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تأثیر جنگلکاری با گونههای اکالیپتوس ( )Eucalyptus camaldulensis Dehnh.و
فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعۀ موردی :پارک جنگلی دشت مازۀ دهدشت)
زهرا روانشادی ،1سهراب الوانینژاد ،*2ابراهیم ادهمی

3

تاریخ دریافت6931/6۲/۲6 :

تاریخ پذیرش6931/۴/96 :

چکیده
امروزه گرمایش زمین و تغییر اقلیم ناشی از افزایش گازهای گلخانهای بهعنوان یکی از مهممتمرین امالشهمای عرمر ضا مر
بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک بهشمار میرود .جنگلکاری مؤثرترین راهکار برای جذب دیاکسیدکربن در بومسمازگان
خشکی و کاهش گرمایش زمین است .هدف از انجام ایمن تقییمق ،بررسمی اثمراگ جنگملکماری بما گونمههمای اکمالیوسوو و
بادامکوهی روی ترسیب کربن و برخی از خروصیاگ خاک در پارک جنگلی دشت مازۀ دهدشت در جنوب غربی ایران است.
بههمین منظور نمونهبرداری از خاک منطیه ،با اسسفاده از روش منظمم ترادفی از اعماق 0م 1۱و 1۱م 30سمانسیمسمری انجمام و
پس از اندازهگیری خروصیاگ فیزیکی و شیمیایی خاک شامل درصد رو ،شن ،سمیلت ،اسمیدیسه ( ،)pHهمدایت الکسریکمی،
فسفر ،پساسیم و کربن آلی در آزمایشگاه ،دادهها از روش آزمون میایساگ میانگین مسعامد ،با اسسفاده از نمرمافمزار  SPSSنسمخ
 20آنالیز شدند .نسایج نشان داد که میدار ترسیب کربن خاک در منطیه جنگلکاری شده و شاهد بهترتیب برابر  20/8و  8/7تن
در هکسار بوده است ( .)p<0.01همچنین ،میدار ترسیب کربن ،کربن آلی و پساسمیم خماک در تمودۀ اکمالیوسوو بیشمسر از تمودۀ
بادامکوهی بود ( .)p<0.05نسایج نشان داد عمق خاک تأثیری روی ترسیب کربن و سایر صمفاگ خماک نداشمت .نسمایج تجزیم
همبسسگی نیز نشان داد که بین درصد کربن آلی خاک با صفاگ رو ،سیلت و پساسیم همبسسگی مثبت معنیدار و با شن رابطم
منفی معنیدار وجود داشت.
واژههای کلیدی :اسسان کهگیلویه و بویراضمد ،تغییر اقلیم ،کربن آلی خاک ،میایساگ میانگین مسعامد.
 . 1دانشآموخسه کارشناسیارشد جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابعطبیعی ،دانشگاه یاسوج
 .2اسسادیار گروه جنگلداری ،دانشمکده کشماورزی و منمابعطبیعمی ،پژوهشمکده منمابعطبیعمی و زیسمت مقیطمی دانشمگاه یاسموج ،نویسمندۀ مسموو//
Email: salvaninejad@yu.ac.ir

 .3دانشیار گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه یاسوج
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] [ DOI: 10.22052/6.15.11

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره پانزدهم ،تابستان ۶931

12

مقدمه
افزایش گازهای گلخانهای و تغییراگ آبوهوایی از مهمترین

مو مو نشماندهنمدۀ قابلیمت سیسمسم خماک و گیماه بمرای

االشهای مقمی زیسمسی جهمان اممروز بمهشممار ممیرونمد

نگهداشت کربن خماک اسمت (پموالدی و همکماران.)2013 ،

(بممابران .)2007 ،1ایممن گازهمما شممامل دیاکسممیدکربن ،مسممان،

ازآنجاییکه پماالیش کمربن بما روشهمای مرمنوعی ،هزینم

اکسید نیسروژن و ازن میباشند که در الیم تروپوسمفر تجممع
مییابند و اثر گلخانهای را ایجاد میکنند (کرمی کمرد علیونمد
جهانی میشوند و انسظمار ممیرود در آینمده بمر میمزان آنهما
افزوده شود (عبدی و همکاران .)2008 ،دیاکسید کربن یکی

سنگینی را در بر دارد (کانل و همکاران ،)1992 ،سادهترین و
ارزانترین راهکار ممکن برای کاهش دیاکسیدکربن در جمو،
۱

ترسیب آن در زیسمتتمودۀ گیماهی و خماک اسمت (ویلیمام ،
2002؛ عبممدی و همکمماران .)2008 ،فراینممد ترسممیب کممربن
برضسب گون گیاهی ،مکان و شیوۀ مدیریت مسفماوگ اسمت
6

