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چکیده

Cupressu arizonicaبه منظور بررسی توان ترسیب کربن توسط گونه سرو نقره اي( Green var.arizonica ( در
آب چاه هاي در این جنگلکاري ها که با تعدادي از قطعات نمونه ، به صورت تصادفیکارخانه ذوب آهن اصفهانجنگلکاري هاي 

متر در آنها اجرا شد و مشخصه هاي کمی از جمله قطر برابر سینه، 100انتخاب و ترانسکتی به طول ،مختلف آبیاري می شدند
ه قطري سپس با بررسی قطر درختان در مجموع سه قطعه انتخابی، پنج طبقارتفاع،و قطر تاج در آنها مورد اندازه گیري قرار گرفت.

از هر کالسه قطري تعداد یک درخت به صورت مشخص شده و با توجه به پراکنش تعداد در کالسه هاي قطري درختان موجود،
و ریشه به تفکیک توزین تصادفی قطع و پس از تبدیل، اندام هاي مختلف از قبیل برگ، اندام چوبی(مجموع تنه و شاخه ها)

400قطعه نمونه ،زن الشریزه، به صورت تصادفی در زیر تاج پوشش هر درخت قطع شدهگردیدند. به منظور برآورد میانگین و
سانتی متر مربعی برداشت شده و وزن الشریزه موجود در آنها تعیین گردید. همچنین نمونه برگ، الشریزه، ریشه و اندام چوبی به 

هت اندازه گیري تعدادي از پارامتر هاي خاك و همچنین آزمایشگاه منتقل و درصد کربن آلی هر کدام از آنها اندازه گیري شد. ج
انتقال بهنمونه برداري وپس ازحفر وسانتی متر50- 25و 25-0در دو عمق مقدار کربن ذخیره شده در خاك نیز نیمرخ هایی

کربن ذخیره کرده است. مربوطه انجام گرفت.به طور کلی گونه سرو نقره اي در این منطقه  تن در هکتارآزمایش هاي آزمایشگاه،
بیشترین میزان ذخیره کربن در اندام چوبی می باشد که اختالف معنی داري با سایر اندام ها و قسمتهاي مختلف توده نشان می 
دهد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که در کشور ایران می توان با جنگلکاري به خصوص در اطراف مراکز صنعتی عالوه بر ایجاد 

بز مناسب و تولید چوب، با ذخیره میزان قابل توجهی از کربن اتمسفر، در امر کاهش اثر گلخانه اي و جلوگیري از افزایش فضاي س
دماي کره زمین اقدام نموده و بدین طریق از تخصیص هاي اعتبار مربوطه از سوي مراجع جهانی نیز برخوردار گردیم.



2

لکاري، کارخانه ذوب آهن اصفهانذخیره کربن، سرو نقره اي، جنگ:کلمات کلیدي

مقدمه

قسمت عمدةکهنفتیهايفرآوردهونفتتولیدواسطۀبهشود،محسوب نمیجهانصنعتیکشورهايزمرةدراگرچهایران
اکسیدديجملهازآالیندهموادتولیددرايعمدهسهممستقیمطور غیربه،شودمیشاملراملیناخالصدرآمدوصادرات

که)Lal,2004(استايگلخانهگازهايجزءترینعمدهکربناکسیددي.)1387همکاران،وورامش(داردجهانیسطحدرکربن
,Kerr(استداشتهپیدرانسانحیاتوزیستمحیطبرزیانباريبسیارآثارویافتهافزایشاخیرسالهايدر 2007; UNDP,

استشدهجهانیسطحدرمطالعاتشدیدافزایشبهمنجروانداختهخطربهراکشورهاازبسیاريپایدارتوسعۀآثار،این). 2000
).(Stern, 2007

دهند کهمینشانتحقیقاتاماشود،مینگهداريبه صورت ذخیره شدهوشدهمحبوسهااقیانوسدرکربنازبخش زیادي
مازادماندة کربنباقیروایناز،کنندذخیرهخوددررااضافیکل کربنبتوانندکهنیستندبزرگقدرآنهااقیانوسمخزن

