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چکیده

آتشسوزی از عوامل اصلي انتشار کربن از تودههای جنگلي به شمار ميرود .از اين رو مطالعه حاضر بهمنظور بررسي ميزان

انتشار کربن در اثر آتشسوزی صورت گرفته در جنگلکاریهای کاج تدا ( )Pinus taeda L.در منطقه تَخسَم از توابع الکان شهر در
استان گيالن انجام گرفت .بدين منظور ،منطقه آتشسوزی شده به وسعت  5هکتار و يک قطعه هم سطح با منطقه آتشسوزی شده نيز
به عنوان شاهد در قسمت مصون مانده در کنار لکه آتشسوزی ،انتخاب و در هر منطقه  5قطعه نمونه  4آری ( 400متر مربعي) به
صورت سيستماتيک تصادفي اجرا و قطر برابر سينه و ارتفاع کل درختان در آن برداشت شد .سپس با بررسي مطالعات انجام شده ،در
نهايت  5مدل جهت محاسبه زیتوده درختان در دو توده انتخاب شد .با توجه به نتايج اين مطالعه ،ميانگين زیتوده درختان در توده

شاهد بين ( 93086/98مدل )Pتا  105362/9کيلوگرم در هکتار (مدل )Mبرآورد شد و ميانگين زیتوده درختان در توده آتش-
سوزی شده بين( 67829/73مدل )Pتا  83509/04کيلوگرم در هکتار (مدل )Mبرآورد شد .همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد که
مقدار اندوخته کربن در توده شاهد و توده آتشسوزی شده به ترتيب  48/853و  38/357تن در هکتار ميباشد که آزمون  tاين

اختالف را معنيدار نشان داد .ميزان انتشار کربن در اثر آتشسوزی  10/495تن در هکتار و مجموع انتشار کربن در سطح لکه آتش-

سوزی نيز  52/478تن برآورد گرديد .در ميان مدلهای انتخاب شده مدل  )BD = β0 +β1(DBHβ2)( Pکمترين انحراف معيار را در
محاسبات ارائه داد.
واژههای کلیدی :دیاکسيد کربن ،گرمايش زمين ،گازهای گلخانهای ،کاج تدا ،زیتوده.

مقدمه
تغيير اقليم در حال تأثيرگذاری مستقيم بر بومسازگان و
تنوع زيستي آنها در مناطق مختلف جهان است ( Wan et
 .)al., 2018; IPCC, 2001اين تغييرات ميتواند از جنبه-
های مختلف رابطه انسان و محيط اطراف را نيز تحت تأثير
قرار دهد ،به اين صورت که تغيير اقليم با تغيير شرايط آب و

