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"هقالِ پصٍّؽی"

داًؽگاُ ػلَم کؽاٍرزی ٍ هٌاتغ طثیؼی ظاری
تَمؼٌاظی جٌگلّای ایراى

هقایعِ هیساى رخیرُی کرتي ٍ ًیترٍشى در خاک کارتریّای
جٌگل دظتکاؼت ،جٌگل طثیؼی ٍ اراضی کؽاٍرزی آتخیس دؼت ارشى در اظتاى فارض

 -1استادیاس تخص تحقیقات هٌاتع طثیعی ،هشکض تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی فاسس ،ساصهاى تحقیقات ،آهَصش ٍ تشٍیج کطاٍسصی ،ضیشاص ،ایشاى
 -2داًطیاس تخص تحقیقات حفاظت خاک ٍ آتخیضداسی ،هشکض تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی استاى فاسس ،ساصهاى تحقیقات ،آهَصش ٍ تشٍیج کطاٍسصی ،ضیشاص ،ایشاى
(ًَیسٌذُ هسٍَل)m.roosta@areeo.ac.ir :
 -3داًطیاس هَسسِ تحقیقات جٌگل ّا ٍ هشاتع کطَس ،ساصهاى تحقیقات ،آهَصش ٍ تشٍیج کطاٍسصی ،تْشاى ،ایشاى
 -4استادیاس تخص تحقیقات هٌاتع طثیعی ،هشکض تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی فاسس ،ساصهاى تحقیقات ،آهَصش ٍ تشٍیج کطاٍسصی ،ضیشاص ،ایشاى
 -5کاسضٌاس اسضذ تخص تحقیقات حفاظت خاک ٍ آتخیضداسی ،هشکض تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی استاى فاسس ،ساصهاى تحقیقات ،آهَصش ٍ تشٍیج کطاٍسصی ،ضیشاص ،ایشاى
 -6استادیاس گشٍُ هشتعذاسی ،داًطکذُ هٌاتع طثیعی ٍ علَم دسیایی ،داًطگاُ تشتیت هذسسًَ ،س ،هاصًذاساى ،ایشاى
 -7استادیاس تخص تحقیقات هٌاتع طثیعی ،هشکض تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی فاسس ،ساصهاى تحقیقات ،آهَصش ٍ تشٍیج کطاٍسصی ،ضیشاص ،فاسس ،ایشاى
 -8کاسضٌاس تخص تحقیقات هٌاتع طثیعی ،هشکض تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی استاى فاسس ،ساصهاى تحقیقات ،آهَصش ٍ تشٍیج کطاٍسصی ،ضیشاص ،ایشاى
تاسیخ پزیشش1398/11/27 :
تاسیخ دسیافت1398/06/11 :
صفحِ 165 :تا 172

چکیذُ
ترظیةکرتي در زیعتتَدُی گیاّی ٍ خاک ،ظادُتریي ٍ تِلحاظ اقتصادی ػولیتریي راّکار هوکي ترای کاّػ کرتي
اتوعفری هحعَب هیؼَد .ایي پصٍّػ تا ّذف تررظی تأثیر کارتریّای دظتکاؼت زتاىگٌجؽک ،ظرٍ ًقرُای ،اقاقیا،
ظٌجذ ،ظذرٍض ٍ تلَط ایراًی تر هیساى رخیرُی کرتي ٍ ًیترٍشى خاک در ظال  1397در هٌطقِی دؼتارشى اظتاى فارض اًجام
ؼذ .ترای ّر کارتری جٌگلکاری ،تؼذاد  25اصلِ درخت تِ فاصلِ  2/5هتر از یکذیگر در ظِ قطؼِ ًوًَِ ٍجَد داؼتِ کِ هعاحت
ّر کذام  156هترهرتغ اظتّ .وچٌیي در هجاٍرت ایي کارتریّا کِ حذٍد  50ظال پیػ در قالة آزهایػّای ظازگاری ٍ
پیػآٌّگ ایجاد ؼذُ تَدًذ ،کارتری جٌگل طثیؼی تلَط ایراًی ٍ زهیي کؽاٍرزی زیر کؽت یًَجِ تا ظاتقِی کؽت  10ظالِ،
هَرد هطالؼِ قرار گرفت .ترای ّر کارتری جٌگلکاری ٍ در ّر قطؼِ ًوًَِ آًْا ،پٌج ًوًَِ ظادُ خاک از ػوق  0–20ظاًتیهتری
تر رٍی اقطار قطؼًِوًَِ ترداؼت ؼذ ٍ تا هخلَط کردى آىّا ،یک ًوًَِ هرکة ترای ّر قطؼِ ًوًَِ ٍ در هجوَع ظِ ًوًَِ ترای
ّر کارتری تْیِ ٍ کرتي آلی ٍ ًیترٍشى کل خاک در آزهایؽگاُ اًذازُگیری ؼذ .ظپط ،هیساى رخیرُی کرتي ٍ ًیترٍشى ٍ ارزغ
اقتصادی آىّا هحاظثِ ؼذً .تایج ًؽاى داد ّر ّکتار خاک زیر پَؼػ دٍ گًَِ ظذرٍض ٍ جٌگل طثیؼی تلَط ایراًی ،تِترتیة
 348/6 ٍ 387/9تي گاز دیاکعیذکرتي را رخیرُ کردُ اظت .ارزغ اقتصادی کل رخیرُی کرتي در خاک ایي دٍ کارتری،
تِترتیة هؼادل  2/932 ٍ 3/258هیلیارد ریال در ّکتار هحاظثِ ؼذ .ترخالف اًتظار ،هیساى رخیرُی کرتي ٍ ًیترٍشى در زیر
جٌگلکاری ظذرٍض ،تِػٌَاى یک گًَِی غیر تَهی ،تیؽتر از از ظایر گًَِّا تَد .تثذیل اراضی جٌگل طثیؼی تِ اراضی کؽاٍرزی
تاػث کاّػ  79/63درصذی هیساى رخیرُی کرتي در خاک ؼذُ اظت .تا تَجِ تِ ًتایج ایي پصٍّػ ،تَصیِ هیؼَد از تغییر
کارتری جٌگلّای طثیؼی تِ اراضی کؽاٍرزی خَدداری ؼذُ ٍ ترای احیای اراضی جٌگلی تخریة ؼذُ ،اقذام تِ کاؼت گًَِّای
جٌگلی تَهی هاًٌذ تلَط ٍ غیرتَهی ظازگار تا ؼرایط اقلیوی هٌطقِ ؼَد.
ٍاشُّای کلیذی :تلَط ایراًی ،ترظیة کرتي ،جٌگل دظتکاؼت ،دؼت ارشى