مهمازجنگلها.داردهاي سنگینیهزینهنیزفیلتراسیونمثلمصنوعیبا روشهايکربنپاالیش.شودذخیرهخشکیدرباید
می کنندبازياتمسفروزمینبیناین دوتبدیلومادهانرژي،جریاندرمهمینقشوخشکی هستندهاياکوسیستمترین

(Sun et al., وفتوسنتزفرایندطیهابرگازجوکربناکسیدديجذبهوا،وآببرهاجنگلتأثیرمهمترین. )2004
ازجنگلسرانۀافزایشروایناز)1380مقدم،(استمیوهوساقهریشه،برگ،شاملزیتوده،ساختبرايآنکربنازاستفاده

است،گرفتهقرارجهانکشورهايازبسیاريکاردستوردرامروزهکهايدرختچهودرختیمختلفهايگونهباجنگلکاريراه
دلیلدیگرسوياز.شودمیزمینکرةدمايکنترلوکربنذخیرةسببمتنوعشکارکردهايباسبزفضايایجادبرعالوه

مقدار(زمانیاسطحواحددرتولیدتوانبیانگرهمزیتودهمقدارکهاستاینجنگلیهاياکوسیستمدرزیتودهمطالعۀاهمیت
Husch(گذاردمیتأثیرجنگلدربیوژئوشیمیاییهايچرخهبرهمواست)جنگلدرموجودکربنذخایر et al.,2003.(

بهبا توجهاخیرههآبریز،طی دو داین حوزهمسطحو زمین هايبرکت رودخانه زاینده رودبهذوب آهن اصفهانکارخانه
محیطبهسازيوحفاظتخصوصدرشرکتآنشدهتعریفوخط مشی14000ISOمحیط زیستمدیریتاستقرارسیستم

توسعهبهاقدامصنعتی،سایتآنفعالیت هايازناشیزیست محیطیآالینده هاياثراتکاهشوجبرانهدفبازیست،
از که،گرفتهقرارسبزفضايازعظیمیکمربنددرکارخانهایندرحال حاضر،نحوي کهبه.استنمودهسبزفضايچشمگیر

بر.استبرخوردارطبیعییک فیلترعنوانبهآنهانشینیتهوغبارگردذراتانتشارازجلوگیريوجذبدرتوجهیقابلنقش
هزار 2ازاین میزان،حدود.هزارهکتاراست16حدودکنونی،سبزمساحت فضايشرکت،آنتوسطشدهارائهاطالعاتوآمارمبناي

زبان لیلکی،ازجمله اقاقیا،برگانپهنانواعمیزان کمتر،بهونقرهايسرووتهرانکاججملههکتار شامل انواع سوزنی برگان از
اینایگیريو جبیشترین گسترشقراردارد.غرقابیروشبهمداومومنظمآبیارياست که مورد مراقبت و...وگنجشک، توت
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هزار13بهنزدیک.استشرقی کارخانهو شمالشرقیجنوبی،اضالعوصنعتیسایتاصلیدربخشسبز،فضايازمجموعه
غربی شرکتوشمالیاراضیشاملکهیافتهبادام کوهی اختصاصجنگلهايبه کاشتشرکتسبزفضايمساحتازدیگرهکتار
استقرار یافتهدر شرایط منطقهپایدارکامالصورتبهآبیاري،ومراقبتهرگونهبهازنیبدونهاجنگلکارياین مجموعه.است

غیرسمیپسابمحلهزار هکتارفضاي سبزمجموعه مذکور،از2حدودآبیاريجهتنیازموردبخشی ازآبدرحال حاضر،.اند
کهشرکتسطحدرپراکندههايچاهز طریقنیز ابخشیومی شوداستفادهاست،زیست محیطیهايآالیندهفاقدکهکارخانه

.گرددتأمین میحفرشده اند،زیرزمینی کارخانهبا هدف کنترل سطح آبها وحفاظت از تأسیسات
سرو سیمین یا نقره اي از مقاوم ترین گونه هاي سوزنی برگ جهان است که دامنه وسیعی از شرایط اکولوژیکی رویشگاهها را 

متر ارتفاع 40تا 30نقره اي رنگ و خوش منظره بوده، در جوانی رشد سریعی داشته و - با تاجی آبیتحمل می کند .درختی زیبا 
سال و یا بیشتر است.400بدست آورده ، دیر زیستی آن 