از مهمترین گازهای گلخانهای است کمه در دهمههمای اخیمر،

(اسچومن و همکاران .)2002 ،اهمیت ترسیب کربن بهضدی

افزایش میدار آن در اتمسفر سبب گرم شدن هوای کرۀ زممین

است که در سا/همای اخیمر ،پمژوهشهمای زیمادی در زمینم

شده است .گرمشدن هموا و تغییمر اقلمیم اثمراگ مخربمی بمر

ترسیب کربن در مناطق جنگلی و تودههای جنگلکماریشمده
7

اکوسیسسمهای آبمی و خشمکی دارد .تغییمر کماربری زممین و

در نیممام مخسلممف جهممان انجممام شممده اسممت .جکسممون و

افزایش بی روی مررف سموخت همای فسمیلی از مهمم تمرین

همکاران ( )2002تأثیر جنگل کاری بمر ترسمیب کمربن را در

عوامل افزایشدهندۀ دیاکسیدکربن اتمسفر بهشمار میرونمد؛

منطیهای از آمریکا با بارندگی بین 230م 660میلیمسر بررسمی

بهطوریکه ضدود  33درصد از کل میمزان کمربن منسشرشمده،

کرده و مشاهده نمودند که ذخیمرۀ کمل کمربن اکوسیسمسم بما

ناشی از تغییر کماربری ارا می و  66درصمد از آن از طریمق

جنگلکماری از  2/9تمن در هکسمار بمه  10/1تمن در هکسمار

اضسراق سوختهای فسیلی وارد جو میشود (ال.)2003 ،/

افزایش یافسه است .وراممش و همکماران ( )2011در مطالعم

از راهبردهای اساسی در مواجهه با پدیدۀ گرمشدن زمین،

تأثیر جنگل کاری با گونه های پهنبرگ بر ترسیب کربن خاک

اسسفاده از پسانسیل بومسازگان های جنگلی بمهمنظمور کماهش

در پارک جنگلی ایسگر تهران گزارش کردند که میدار کمربن

میممزان دیاکسممیدکربن موجممود در جممو اسممت .کممربن در

ترسیبشده در واضد سط تودههای اقاقیما و زبمانگنجشمک

بخشهای مخسلف اکوسیسسمهای جنگلی میتواند ذخیمره یما

بهترتیب  78/19و  38تن در هکسمار و در مرتمع شماهد 10/8

ترسیب شود .ذخایر کربن در جنگل شمامل موجمودی سمرپا،
زیتودۀ مرده و کربن موجمود در خماک اسمت (ال.)2003 ،/
ترسیب کربن از طریق ذخیرۀ طموالنیممدگ دیاکسمیدکربن
اتمسفر در مادۀ آلی خاک ،تراعد دیاکسیدکربن به اتمسفر را

تن در هکسار بود .در مطالعهای دیگمر در جنگملکماریهمای
خالص سوزنیبرگ و پهنبرگ در طرح جنگملداری دهمیمان
واقع در اسسان مازندران ،گزارش شد که میدار ترسیب کمربن
در تودۀ جنگلکاری پیسهآ 123/3( 8تمن در هکسمار) بمهطمور

جبران کرده و به ضاصلخیزی خاک کمک ممیکنمد (فولمت و

معنیداری بیشسر از تودۀ کاج سمیاه  93/7( 9تمن در هکسمار)،

رید .)2010 ،2با توجه به کاهش روزافزون سمط جنگملهما،

ون ( 87/6تممن در هکسممار) و بلمموم بلنممدمازو ( 78/1تممن در

جنگلکاری نهتنها بهعنوان یکی از روشهای بازسازی ارا ی
تخریبشده است ،بلکه یک اقدام اساسمی بمرای ضفاظمت از

هکسممار) اسممت (نوبخممت و همکمماران .)2011 ،اسممکول  10و
همکاران ( )2008معسیدند که نو و ترکیب گونههای موجود

خاک ،آب ،مبارزه با بیابانزایی ،تهی اوب و افمزایش ذخیمرۀ
کربن خاک است (ان 3و همکاران .)2010 ،جنگملکماری و
1. Babran
2. Follet & Reed
3. Chen

4. Cannell
5. William
6. Schuman
7. Jackson
8. Picea abies
9. Pinus nigra
10. schulp
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اضیای جنگل سبب ذخیرۀ دوبارۀ کربن آلی خاک شده و ایمن

تأثیر جنگلکاری با گونههای اکالیپتوس ( )Eucalyptus camaldulensis Dehnh.و...

۶9

خاک دارند و میدار کربن خاک را تغییمر ممیدهنمد .افمزایش

دوازدهسمماله (1379مم )1391ایسممسگاه هواشناسممی سممینوپسیک

ترسیب کربن ناشی از افزایش زیستتودۀ گیاهی بمه افمزایش

دهدشت ،میانگین بارندگی سماالن منطیمه  386/۱میلمیمسمر،

تولید ،بهبود ضاصملخیزی خماک ،افمزایش نگهمداری آب در

میانگین دمای ضداکثر ،ضداقل و مسوس درجهضرارگ سالیانه

خاک و جلوگیری از فرسایش آبی و بمادی منسهمی ممیشمود

بهترتیب  11/6 ،28/۱و  20/1درج سانسیگراد است (شمس،

(عبدی .)2006 ،با توجه به اهمیت ترسمیب کمربن در سمط

 .)2013براساو طبیهبندی اقلیمی دومارتن ،این منطیه دارای

جهمانی ،مسأسمفانه ایمنگونمه مطالعماگ در منماطق خشمک و

اقلیم نیمهخشک است.

به اینکه گونههای بادامکوهی و اکمالیوسوو جمزگ گونمههمایی
هسسند که بهطور وسیعی در مناطق نیمهخشمک کشمور بمرای
جنگلکاری و ایجاد فضای سبز اسسفاده میشموند ،مطالعماگ
اندکی از میدار ترسمیب کمربن خماک در جنگملکماریهمای
انجامشده با این گونهها صورگ گرفسه است .به هممین علمت
هدف از انجام ایمن تقییمق ،مطالعم تمأثیر جنگملکماری بما
گونههای اکالیوسوو و بادامکوهی بر ترسمیب کمربن و برخمی
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و میایس این دو توده با
یکدیگر و با منطی شاهد در پارک جنگلی دشت مازه واقع در
شهرسسان دهدشت اسسان کهگیلویه و بویراضمد اسمت تما بما
اسسفاده از نسایج آ،ن گامی مؤثر در مدیریت و برنامهریزیهای
آتی جنگلکاریها در اینگونه مناطق برداشسه شود.

