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 13/11/31 تاریخ پذیرش: 11/11/31 تاریخ دریافت:

 

   چکیده
هلای   نیعرواکسید و غیره به جو در اثر فدالیلت ، معان، ای نظیر گازکربنیک گازهای گلخانهتصاعد  مدلو گرمایش جهاني 

منظلور اصلالح    داری بله باشد. این پژوهش با هدف ارزیابي اثر بخشي عملیات بیومکانیکي آبخیز صندعي مي کشاورزی و

منظلور چهلار گونله     داری کوهدشلت انجلام شلد. بلدین     تغییرات اقلیمي در دو سایت پخش سیالب رومشکان و آبخوان

، بادام و انجیر در سایت پخش سیالب رومشکان و پنج گونه درخعي پسعه، انار، انجیلر، سلرو و   ، سرودرخعي اکالیپعوس

های مکلانیکي همگلي در سلا      که همراه با عملیات مکانیکي و در مجاورت سازه داری کوهدشت بادام در سایت آبخوان

نمونله بلا دو    11ها از اندام مخعلف هلر گونله درخعلي     اند، انعخاب شد. سپس با قطع کامل این گونه کاشعه شده 1935

گونه درخعي تدیین شد. تکرار تهیه و با انجام مراحل مخعلف آزمایشگاهي میزان کربن ترسیب شده در اندام مخعلف هر 

هلایي کله    های مورد مطالده، مشخص شد در مکلان  دست آمده از سایت با توجه به نعایج آزمایشات و تحلیل ااالعات به

ها صورت پذیرفعه و گونه اکالیپعوس کشت شده است، شرایط ترسیب کلربن نسلبت بله     های پخش سیالب در آن پروژه

تلن در هکعلار    3/113اور میانگین  تر بوده و میزان آن به و آبخوان مطلوبهای کشت شده در پخش سیالب  سایر گونه

های اکالیپعوس و سرو کاشعه شده در پخش سیالب رومشلکان و نیلز    باشد. نعایج این پژوهش نشان داد که در گونه مي

اده اسلت. در  خلود اخعصلاص د   انجیر و سرو کاشعه شده در آبخوان کوهدشت شاخه بیشعرین میزان ترسیب کربن را به

، در انجیلر  ن مقلدار ترسلیب کلربن را دارا بلوده    گونه بادام، پسعه و انار کاشعه شده در آبخوان کوهدشت ریشه بیشلعری 

الور مشلعرک    کاشعه شده در پخش سیالب رومشکان تنه و در بادام کاشعه شده در آبخوان کوهدشت ریشه و شاخه به

هلای   دهد که برگ تملامي گونله   ها نشان مي اند. همچنین، بررسي دادهخود اخعصاص  بیشعرین مقدار ترسیب کربن را به

 اند. مورد مطالده کمعرین نقش را در ترسیب کربن داشعه

 

 گرمایش جهاني، سرو ای مکانیکي،ه تغییر اقلیم، سازه اکالیپعوس،: کلیدیهای  واژه

 

 مقدمه

دهد کله میلانگین دملای کلره      ها نشان مي پژوهش

گراد اي قلرن   درجه سانعي 33/1 تا 18/1زمین حدود 

میزان افزایش دما در قلرن   بیسعم افزایش یافعه است و

گلراد بلرآورد شلده     درجه سانعي 3تا  8/1یکم  بیست و

یکي از راهکارهای موثر شلناخعه شلده، ترسلیب     است.

هلای خلاکي بلا ابزارهلای      اکوسیسلعم  وسلیله  بله کربن 

داری مدیریعي کارا، نظیلر عملیلات بیومکلانیکي آبخیلز    

است. تنها راهکلار شلناخعه شلده و نقطله امیلدی کله       

کاهش کربن اتمسفری و اصالح وضع موجلود کملک    به

هلا، مراتلع و    توسط خاک، جنگل کند، ترسیب کربنمي

کللاری شللده، اسللت. ترسللیب کللربن  هللای جنگللل  تللوده
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هلای اصلالح، احیلا  و     عنوان ارزش افزوده برای پروژه به

ي در نظللر گرفعلله هللای منللابع ابیدللمللدیریت عرصلله

کلربن عواملل معدلددی    شلود. در فرآینلد ترسلیب     مي

در دو هلا را   توان آن مياور کلي  که به باشنددخیل مي

بنلدی نملود. عواملل    ملدیریعي دسلعه   دسعه فیزیکي و

دسعه عوامل خاکي، اقلیملي و  توان به سهفیزیکي را مي

فرم هندسي زمین تقسلیم نملود. کنعلر  ایلن عواملل      

غیرممکن است. لذا در ملدیریت ترسلیب   مشکل و بسا 

باشلند.   ط عوامل مدیریعي در کنعر  بشلر ملي  کربن فق

هللای اخیللر، عملیللات مللدیریعي  خوشللبخعانه در سللا 

هلای منلابع ابیدلي، بلا     اصالحي آبخیزداری در عرصه

سازی منابع آب و خاک، حفظ و  هدف حفاظت و ذخیره

توسده منابع زیست، کنعر  سلیل و فرسلایش خلاک و    

ره حجم قابل توجه و گسعردگي بسیار زیادی داشعه غی

تواند در سلطح  است. ترسیب کربن از لحاظ اجرایي مي

المللي، ارزش افلزوده ایلن عملیلات را ارتقلا      ملي و بین

هلا را   بخشیده و توجیه اقعصادی بسیاری از ایلن پلروژه  

(. ایلن  1111 و همکلاران،  Lashani zandافزایش دهد )