از نظر اقلیمی بی تفاوت ،در آب و هواي معتدل گرم و معتدل سرد می روید و به خشکی محیط مقاومت و به یخبندان تحمل و 
درجه سانتی گراد) مقاوم است و از نطر تحمل سرما در بین گونه هاي سرو سرآمد و -25ی نشان می دهد.در سرماي شدید(ایستادگ

این درخت الاقل در اوایل دهه ).1381از همین رو کاربرد وسیعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان پیدا کرده است(جزیره اي،
به بعد مورد استفاده قرار داده 1328ژوهشگران همکار وي منشا بذوري را که از سال به کشور ما وارد شد، چرا که حجازي و پ20

).1381اند، محصول درختی ذکر می کنند که از دیر باز در باغ گیاه شناسی دانشکده کرج وجود داشت( جزیره اي،

روشهاومواد

مطالعهموردمنطقهالف)

هرکرد واقع می باشد و انواع گونه هاي درختی از جمله کاج الدار ،سـرو نقـره اي   ش-منطقه مورد مطالعه در حاشیه جاده زرین شهر
سـرو نقـره اي  قطعه از قطعات جنگلکاري شده با گونـه  سه،اقاقیا، ارغوان و ... در این منطقه جنگلکاري شده است. مطالعه حاضردر 

َقطعـه دوم در محـدوده  ،عرض جغرافیایی شـمالی  32°25ًطول جغرافیایی شرقی و51°24َانجام گرفت. قطعه اول در محدوده

طول جغرافیـایی شـرقی و   51°24َو قطعه سوم در محدودهعرض جغرافیایی شمالی32°24ًطول جغرافیایی شرقی و24°۵١
اري گونـه  ) بـه جنگلکـ  76تا بهار 75(زمستان 1376تا 1375قرار دارد. این منطقه بین سالهاي عرض جغرافیایی شمالی24°32ً

کاج الدار با هدف ایجاد فضاي سبز در اطراف کارخانه ذوب آهـن اصـفهان و همچنـین کـاهش آلـودگی هـاي صـنعتی آن منطقـه         
اختصاص یافته است.

) جرییات قطعات انتخابی در منطقه مورد مطالعه1جدول(
کاشت)haمساحت قطعه (ارتفاع از سطح دریاقطعهفازمنطقهآب چاه
76تا بهار75زمستان 22817349مرکزي

76تا بهار75زمستان 223717368قلعه قاسم-مرکزي
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76تا بهار75زمستان 225017317قلعه قاسم

روش نمونه برداريب)

ی پس از تعیین دقیق مشخصات جغرافیای.منطقه مورد مطالعه به صورت قطعه بندي با انواع مختلف گونه هاي کشت شده می باشد
انتخاب و در هر یک هر نوع آبیاري با آب چاهدریک قطعه ، به صورت تصادفی ساله سرو نقره اي18تا 17قطعات و توپوگرافی 

اندازه گیري شد.و مساحت تاج درختان برابر سینهمذکور ارتفاع، قطرترانسکت هاي . در پیاده شدمتر 100ترانسکتی با طول 

ته شده در قطعات نمونه انتخابی،در هر ترانسکت قطر برابر سینه تا دقت سانتی متر اندازه جهت تعیین وضعیت توده هاي کاش
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و رسم منحنی تعداد در Excelگیري شدو کلیه آمار جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار 

السه هاي قطري درختان موجود،تعداد یک اصله از هر کالسه طبقات قطري و ارتفاع انجام گرفت. با توجه به پراکنش تعداد در ک
قطري به صورت تصادفی از بین درختان موجود انتخاب و با رنگ نشانه گذاري گردید و پس از قطع اندام هاي مختلف با با دقت 

گرم توزین شدند.