بمممهمنظمممور نمونمممهبمممرداری از خممماک منطیمممه ،دو تمممودۀ
جنگمملکمماریشممده بمما اسممسفاده از گونممههممای اکممالیوسوو و
بادام کوهی به وسعت  10هکسار بههمراه ارا ی بمایر اطمراف
(قطعه شاهد) در پارک جنگلی دشت مازۀ دهدشمت انسخماب
شدند .برای کاهش اثرهای مرزی اند ردیف اطراف هر توده
بممرای نمونممهبممرداری در نظممر گرفسممه نشممد .در هممر تممودۀ
جنگلکاری  ۱پالگ  10×10مسر مسسیر شمد و در داخمل همر
پالگ ،از دو قسمت زیر تاجپوشش و خارج تاجپوشمش و از
دو عمق 0م 1۱و 1۱م 30سانسی مسری نمونمهبمرداری صمورگ
گرفت (ورامش و همکاران .)2010 ،برای به ضداقل رسماندن
خطا ،نمونهبرداری بهصورگ ترکیبی انجام شد .به ایمن معنمی
که در هر پالگ  16نمونه خاک ( 8نمونه از زیر تاجپوشش و
 8نمونممه از خممارج تمماجپوشممش از دو عمممق موردمطالعممه)

مواد و روشها

برداشت شد و درنهایت هریک از اهمار نمونمه بما یکمدیگر

منطقۀ موردتحقیق

مخلمموم و در هممر پممالگ درمجمممو اهممار نمونممه (زیممر

منطیمم موردبررسممی بممه وسممعت  308هکسممار در فاصممل ۱

تاجپوشش عمق 0م 1۱سانسیمسر ،زیر تاجپوشش عمق 1۱م30

کیلممومسری شممما /غربممی شهرسممسان کهگیلویممه بمما مرکزیممت

سانسیمسر ،خارج تاجپوشش عمق 0م 1۱سمانسیمسمر و خمارج

دهدشت واقع در اسمسان کهگیلویمه و بویراضممد واقمع شمده

تاج پوشش عمق 1۱م 30سانسیمسر) بمهدسمت آممد (پماو /و

است .این منطیه در مقمدوده ״  23׳  ۱0ْ 30تما ״ ۱۱׳۱0ْ 33

همکاران .)2002 ،بدین ترتیمب در تموده همای جنگملکماری

طو /شرقی و״  30׳ 30ْ 38تا ״  0׳ 30ْ ۱1عرض شمالی قرار

اکالیوسوو و بمادامکموهی درمجممو  30 ،نمونمه و در منطیم

گرفسه است .این پارک در سا 1378 /توس ادارۀ کمل منمابع

شاهد تعداد  10نمونه خاک (از هر عممق  ۱نمونمه خماک) و

طبیعی اسسان کهگیلویمه و بویراضممد در ملع شمما /غربمی

درمجمو  ۱0نمونه خاک برداشت شد .نمونههمای خماک در

شهرسممسان دهدشممت بمما دو گونمم درخسممی اکممالیوسوو

کیسممههممای پالسممسیکی زیم دار جمممعآوری و بممرای تعیممین

( )Eucalyptus camaldulensis Dehnh.و بمممادامکممموهی

مسغیرهای موردنظر به آزمایشگاه انسیا /یافت .پمس از انسیما/

( )Amygdalus scoparia Spach.بهصمورگ جمدا از همم بما

نمونههای خاک به آزمایشگاه و خشک شمدن در هموای آزاد،

فاصل کاشت  ۱×۱مسر در هر توده ،جنگلکاری شمد .ارتفما

1

1. Paul

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 7:23 +0430 on Wednesday June 16th 2021
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در اشکوب فوقانی جنگل تأثیر زیمادی در ورودی کمربن بمه

از سط دریای ایمن منطیمه  80۱مسمر اسمت .براسماو آممار
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 1: 2/۱خاک به آب میطر ،هدایت الکسریکی در عرماره 1:۱

نسایج آنالیز واریانس نشان داد که بین تیمارهمای موردبررسمی

خاک به آب میطر با دسسگاه  ECسنج ،بافت خاک با اسمسفاده

از لقاظ صفاگ رو ،شن ،سیلت ،پساسیم ،کربن آلی و میدار

از روش هیدرومسری (بایکاو )1962 ،1فسفر خاک بما روش
اولسن 2و پساسیم قابلاسسفاده با عرارهگیری بهوسیل اسمساگ
آمونیم یک نرمما /و کمربن آلمی بما اسمسفاده از روش والکمی
بالک 3اندازهگیمری شمدند .میمدار ترسمیب کمربن برضسمب

ترسیب کربن خماک ،اخمسالف معنمیدار آمماری وجمود دارد
(جمممدو .)P>0.01( )1 /نسمممایج نشمممان داد بمممین تمممودۀ
جنگلکاریشده با قطع شاهد از لقاظ صفاگ پساسیم ،کمربن

