری اختالف ۀدهندنشان متفاوت حروف

 

 

. با وزمون دانکنایرانی  گروه )ب( بلوط)ال ( و جست پایهتک درختان زمینیروی( تن در هکتار) ۀتودزی نمیانگی -4 شکل

 معیارند. خطا، مقادیر اشتباه های میله – است درصد 5 سطح در دارمعنی وماری اختالف ۀدهندنشان( b و a) متفاوت حروف

 

درختقان فقرم    ۀتوداین نتایج، مجموع زی براساس

تن در  2/91پایه در طبقات قطری مختل  منطقه، تک

 تققن در هکتققار  3/1گققروه هکتققار و بققرای فققرم جسققت

 بروورد شد.
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 ترسیب کربن

نتایج وزمایشگاهی بقرای تعیقین موجقودی کقربن     

تقا   47)بقین   درصقد  51 در حدودنشان داد که کربن 

 را بقه خقود اختصقاص داده اسقت    توده زی (درصد 51

 هققاهققای اصققلی بیشققترین و بققرگشققاخه .(5 )شققکل

 کمترین ضریب تبدیل را دارند.

 

 گروه )تیره( از بروورد کربنزده( و جستپایه )هاشورهای مختل  درختان تکضریب تبدیل اندام -5شکل 

 

 درختقان مشابه های اندامدر ترسیب کربن  ۀمقایس

 نبقود  نیقز حقاکی از   گقروه پایقه و جسقت  های تقک فرم

 اسقت های مختلق   دار در قسمتیاختالف وماری معن

های مختل  این نتایج، از بین اندام براساس(. 9 )شکل

اصقلی بیشقترین و بقرگ کمتقرین      هایدرخت، شاخه

. همچنقین در درختقان بقا فقرم     ترسیب کربن را دارند

اصقلی( و در   ۀهای بقزرگ )تنقه و شقاخ   اندام ،پایهتک

 ۀشقاخ هقای کوچقک )  گقروه انقدام  درختان فرم جست

ترسیب بیشتری برای از توان  (، سرشاخه و کندهفرعی

 .ندکربن برخوردار

 

 گروه )تیره(زده( و جستپایه )هاشورهای مختل  درختان تکترسیب کربن در اندام ۀمقایس -9 شکل
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درختان بقا   ،ومدهدستبراساس اطالعات بهبنابراین 

 95/4گروه تن در هکتار و فرم جست 9/1پایه فرم تک

 ار ترسیب کربن دارند.تن در هکت

روی زمینققی و  ۀتققودنسققبت زی ۀنتققایج مقایسقق 

پایققه و هققای تققکهمچنققین تعققداد در هکتققار در فققرم

مستقل انجام گرفقت.   tگروه با استفاده از وزمون جست

ومده، بین دو فرم رویشقی اخقتالف   دستهطب  نتایج ب

 (.9 داری وجود ندارد )جدولوماری معنی

 مستقل tرویشی با استفاده از وزمون  فرم دو زمینیۀ رویودتزی ۀمقایس -9 جدول

داریمعنی Fوماره   انحراف معیار )تن در هکتار( میانگین فرم رویشی  

 پایهتک

 گروهجست

36/6 

58/1 

63/2 

40/2 
036/4 64/4 ns

 

ns :داریمعنی عدم 

 

برای تراکم )تعقداد در هکتقار( در طبققات قطقری     

دار ری معنقی مااختالف و نبود مختل  نیز، نتایج بیانگر

 .(2 )جدول استبین دو فرم رویشی 

 مستقل tرویشی با استفاده از وزمون  فرم دو تعداد در هکتار ۀمقایس -2 جدول

 معنی داری Fوماره   انحراف معیار میانگین)تعداد در هکتار( فرم رویشی

 پایهتک

 گروهجست

63/16 

83/12 

13/3 

36/13 
58/2 62/4 ns

 

ns :دار نیست.عنیم 

 