هقذهِ
دیاکسیذکشتي هَجَد دس َّا کِ یکی اص هْنتشیي گاصّای
گلخاًِای هیتاضذ ،تِعٌَاى عاهل اصلی افضایص گشهایص
جْاًی ٍ تغییش اقلین ضٌاختِ ضذُاست .ضذت تغییشات اقلیوی
استثاط هستقیوی تا هقذاس گاصّای گلخاًِای هَجَد دس اتوسفش
داسد .حذٍد  25دسصذ اص کل هیضاى دیاکسیذکشتي هٌتطش
ضذًُ ،اضی اص تغییش کاستشی اساضی ٍ  75دسصذ اص آى اص طشیق
سَختي سَختّای فسیلی ٍ صٌایع ٍاسد َّا هیگشدد (.)26
دس گزضتِ ،تَسعِی کطاٍسصی علت اصلی افضایص غلظت
دیاکسیذکشتي َّا تَد ٍلی اهشٍصُ سَختي کشتي فسیلی دس
صٌایع ٍ ٍسایل ًقلیِ علت اصلی است ( .)13هقذاس تشسیة ٍ
کیفیت رخیشُی کشتي دس خاک تستگی تِ تعاهل هیاى آب ٍ
َّا ،خاک ،گًَِّای دسختی ،تشکیثات ضیویایی الضثشگ ٍ
هذیشیت آىّا داسد ( .)14هاستیٌض ٍ ّوکاساى ( )18دس ساتطِ تا
تأثیش فشسایص آتی ٍ صساعت تش رخیشُی کشتي هَجَد دس

خاک دس هٌطقِی ًیوِخطک جٌَب ضشقی اسپاًیاً ،طاى دادًذ
کِ تعذ اص یک قشى استفادُ اص خاک اصلی جٌگل تشای
کطاٍسصی ،هقذاس کشتي آلی دس  5ساًتیهتش تاالیی خاک
تِهیضاى  50دسصذ کاّص یافتً .تایج تِدست آهذُ اص ایي
تشسسی ًطاى داد کِ تیصتشیي کاّص کشتي آلی دس خاک،
عوذتاً تِعلت صساعت هیتاضذ تا فشسایص آتی.
هَاد آلی خاک تِدلیل تأثیش هثثت تش ًگْذاسی آب،
ساختواى خاک ،فعالیت صیستی ٍ ظشفیت تثادل کاتیًَی خاک
اّویت صیادی دس خاک داسد .هَاد آلی خاک تضسگتشیي هٌثع
رخیشُی کشتي دس خطکیّای صهیي هیتاضٌذ ( .)25تشسیة
کشتي دس صیستتَدُی گیاّی ٍ خاک ،سادُتشیي ٍ تِلحاظ
اقتصادی عولیتشیي ساّکاس هوکي تشای کاّص کشتي
اتوسفشی هحسَب هیضَد (.)13،30،40
تجضیِی الضثشگ کِ ًقص اساسی دس چشخِ کشتي ٍ
ًیتشٍطى داسد تِعٌَاى یک فشایٌذ هْن دس صیستتَمّا
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هْرداد زرافؽار ،1هحوذ جَاد رٍظتا ،2هحوذ هتیٌیزادُ ،3ظیذ کاظن تردتار ،4کَکة ػٌایتی ،5یحیی کَچ،6
8
هحوذرضا ًگْذار صاتر ٍ 7ػلیرضا ػثاظی

مقایسه میزان ذخیرهی کربن و نیتروژن در خاک کاربریهای جنگل دستکاشت 611 ..................................................................................................................