سانتی متر 400قطع شده، قطعه نمونه به منظور برآورد میانگین وزن الشریزه، به صورت تصادفی در زیر تاج پوشش هر درخت
ازپسوسانتیمتري50تا25و25تا0عمقدوازخاكهاينمونه.مربعی برداشت شده و وزن الشریزه موجود در آنها تعیین گردید

شدمنتقلآزمایشگاهبه وشدهدادهقرارپالستیکیهايکیسهداخلدرهانمونه.شدبرداشتترکیبیصورتبهالشبرگیالیهزدنکنار
,Mac Dicken,K.Gو2004et alHernandez,R,و1388ورامش و همکاران،( پروفیل خاك در قطعات 5در کل تعداد ).1997

بود.عدد در قطعه سوم 1تعداد دوم وعدد از پروفیل ها در قطعه 1تعداد ، عدد آن ها در قطعه اول3مورد نظر اجرا شد که تعداد 
میلیمتر جمع آوري و توزین 1ر کالسه قطري یک نمونه انتخاب و تا عمق یک متري کلیه ریشه هاي با قطر بیش از همچنین از ه

شدند.

آزمایشگاهی)بررسیج

در دمايساعت24مدتبه)نمونه برداري و به آزمایشگاه منتقل شده و الشبرگوریشهتنه،شاخه،از اندام هاي مختلف درختان (
نیز باهانمونهچگالی.شدتعیینالکتریکیةکوردراحتراقروشآلی بهکربندرصدسپسوشدخشکرادسانتیگدرجۀ70

جدا کردنوهاکلوخهنمودنخردازبعدوخشکآزادهوايدرخاكهاينمونه.شدمحاسبهخشکوزندانسیتهروشازاستفاده
بافت خاك با استفاده از روش هیدرو .شددادهعبور)20مش(میلیمتري 2الکازوآسیابها،ناخالصیسایروسنگها،ریشه

متري بایکاس که بر مبناي تئوري تغییرات وزن مخصوص (وزن در واحد حجم) مخلوط خاك و آب طی رسوب گذاري پایه گذاري 
عصاردرالکتریکیهدایتکی،الکترونیمترpHدستگاهطریقازپتانسیومتريروشبهخاكاسیدیته).7شده است، تعیین گردید(

آلیکربنوآلیمادة.شدانجامدستگاه کجلدالباخاكکلازتتعیینوالکترونیکیمترECدستگاه ازاستفادهباواشباعگلة
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کامالًمحیطدر)K2Cr2O7(پتاسیمبیکربناتکمکبهآلیکربناکسیداسیونمبنايو برسردروشازاستفادهبا
)، غلظت فسفر قابل جذب خاك با استفاده از 8درصد نیتروژن با استفاده از روش کجلدال (.شدگیرياندازه) H2SO4اسیدي(

روش اولسون اندازه گیري شد. براي اندازه گیري کلسیم و منیزیم از روش تیتراسیون و پتاسیم و سدیم خاك نیز به روش فیلم 
.شدگیرياندازهنیزخاكاشباعرطوبتدرصدآخردرفتومتري مورد محاسبه قرار گرفت.

)محاسباتد

هادادهبودننرمالابتداحجم و سطح تاج،ارتفاع،ی اندازه گیري شده از درختان مانند قطر برابر سینه،براي آنالیز خصوصیات کم
.ندرسم شدExcelبا نرم افزار نیزها نمودار..گرفتقراربررسییک نمونه اي مورداسمیرنوف- کولموگروفآزمونبا

نتایج و بحث
الف) اندازه گیري مشخصه هاي کمی توده سرو نقره اي

مشخصه هاي کمی از جمله قطر برابر سینه، ارتفاع،و قطر تاج متر در هر یک از توده ها، 100پس از اجراي ترانسکت به طول 
این داده ها مشخصه هاي کمی دیگر توده  ازجمله تاج پوشش در در آنها مورد اندازه گیري قرار گرفت.سپس با استفاده از 

توده سرو نقره اي در منطقه محاسبه گردید که نتایج آن به شرح زیر می باشد: هرهکتار،حجم در هکتار و سطح مقطع در هکتار

در توده هاي سرو نقره اي)مشخصه هاي کمی اندازه گیري شده در هر ترانسکت2جدول(
سطح مقطع در هکتارحجم در هکتارج پوشش در هکتارتاترانسکت

1641210.665.79
2672018.178.33
3595014.757.30

اندازه گیري تعدادي از پارامترهاي خاکشناسیب)
در جدول ذیل تعدادي از مهمترین پارامترهاي مورد اندازه گیري در دو عمق مختلف خاك ذکر شده اند.