 بحث

هقدف در   ۀترین نقطق عنوان اصلیجنگل همواره به

 41طقور کلقی   شود. بهترسیب کربن در نظر گرفته می

هقا  کقره زمقین در جنگقل    ۀتودزیکربن  ۀدرصد ذخیر

متقر   9دهقد کقه تولیقد    قرار دارد. مطالعات نشان مقی 

دهد و کیلوگرم کربن را ترسیب می 111مکعب چوب 

جقای دیگقر مصقالح، کقه تولیدشقان      ، بهاستفاده از ون

اکسقید کقربن اسقت،    مستلزم صرف انرژی و تولید دی

 روازایقن شقود.  کیلوگرم کقربن مقی   9911مانع تصاعد 

تن دی اکسقید کقربن را    2تولید هر متر مکعب چوب 

 (.Lal, 2008تواند مهار کند )می

شقده در دو  ، میانگین حسابی درختان قطعاگر مبنا

 ۀتقود میقانگین زی  ،گرفتقه شقود   نظقر در فرم رویشی 

ومقاربرداری بقرای فقرم     ۀشقده در منطقق  های قطع پایه

 یلقوگرم ک 272و  252 یقب ترتبهگروه پایه و جستتک

ایقن   )میقانگین وزنقی(   بنقدی ولی بعد از طبققه  ؛است

ها که مبنای علمقی دارد و پیشقنهاد ایقرانمن  و    داده

 231و  277یققن میققانگین ا اسققت،( 9313همکققاران )

گقروه  پایقه و جسقت  ترتیب برای فقرم تقک   کیلوگرم به

ایقن اعقداد    ۀهر چند در هر دو حالت دامنتعیین شد. 

تنهقا   بقا نتقایج   این تحقیق   نتایج است،نزدیک به هم 

 زاگقرس مرکقزی یعنقی    ۀدر منطقگرفته  تحقی  انجام

در  تقوده یز( )9313ایقرانمن  و همکقاران )  پژوه  

یلوگرم( ک 949 گروهتجسو در فرم  374 پایهفرم تک

دهقد کقه    نشقان مقی   نتایجتفاوت  متفاوت است.کامالً 

بایقد بقه   هقای بلقوط غقرب     گذاری جنگقل برای ارزشق 

صورت کامالً محلی ومده از هر توده بهدست اطالعات به

جقز ژنتیقک، حاصقلخیزی رویشقگاه و     اتکا کرد؛ زیرا به
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 های بلوط ناپذیر دیگری بر تودهبینی اقلیم، عوامل پی 

 گذارند.غرب تأثیر

 ۀتقود میانگین زی 4 نتایج حاصل از شکل براساس

تن در هکتار( تقریباً دو برابقر فقرم    2/91پایه )فرم تک

شده در است. هر چند که نتایج اخذ( 3/1گروه )جست

یعنقی   3 این مرحله ارتباط مستقیمی با نتقایج شقکل  

های مختلق  رویشقی دارد. نتقایج    تعداد در هکتار فرم

ایققرانمن  و همکققاران هققای یافتققهو بققا نتققایج رپققی 

 .است( یکسان 9313)

 5/27گروه پایه و جستدو فرم تک ۀتودمجموع زی

خقادمی و  هقای  یافتقه تن در هکتار بروورد شقد کقه بقا    

قرابقت  رشد  ۀدرنظر گرفتن دور بدون( 9311همکاران )

 اوری مختلق   های اندام ۀتودزیدر تحقی  مذکور دارد. 

 متوسق   طقور به( سال 94) رشد ۀدور طول در توده در

 درتقن   25/95 ،مقدار این از که بود هکتار در تن 4/23

 و زیرزمینقی  هقای  انقدام  در تقن  13/9 هوایی، های اندام

چنقد کقه تفکیقک    هر .اسقت  بوده الشریزه در تن 32/9

های مختل  درخت و همچنین طول توده در قسمتزی

   .نیسترشد از اهداف این تحقی   ۀدور

ۀ تقود دهقد کقه زی  نشان مقی  Kirby (2007) البته

تققن در  355شققده هققای مققدیریتگیاهققان در جنگققل

تقن در   995سقنتی  های با مقدیریت  هکتار، در جنگل

تن در هکتقار اسقت. علقت ایقن      52هکتار و در مراتع 

هققا در جنگققل تمققام گونققه ۀتققودزی ۀ، محاسققبنتیجققه

 رفاًرو صق کقه در تحقیق  پقی    حالیاست؛ درموردنظر 

 برودار لحاظ شده است. ۀگون ۀتودزی

فرم رویشی بلوط غرب  دو ۀتود ترسیب زی ۀمقایس

ققوی  گرایانقه نیسقت، زیقرا بقه احتمقال       چندان واققع 

دارند، ولی نتقایج نشقان   بیشتری   سنپایه درختان تک

های قطری و تقاجی،   داد که با معادل قرار دادن کالسه

فقرم رویشقی    تفاوتی در متوس  انباشقت کقربن در دو  

شقدن   متمرکقز علقت  تواند به دیده نشد. این نتیجه می

های باالی قطری و تاجی در هر دو فرم  رشد در کالسه

 رویشی باشد.