هوايي ،تنوع زيستي ،ميزان توليد ،ترسيبکربن و توان احيای
جنگل ميتواند کيفيت زندگي بشر را دگرگون سازد اما برای
اثرات اقتصادی آن بايد مطالعات بيشتری انجام شود ( Ding
.)et al., 2018
از طرف ديگر جنگلها دارای ذخاير عظيم کربن هستند
که ميزان آن بستگي به تعادل در توليد اوليه و ميزان تنفس
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کل اکوسيستم دارد و اينها فرآيندهايي هستند که بر روی
پديده تغيير اقليم اثرگذارند ( ;Margono et al., 2014
 .)Michaletz et al., 2014; Reyer et al., 2014بنابراين
رابطه جنگل و تغيير اقليم يک رابطه دوجانبه و بسيار قوی
است که در شکلگيری بسياری از پديدههای اقليمي کره
زمين و بيومهای آن هم نقش اساسي را ايفا ميکند ( Reyer
.)et al., 2014
دیاکسيد کربن مهره کليدی در اين رابطه دوجانبه است.
اين ترکيب گازی بيشترين اثر را در بين گازهای گلخانهای
داشته و نقش آن در گرمايش زمين بسيار قابل توجه است به
طوری که اغلب پژوهشگران تغيير اقليم ،موضوع پااليش
کربن يا ترسيب کربن را به صورت پيشفرض محور پژوهش
خود قرار ميدهند (.)Cloy & Smith, 2018
مطالعات انجام گرفته ،ترسيب کربن با روشهای
مصنوعي از جمله استفاده از فيلترها را مقرون به صرفه نمي-
دانند ( )Cannell, 2003اما گياهان بهويژه درختان به وسيله
فرآيند فتوسنتز ،دیاکسيد کربن اتمسفر را طي مراحل چرخه
کالوين ( ،)Calvin cycleبه مولکولهای قند تبديل کرده و
از اين قند در ساخت زیتوده به صورت ريشه ،ساقه ،برگ
و ميوه استفاده ميکنند و بخشي از آن را از طريق الشبرگ
به خاک زيرين خود منتقل ميسازند ( Moghaddam,
 .)2001از اين رو ترسيب کربن در زیتوده گياهي و خاک
سادهترين و ارزانترين راهکار برای کاهش کربن اتمسفری
است که اگر در قالب زراعت چوب صورت گيرد منافع
اقتصادی هم درپي خواهد داشت ( .)William, 2002بنابر-
اين افزايش سطح جنگلها و زراعت چوب از جمله
مناسبترين راهکارها برای کاهش کربن اتمسفری به شمار
ميرود (.)Lal, 2004
گونه کاج تدا ( )Pinus taeda L.از گونههای تندرشد (15
تا  25مترمکعب در هکتار رويش حجمي) غير بومي است که
از سال  1340بذر آن از مبدأ امريکا به وسيله دفتر جنگلکاری
و پارکها وارد کشور شده است و اکنون سطوح وسيعي از
اراضي جنگلکاری شمال ايران ،بهويژه استان گيالن را به خود
اختصاص داده است ( .)Mighi, 2008اما اين تودهها هميشه با
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معضل آتشسوزی مواجه بودهاند و هر از چند گاهي بخشي از
اين تودهها در آتش سوخته است.
آمارها نشان ميدهد تا پايان سال  1389طي  871فقره
آتشسوزی 3213 ،هکتار جنگل طبيعي و مصنوعي در
استان گيالن دچار آتشسوزی شده است که رقم قابل
توجهي است ( .)Rahimi & Esmaeili, 2010همچنين در
هفت سال گذشته طي  793فقره آتشسوزی 1739/3
هکتار از جنگلهای گيالن در آتش سوخته است .آتش در
خيلي از موارد نقش تعيين کنندهای در حضور گونهها و
پويايي اکوسيستمهای جنگلي دارد ( Stewart et al.,
 .)2016در واقع آتش ميتواند به عنوان يک عامل
بومشناختي بر اجزای تشکيل دهنده هر اکوسيستم اثرات
مﺜبت يا منفي داشته باشد ( .)Guevara et al., 1999در اين
مطالعه انتشار کربن به عنوان يکي از اثرات منفي آتشسوزی
مدنظر است .در اثر آتشسوزی و حين عمل سوختن ،کربن
ذخيره شده در ساختار چوب و اندامهای مختلف درخت
آزاد شده و به صورت دیاکسيد کربن به اتمسفر وارد مي-
شود ( .)Cloy & Smith, 2018تخمين اين ميزان کربن
منتشر شده ميتواند به ارزشگذاری تودهها از نظر ذخاير
کربن و برآورد خسارت اقتصادی و محيطزيستي آتش بر
اين تودهها منجر شود.
برای برآورد کربن منتشر شده به ميزان موجودی حجمي
توده و زیتوده (وزن خشک درختان) نياز است که با
ضرايب ثابتي ميتوان اندوخته کربن را از طريق وزن خشک
توده محاسبه نمود که اين ضريب طبق مطالعات بيشمار
انجام شده  0/5در نظر گرفته شده است ( Singh et al.,
2011; Zhu et al., 2010; Heidari Safari Kouchi et

 .)al., 2017برآورد زیتوده يا وزن خشک را نيز ميتوان از
روشهای مختلف از جمله روش مخرب و پرهزينه قطع
درخت انجام داد اما روش ديگر تخمين زیتوده از طريق
روابط رگرسيوني است که حاصل کار محققان ديگر بوده و
بدون نياز به قطع درخت ميتوان زیتوده درخت را محاسبه
نمود .اين معادالت رگرسيوني را معادالت آلومتريک
يا  Allometric equationsميگويند که کاربرد فراواني در
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مطالعات جنگل يافتهاند ( Heidari Safari Kouchi et al.,