کیلوگرم بر هکسار براساو رابط ( )1مقاسبه شد (وراممش و

(( )P>0.01جدو 1 /و شکل  .)2میدار کمربن آلمی در تمودۀ

همکاران.)2010 ،

جنگل کاریشده ( 1/03درصد) بیشسر از قطع شماهد ()0/33
CS = 10000 × %OC × Bd × E

بود .میدار کربن ترسیبشده در تودۀ جنگملکماری  20/8تمن

()1

که در این رابطه = CS ،میدار ترسیب کمربن خماک (،)kg/ha

در هکسار و در قطع شاهد  8/7تن در هکسمار بمود .همچنمین

 = %OCدرصد کربن آلی =Bd ،وزن مخروص ظاهری خاک

میانگین میدار پساسیم در تودۀ جنگلکاری  207/3و در منطی

( )gr/cm3و  Eعمق نمونهبرداری (.)cm

شاهد  169/7پیپیام بود.
نسایج نشان داد بمین دو تمودۀ جنگملکماری اکمالیوسوو و

تحلیل آماری دادهها
این تقییق با اسسفاده از طرح آزمایشی کامالً ترمادفی بما 10

بادامکموهی از لقماظ صمفاگ پساسمیم ،درصمد کمربن آلمی و

تیمار و  ۱تکرار انجام شد .ابسدا نرما /بودن دادهها با اسمسفاده

ترسیب کربن اخسالف معنی داری وجود داشمت (جمدو)1 /؛

از آزمون کولموگروفم اسمیرنوف  3و همگنی آنها با آزمون

بهطوریکمه میمدار کمربن ترسمیبشمده در تمودۀ اکمالیوسوو

لون ۱موردبررسی قرار گرفت .با توجه به نرما /و همگن بودن

(معاد 23/21 /تن در هکسار) و بیشمسر از تمودۀ جنگملکماری

توزیع دادهها ،ابسدا بمرای بررسمی اثمراگ تیمارهمای مخسلمف

بادام (معاد 18/37 /تن در هکسار) بود (( )P>0.05شکل .)3

شامل (منطی شاهد ،زیر تاجپوشش و خمارج از تماجپوشمش

میممدار پساسممیم نیممز در تممودۀ اکممالیوسوو برابممر بمما 216/9

گونم اکممالیوسوو و زیممر تمماجپوشمش و خممارج تمماجپوشممش

پیپیام بیشسر از تودۀ بادامکوهی برابر با  197/7پیپمیام بمود

بادامکوهی از دو عمق 0م 1۱و 1۱م 30سانسیمسر) (مجمو ده
تیمار) از آنمالیز واریمانس یمکطرفمه در قالمب طمرح کمامالً
ترادفی برای تعیین معنیداری اثر منابع تغییمر اسمسفاده شمد.

( .)P>0.05میدار کربن آلمی خماک نیمز در تمودۀ اکمالیوسوو
 1/16درصد و در تودۀ بادامکوهی معاد /با  0/92درصد بمود
(( )P>0.05شکل  .)3نسایج نشان داد بمین دو عممق خماک از

سوس برای انجام آنالیز تعییبی ،از آزمون میایسماگ میمانگین

لقاظ میدار ترسیب کمربن و سمایر صمفاگ خماک ،اخمسالف

مسعامد 6اسسفاده شد (جدو .)1 /برای تعیمین همبسمسگی بمین

معنیداری وجود نداشت (جدو .)1 /همچنین نسایج نشان داد

کربن آلی با دیگر صفاگ خاک از آنمالیز همبسمسگی پیرسمون

که از لقاظ صفاگ خاک و ترسیب کربن اخسالف معنمیداری

اسسفاده شد .تجزیه و تقلیل دادههای جمعآوریشده در قالب

بممین زیممر تمماجپوشممش و خممارج تمماجپوشممش در دو گون م

طرح کامالً ترادفی با اسسفاده از نرمافزار  SPSSنسمخ  20و

موردبررسی مشاهده نشد (جدو.)1 /

رسم نمودار با اسسفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.

نسایج همچنین (میایساگ  ۱تا  )8ضاکی از عدم معنمیدار
بودن اثراگ مسیابل تیمارهای فوق با یکدیگر بود (جدو.)1 /

1. Bouyoucos
2. Olsen
3. Walkly & Black
4. Kolmogorov –Smirnov Test
5. Levene Test
6. Orthogonal Comparisons
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آلی و ترسیب کربن خماک اخمسالف معنمیداری وجمود دارد

] [ DOI: 10.22052/6.15.11

آنهما را از المک دو میلمیمسمری عبمور داده و  pHدر تعلیمق

نتایج

تأثیر جنگلکاری با گونههای اکالیپتوس ( )Eucalyptus camaldulensis Dehnh.و...

۶1
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استان کهگیلویه و بویراحمد و موقعیت شهرستان کهگیلویه

جدول ( :)6نتایج تجزیۀ واریانس و مقایسات متعامد صفات خاک در تیمارهای موردمطالعه در پارک جنگلی دشت مازۀ دهدشت
درج

رو

شن

سیلت

منبع تغییراگ

آزادی

()%

()%

()%

بین گروهی

9

**19/7

**6۱/3

**۱0/3

ns

3/31

ns

ns

18/3

ns

0/17

pH

هدایتالکسریکی

فسفر

پساسیم

()ds/m

()ppm

()ppm

0/32 ns

0/36ns

**2713/2

کربنآلی%

ترسیب
کربن (تن
در هکسار)