مواد و روشها
منطقهی دشت ارژن در شمال غربی استان فارس و در
حوزهی شهرستان شیراز و کازرون واقع گردیده که در
محدودهی طول جغرافیایی ' 16° 48تا ' 16° 19و عرض
جغرافیایی ' 21° 98تا ' 21° 49واقع شده است .متوسط
ارتفاع از سطح دریا منطقهی مورد مطالعه  2620متر بوده و
متوسط دما و متوسط بارندگی سالیانه بهترتیب  64/61درجه
سانتیگراد و ( 410دامنه تغییرات 220تا  )700میلیمتر
گزارش شده است ( .)99این پژوهش روی  1کاربری دست
کاشت تحقیقاتی زبان گنجشک ( Fraxinus rotundifolia
 ،)Vahl.سرو نقرهای (،)Cupressus arizonica Greene.
اقاقیا ( ،)Robinia pseudoacacia L.سنجد ( Elaeagnus
 ،)angustifolia L.سدروس ( )Cedrus libani A.Rich.و
بلوط ایرانی ) )Quercus brantii (persica) Lindl.در سال
 6917در دشت ارژن استان فارس انجام شد .یادآور میشود
که هر کاربری جنگلکاری دارای سه قطعه کاشت به ابعاد
 62/1 ×62/1بوده که تعداد  21اصله درخت بهفاصله  2/1متر
از یکدیگر کاشته شده است.
در ابتدا ،برای اطالع از اثر تغییرات ویژگیهای خاک از
جمله کربن و نیتروژن بر تنوع زیستی گونههای علفی ،در یک
مطالعه فلورستیک و گیاهشناسی ،گونههای گیاهی کف تمامی
عرصهها شناسایی شدند.
در هر قطعه کاشت برای هر کاربری ،روی اقطار آنها پنج
نمونه ساده خاک از عمق  0- 20سانتیمتری برداشت و با
مخلوط کردن آنها ،یک نمونه مرکب برای هر قطعه کاشت
تهیه شد .بهعبارت دیگر ،برای هر کاربری سه نمونه خاک
مرکب به آزمایشگاه خاک منتقل شد .همچنین ،در مجاورت
این کاربریها که حدود  10سال پیش در قالب آزمایشهای
سازگاری و پیشآهنگ ایجاد شده بودند ،کاربری جنگل
طبیعی بلوط ایرانی ))Quercus brantii (persica) Lindl.
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بهحساب میآید .ویژگیهای ساختاری و ترکیبشیمیایی
الشبرگ ،قابلیت تجزیه آنرا تعیین میکند .از طرفی ،ساختار
مواد آلی خاک به قابلیت تجزیه الشبرگ بستگی دارد (.)60
زونگلو و همکاران ( ) 42دریافتند که مقدار نیتروژن ،نسبت
 ،C/Nسلولز ،لیگنین و میزان پلیفنلهای موجود در بقایای
گیاهی ،پتانسیل معدنیشدن بقایا را تعیین میکند و سرعت
معدنی شدن نیتروژن ،عمدتاً بستگی به ویژگیهای شیمیایی
بقایا دارد .همچنین ،بعد از مخلوط شدن بقایای گیاهی با
خاک ،پویایی معدنیشدن یا آلی شدن نیتروژن ،بیشتر
تحتتأثیر میزان نیتروژن یا نسبت  C/Nبقایای گیاهی قرار
میگیرد.
نیتروژن خاک یکی از مولفههای اصلی در ارزیابی کیفیت
خاک محسوب میگردد .آگاهی از تغییرات میزان ذخیرهی
نیتروژن خاک در اثر فرایندهای مختلف در درک نقش این
فرایندها در چرخهی جهانی آنها و در نتیجهی کاهش اثرات
گازهای گلخانهای اهمیت زیادی دارد .ذخیرهی نیتروژن خاک
تابعی از مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک بوده که در اثر
تغییرات نوع پوشش اراضی تغییر میکند (.)7
شائوشان و همکاران ( ،)94اثرات جوامع مختلف گیاهی بر
پایداری خاکدانهها و توزیع کربن آلی و نیتروژن در اندازههای
مختلف خاکدانه را در چین بررسی کردند .نتایج نشان داد که
پوششهای گیاهی مختلف پایداری خاکدانه را افزایش داد.
کربن آلی خاک و نیتروژنکل ،در کاربری جنگل و مراتع
مصنوعی در مقایسه با زمینهای کشاورزی و زمینهای شخم
نخورده و رها شده بهمیزان زیادی افزایش یافت .این افزایش
در الیهی  0-60سانتیمتر نسبت به الیهی 60-20
سانتیمتری بیشتر بود .باالترین میزان کربن آلی خاک ،حدود
 21گرم بر کیلوگرم برآورد شد .میزان کربن آلی خاک در
کشتزارهای رها شده حدود  69گرم بر کیلوگرم بود.
محمودی طالقانی و همکاران ( )67بهاین نتیجه رسیدند که
تأثیر ترکیب گونهای و تیپ جنگل در فرایند ترسیب کربن در
افقهای آلی و معدنی خاک بسیار اثرگذار است .نوبخت و
همکاران ( )26در مقایسهی میزان ترسیب کربن خاک در
جنگلکاریهای خالص سوزنیبرگ و پهنبرگ در مازندران
بهاین نتایج دست یافتند که میزان ترسیب کربن در خاک
تودهی پیسه آ بیشتر از کاج سیاه ،ون و بلوط بلند مازو است.
نتایج تجزیهی همبستگی نشان داد که درصد نیتروژن و
نسبت کربن به نیتروژن بهترتیب از مهمترین اجزای تأثیرگذار
بر میزان کربن آلی خاک در تودههای مورد بررسی بود.
در پژوهش انجام شده بهوسیلهی علیعرب و همکاران () 2
در زمینهی تأثیر گونههای پلت ،اقاقیا ،صنوبر آمریکایی و سرو
نقرهای بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک ،مشخص
شد که اقاقیا ،کربن آلی ،مواد آلی و نیتروژن کل افق  Oرا
افزایش داده است .بررسی تأثیر گونههای سرو نقرهای ،سرو
خمرهای ،زبانگنجشک و اقاقیا بر ویژگیهای خاک نشان داد
که اسیدیته ،درصد کربن آلی و نیتروژن کل در خاک زیر
پوشش سوزنیبرگان کمتر از خاک زیر پوشش پهنبرگان بود
( .)92ورامش و همکاران ( )97میزان ترسیب کربن در خاک
زیر پوشش اقاقیا و کاج تهران را بهترتیب 78/61 ،و 17/00