 .)2017کارکرد اين معادالت به اين نحو است که با دادن
يک متغير مستقل مانند قطر برابر سينه به آن ،ميتوان متغير
وابسته (در اينجا زیتوده درخت) را محاسبه کرد.
بررسي اثر آتشسوزی بر انتشار کربن در ساليان اخير
مورد توجه پژوهشگران مختلفي در سراسر جهان بوده است.
برخي از اين مطالعات در مقياس بسيار بزرگ انجام شدهاند
از جمله  Mouilloو  )2005( Fieldو  Mouilloو
همکاران ( )2006با انجام دو پژوهش ارزشمند بيان داشتند
که انتشار کربن در اثر آتشسوزی در انواع بيومهای زمين
متفاوت است؛ برای مﺜال ،آتشسوزی در ساوانا و چمنزارها
حدود  50درصد از انتشار ساالنه کربن را شامل ميشود و
جنگلهای مناطق حاره با  38درصد در رده دوم انتشار
کربن در اثر آتشسوزی در بين بيومهای زمين قرار دارند.
همچنين جنگلهای بورهآل و گرمسيری ،هر کدام با 6
درصد منابع مهم ديگر انتشار کربن از جنگلهای زمين به
شمار ميروند .همچنين  Van der Werfو همکاران،
( )2006بر اساس مطالعهای در مورد انتشار کربن در اثر
آتشسوزی و مصرف بيوانرژی اعالم ميدارند که در سراسر
جهان ،سوختن چوب در اثر آتشسوزیهای طبيعي در
جنگلها و احتراق زيستتوده برای استفادههای خانگي و
صنعتي ،باعث انتشار حجم زيادی از  CO2به اتمسفر ميشود
که تقريبا نصف ميزان انتشار آن در اثر مصرف سوختهای
فسيلي است .در مقياس کوچکتر ميتوان به مطالعه Linton
( )2004اشاره کرد که طي مطالعهای بر روی اثرات
آتشسوزی بر چند توده جنگلي ،درصد آسيب جنگلها در
غالب آتشسوزیهای جنگل را بين  10تا  50درصد
گزارش کرده است .بر اساس اين مطالعه بيشترين آسيب در
آتشسوزیها متوجه درختان کمقطر بوده و در صورت
جوان بودن تودهها ميزان انتشار کربن از اين تودهها زياد و
در تودههای مسن ميزان انتشار کربن به طور معنيداری کمتر
خواهد بود.
در ايران نيز ميتوان به مطالعات  Parsapourو همکاران،
( )2013و  Heidari Safari Kouchiو همکاران ()2015
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اشاره کرد که با بررسي توان معادالت آلومتريک در تخمين
زیتوده چند گونه صنوبر و ارائه مدلهای برتر در بررسي
زیتوده گونههای مختلف صنوبر ،قطر برابر سينه را بهترين
متغير مستقل برای مدلسازی و ارائه معادالت آلومتريک به-
منظور تخمين زیتوده اين گونهها دانستند .اما بيشتر
مطالعات انجام شده در مورد آتشسوزی در ايران مربوط به
اثرات حريق بر ويژگيهای کمي و کيفي خاک ميباشد
( & Gholami-Gohareh et al., 2012; Hosseini
.)Hosseini, 2014
با توجه به مطالب ذکر شده ،اين مطالعه در نظر دارد تا با
استفاده از معادالت آلومتريک موجود برای گونه کاج تدا،
ميزان انتشار کربن در اثر آتشسوزی سال  92در
جنگلکاریهای اين گونه در حومه الکانشهر گيالن را
برآورد نمايد .همچنين در اين مطالعه ميزان زیتوده
جنگلکاری در دو منطقه شاهد و آتشسوزی شده و اندوخته
کربن موجود در دو منطقه نيز برآورد خواهد شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
جنگل تَخسَم بخشي از جنگلکاریهای استان گيالن با
گونه کاج تدا  Pinus taedaدر شهرستان الکان از توابع
"
رشت است که در سال  1371در موقعيت جغرافيايي
 37º 09'18طول شرقي و ً 49º 35' 17عرض شمالي و در
ارتفاع  70متر از سطح دريا و در منطقهای مسطح و بدون
شيب در فواصل  3×3متر ( 1111اصله در هکتار) کاشته
شده است (شکل .)1با در نظر گرفتن درصد زندهماني و
عملياتهای برداشت متعدد از اين تودهها در ساليان اخير،
تعداد در هکتار تودهها به  545پايه در هکتار (نيمي از پايه-
های اوليه) کاهش يافته است .بر اساس روش آمبرژه اقليم
منطقه از نوع خيلي مرطوب با ميانگين بارندگي ساالنه
 1287ميليمتر و ميانگين دمای ساالنه آن  15/9درجه
سانتيگراد ميانگين حداکﺜر دمای گرمترين ماه سال  26درجه
و ميانگين حداقل دمای سردترين ماه سال نيز  6/5درجه
است .منطقه دارای خاک جلگهای و حاصلخيز است.
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برداشت چند پروفيل خاک از منطقه ،در مجموع سه گروه
خاک شامل :آبرفتي ،پسودوگلي ( )Pesudo Glayو
هيدرومورف دائم را در منطقه نشان ميدهد.
در ساعت  15روز سه شنبه ،اول مرداد 1392
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آتشسوزی از جهت شرق منطقه شروع شد و  5هکتار از
جنگلکاری های کاج تدا در اين منطقه از بين رفت و سپس
آتش با رسيدن به جادههای اطراف خاموش شد.

شکل-1موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه

روش بررسی
آماربرداری و برداشت دادهها
برای بررسي و برداشت دادهها منطقه آتشسوزی شده
به وسعت  5هکتار و يک قطعه هم سطح با منطقه آتش-
سوزی شده نيز به عنوان شاهد در قسمت مصون مانده در
کنار لکه آتشسوزی در نظر گرفته شد .در اين مطالعه به
دليل اينکه تودههای مورد بررسي دست کاشت ،همسال
منظم و همگن هستند شبکه آماربرداری به ابعاد شبکه 100
×  100متر به صورت سيستماتيک تصادفي در منطقه پياده
شد ( )Zobeiri, 2001و تعداد پنج قطعه نمونه چهار آری،
دايره شکل (شدت آماربرداری پنج درصد) در هر کدام از
تودههای مورد بررسي شامل توده آتشسوزی شده و شاهد
پياده گرديد .در هر قطعه نمونه قطر برابر سينه و ارتفاع کل
درختان به وسيله کاليپر (با دقت ميليمتر) و دستگاه ارتفاع-