ns

3/6

میایسه 1

1

میایسه 2

1

ns

0/13

میایسه 3

1

ns

0/03

میایسه 3

1

ns

0/01

میایسه ۱

1

ns

0/09

میایسه 6

1

ns

0/38

میایسه 7

1

ns

1/06

ns

0/003

ns
ns

0/3

0/001

ns

0/33

0/006

ns

13/۱

ns

0/82

ns

0/38

0/03ns
ns

0/0001

ns
ns

0/003

0/0006

ns

0/008

ns

0/002

ns

0/38

ns

0/001

ns

0/22

ns

0/007

ns

0/012

ns

0/02

ns

0/11

ns

0/0003

ns
ns

0/007

0/0003

ns

0/007

ns

0/001

ns

0/038

ns

0/001

ns

0/039

ns

0/002

ns

0/001

ns

0/009

ns

0/012

**
*

3۱2/7

137/07

ns

20/6

ns
ns
ns

1۱8

0/27

118/6

ns

3/6

**0/30
**
*

0/11

0/02

ns

0/0006

ns

0/0001

ns

0/001

ns

0/002

ns

0/0003

**160/۱
**

38/3

*

8/9

ns

0/32

ns

0/6۱

ns

0/38

ns

0/23

ns

0/006

میایسه 8

1

0/۱1ns

0/1۱ns

1ns

0/007ns

0/002ns

0/016ns

73/17ns

0/0003ns

0/18ns

خطای

30

2/3

6

6/8

0/03

0/23

0/3۱

28/3

0/003

1/6

آزمایش
** و * بهترتیب نشاندهندۀ معنیداری بودن در سطح یک درصد و  1درصد و  nsنشاندهندۀ عدم معنیدار بودن است
مقایسۀ  :6مقایسۀ بین تودۀ جنگلکاریشده با قطعۀ شاهد ،مقایسۀ  :۲مقایسۀ بین دو گونۀ اکالیپتوس و بادامکوهی ،مقایسۀ  :9مقایسۀ بین دو عمق
خاک ،مقایسۀ  :۴مقایسۀ بین زیر تاجپوشش و خارج از تاجپوشش ،مقایسۀ  :1مقایسۀ بین اثر متقابل عمق خاک × گونه ،مقایسه  :1مقایسۀ بین
اثر متقابل گونه × تاجپوشش ،مقایسۀ  :7مقایسۀ بین اثر متقابل عمق × جنگلکاری ،مقایسۀ  :8مقایسۀ بین اثر متقابل عمق × تاجپوشش
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(الف)
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(ب)

b

شکل ( :)۲مقایسۀ میانگین مقدار پتاسیم (الف) ،کربن آلی (ب) و ترسیب کربن (ج) خاک بین دو منطقۀ جنگلکاریشده و قطعۀ شاهد در پارک
جنگلی دشت مازه

1.5

a
b

(ب)
1

کربن آلی ( )

(الف)

a

0.5

0

بادام کوهی

اکالیپتوس

(ج)

30

b
20

ترسیب کربن (تن در هکتار)

a

10

0

بادام کوهی

اکالیپتوس

شکل ( :)9مقایسۀ میانگین مقدار پتاسیم (الف) ،کربن آلی (ب) و ترسیب کربن (ج) خاک بین دو تودۀ اکالیپتوس و بادامکوهی در پارک جنگلی
دشت مازۀ دهدشت
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(ج)

a

تأثیر جنگلکاری با گونههای اکالیپتوس ( )Eucalyptus camaldulensis Dehnh.و...

اندازهگیریشدۀ خاک نشان داد که بین درصد کربن آلی خاک

با درصد رو ،سیلت و پساسیم همبسسگی معنیدار مثبت و بما
شن رابط منفی معنیدار وجود دارد (جدو.)3 /

جدول ( :)9آنالیز همبستگی بین صفات خاک در تودههای جنگلکاری اکالیپتوس ،بادامکوهی و منطقۀ شاهد در پارک جنگلی دشت مازه

سیلت ()%
پساسیم ()PPM

-0/19

1

**

-0/30

**

0/30

فسفر()PPM

0/1۱

pH

-0/07

)ds/m( EC

0/12

کربن آلی ()%

**

**

0/۱0

-0/82

0/26

*

()PPM

1
**

1

-0/38

0/02

-0/1

0/17

1

0/0۱

-0/01

0/17

0/0۱

-0/33

*

0/33

0/23
**

-0/61

-0/03
**

0/72

-0/07
0/26

1
**

-0/۱0

0/11

1
0/03

** و * بهترتیب نشاندهندۀ معنیداری بودن در سطح یک درصد و  1درصد است.

بحث و نتیجهگیری

می شموند و در ضاصملخیزی خماک هما مفیدنمد (وانمگ 3و

نسایج (جدو 1 /و شکل  )2نشان داد که جنگلکاری در منطیم

همکاران .)2009 ،بنابراین ،افزایش میزان ورودی مواد آلمی

موردمطالعه باعث افمزایش ترسمیب کمربن خماک شمده اسمت؛

و عناصر غذایی خماک از طریمق افمزایش میمزان الشمبرگ

بهطوریکه میدار ترسیب کربن در تودۀ جنگلکاریشمده 20/8

ورودی به کف منطی جنگل کماری ،افمزایش فعالیمت همای

تن در هکسار و در قطع شاهد  8/7تن در هکسار بهدسمت آممد.
بهعبارتی ،جنگلکاری میزان ترسیب کربن را در ضدود  2/3برابر

بیولوژیکی ،تغییر میکروکلیمما ،افمزایش فعالیمت ریشمه در
گردش عناصر ،از دالیل قابمل ذکمر بمرای ایمن افمزایش در