تن در هکتار گزارش کردند .رجبی نوقاب ( )27نشان داد که
مقدار کربن ترسیب شده در عمق  0-10سانتیمتری خاک
زیر پوشش درختچههای بادام کوهی و مو بهترتیب  9146و
 2764کیلوگرم در هکتار است .درک ارزش اقتصادی از
خدماتی که عرصههای جنگلی بهطور رایگان در اختیار بشر
قرار میدهد ،باعث شفافیت و تسهیل فرآیندهای
تصمیم گیری در زمینهی کاربری اراضی شده و اقدامات
حفاظتی را کارآمدتر میکند (.)22
تغییر در کاربری اراضی مثل جنگلزدایی ،منبع اصلی انتشار
دیاکسیدکربن توسط بشر بوده و تاثیر گذارترین عامل در
تغییر چرخهی کربن است ،زیرا خاک بهطور طبیعی منبعی
است که بهسختی و بهتدریج ویژگیهای کربن را از نظر
کمیت و ذخیره تغییر میدهد ،اما تخریب جنگل و تبدیل شدن
به سایر کاربریها باعث افزایش نگرانی در مورد تغییر اساسی
در چرخهی کربن و بهدنبال آن تغییر اقلیم شده است (.)6
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تغییر کاربری جنگلهای
طبیعی به جنگلهای دست کاشت و اراضی زراعی بر میزان
ذخیرهی کربن و نیتروژن در خاک سطحی انجام شد.
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نتایج و بحث
بر اساس مطالعات فلورستیک و برداشتهای میدانی،
بیشترین درصد پوشش علفی کف در تودههای سنجد و اقاقیا
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و یک زمین کشاورزی زیر کشت یونجه
( )Medicago sativa L.با سابقه کشت  60ساله ،مورد
مطالعه قرار گرفت .شرایط نمونهبرداری در این دو کاربری
همانند کاربریهای جنگلکاری انجام شد بهطوری که سه
قطعه نمونه به ابعاد  62/1 ×62/1متر بهصورت تصادفی
انتخاب و مشابه آنها نمونهبرداری مرکب خاک انجام گردید.
بعد از انجام آزمایشهای اولیه در آزمایشگاه خاکشناسی بافت
خاک تمامی مناطق بهعلت نزدیکی به یکدیگر بهصورت
لومی-رسی تعیین و میزان اسیدیته خاک نیز با تغییرات اندک
در محدوده  7/2تا  7/7متغیر بود .بیشترین میزان رطوبت
خاک مربوط به خاک توده جنگل طبیعی ( 1/1درصد) و
اراضی کشاورزی ( 1درصد) بود .همچنین ،رطوبت خاک در
کاربری جنگلکاری سوزنی برگان ( 4/1تا  4/1درصد) بیشتر
از گونههای پهنبرگ ( 2تا  9/1درصد) بود (جدول  .)6در
ادامه ،در آزمایشگاه کربن آلی خاک بهروش والکلی -بالک
با اکسایش تر ( ،)20نیتروژن کل بهروش کجلدال ( )1و جرم
مخصوص ظاهری بهروش کلوخه ( )1اندازهگیری شد و میزان
ذخیرهی کربن و نیتروژن با استفاده از رابطهی  6محاسبه شد
(.)62
Cs = OC (ON)×BD×D×0.1
رابطهی ()6
که در آن میزان کربن /نیتروژن ذخیره شده در خاک (تن در
هکتار)=  ،Csمیزان کربن آلی /نیتروژن آلی خاک (گرم در
کیلوگرم خاک)=) ،OC (ONجرم مخصوص ظاهری خاک
(گرم بر سانتی متر مکعب) = ،BDضخامت الیه خاک
(سانتیمتر) =  Dو  =0.1ضریب تبدیل است.
با در نظر گرفتن اینکه هر تن کربن معادل با  9/17تن
گاز دیاکسیدکربن میباشد و برای تولید یک تن نیتروژن
بهصورت کود شیمیایی نیتروژنه 6/90 ،تن گاز دیاکسیدکربن
تولید میشود ( ،)91مقدار معادل گاز دیاکسیدکربن که از هوا
در خاک بهصورت کربن آلی و نیتروژن آلی ترسیب شده
محاسبه شد .سپس ،ارزش اقتصادی زیستمحیطی مقدار
کربن و نیتروژن ذخیره شده براساس پیشنهاد ریورز ( ،)28که
میزان مالیات بر کربن را بهازای هر تن دیاکسیدکربن 200
دالر اعالم کرده و هماکنون نرخ رسمی برابری هر دالر برابر
با  42000ریال است ،محاسبه گردید .در پایان ،پس از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن،
دادههای بهدست آمده با استفاده از نرمافزار  SASبا روش
آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و
میانگین تیمارها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح 1
درصد مقایسه شدند.