سنج ورتکس (( )Vertexبا دقت دسيمتر) اندازهگيری و در
فرمهای آماربرداری ثبت شد.
انتخاب معادالت آلومتریک
در اين مطالعه برای برآورد زیتوده کاج تدا نياز بهه
معادالت آلومتريک با دقت و ضريب تبيهين بهاال وجهود
دارد .برای دستيابي به اين معادالت ،با بررسي مطالعات
انجام شده در مورد اين گونه در دنيا در نهايت  17مهدل
کل هي (جههدول )1جمههعآوری شههد .از ميههان مههدلهههای
جمع آوری شده پهس از در نظهر گهرفتن مشهابهتههای
اقليمي و تطبيق سن تودهها ،به بررسي دقت مهدلهها در
مطالعات مختلف پرداخته شده و از بين آنها مدلههايي
که ضريب تبيين (  )Coefficient of Determinationيها
( )R2باالتری را در محاسهبات ارائهه داده بودنهد بهرای
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متغيرهای مستقل از جمله قطر و ارتفاع و ضرايب ثابهت
برآورد ميگردد.

استفاده در محاسبات در مطالعه حاضر انتخهاب شهد .در
اين مطالعات ،زیتوده کل درخهت ( ) BDبها اسهتفاده از

جدول -1برخي معادالت آلومتريک موجود برای تخمين بيوماس (وزن خشک) روی زميني کونههای کاج ( BD( )R2<0/80زیتوده کل (بر
حسب کیلوگرم) β ،پارامترهای مدل DBH ،قطر برایر سینه (برحسب سانتیمتر) HT ،ارتفاع کل درخت (بر حسب متر) و  lnلگاریتم است)
کد مدل

منبع

معادله آلومتريک

Zianis et al., 2005

= β2(DBH2)-β1(DBH2)+β0 +βBD

3

A

2
) 2(DBH

B

])3 ln(HT

C

Doruska & Pattern., 2006

= )×HTβ1(DBH2)×HT+β0 +βBD

Poesy et al., 2005

= β2 (ln(DBH)+ β1 +β0 +exp[βBD

Jenkins et al., 2003

= β1 +β0 +exp[βBD

D

])2 (ln(DBH

Zianis et al., 2005

= β2 (DBH)/(DBH+β1 +β0 +exp[βBD

Zianis et al., 2005

= ×HTβ2+β1(DBH+1)β0 +βBD

Zianis et al., 2005

= β0 +βBD

Zianis et al., 2005

= β1(DBH2)+β0 +βBD

Zianis et al., 2005

])3

E

)4β3 log(DBH

F

2β
)1(DBH×HT

G

2
2(DBH )×HT

H

2
) 2(DBH

I

= β1(DBH)+β0 +βBD

Zianis et al., 2005

= 2]β1+exp[DBH×β0 +βBD

Zianis et al., 2005

= β2 (DBH2)-β1(DBH2)+β0 +βBD

Zianis et al., 2005

= (HT)β1 log(DBH) +β0 +βBD

Zianis et al., 2005

= (DBH2)β1(HT) +β0 +βBD

Zianis et al., 2005

= × (HT) β1(DBH)β0 +βBD

Zianis et al., 2005

= ln(HT)β1 ln(DBH2) + β0 +βBD

J
3

Zianis et al., 2005

= β0 +βBD

Zianis et al., 2005

= β0 +βBD

در نهايت با بررسي معادالت جمعآوری شده با توجه به
دقت و کارايي مدل در برآورد زیتوده گونه کاج تدا ،تعداد پنج
مدل شامل مدلهای  ،P ،M ،B ،Aو  Qبرای انجام محاسبات
اين مطالعه انتخاب شد.
 McElligottو  )2013( Braggدر مطالعه خود با
بررسي زیتوده کاج تدا با روشهای قطع کامل و استفاده
از روابط آلومتری ،بهترين ضرايب ثابت برای مدلهای

×2

K
L

×2

M

3β2

N
2

O

2 β
) 1(DBH

P

1(DBH

Q

)2

انتخاب شده در مطالعه حاضر را به شرح جدول  2ارائه
دادهاند که آن را برای برآورد زیتوده درختان کم قطر و
ميان قطر (کمتر از  40سانتي متر) کاج تدا مناسب و با
دقت باال ارزيابي کردند .بنابراين با توجه به شرايط توده
مورد بررسي در اين مطالعه ضرايب زير برای مدلسازی و
برآورد زیتوده درختان در دو منطقه شاهد و آتشسوزی
شده استفاده شد.
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جدول-2مقادیر β
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به دست آمده برای کاج تدا توسط)McElligott & Bragg, 2013( :

β3

β2

β1

β0

کد مدل

-0/161

0/315

-0/065

-1/203

A

-

0/0064

0/005

0/923

B

-

0/31

-1/818

4/051

M

-

2/43

0/056

-0/413

P

-

-

0/250

-1/152

Q

کلموگروف-اسميرنف و برای مقايسه اندوخته کربن در دو
توده از آزمون  tمستقل استفاده شد .همچنين برای محاسبه
زیتوده توسط مدلهای انتخابي ،از نرم افزار  Excelنسخه
 2016و برای آزمون ميانگين ها از نرم افزار  SPSSنسخه
 23استفاده شد.