OC
%

Sp
%

EC
(µs)

PH
عصاره

K
(Meq L-1)

Na
(Meq L-1)

Ca+Mg
(Meq L-1)

P
Mg kg-1)(

N
(Meq L-1)

عمق
)cm(

پروفیلآب چاه
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آزمایششروعازبعدخاكهايپارامتراندازه گیرينتایج) 3جدول (

اندازه گیري ترسیب کربنج)
ترسیب کربن بیوماس)1
ذخیره کربن اندامهاي مختلف درخت سرو نقره اي-

ساعت 48الی 24گراد به مدت درجه سانتی70در آون و در دماي ،برداشت شده از منطقه،اندام چوبی و ریشهبرگيهانمونه
کورهدراحتراقروشازهانمونهیآلکربننییتعجهت. دیگردنییتعترازوازادهاستفباآنهاخشکوزنسپسشک شدند وخ

. دیگردجدایگرمیکنمونهکیکدامهرازسپسشده،ابیآسهانمونهابتدااساسنیابر). McDicken،1997(شداستفاده
شدنخارجازپسهانمونهخاکستر. گرفتقراریکیالکترکورهدرگرادیسانتدرجه450يدمادرساعت24مدتبههانمونهنیا

یآلمادهداشتندستدربا. دهدیمنشانرانمونهیآلمادهمقدارخاکستر،وزنوهیاولوزناختالف. شدنیتوزیکیالکترکورهاز
.شدمحاسبهداگانهجصورتبههانمونهازکیهردریآلکربنمقدار) 2000همکاران،وBirdsey(1- 3رابطهاساسبرو

OC= (1)

(%) است.ماده آلی،OMو : کربن آلی (%)OCکه در آن، 

.دهدیملیتشکیآلکربنرااهانیگیآلمادهازیمینرابطهنیااساسبر

در جدول ذیل به شرح زیر می باشد:نتایج 

1مرکزي1.6837.2213798.330444.441018.81248.25-0
مرکزي1.5136.959777.9829.09129.4183.86223.50-25

2مرکزي1.8537.389558.0115.90126.4764.27247.25-0
مرکزي99.44.829358.0729.09129.4164.47147.50-25

3مرکزي1.3324.1711168.1232.85155.88617.86197.25-0
مرکزي1.3344.659678.1247.61126.4766.81198.50-25

4قلعه قاسم-مرکزي82.34.287668.0459.5286.3641.62122.25-0
قلعه قاسم-مرکزي99.33.338067.4547.6195.45610.67149.50-25

5قلعه قاسم82.27.3931407.7559.5014.16205.28125.25-0
قلعه قاسم82.39.3117347.8747.60388.8881.22124.50-25
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ه)ذخیره کربن اندام هاي مختلف گونه سرو نقرهاي در منطق4جدول (
ذخیره 

کربن کل 
در هکتار

)Kg(

ذخیره 
کربن 
کل 
یک 

درخت
)Kg(

ذخیره 
کربن برگ 
تاج یک 

درخت در 
هکتار

)Kg(

ذخیره 
کربن برگ 
تاج یک 

درخت
)Kg(

ذخیره 
کربن 

ریشه در 
هکتار

)Kg(

ذخیره 
کربن 
ریشه 
یک 

درخت
)Kg(

ذخیره 
کربن اندام 
چوبی در 

هکتار
)Kg(

ذخیره 
کربن اندام 
چوبی یک 

درخت
)Kg(

تعداد 
در 

هکتار

طبقه قطري

1187.7314.31449.435.41180.322.17558.846.73836.50-4.50
4300.6615.471684.686.06589.362.122026.627.292788.50-6.50
1787.417.87869.058.6917.42174.901.899.0110010.50-8.50
469.227.6181.7610.6947.872.81239.8414.101712.50-10.50

424.3235.36166.1713.8445.593.79212.8617.731214.50-12.50
کل8169.31110.613351.0944.69880.5611.063940.0554.86490

اي رگ تاج سرو نقرهنتایج نشان داد که به طور متوسط، میزان ذخیره کربن در هر کدام از اندامهاي، اندام چوبی،ریشه و ب
در مجموع اندام چوبی این درخت(مجموع شاخه و تنه) با تن در هکتار است.3.35، 88/0، 3.94در منطقه به ترتیب برابر 