مشاهده شد ولی در مقابل ،تنوع گونههای کف در کاربری
جنگل طبیعی بیش از سایر کاربریها بود (جدول  .)6در زیر
کاربری جنگل بلوط ایرانی  64گونه علفی شناسایی شد که در
این بین ،بیشترین حضور مربوط به گونههای گون بود .از
سوی دیگر ،در زیر قطعات جنگلکاری سرو نقرهای و
سدروس هیچ گونه علفی ثبت نشد .بنابراین میتوان گفت که
تغییر کاربری بهصورت مستقیم میتواند تنوع زیستی یک
منطقه را تحتتاثیر قرار دهد که در این بین تغییر ویژگیهای
خاک بهویژه مقدار نیتروژن و کربن از جمله مهمترین اثرات
است.
برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربریهای
مورد مطالعه در جدول  2و مقایسهی میانگین ذخیرهی کربن
و نیتروژن در خاک این کاربریها ،بهترتیب در جدولهای  9و
 4نشان داده شده است.
با توجه به جدول  ،9مشخص میشود که میزان ذخیرهی
کربن در خاک کاربریهای مختلف جنگلی دست کاشت با
یکدیگر متفاوت است .براساس پژوهشهای بادهیان ( )9و
دیناکاران و کریشنایا ( ،)8نوع پوشش ،تأثیر معنیداری بر
ذخیرهی کربن خاک میگذارد .مسلمی و همکاران ( )61و
صادقی و همکاران ( )21نیز بیان داشتند که نوع پوشش
گیاهی بهویژه درختان موجود ،سبب تغییر در کربن خاک
میشود بهطوریکه مقدار ذخیرهی کربن در خاک بستگی به
مقدار ورودی کربن به خاک از راه بقایای گیاهی و هدر رفت
کربن از راه تجزیه دارد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج
محمودی طالقانی و همکاران ( ،)67نوبخت و همکاران () 26
شعبانیان و همکاران ( )92و ورامش و همکاران () 97
هماهنگی دارد.
خاک کاربریهای سدروس و پوشش جنگل طبیعی بلوط
ایرانی بهترتیب با میزان ذخیرهی کربن  606/20و  16/94تن
در هکتار ،بیشترین و خاک مزرعه زیر کشت یونجه با 10/81
تن در هکتار کمترین میزان ذخیرهی کربن را داشته است.
یعنی تبدیل اراضی جنگل طبیعی به اراضی کشاورزی (یونجه
کاری) باعث کاهش  71/19درصدی میزان ذخیرهی کربن در
خاک شده است که علت آن میتواند تجزیهی بیشتر مواد آلی
موجود در خاک بهدلیل تخریب ساختمان خاک و در نتیجه،
کاهش حفاظت فیزیکی مواد آلی خاک در اثر خاکورزی
باشد .این نتایج با نتایج گزارش شده بهوسیلهی الل ( )64و
مارتینز و همکاران ( ،)68مطابقت دارد .لیو و همکاران () 61
نیز گزارش کردند که تبدیل اراضی جنگلی به کاربریهای
دیگر ،باعث افزایش میزان تنفس خاک (متصاعد شدن گاز
دیاکسیدکربن) میشود .خاک کاربریهای دست کاشت زبان
گنجشک ،سرو نقرهای ،اقاقیا و بلوط ایرانی از نظر میزان
ذخیرهی کربن تفاوت معنیداری در سطح  1درصد نشان
ندادند.
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جدول  -6فهرست پوشش غالب گونههای علفی به تفکیک کاربریهای مختلف
جنگل طبیعی بلوط (پوشش گونههای علفی 61 – 20 ،درصد)