برآورد زیتوده ،اندوخته کربن و ميزان انتشار کربن
با استفاده از مدلهای انتخاب شده ،و کاربرد متغيرهای
مستقل شامل قطر و ارتفاع و ضريبهای ثابت موجود ،زی-
توده درختان در سطح پالت و در هکتار محاسبه شد .نتايج
مطالعات متعدد اثبات کرده است که درصد کربن موجود در
ترکيب زیتوده (وزن خشک) درختان تقريبا برابر با 50
درصد است ( ;Singh et al., 2011; Zhu et al., 2010
 )Heidari Safari Kouchi et al., 2017بنابراين در اين
مطالعه نيز از ضريب  0/5برای تبديل وزن خشک (زیتوده
درختان) به ميزان اندوخته کربن استفاده شد .در نهايت با
محاسبه اختالف ذخيره کربن در توده شاهد با توده
آتشسوزی شده ميزان انتشار کربن در هکتار محاسبه و به کل
سطح لکه آتشسوزی تعميم داده شد.

نتایج
ويژگيهای کمي دو توده
مدلهای انتخاب شده در اين مطالعه دو فاکتور قطر برابر
سينه و ارتفاع را به عنوان متغيرهای مستقل در روابط
رگرسيوني بهکار بردهاند .جدول  3وضعيت درختان دو توده
از نظر قطر و ارتفاع را نشان ميدهد .با توجه به نتايج،
ميانگين قطر و ارتفاع درختان درتوده آتشسوزی شده
( 28/46سانتيمتر و  20/71متر) بيشتر از شاهد
(26/14سانتيمتر و  19/07متر) ميباشد.

محاسبات آماری و نرم افزارهای مورد استفاده
در اين مطالعه برای بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون

جدول -3مشخصات کمی پایهها در دو منطقه آتشسوزی و شاهد
منطقه
آتشسوزی
شده
شاهد

تعداد

*

73
109

متغير

ميانگين

کمينه

بيشينه

واريانس

انحراف معيار

اشتباه معيار

قطر برابر سينه

28/46

18

40

36/64

6/05

0/70

ارتفاع

20/71

14

26

9/15

3/02

0/35

قطر برابر سينه

26/14

15

39

39/12

6/25

0/59

ارتفاع

19/07

10

24

9/73

3/1

0/29

*منظور از تعداد ،تعداد درختان اندازه گيری شده در پالتهاست

تعداد در هکتار
365
545
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منحنی پراکنش در طبقات قطری
شکل  2منحني پراکنش در طبقات قطری دو توده را
نشان ميدهد .با توجه به اين منحني در توده آتشسوزی
شده ،درختان طبقه قطری  15سانتيمتری حذف شده و در
طبقات قطری باالتر نيز اين کاهش تعداد نمايان است .ميزان

کاهش پايهها در طبقه قطری  20و  25سانتيمتری به ترتيب
برابر با  65و  61پايه در هکتار بوده است اما در طبقه
قطری  35 ،30و 40سانتيمتری کاهش تعداد پايه ها جزئي
بوده است.

۴۵

۴۰

۳۵

۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

تعداد در هکتار

۲۰۰
۱۸۰
۱۶۰
۱۴۰
۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰
۰

طبقات قطری()cm
آتش سوزی شده

شاهد

شکل -2منحنی پراکنش در طبقات قطری دو منطقه مورد بررسی

مقايسه نتايج برآورد بيوماس با استفاده از از مدلهای مختلف
برای بررسي دقت مدلهای انتخابي در برآورد
زی توده ،زیتوده تمامي درختان موجود در پالتها در
يکي از تودهها (شاهد) با استفاده از پنج مدل منتخب

اندازهگيری و نمودار مقدار زیتوده در قطرهای مختلف
برای اين توده رسم شد (شکل .)3با توجه به نتايج ،مقدار
زیتوده برآورد شده توسط هر پنج مدل به يکديگر
نزديک ميباشد.

شکل -3نتایج بررسی زیتوده پایههای اندازهگیری شده در توده شاهد در طبقات قطری مختلف با پنج مدل
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تخمين زیتوده و اندوخته کربن
الف -توده شاهد
نتايج حاصل از مدلسازی زیتوده و اندوخته کربن
درختان با استفاده از پنج معادله آلومتری انتخابشده در
توده شاهد برحسب کيلوگرم در سطح پالت و در هکتار در
جدول  4خالصه شده است .ميانگين زیتوده يا وزن خشک
درختان در توده شاهد بين  93086/98کيلوگرم (مدل )Pتا
 105362/9کيلوگرم (مدل )Mدر هکتار برآورد شده است.
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ميانگين زیتوده برآورد شده توسط مدلهای منتخب
 97706/32کيلوگرم در هکتار است .همچنين به طور
ميانگين در توده شاهد  48853/16کيلوگرم (تقريبا  49تن)
در هر هکتار اندوخته کربن وجود دارد .کمترين ميزان
انحراف معيار( )8353/53از ميانگين اندوخته کربن در ميان
مدلها مربوط به مدل  Pو بيشتربن ميزان انحراف معيار
( )9350/48مربوط به مدل  Bاست (جدول .)5