درصد بیشترین و ریشه کمترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص داده است (شکل  ) 
تن در هکتار اندازه گیري شد.با توجه به مساحت 8.169بردر کل میزان ذخیره کربن گونه سرو نقرهاي در منطقه برا

هکتار)، میزان ذخیره کربن توسط گونه سرو نقره اي براي کل این منطقه 80(جنگلکاري با گونه سرو نقره اي در منطقه
تن بدست آمد. 653.52حدود 

اي در ذخیره کربن(%)) سهم هر کدام از اندامهاي درخت سرو نقره1شکل(
انیمیکري)، رنجبر1388و همکاران (ي)، مهدو1387و همکاران ( ي)، عبد1387فروزه و همکاران (جیبدست آمده با نتاجینتا
نشانمحققاننیایبررس) مطابقت دارد. 2009و همکاران (Paul) و 2003و همکاران (Swame)،1390(ییدای)، ش1389(
یچوبيهااندامنسبتچههروبودهبرخوردارکربنبیترسدريشتریبییتوانااز،اندیچوببافتيداراکهییهااندامکهدهدیم
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ازشیبکهدادنشانزین،)1999(همکارانوHoughtonمطالعه. ابدییمشیافزاکربنبیترسدرآنتوانباشد،شتریباهیگدر
.داردوجودساقهرینظآنیچوبيهابافتدراهیگکیدرکربندرصد50

کربن الشبرگ ترسیب)2
سانتی متر 400به منظور برآورد میانگین وزن الشریزه، به صورت تصادفی در زیر تاج پوشش هر درخت قطع شده، قطعه نمونه 

مربعی برداشت شده و وزن الشریزه موجود در آنها تعیین گردیدو سپس به آزمایشگاه منتقل شد.جهت تعیین ترسیب کربن 
.در نتیجه با در دست داشتن وزن کوره قرار داده شد و پس از خاکستر شدن کامل مجددا وزن کشی شدندالشبرگ نمونه ها در 

خاکستر و وزن اولیه میزان کربن ترسیب شده الشبرگ زیر تاج هر درخت محاسبه شد.سپس با در دست داشتن سطح تاج پوشش 
به شرح زیر می در جدولیکتار الشبرگ این گونه در منطقهدر هکتار گونه سرو نقره اي در منطقه،میزان کربن ترسیب شده در ه

باشد: 

) ترسیب کربن در هکتار الشبرگ گونه سرو نقره اي در منطقه5جدول(
مساحت تاج در )kgکربن آلی زیر تاج()kgترسیب کربن در هکتار(

)m2(هکتار
میانگین مساحت تاج

)m2(در ترانسکت
در تعداد

هکتار
طبقه

265.513.199375.1652/4831
1149.804.1361103.6697/32782
475.74.75728383/21003
116.946.87986.710/5174
61.025.08579.260/6125

کل2068.9724.051927.7223.02490

تن در هکتار می 068/2اي در منطقه نتایج نشان داد که به طور متوسط، میزان ذخیره کربن در هکتار الشبرگ گونه سرو نقره 
هکتار)، میزان ذخیره کربن الشبرگ توسط گونه 80با توجه به مساحت جنگلکاري با گونه سرو نقره اي در منطقه (باشد. 

تن بدست آمد. 44/165سرو نقره اي براي کل این منطقه حدود 

)ترسیب کربن خاك3
اساسبربر هکتارکیلوگرمحسببرخاكکربنترسیبمقدارآزمایشات مربوطه، پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و انجام

:و در جدول ارایه شده استمحاسبهزیرفرمول

Cs:کربن آلی خاك)Kg/ha((2)CS=10000*OC(%)*Bd*e

Oc%:درصد کربن آلی
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Bd:وزن مخصوص ظاهري خاك)gr/cm3(

eعمق نمونه برداري:)cm(

خاك به تفکیک هر عمق(تن در هکتار)) ترسیب کربن6جدول(
ترسیب کربن

(تن در هکتار)
عمق

)cm(
پروفیل

78.9625-01
75.1250-25
81.8625-02
48.0150-25
62.1725-03
64.8350-25
39.9725-04
40.5950-25
37.7225-05
45.2950-25