Table 1. List of herbaceous plants under the different land covers

Gundelia tournefortii
Boissiera squarrosa

Crataegus aronia

Daphne mucronata

Hordeum bulbosum

Vicia cuspidata

Phlomis elliptica

Carthamus oxyacantha

Achillea biebersteinii

Arrhenatherum kotschy

Aegilops triuncialis

جنگلکاری گونه زبان گنجشک (پوشش گونههای علفی 80 – 10 ،درصد)
Boissiera squarrosa

Gundelia tournefortii

Aegilops triuncialis

Bromus tomentellus
Astragalus cyclophyllon

جنگلکاری گونه اقاقیا (پوشش گونههای علفی 10 – 11 ،درصد)
Bromus tomentellus

Bromus danthoniae

Gundelia tournefortii

Aegilops triuncialis

جنگلکاری گونه بلوط (پوشش گونههای علفی 10 – 10 ،درصد)
Bromus tomentellus

Aegilops triuncialis
Boissiera squarrosa

جنگلکاری گونه سنجد (پوشش گونههای علفی 10 – 11 ،درصد)
Bromus tectorum

Bromus tomentellus

Aegilops triuncialis

Phlomis elliptica

Boissiera squarrosa

Gundelia tournefortii
Astragalus cyclophyllon

جنگلکاری گونه سدروس (پوشش گونههای علفی ،صفر درصد)
جنگلکاری گونه سرو نقرهای (پوشش گونههای علفی ،صفر درصد)
زمین کشاورزی (پوشش گونههای علفی ،صفر درصد)

جدول  -2برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربریهای مورد مطالعه (عمق  0- 20سانتیمتر)

)Table 2. Some physical and chemical properties of the soil under different land uses under study (0–20 Cm depth
قابلیت هدایت
جرم مخصوص
نیتروژن آلی ()%
رطوبت ( )%کربن آلی ()%
اسیدیته
بافت خاک
C/N
الکتریکی ()dS/m
ظاهری ()g/cm³
1/1
0/4
9/8
4/11
0/7
7/1
6/1
زبانگنجشک لومی-رسی
1/2
0/1
4/1
1/81
0/7
7/1
6/4
لومی-رسی
سرو نقرهای
1/1
0/1
4/8
9/2
0/1
7/4
6/1
لومی-رسی
اقاقیا
1/2
0/4
9/7
9/0
0/1
7/1
6/9
لومی-رسی
سنجد
1/2
0/1
1/1
1/1
0/1
7/4
6/8
لومی-رسی
سدروس
8/1
0/1
4/9
9/81
0/1
7/9
6/1
لومی-رسی
بلوطایرانی
زمین-
7/1
0/4
9/0
1/81
0/1
7/4
6/1
لومی-رسی
کشاورزی
60/1
0/1
1/9
7/61
0/7
7/9
6/4
لومی-رسی
جنگلطبیعی

جدول  -9مقایسهی میانگین ذخیرهی کربن (عمق  0- 20سانتیمتر) ،معادل گاز دیاکسیدکربن و ارزش اقتصادی کربن ذخیره شده

Table 3. Comparison of average carbon sequestration (0–20 Cm depth), carbon dioxide equivalent and its economic
value
ارزش اقتصادی مقدار کربن ذخیره شده
معادل گاز دیاکسیدکربن
میانگین ذخیرهی کربن
مقدار اشتباه معیار
نوع کاربری
(میلیاردریال)
(تن در هکتار)
(تن در هکتار)
cd
2/62
212/14
9/12
زبان گنجشک
18/12
2/66
216/11
9/48
سرو نقرهای
18/18 cd
2/46
281/86
9/79
اقاقیا
78/61 bc
6/17
618/44
4/28
سنجد
14/07 de
9/62
976/40
1/78
سدروس
606/20 a
2/96
271/09
9/11
بلوط ایرانی
74/14 bc
6/17
681/12
2/19
زمین کشاورزی
10/81 e
2/82
991/22
1/26
جنگل طبیعی
16/94 ab
* :در هر ستون ،میانگین های دارای حروف مشترک ،از نظر آماری با آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد اختالف معنیداری ندارند.
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Astragalus cephalanthus

Astragalus johannis
Astragalus cyclophyllon
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ارزش اقتصادی میزان کربن ذخیره شده در خاک
کاربریهای سدروس و جنگل طبیعی بلوط ایرانی ،بهترتیب
معادل  9/62و  2/82میلیارد ریال در هکتار محاسبه شد .هر
هکتار خاک زیر پوشش این دو گونه ،بهترتیب  976/4و
 991/22تن گاز دیاکسیدکربن را ذخیره کرده است (جدول
 .)9بنابراین ،با توجه به ظرفیت باالی این دو گونه در ترسیب

کربن در خاک ،میتوان این گونهها را در مناطقی که شرایط
برای کاشت گونههای بومی مهیا نیست بهعنوان گزینههای
مناسب برای طرحهای کاهش اثرات تغییر اقلیم و کاهش
آلودگی هوا از طریق ترسیب گاز دیاکسیدکربن موجود در هوا
بهصورت کربن آلی در خاک مطرح نمود.