جدول-4نتایج حاصل از مدلسازی زیتوده و اندوخته کربن درختان با استفاده از پنج معادله آلومتری انتخابی در توده شاهد
ميزان اندوخته کربن

ميانگين زیتوده در هکتار

ميانگين زیتوده در پالت

()Kg/ha

()Kg/ha

()Kg/ha

8361/02

48931/06

97862/11

3914/484

A

9350/48

46896/23

93792/46

3751/698

B

9177/49

52681/44

105362/9

4214/515

M

8353/53

46543/49

93086/98

3723/479

P

8982/33

49213/58

9398/086

3937/08

Q

-

48853/16

97706/32

3908/25

میانگینمدل ها

انحراف معيار

ب) توده آتشسوزی شده
همچنين نتايج حاصل از مدلسازی زیتهوده و اندوختهه
کربن درختان با استفاده از پنج معادله آلهومتری انتخهابي در
توده آتشسوزی شده برحسب کيلوگرم در سطح پالت و در
هکتار در جدول  5خالصه شده است .بها توجهه بهه نتهايج
ميانگين زیتوده يا وزن خشک درختان در توده آتشسوزی
شههده بههين 67829/73کيلههوگرم (مههدل )Pتهها83509/04
کيلوگرم (مدل )Mدر هکتار برآورد شده است .ميانگين زی-
توده برآورد شهده توسهط مهدلههای مختلهف 76714/94
کيلوگرم در هکتار و بهطور ميانگين در تهوده آتهشسهوزی
شده  38357/47کيلوگرم (تقريبهاً  38تهن) در ههر هکتهار

کد مدل

اندوخته کربن وجود دارد که رقمي کمتهر از تهوده شهاهد را
نشان ميدهد .کمترين ميزان انحهراف معيهار( )14887/03از
ميانگين اندوخته کربن در ميان مدلها مربوط بهه مهدل  Pو
بيشتربن ميزان انحراف معيار ( )18041/57مربوط به مهدل
 Mاست (جدول .)5
مقايسه اندوخته کربن در دو توده
مقايسه ميزان اندوخته کربن برآورد شده دو توده
توسط مدلهای پنجگانه با آزمون  tمستقل (جدول)6
نشاندهنده اختالف معنيدار از نظر موجودی کربن دو
توده ميباشد.
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جدول-5نتایج حاصل از مدلسازی زیتوده و اندوخته کربن درختان با استفاده از پنج معادله آلومتری در توده آتشسوزی شده
انحراف معيار

کد مدل

ميزان اندوخته کربن

ميانگين زیتوده در هکتار

ميانگين زیتوده در پالت ها

()Kg/ha

()Kg

()Kg

16310/81

38428/59

76857/17

3074/28

A

17431/88

39280/88

78561/77

3142/47

B

18041/57

41754/52

83509/04

3340/36

M

14887/03

33914/86

67829/73

2713/18

P

16303/74

38408/51

76817/02

3072/68

Q

-

38357/47

76714/94

3068/59

میانگین مدلها

جدول -6مقایسه میزان ذخیره کربن برآورد شده دو توده توسط مدلهای پنجگانه با آزمون  tمستقل
منطقه
شاهد
آتشسوزی شده

df

8

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار

48853/16

2834/47

1267/61

38357/47

2447/23

1094/43

شکل  4ميانگين زیتوده و اندوخته کربن توده شاهد و
توده آتشسوزی شده را بر حسب تن در هکتار نشان
ميدهد .بر اساس شکل زير اختالف بين دو توده از نظر

t

F

6/26

5/4

a
b

۱۰۰

b

۶۰
۴۰

تن در هکتار

۸۰

۲۰
۰

شاهد

کربن

زی توده

0/000

**

زیتوده و اندوخته کربن معنيدار ميباشد که کاهش
اندوخته کربن در توده آتشسوزی شده را در اثر حريق به
وضوح نشان ميدهد.
۱۲۰

a

P value

آتش سوزی شده

شکل -4میانگین زیتوده و اندوختهکربن در دو توده شاهد و آتشسوزی شده
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ميزان انتشار کربن در اثر آتشسوزی
اختالف اندوخته کربن در توده شاهد با توده آتشسوزی
شده برابر با ميزان انتشار کربن در هر هکتار در اثر آتش-
سوزی است که با تعميم آن به سطح آتشسوزی ميزان
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انتشار کربن از زیتوده درختي (رویزميني) در لکه آتش-
سوزی محاسبه ميشود (جدول .)7با توجه به محاسبات
انجام شده ،معادل  52478/45هزار کيلوگرم ( )52/4تن
کربن از اين توده در اثر آتشسوزی انتشار يافته است.