ترسیب کربن کل) 4
هر کدام از اندامهاي، اندام از این میزان،کهاست.کردهترسیبکربنهکتاردرتن41/876سال17مدتدرايسرو نقره تودة

و خاك 165.44تن در هکتار، الشبرگ 3.35، 88/0، 3.94چوبی،ریشه و برگ تاج سرو نقره اي در منطقه به ترتیب برابر 
کربن ترسیب کرده بودند.ن در هکتار ت57.45به طور متوسط 

گیرينتیجه
از معیارهايیکیکربنترسیبکهاینبهتوجهبا.استمتفاوتهاي مختلف،اندامکربنترسیبشدمشاهدهکهگونههمان

عوامل رسیبرهمچنینودارندکربنترسیببرايبیشتريکه تواناییهاییگونهشناختبابنابرایناست،اکوسیستمپایداري
تولیدتوانهرچه.کرددنبالکربنترسیبمنظرازراي اراضیاحیاواصالحتوانمیکربن،ترسیبفرایندبرگذارتأثیرمدیریتی
والشبرگپیکرة درختان،درکربنةذخیرباشد،بیشترمختلفرویشگاههايوهاها، عرصهگونهدرزیرزمینیوهواییبیومس

کمتروخاكالشبرگدرخت،ازکربنهدررفتوتجزیهبهمنجرعواملو سرعتکاراییکهدرصورتیوشودیمبیشترنیزخاك
سیستمتأثیراهمیتبهتوجهبا.یافتخواهدافزایشکربنترسیبو مقدارشدهبیشتراکوسیستمدرشدهذخیرهکربنبقايباشد،
رااستفادهبیشترینآنهانحوة مدیریتوجنگلکاري هابرحاکمهايویژگیزاتاتالشنددرکربن، محققانترسیببرمدیریتیهاي

وترسیب کربنحیثازشکبیگونه سرو نقره اي کهدادنشاننیزتحقیقایننتایجانجام دهند.کربنترسیبمقدارافزایشدر
ومحافظتاحداث،باکهدشومییشنهادپبنابراین.استاهمیت فراوانیحایزجنگلکاري هاشدهشناختههايارزشسایر
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گامکنند،میمنتشررابیشتريکربناکسید، ديجنگلکاري با این گونه گیاهی در اطراف مراکز صنعتی کهمناسبمدیریت
.شودبرداشتهاتمسفريتراکم کربنکاهشدرمثبتی

تشکر و قدردانی

روه جنگلداري دانشگاه یزد جناب آقاي دکتر بهمن کیانی  و جناب آقاي انجام این تحقیق بدون یاري و مساعدت اساتید محترم گ
سرپرست تحقیقات ایمنی ،بهداشت و محیط زیست دکتر محمد حسین ایران نژاد پاریزي و جناب آقاي مهندس رسول قربعلی 

اهمرادي،مهندس هاشمی و میسر نبود. همچنین بر خود الزم میدانم از همکاري هاي آقایان مهندس شکارخانه ذوب آهن اصفهان
جناب آقاي عباسی و دیگر دست اندر کاران فضاي سبز سایت ذوب آهن اصفهان که در این تحقیق ما را یاري کردند، تشکر نماییم.

منابع مورد استفاده
تهران-. جنگلکاري در خشکبوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران1381اي، م.جزیره.1

نامه زار (مطالعه موردي: اخترآباد شهریار). پایان. مقایسه میزان ذخیره کربن در دو جامعه علفزار و بوته1389رنجبري کریمیان، ژ. .2
کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی، دنشگاه تهران.

Atriplexو Agropyron elongatom (Host)P.Beauvهاي احیایی . ارزیابی توان ترسیب کربن گونه1390شیدایی،ا..3

lentoformis S.Wats.نامه کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع (مطالعه موردي: منطقه چیر قویمه گنبد). پایان
طبیعی گرگان.