افزایش داده است .تقییقهای زیادی در این زمینه انجمام شمده

عناصر غذایی و کمربن آلمی خماک تمودۀ جنگملکماری در

است که نشاندهندۀ تأثیر مثبت جنگلکاری بمر میمزان ترسمیب

میایسه با منطی شاهد هسسند .این میدار ترسمیب کمربن در

کممربن خمماک بمموده و گممزارش کممردهانممد کممه افممزایش سممط

کنار سایر کارکردهای اکوسیسسمی جنگمل ازجملمه تعمدیل

جنگلکاری بهویژه در ارا ی بایر و تخریبشمده ،بمه افمزایش

دمای مقی  ،افزایش ذخیمرۀ منمابع آب زیرزمینمی ،کماهش

جذب کربن منجر خواهمد شمد (وراممش و همکماران2010 ،؛

فرسایش ،افمزایش ضیماگوضمش و ...بسمیار قابملتوجمه و

میرزایی و همکاران2013 ،؛ رسی 1و همکاران2009 ،؛ و هاپمن

ارزشمند است .نسمایج ایمن تقییمق نشمان داد کمه در تمودۀ

و المز .)2009 ،2در این راسسا گرونزویگ 3و همکماران ()2003

اکالیوسوو میدار پساسیم ،کربن آلی و ترسمیب کمربن خماک

در تقییق خود گزارش کردند کمه توسمع جنگملکماریهما در

بیشممسر از تممودۀ بممادامکمموهی بممود .اخممسالف ایجادشممده

مناطق خشک ،اثر معنی داری بر ترسیب کربن داشسه که با نسایج

درخروص پساسیم ،کربن آلی و بمهتبمع آن ترسمیب کمربن

این تقییق همخوانی داشت .همچنمین در ایمن تقییمق ،میمدار

خاک در بین دو تودۀ مذکور میتواند به این دلیل باشد کمه

کربن آلی و پساسیم در تودۀ جنگملکماریشمده بیشمسر از قطعم

اون گون اکالیوسوو در میایسه با گون بادامکوهی گونهای

شاهد بود .مطالعاگ نشان داده است که جنگلکاری با گونههای

درخسی ،همیشهسبز ،دارای رشد زیاد و تاجپوشش گسمسرده

پهنبرگ موجب افزایش الشمبرگ و بازگشمت عناصمر غمذایی

و بسسه تری است (جزیرهای ،)2002 ،از یک طرف موجمب
افزایش الشبرگ در این توده شده و از سوی دیگمر وجمود

1. Rossi
2. Hopmans and Elms
3. Grunzweig

4. Wang

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 7:23 +0430 on Wednesday June 16th 2021

شن ()%

رو ()%
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پساسیم
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نسممایج تجزی م همبسممسگی کممربن آلممی بمما سممایر صممفاگ

۶1

18

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره پانزدهم ،تابستان ۶931

خاک شده و موجب کاهش آبشویی مواد غمذایی و آلمی خماک

مسفاوتی برای ترسیب کمربن اراهمه شمده اسمت (فرانمک و
3

افزایش عناصر غذایی ماکرو ماننمد پساسمیم و کلسمیم در خماک

خاک از لقاظ ترسیب کربن و سایر صفاگ خاک اخمسالف

(تمرتاش و همکاران )2013 ،و نظر به یکسان بودن بافت خاک

معنی داری مشاهده نشد (جدو .)1 /در برخی از مطالعماگ

در دو تودۀ موردمطالعمه ،افمزایش میمدار پساسمیم خماک تمودۀ

گزارش شده است که بین میدار کربن آلی و ترسیب کمربن

اکالیوسوو را شاید بسوان به باال بودن میمدار ممادۀ آلمی در ایمن

خاک با عمق خاک در نواضی خشک و نیمهخشمک ،رابطم

توده نسبت داد؛ همانگونه که مهمترین عنرر خماکی ممؤثر بمر

غیرمسسییم وجود دارد (ورامش و همکاران2011 ،؛ نوبخت

میزان کربن آلی خاک در این تقییق عنرر پساسیم بود (جمدو/

و همکاران2011 ،؛ اسچومن و همکاران ،)2002 ،همچنمین

 .)3گون بادامکوهی که یمک گونم درخسچمهای بما بمرگهمای

در تقیییی دیگر در جنگلهای زاگرو شمالی گزارش شد

کمدوام و باریک و کوامک اسمت ،بمهدلیمل کمم بمودن میمزان

که میدار ذخیرۀ کربن در تمام کاربریهما (بکمر ،ضفماظسی،

زیسممتتممودۀ جنگممل و الشممبرگ تولیممدی آن در میایسممه بمما

بهرهبرداری و باغی) در عمق دوم (1۱م ۱0سانسیمسر) بیشسر

اکالیوسوو ،مواد غذایی خاک به میدار کمسری از طریق الشبرگ

از عمق او0( /مم 1۱سمانسیمسمر) بمود (پماتو ۱و همکماران،

به خاک ا افه میشود (تورنر 1و همکماران .)200۱ ،مطمابق بما

 )2016که بما نسمایج ایمن تقییمق مغمایرگ دارنمد .در ایمن

نسایج این تقییق گزارش شد که میدار کربن آلمی و پساسمیم در

تقییق ،دلیل یکسان بودن میدار کربن آلی و سمایر صمفاگ

خاک زیر گون اکالیوسوو بمهطمور معنمیداری بیشمسر از خماک

خاک بین دو عمق را ممیتموان اوالً بمه وقمو فرسمایش و

زیرگونههای آکاسیا و شیشمم بموده اسمت (صمیاد و همکماران،

آبشممویی مممواد غممذایی در عمممق او /خمماک نسممبت داد

 .)2013اضمدی و همکماران ( )2013نیمز گمزارش کردنمد کمه

(یکسان بودن عناصر عممق او /و دوم خماک) کمه در ایمن

افزایش کربن آلی در زیر تاجپوشش گون تاغ نسمبتبمه گونم

ارتبام موارد مشابهی گزارش شمده اسمت (ضمقدوسمت و

سوف بهعلت وجود درصد پوشش تاجی بیشسر و افزایش میزان

همکمماران2011 ،؛ ورامممش و همکمماران .)2011 ،ثانیماً ایممن

الشبرگ ضاصل از آن است .تاجپوشش درخسان بهدلیل تغییر در

اضسما /وجود دارد که بهدلیل میمدار زیماد شمن در منطیمه،

شرای رطوبسی و ضرارتی خاک ،تأثیر مهمی بر میزان کربن آلی

انسیا /مواد آلی از سط به عمق راضتتر صورگ گرفسمه و

دارد (آگوسممسو 2و همکمماران .)2002 ،همچنممین مطممابق بمما ایممن

درنسیجه ،اخسالفاگ بین دو عمق بمه ضمداقل رسمیده باشمد.

تقییق فروزه و همکاران ( )2008گمزارش کردنمد کمه قابلیمت

ثالثاً نظر به اینکه سرعت تجزی مواد آلی خاک تقت تمأثیر

ترسیب کربن با کاهش اندازۀ گیاه از گونه های درخسچمهای بمه

رطوبممت و دمممای خمماک قممرار دارد (ورامممش و همکمماران،

بوته ای و علفی کاهش مییابد؛ اراکه با افزایش شاخص سط

 ،)2011بهطوریکه تجمع باالی الشمبرگ در سمط خماک

برگ در گونههای درخسی و درخسچهای امکمان فسوسمنسز بیشمسر

موجب کاهش ضرارگ خاک شده و از تجزی کربن آلمی و

شده و درنسیجه ،کربن بیشمسری توسم گیماه ذخیمره ممیشمود.