جدول -7میزان انتشار کربن از زیتوده درختی(رویزمینی) در لکه آتشسوزی
اندوخته کربن در توده شاهد

اندوخته کربن در توده آتش-

اختالف اندوخته کربن

سطح لکه

ميزان انتشار کربن در اثر

()Kg/ha

سوزی شده ()Kg/ha

در دو توده ()Kg/ha

آتشسوزی ()ha

آتشسوزی ()Kg/ha

48853/16

38357/47

10495/69

5

52478/45

بحث

آتشسوزیهای جنگل ،صرف نظر از منشأ پيدايش -
(طبيعي يا مصنوعي) ،ميتوانند بهصورت مستقيم بر ساختار
جنگل اثرگذار باشند ( .)Wan et al., 2001نتايج اين مطالعه
نشان داد که ميانگين قطر و ارتفاع درختان در توده آتش
سوزی شده بيشتر از منطقه شاهد است که دليل آن پوست
نرم و مقاومت درختان جوانتر (درختان کمقطر و کمارتفاع)
نسبت به آتش و حذف اين پايهها در اثر حريق است .اما
درختان قطور کاج نسبت به آتش مقاومت بيشتری دارند.
 Blankenshipو  )2006( Arthurدر تحقيقي به بررسي
ساختار تودههای بلوط به مدت  9سال در مناطق آتش-
سوزی شده و شاهد در فالت کامبرلند ايالت کنتاکي امريکا
پرداخته و ذکر کردند که آتش باعث کاهش تراکم پايهها به-
طور کلي و از بين رفتن معنيدار درختان کم قطر شده است
که در اين مطالعه نيز درختان کمقطر در اثر آتشسوزی
آسيب بيشتری ديدهاند.
با توجه به اينکه معموالً افزايش قطر ،افزايش بيوماس را
در پي دارد بجز در مورد برخي گونهها با فرم تنه و تاج غير
متعارف ( ،)Segura & Kanninen, 2005در اين مطالعه نيز
نتايج بدست آمده از پنج مدل آلومتريک مورد بررسي،
همبستگي بااليي بين قطر برابر سينه و ميزان بيوماس
مشاهده ميشود که نزديک بودن نتايج بدست آمده از هر

پنج مدل نيز دقت باالی اين معادالت را در تخمين ميزان
بيوماس گونه کاج تدا نشان ميدهد )2011( Bragg .با
بررسي زیتوده کاج تدا در آرکانزاس اياالت متحده با مدل-
های مختلف ميانگين زیتوده اين گونه در طبقات مختلف
قطری را محاسبه کرد .بر اساس نتايج ايشان ميانگين زی-
توده درختان در طبقه قطری  15سانتيمتر بين  50تا 72
کيلوگرم ،در طبقه قطری  25سانتيمتر بين  167تا 257
کيلوگرم و در طبقه قطری  35سانتيمتر بين  300تا 500
کيلوگرم برای هر درخت توسط مدلهای مختلف محاسبه
شد که با توجه به نتايج بدست آمده در مورد زیتوده
درختان کاج در اين مطالعه ،بين نتايج همخواني وجود دارد.
وجود برخي از تفاوتها در مطالعات مربوط به زیتوده به
ميانگين ارتفاع درختان مربوط ميشود که در مطالعه فوق
توده مورد بررسي ميانگين ارتفاعي درختان بيشتر از مطالعه
حاضر ميباشد که در محاسبه زیتوده تأثيرگذار است.
مطالعات انجام شده در مورد پتانسيل گونههای بومي در
جذب و ذخيرهکربن نشان از کمتر بودن توان ترسيب کربن
توسط اين گونهها نسبت به گونههای سوزني برگ غير بومي
دارد .برای مﺜال اندوخته کربن جنگلکاریهای  25ساله در
استان گيالن با گونههای زبان گنجشک ،بلند مازو و نمدار
به ترتيب 36/41 ،28/03 :و 35/93تن در هکتار گزارش
شده است ( .)Ostad hashemi et al., 2017حتي در مورد
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برخي گونه های سوزني برگ و غير بومي نيز اندوخته کربن
در هکتار قابل توجه نيست؛ از جمله ذخيره کربن توسط
گونه کاج سياه در آستارا ايران  10/02تن در هکتار برآورد
شده است ( .)Ostad hashemi et al., 2017اما گونه کاج
تدا در غالب جنگلکاریهای گيالن رشد و عملکرد به
نسبت چشمگيری از خود نشان داده استOstad hashemi .
و همکاران )2017( ،پتانسيل ترسيب کربن توسط اين گونه
را تا  70تن در هکتار نيز محاسبه کرده و دليل آن را رويش
حجمي قابل توجه اين گونه ( 16متر مکعب در هکتار)
دانستند .ايشان همچنين در بين گونههای بومي پتانسيل
ذخيره کربن توسکای ييالقي را  51/76تن در هکتار برآورد
کردند که با توجه با نتايج مطالعه حاضر و با توجه به اين که
گونههای پهن برگ از جمله توسکا در کنار ترسيب کربن
باال ،اثرات منفي کمتری بر روی اسيديته خاک داشته و ازت
آن را نيز افزايش ميدهند ميتواند به عنوان گونه جايگزين
يا همراه به صورت آميخته در جنگلکاریهای استان مورد
استفاده قرار گيرد .همچنين با توجه به اين که زیتوده،
شاخص کليدی از خدمات اکوسيستم جنگل نظير توليد
چوب و ترسيب کربن ،و نيز معياری مهم برای برنامهريزی و
مديريت پايدار جنگلهاست ( ،)Aertsen et al., 2012نتايج
اين مطالعه بيانگر آسيب آتشسوزی بر توليد جنگل و
کاهش توليد حجمي جنگل مورد مطالعه در سالهای آينده
ميباشد.
مقايسه ميزان اندوخته کربن برآورد شده دو توده توسط
مدلهای پنجگانه نشاندهنده اختالف معنيدار از نظر
موجودی کربن دو توده ميباشد .بنابراين آتشسوزی باعث
کاهش معنيدار ذخيره کربن در اين توده شده است.
آتشسوزی عهالوه بههر خسارت اقتصادی ،آلودگيهای
محيطزيستي از جمله انتشارکربن را نيز به دنبال دارد که با
سوختن زیتوده انجام ميشود ( Serrasolsas et al.,
 .)1999همين امر باعث کاهش اندوخته کربن در تودههايي
که دچار حريق شدهاند ميشود .ميزان کاهش اندوخته کربن
به عواملي چون شدت آتشسوزی ،نوع آتشسوزی ،سن
درختان ،نوع گونههای درختي بستگي دارد ( Elliott et al.,