نوع کاربری
زبان گنجشک
سرو نقرهای
اقاقیا
سنجد
سدروس
بلوط ایرانی
زمین کشاورزی
جنگل طبیعی

خاک زیر پوشش کاربری سدروس با  62/18تن در هکتار
ذخیرهی نیتروژن ،بیشترین میزان ذخیرهی نیتروژن را در میان
کاربریهای مورد بررسی داشته است .اراضی کشاورزی زیر
کشت یونجه نیز با  1/21تن در هکتار ذخیرهی نیتروژن،
کمترین میزان ذخیرهی نیتروژن را بهخود اختصاص داده است
(جدول  .)4بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که احیای اراضی
جنگلی تخریب یافته ،با کاشت گونهی سدروس باعث افزایش
بیش از  600درصدی ذخیرهی نیتروژن در مقایسه با کاربری
زراعت یونجه شده است .این نتایج ،نتایج گزارش شده
بهوسیلهی کارتر ( ،)7وال و هیتونن ( ،)98ژائو و همکاران
( )46و شائوشان و همکاران ( )94را تأیید میکند.
طریقت و کوچ ( ) 91با بررسی اثر چهار نوع درخت پهنبرگ
بر ذخیرهسازی و معدنیشدن کربن و نیتروژن ،دریافتند که
میزان ذخیرهی کربن خاک در بخش زیرین گونههای مورد
مطالعه ،تفاوت معنیداری ندارد .در صورتیکه میزان ذخیرهی
نیتروژن در خاک ،در بخش زیرین گونه تثبیت کننده نیتروژن
توسکای قشالقی بهطور معنیداری بیشتر از گونههای سفید
پلت ،اوجا و انجیلی بود.
تجمع الشبرگ در کف جنگل مهمترین منبع کربن آلی
ورودی به خاک محسوب میشود و تجزیهی آن ،یکی از
فرایندهای تعیینکننده میزان کربن آلی ذخیره شده در خاک
میباشد ( .)4سرعت تجزیهی الشبرگ گونههای سوزنیبرگ
نسبت به گونههای پهنبرگ کمتر است ( .)96کاهش سرعت
تجزیه در گونههای سوزنی برگ بهطور عمده بهعلت غلظت
پایینی از کربوهیدرات محلول و غلظت باالی لیگنین میباشد
( .)66این عوامل باعث میگردد که میزان کربن الشبرگ در
گونههای سوزنیبرگ بیشتر باشد که میتواند در ذخیرهی
بیشتر کربن خاک مؤثر واقع گردد .در واقع در جنگلهای
سوزنیبرگ ،بهدلیل عرضه مقدار زیاد الشبرگ به خاک،
ضخامت افق  Oتوسعه یافته است ،همچنین تجزیهی
برگهای سوزنی منجر به ایجاد شرایط میکروکلیمای خاص و
اسیدی در جنگل میگردد ( .)91،1عالوه بر این ،پلیفنلهای
موجود در سوزنهای سوزنی برگ منجر به کاهش فعالیت