منطقهمورديمرکزي( مطالعهاستاننزارهايگودرکربنترسیبظرفیت. برآورد1387عبدي، ن.، مداح عارفی، ح.، زاهدي امیري، ق. .4
.269- 2،282شماره ، 15ایران، جلدبیابانومرتعتحقیقاتپژوهشی-علمیشازند). فصلنامۀشهرستانمالمیر

. بررسی تأثیر آبیاري سیالبی بر توان ترسیب کربن سه گونه 1378فروزه، م.، حشمتی، غ.، مصباح، ح.، قنبریان، غ. .5
Helianthemum lippiiمرتعی (L.)و ،ArtemisiasieberiBesser, Dendrostellera lessertii Van Tiegh مطالعه)

.11-19، 78موردي: گربایگان فسا). مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 

.ص248تهران،،2512شمارةتهران،دانشگاهانتشاراتپوشش گیاهی،آماريوتوصیفیاکولوژي.1380.ممقدم،.6
. بررسی اثر تراکم آتریپلکس لنتی فورمیس بر 1388ع.، آذرنیوند، ح.، بابایی کفاکی، س.، جعفري م.، مهدوي، ف. مهدوي، س. خ.، سندگل، .7

بوم، کاري در مرتع ( مطالعه موردي اصفهان). مجله گیاه و زیستمیزان ترسیب کربن و مقایسه آن با تراکم کشت آتریپلکس در پروژه بوته
.1388شماره هفدهم، بهار 

هايتازهماهنامۀ.انرژيحفظوايگلخانهگازهايکاهشدرشهريجنگلپتانسیل.1387.نعبدي،،.م.سحسینی،،.سش،ورام.8
.72تا71.اولشمارة.انرژي

(مطالعۀشهريجنگلدربرگسوزنیوبرگپهنهايگونهکربنترسیبمیزانمقایسۀ.1388.ن،عبدي،.م.حسینی، س،.س،ورامش.9
.صفحه132.مدرستربیتدانشگاهدریاییعلوموطبیعیمنابعدانشکدة.ارشدکارشناسینامۀپایانتهران).چیتگرپاركورديم



11

10. Birdsey R., Heath I., Williams D., 2000. Estimation of Carbon Budget Model of the United State Forest Sector
Advances in Terrestrial Ecosystem Carbon Inventory, Measurements and Monitoring Conference in Raleigh. North
Carolina. 5, 51-59.

11. Hernandez,R., P.,koohafkan, J.,Antoine .2004. Assessing Carbon Stocks and modeling win-win Scenarios of
carbon sequestration through land-use change.166 pp.

12. Houghton .J.T., Jenkins, G.J., Ephraum, J.J., 1999. Climate change the IPCC scientific Assessment. Cambridge
University press. Cambridge.

13. Husch, B., T.W. Beers & J.A. Kershaw, 2003. Forest mensuration. 4th Edition, John Wiley & Sons
Inc., 443 pp.

14 .Kerr,R.A. 2007. Global warming is changing the world. Science188–90

15. Lal,R. 2004. Soil carbon sequestration to mitigate climate change, Geoderma, Vol 123: 1-22.

16. Mac Dicken,K.G. 1997. A Guide to Monitoring Carbon Storage in Forestry and Agro forestry Projects. Winrock
International Institute for Agricultural Development, Forest Carbon Monitoring Program. pp 91.

17. Paul, K. I., Jacobsen, K. Koul, V. Lepper, P. and Smith, J. 2009. Predicting growth and sequestration of carbon
by plantations growing in regions of low- rainfall in Southern Australia. J. Forest Ecology and Management. 254,
205-216.

18. Stern,N. 2007.The economics of climate change: the Stern Review. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.

19. Sun, R., J.M. Chen, Y. Zhou & Y. Liu, 2004. Spatial distribution of net primary productivity and
evapotranspiration in Changbaishan natural reserve, China using Landsat ETM+ data. Canadian Journal of Remote
Sensing, 30: 731-742.

20. Swame, S. L., Pri,S.,and Singh, A. K., 2003. Growth biomass, carbon storage and nutrient distribution in
Gmelina araborea Roxb. Stand on red lateritic soils in sentral India. Bioresource Technology, 90(2), 109-126.

21. UNDP.2000. Carbon sequestration in the decertified rangelands of Hossein Abad, through community
based management, program coordination, pp: 1-7.