برآورد ميزان کربن انتشار يافته ...

.)2009
با توجه به محاسبات انجام شده ،معادل 52478/45
هزار کيلوگرم ( )52/4تن کربن از اين توده در اثر آتش-
سوزی انتشار يافته است در حال حاضر مقدار کربني که
جنگلها در خود ذخيره کردهاند ،از ميزان کل آن در اتمسفر
بيشتر است اما بخش عمدهای از آن از طريق تخريب
جنگلها ،آتشسوزی ،بهرهبرداری و عوامل ديگر در حال
برگشت به اتمسفر است ( .)Ayoade et al., 2018مطالعات
انجامشده نقش آتشسوزی جنگل را در انتشار کربن
چشمگير دانستهاند .از جمله  Amiroو همکاران ( )2001با
بررسي ميزان انتشار کربن از جنگلهای کانادا در اثر
آتشسوزیهای جنگل در اين کشور ،ميانگين انتشار ساالنه
کربن از اين جنگلها را بالغ بر  27±6مگاتن برآورد کردند
که حدود  18درصد ميزان انتشار کربن ساالنه در بخش
انرژی اين کشور است.
آمار دقيقي از سطح واقعي جنگلکاری شده توسط گونه
کاج تدا در استان گيالن در دسترس نيست .اما Gorgi-
 bahriو همکاران )2007( ،سطح جنگلکاری شده توسط
اين گونه را در استان گيالن  3000هکتار برآورد کردهاند و
با توجه به نرخ باالی جنگلکاری و تعهد شرکت شفارود
برای جنگلکاری مداوم توسط اين گونه سطح جنگلکاری
شده توسط اين گونه تا پايان سال  1396تقريباً 4000
هکتار بوده است .با اين فرض و با احتساب  50تن ذخيره
کربن در هکتار در اين تودهها تقريباً  200.000تن کربن به
صورت اندوخته در اين تودهها وجود دارد که نقش به
سزايي در ترسيب کربن در شمال کشور ايفا ميکند که با
توجه به نتايج اين مطالعه پتانسيل بااليي نيز برای انتشار
کربن از اين تودهها در اثر آتشسوزی وجود دارد که در
صورت عدم توجه جبران اثرات اقتصادی و محيطزيستي آن
سخت دشوار خواهد بود.
در اين پژوهش برای اولين بار در کشور با استفاده از
معادالت آلومتريک انتشار کربن در اثر آتشسوزی در
جنگل محاسبه شد که روشي کمهزينهای نيز ميباشد .در اين
پژوهش ،نتايج برآورد زیتوده گونه کاج تدا توسط پنج
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بهعنوان متغيرهای مستقل به کار رفته بودند بسيار نزديک و
دقيق محاسبه شد که ميتواند به عنوان الگويي برای محاسبه
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Abstract
Fire is one of the main causes of carbon emission from forest stands. Therefore, the present
study was conducted to investigate the amount of carbon emission caused by fire in the loblolly
pine plantations in the Takhsam region that located in area of Lakan city of Guilan province.
For this purpose, a burned region with 5 hectares’ area and a control region next to burned stand
were selected and 5 circle sample plots with 4r (400 square meters) areas were accomplished in
two stands byrandom-systematic method and trees diameter at breast height and total height in
sample plots were taken. Then, by investigating the conducted studies Finally, 5 models selected
to calculate the trees biomass in two stands. According to the results of this study, the average
of trees biomass in the control stand was estimated between 93086.98 (P model) to 10536.9
kg/ha (model M) and the average of trees biomass in the burnt stand was estimated from
67829.73 (P model) to 83509.04 kg /ha (model M). The results of this study also showed that
the carbon stock content in the control and fired stands was 48.853 and 38.357 tons per hectare
respectively which showed significant difference in t-test. The amount of carbon emissions from
the fire was 10495.69 tons per hectare and the total carbon emission at the surface of the fire
spot was about 52.478 tons. Among the selected models, P model (BD = β0 +β1(DBHβ2))
provided the least standard deviation in the calculations.
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