یقک فراینقد   های مختلق ،  تخصیص کربن در اندام

و با توجه بقه   شودمیکربن محسوب  ۀکلیدی در چرخ

های مختلق  درخقت، طقول عمقر و زمقان      اینکه اندام

اوتی دارند، مقدار کربن موجود در هر اندام، متف ۀتجزی

کقربن   ۀزمان باقی ماندن کربن در اکوسیستم و چرخق 

(. در Campioli et al., 2008کنقد ) ون را تعیقین مقی  

های کربن در شاخه ۀاین تحقی  بیشترین مقدار ذخیر

. با توجقه  (9 )شکل ها بوداصلی و کمترین ون در برگ

بققرودار، و اینکققه  ۀبققه شققکل و سققاختار رویشققی گونقق

شققکل  کمتققرهققای فرعققی و اصققلی در ارتفققاع  شققاخه

های بیشتری از درخت را بقه خقود   و قسمت گیرند می

نتایجی دور از انتظقار  چنین کسب دهند، اختصاص می

رسد کمتر بودن ضقریب تبقدیل در   نظر میو به نیست

 چنقد هر علت بیشتر بودن مواد معدنی باشد.ها بهبرگ

( در 9315) جهرمقی  ار و مرتيقوی نتایج پژوه  بردب

یپتوس و وکاسیا در استان فقارس  های اکالکاریجنگل

این بقود کقه از بقین     بیانگرخالف نتایج این تحقی ، بر

رین مققدار  بیشقت های مختلق  درختقان مقذکور،    اندام

 .استدرخت  ۀکربن در تن ۀذخیر

در این پقژوه  تقوان ترسقیب کقربن بقرای فقرم       

تقن در   95/4گقروه  جسقت  و بقرای فقرم   9/1پایقه   تک

ونجققا کققه ترسققیب کققربن در  از. شققدهکتققار بققروورد 

 یهای طبیعی پتانسقیل توانبخشقی و احیقا   اکوسیستم

، توجقه بیشقتر بقه ایقن     داراسقت های طبیعی را عرصه

با ترسقیب   زیرا ؛رسدنظر میای عقالنی بهبخ ، گزینه

های طبیعی کشور به اصالح رونقد  در اکوسیستمکربن 

ترسیب کربن یکقی از  شود. نی کمک میگرمای  جها

معیارهققای پایققداری اکوسیسققتم اسققت، بنققابراین بققا   

هایی که توانایی بیشقتری بقرای ترسقیب    شناخت گونه

کققربن دارنققد و همچنققین بررسققی عوامققل مققدیریتی  

تقوان اصقالح و   تأثیرگذار بر فرایند ترسیب کربن، مقی 
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Abstract 

Biomass and carbon sequestration potential is one of the most important benefits of trees in 

forest ecosystems. This research was done to estimate the amount of biomass in individuals 

and coppice forms of Quercus brantii Lindl. in Balootboland forests near the Dehdez, 

Khozestan province. Grid dimensions were selected 100 × 100 m and the nearest tree to a 

sampling point was chosen. Selected trees should include all diameter classes of high forest or 

individual trees and all crown diameter classes of coppice if possible. Totally 18 individuals 

were selected and their quantitative parameters were recorded. Cutting and separating 

operations were then performed. Different parts of trees were immediately weighted after 

cutting in the field and sampling was performed to measure the dry weight and the amount of 

carbon sequestration. According to the results, there was no statistically significant difference 

between the biomass in two forms of growths. The average biomass of above ground for each 

tree was approximately determined 277kg and 230kg in form of individual tree and coppice, 

respectively. These amounts in the stands for individual and coppice forms were estimated 

18.2 and 9.3 tons per hectare, respectively. According to the results, large organs (trunk and 

branches) and small parts (twigs and stump) have more carbon sequestration potential in 

individual and coppice forms, respectively. The highest and lowest amount of carbon was 

stored in branches and leaves, respectively. 

Keywords: Biomass, Carbon sequestration, Coppice, Individual tree, Quercus brantii Lindl. 
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