آبشویی آن بمه الیمههمای پمایینتمر جلموگیری ممیکنمد،

پژوهشگران دیگری نیز به اثر مسفاوگ عواملی اون گونه ،سمن

ازآنجاکه منطی مورد تقییق با میانگین درجهضرارگ ضدود

توده ،نو خاک و فعالیتهای مدیریسی اشاره کردهاند که سمبب

 20درج سانسیگراد ،جزو مناطق نیممهخشمک طبیمهبنمدی

بروز نسایج مسفاوتی از تأثیر نو گون جنگلکاریشده بر کمربن

میشود ،وجود دمای باال و کمبود رطوبت در سط خماک،

خاک شده است (تویلمه و شمولز .)2006 ،3بمر ایمن اسماو در

موجب آبشویی بیشسر مواد آلی و افمزایش آن در الیم دوم
خاک میشود .از طرفمی ،عمدم تفماوگ معنمیدار از لقماظ

1. Turner
2. Augusto
3. Thuille & Schulze

4. Frank & Karn
5. Pato
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میگردد .با توجه به تأثیر بافت خاک (رو موجمود) بمر میمزان

کارن  .)2003 ،نسایج تقییق پیشرو نشان داد بین دو عممق

] [ DOI: 10.22052/6.15.11

تاجپوشش گسسرده مانع از برخمورد مسمسییم قطمراگ بماران بما

مطالعاگ مخسلف برای گونه های گیاهی مسفماوگ ،مرایب

تأثیر جنگلکاری با گونههای اکالیپتوس ( )Eucalyptus camaldulensis Dehnh.و...

۶3

بادامکوهی و سایر تیمارها را میتوان به جموان بمودن تمودههما

گون موردبررسی مشاهده نشمد (جمدو .)1 /عمدم وجمود

نسممبت داد (همماگن-تممورن 1و همکمماران .)2003 ،کرمممی کممرد

تفاوگ معنی دار بین زیر تاجپوشش و خارج از آن از لقاظ

و همکاران ( )201۱نیز در مطالع خمود در جنگملکماریهمای

ترسممیب کممربن و صممفاگ فیزیکممی و شممیمیایی خمماک،

خالص و آمیخس توسکای ییالقی و صنوبر دلسوهیدو ،به نسمایج

نشان دهندۀ یکنواخت شمدن خماک و همگمن بمودن آن در

مشابهی دست یافسند .بهطور کلی ،بافت خاک از صمفاگ پایمای

مقدودۀ تموده همای جنگملکماری شمده اسمت .علمیرغمم

خاک مقسوب ممیشمود کمه بمهطمور معممو /تغییمراگ آن در

تاج پوشش گسسرده در گون اکالیوسوو و بهتبمع آن ریمزش

کوتاه مدگ انمدک اسمت ،جمز آنکمه نیروهمای خمارجی ماننمد

الشبرگ بیشسر در کف جنگل ،انسظار میرود میدار ترسمیب

جریان های آب ،باد و نیمروی ثیمل و یما دخالمتهمای انسمانی

کربن و سایر صفاگ خماک در زیمر تماجپوشمش بیشمسر از

موجب تغییر آن گردد (اولیایی و همکاران .)2011 ،بهطور کلی،

خارج تاجپوشش باشد ،اما بهدلیل داشسن خاصیت آللوپماتی

تغییر واکنش شیمایی خاک تقت تأثیر گونههای درخسی ازجمله

گون اکالیوسوو کمه ممانع از رشمد گیاهمان علفمی در زیمر

پهنبرگ یا سوزنیبرگ نیاز به زمان طوالنی دارد (زریمنکفمش،

تاجپوشش میگردد (ایوانس )1992 ،6و از طرفمی بمهدلیمل

 .)2002مطابق با نسایج این تقییق صیاد و همکاران ( )2013در

تجمممع زیمماد الشممبرگ ضاصممل از پوشممش گیاهممان علفممی

تقییق روی خاک تودههمای جنگملکماریشمده بما گونمههمای

(جمشیدنیا و همکماران ،)2013 ،در خمارج از تماجپوشمش

شیشم ،آکاسمیا ،اکمالیوسوو و پمده گمزارش کردنمد کمه میمدار

درخسان اکالیوسوو و مخروصاً تودۀ بادام کوهی ،ممی توانمد

اسیدیس خاک بین این گونهها اخسالف معنیداری نداشسه اسمت.