میکروبی و سرعت تجزیه الشبرگ میگردد ( .)61همهی این
عوامل میتواند در افزایش میزان ذخیرهی کربن خاک در
بخش زیرین گونهی سوزنیبرگ سدروس مؤثر باشند .در
اینخصوص ،گونهی سرو نقرهای ،بهعنوان گونهی
سوزنیبرگ ،نتایج مشابه با پژوهشهای پیشین را نشان نداده
است .همچنین انتظار میرفت که گونههای درختی پهنبرگ،
بهویژه زبانگنجشک و اقاقیا (بهعنوان گونههای تثبیتکننده
نیتروژن) باعث تجمع بیشتر نیتروژن در خاک گردند ،در
حالیکه مشابه با میزان ذخیرهی کربن ،میزان ذخیرهی
نیتروژن نیز در تودهی جنگلی سدروس افزایش معنیداری
داشته است .در همین راستا ،پارسا پور و همکاران () 29،24
تأکید کردند که ویژگیهای الشبرگ گونههای درختی در
سطوح جنگلکاری شده بهشدت در مراحل توالی آن توده
(سالهای مختلف) تفاوتهای زیادی را نشان میدهند .بهنظر
میرسد بخشی از تغییرات ناهماهنگ در ویژگیهای خاک
تودههای مورد مطالعه به سرشت متفاوت گونهها و کیفیت
الشبرگهای آنها در سن مورد مطالعه این تودهها باشد .درهر
حال ،با توجه به متفاوت بودن نتایج این پژوهش با
گزارشهای قبلی ،مطالعه و ارزیابی شاخصهای کیفی
الشبرگ و سوزنهای تودههای جنگلی پهنبرگ و
سوزنیبرگ مورد مطالعه برای بررسیهای بعدی پیشنهاد
میگردد.
میزان ذخیرهی نیتروژن در خاک زیر پوشش سدروس،
جنگل طبیعی بلوط ایرانی ،جنگل دستکاشت بلوط ایرانی،
اقاقیا ،سرو نقرهای و زبان گنجشک بهترتیب برابر با ،62/18
 8/11 ،1/91 ،1/87 ،60/21و  8/11تن در هکتار بود که
ارزش اقتصادی آن بهترتیب معادل ،662/91 ،698/49
 19/41 ،602/11 ،607/77و  19/92میلیون ریال در هکتار
محاسبه شد (جدول .)4
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،از طریق محاسبهی
ارزش اقتصادی کل ذخیرهی کربن (جمع ستونهای 1
جدولهای  9و  )4در خاک زیر پوشش سدروس و جنگل
طبیعی بلوط ایرانی که بهترتیب معادل  9/218و 2/192
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جدول  -4مقایسهی میانگین ذخیرهی نیتروژن در خاک کاربریهای مختلف ( 0–20سانتیمتر)

)Table 4. Comparison of average soil nitrogen sequestration under different covers (0–20 Cm depth
ارزش اقتصادی مقدار نیتروژن ذخیره
معادل گاز دیکسیدکربن
میانگین ذخیرهی نیتروژن
مقدار اشتباه معیار
شده (میلیون ریال)
(تن در هکتار)
(تن در هکتار)
19/92
66/66
6/22
8/11bc
19/41
66/69
0/18
8/11 bc
602/11
62/26
6/64
1/91 b
74/00
8/86
0/78
1/78 cd
698/49
61/48
2/61
62/18 a
607/77
62/89
6/12
1/87 b
18/26
8/62
6/61
1/21 d
662/91
69/98
6/41
60/21 b

670 .................................................................................................................. مقایسه میزان ذخیرهی کربن و نیتروژن در خاک کاربریهای جنگل دستکاشت

Downloaded from ifej.sanru.ac.ir at 15:09 +0430 on Monday April 19th 2021

 میتواند بهعنوان،این گونه از نظر ترسیب کربن در خاک
گزینهی مناسب برای طرحهای کاهش اثرات تغییر اقلیم و
کاهش آلودگی هوا از طریق ترسیب گاز دیاکسیدکربن
.موجود در هوا بهصورت کربن آلی در خاک مطرح باشد

 میتوان گفت هر هکتار،میلیارد ریال در هکتار محاسبه شد
 تن948/1  و987/1  بهترتیب،خاک زیر پوشش این دو گونه
گاز دیاکسیدکربن موجود در هوا را بهصورت کربن آلی در
 حفظ جنگلهای ارزشمند، بنابراین.خاک ذخیره کردهاست
بلوط ایرانی و گسترش این تودهها با توجه به ظرفیت باالی
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Abstract
The carbon sequestaration by plants and soil is one of the easiest and the most econimical
ways to reduce atmosphere carbon. This study was conducted on the planted land use of
Fraxinus rotundifolia, Cupressus arizonica, obinia pseudoacacia L., Elaeagnus angustifolia,
Cedrus libani, and Quercus brantii (persica) in the Arjan plain of Fars province. For each
plantation land use, there were three plots with 125 m2 area where 25 trees were planted with
2.5-meter distance. Also in the vicinity of these land uses, which were established about 50
years ago as a adaptation experiments, were a natural oak forest and a 10-year-old alfalfa farm
land. In each plot, five soil samples were taken from 0–20 cm depth. Then simple soil samples
from each plot were combined and a composite sample was prepared for each replicate. Totally
three composite soil samples from each land use were transformed to the lab and organic carbon
and total soil nitrogen were measured and carbon and nitrogen sequestration rate and their
economic value were calculated. The total economic value of carbon sequestration in the soil
under the cover of C. libani and Q. brantii natural forest was calculated to be $77571.43 and
$69809.52, respectively. Each hectare of soil under the cover of these two species captured
387.9 and 348.6 tons of carbon dioxide, respectively. Unexpectedly, the values of carbon and
nitrogen stock was higher under cedar trees, as non-native species, when compared with the
other tree species. Therefore, these species can be considered as proper options for forest
restoration plans. Transformation of natural forest to agriculture led to decreasing of soil carbon
stock till 79.63%. According to the results of this study, it is recommended to avoid conversion
of natural forest to agricultural lands and native trees like oak and non-native forest species
adapted to climate conditions should be considerded to restore deforested forest lands.
Keywords: Arjan Plain, Carbon sequestration, Plantation, Quercus persica