موجب یکسان بودن ترسمیب کمربن و سمایر خروصمیاگ

درضالیکمه در جنگملکماریهمای هفمتسمال شمبخسمب 2و

خاک در خارج از تاجپوشش با زیر تاجپوشش گمردد .ایمن

اکالیوسوو 3در هاوایی  pHخاک بهدلیل تجممع عناصمر غمذایی

یکنممواخسی همچنممین مممیتوانممد ناشممی از تممأثیر عوامممل و

کماتیونی در زیسمتتمودۀ گیماه کماهش یافسمه اسمت (رودو و

نیروهای مکانیکی طبیعی نظیر آب و باد در فاصل کم و نیز

بینکلی .)1996 ،3همچنین برخالف نسایج این تقییمق ،صمیاد و

ناشی از ضضور بیشمسر موجموداگ زنمده در مقمدودههمای

همکاران ( )2013میدار فسفر خاک را در زیر گون اکمالیوسوو

جنگلکاری شده باشمد کمه بما ضرکمت خمود سمبب ایجماد

بیشسر از سایر گونه ها گزارش کردند .بهطور کلی ،مکانیزمهمای

یکنواخسی در این مقدوده میشوند .مطمابق بما نسمایج ایمن

تمأثیر گونمههمای درخسمی شممامل اهمیمت تفماوگ گونمههمما در

تقییق میرزایی و همکاران ( )2013در تقییق خود گزارش

اخسراص کربن به بخش زیرزمینی و تأثیر درخسان بر جانداران

کردند کمه میمزان ترسمیب کمربن خماک در زیمر و خمارج

خاک که ارخههای بیوشیمیایی را تقت تمأثیر قمرار ممیدهنمد

تمماجپوشممش در دو تممودۀ اکممالیوسوو و کهممور اخممسالف

بسممیار کممم شممناخسه شممدهانممد (بینکلممی و جیاردیممان.)2000 ،۱

معنی داری نداشسند .نسایج تجزی همبسسگی (جدو )3 /نیمز

ازآنجاییکه فسفر موردنیماز گیاهمان از خماکهمای زیرسمطقی

همبسسگی مثبت بمین کمربن آلمی خماک بما رو ،سمیلت و

تأمین میشود (روضی میدم و همکاران ،)2011 ،در این تقییق

پساسیم خاک را نشان داد .مطابق بما نسمایج ایمن تقییمق ،در

در دو عممممق موردمطالعمممه و در سمممایر تیمارهممما اخمممسالف

سایر تقیییاگ انجامشده در این زمینه نیز ارتبام مثبت بین

قابلمالضظهای از لقاظ فسفر مشاهده نشد .نسمایج نشمان داد از

7

کربن آلی خاک با میدار رو و سیلت (بروو و همکاران،
8

9

1999؛ ریدر و اسچومن 2002 ،؛ گارتن و کارلس )2002 ،
1. Hagen-Thorn
2. Albizia Sp.
3. Eucalyptus Sp.
4. Roades & Binkley
5. Binkley & Giardian

6. Evans
7. Bruce
8. Reeder & Schuman
9. Garten & Charles

] [ DOI: 10.22052/6.15.11

تیمارهای منطی جنگلکاری با شماهد ،دو تمودۀ اکمالیوسوو بما

اخسالف معنی داری بین زیر و خارج از تماجپوشمش در دو
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صفاگ بافت خاک ،اسیدیسه ،هدایت الکسریکی و فسمفر را بمین

لقاظ ترسیب کربن و صمفاگ فیزیکمی و شمیمیایی خماک
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20

بیشسر برای ذخیره و نگهداشت کربن میتواند موجب تأکید

؛2013 ،و کممربن آلممی بمما پساسممیم خمماک (میرزایممی و همکمماران

.بر اهمیت و توسعه خدماگ اکوسیسسم همای طبیعمی شمود

) گممزارش شممده2006 ،؛ عبممدی2013 ،جمشممیدنیا و همکمماران

همچنین با بررسی عوامل مدیریسی مؤثر بر فراینمد ترسمیب

.است

کربن می توان عملیاگ مدیریت سرزمین و اصالح و اضیای

 نسایج تقیییاگ گذشسه و نیز این تقییق اثبماگ،بهطور کلی

ارا ی تخریبیافسه یا فرسوده را از لقاظ شاخص ترسمیب

کرد که جنگملکماری نیمش مهممی در جمذب دیاکسمیدکربن

 این امر میتواند یک نگرش سیسمسمی بمه. کرد/کربن دنبا

 ذکر این نکسمه مروری.اتمسفر و ترسیب کربن در خاک دارد

اصالح و اضیای مقی زیست باشد؛ اراکه در من تمأمین

،است که پسانسیل ترسیب کربن تقت تأثیر نمو گونم گیماهی

 میتواند راهکاری مناسمب،ضفاظت کمی و کیفی رویشگاه

مکان و شیوۀ ممدیریت ممیتوانمد مسفماوگ باشمد (اسمچومن و

،برای میابله با آلودگی هوا و بقران تغییر اقلیم و درنهایمت

)؛ به طوریکه میمدار ترسمیب کمربن خماک در2002 ،همکاران

.دسسیابی به توسع پایدار تلیی گردد

 بمهطمور.تودۀ اکالیوسوو بیشسر از تودۀ بادامکوهی بهدست آممد
 بما قابلیمت، شناخت گونه های سازگار و بومی هر منطیمه،کلی
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Abstract
Today, climate change and global warming caused by the emission of greenhouse gases is a big
challenge to the world, especially in arid and semi-arid area. Afforestation is the most effective
strategy to absorb carbon dioxide in terrestrial ecosystems and reduce global warming of the earth.
The purpose of this study is to evaluate the effects of planting Eucalyptus camaldulensis and
Amygdalus scoparia on carbon sequestration and some soil properties in Dashte Mazeh forest park of
Dehdasht, southwest of Iran. For this purpose, soil samples were taken by the systematic-random
method from depths of 0-15 and 30-15 cm. After measuring the soil chemical and physical properties
inclusive of clay, sand, silt, pH, electrical conductivity, phosphorus, potassium and organic carbon in
the laboratory, the data were analyzed with Orthogonal Comparisons method, using statistical software
SPSS 20. The results showed that the soil carbon sequestration in forested area and non-forested area
was estimated to be 20.8 and 8.73 t/ha, respectively (P<0.01). In addition, the rate of carbon
sequestration, soil organic carbon and potassium in the Eucalyptus stand was more than that of
Amygdalus stand (P<0.05). The results have shown that soil depth had no effect on carbon
sequestration and other soil properties. The results of correlation analysis showed that there were
positive correlations between soil organic carbon with percentage of clay, silt and potassium and
negative correlation with sand.

Keywords: Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Climate Change, Soil Organic Carbon,
Orthogonal Comparisons.
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