اثللرات عملیللات احیللایي   پللژوهش بللا هللدف تدیللین 

و بیومکانیکي( اجرا شلده توسلط    آبخیزداری )مکانیکي

، در افزایش کشور ها، مراتع و آبخیزداری سازمان جنگل

پعانسیل ترسیب کربن اراضي و انعخاب الگوهای بهینله  

 ریزی و اجرا شده است.اجرا شده، ارح

بلله تلفیقللي از  ي آبخیللزداریعملیللات بیومکللانیک

د. در شللو و بیولوژیللک االلالق مللي عملیللات مکللانیکي

مللدت جلللوگیری از  کوتللاه حقیقللت نقللش بازدارنللده و

عملیلات مکلانیکي و نقلش تثبیلت       فرسایش خاک بله 

عملیات بیولوژیک واگلذار شلده اسلت.      درازمدت آن به

سخن دیگر کار مکانیکي مقدمه و بسعر کار بیولوژیک  به

دهنلده   کننده و تلداوم  قرار گرفعه و کار بیولوژیک کامل

در کشللور مللا، عملیللات   کللار مکللانیکي خواهللد بللود. 

هلای منلابع   بیومکانیکي آبخیزداری معدددی در عرصله 

ها و حفاظلت آب و خلاک،    ابیدي، با هدف احیا عرصه

اجرا شلده   ، مراتع و آبخیزداریها توسط سازمان جنگل

بنلدی، فاروئینلگ، پیعینلگ،     است. این عملیات بانکلت 

راه با کشت و سایر عملیلات  بندی هم بندی و سکو تراس

شلود.   برداری و مکانیکي را شامل مي ورزی و خاک خاک

هلا در   نقلش آن  رسد این عملیات، با توجه بله نظر مي به

حفاظت خاک و آب و احیا پوشش گیاهي، در ترسلیب  

منابع کربني اتمسفر و اصلالح گرملایش جهلاني ملوثر     

بسیاری باشند. بنابراین، ارزش افزوده و توجیه اقعصادی 

المللللي، بللرای ایللن  ای، ملللي و بللین در سللطوح منطقلله

توان در نظر گرفت. این پلژوهش بلا هلدف     عملیات مي

هلای درخعلي    گونهوسیله  بهبررسي توان ترسیب کربن 

مثمللر و غیرمثمللر کاشللعه شللده در دو سللایت آبخللوان 

تواند بسلعر   مي که کوهدشت و پخش سیالب رومشکان

، شمار آید ترسیب کربن بهمناسبي برای انجام مطالدات 

 پللژوهشنعللایج  ،از سللوی دیگللر .صلورت گرفعلله اسللت 

لحلاظ تلوان    را بله  همیت عملیات بیومکانیکيتواند ا مي

بررسلي و    هلای آن  ترسیب کربن در کنار سلایر مزیلت  

الملللي بلرای    براساس اعالم مراجلع بلین   نماید.مدرفي 

دالر  111هللر تللن در هکعللار کللربن در مراتللع تثبیللت 

  (.Mirsanjari، 1111) شود ت ميپرداخ

McCarty و Ritchie
نشللان دادنللد کلله   (1111)  

خصوص کنعلر  فرسلایش و    مدیریت منابع خاکي و به

 .تواند سبب مهیا نمودن ترسیب کربن شلود  رسوب مي

Lal (1111 ) ورزی باعپ تغییرات  خاکاظهار نمود که

بللا شکسللعن  شللود، هللم خللوردگي فیزیکللي مللي هو بلل

قسمعي از کربن موجود در خاک که توسط  ها، خاکدانه

بدون محافظ شده و تجزیه  ده،شذرات مددني محصور 

Zhaoو Su-Yong د.شلو  مي
 اظهلار داشلعند،   (1119)  

عوامل فیزیکي )عوامل خاکي،  نسبت به عوامل مدیریعي

کنعلر  بشلر    ابلزار قابلل   اتنهل  اقلیمي و هندسه زمین(

مل ملدیریعي در  اثر عوا ،داده مطالدات نشان .باشند مي

  باشد. تر مي کنعر  ترسیب کربن بسیار مهم

دهلد کله تحلت     نعایج مطالدات مخعلف نشان ملي 

ترسلیب   مرتلع،  های مدیریت کنعر  شلده بلر   سیسعم

الشبرگ و خاک در مقایسله بلا    کربن کل در بیوماس،

سیسعم مدیریت کنعلر  نشلده یلا ملدیریت ناصلحیح      

پس از  Lal (1113)ابد. ی داری افزایش مي اور مدني به

تحقیقاتي اعلالم کلرد کله تغییلر کلاربری و ملدیریت       

ه هلای ابیدلي کلر    ناصحیح حاکم بر خلاک در عرصله  

سوم علل گرم شلدن زملین و تغییلر     و  یکئزمین مس

درصد از کلل میلزان    93 چرا که حدود ،باشداقلیم مي

 د.شللو شللده، از ایللن منشللا وارد هللوا ملليکللربن منعشر

نشان دادند که  (1113) ارانو همک Derner، همچنین

هلای مرتدلي پعانسلیل بلاالیي در ترسلیب       اکوسیسعم

های کلره زملین را    کربن دارند چرا که نیمي از خشکي
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درصد کل ذخلایر   11ها  در بر دارند و ذخیره کربن آن

درصلد کلل    91های خاکي و  کربن بیوماس اکوسیسعم

دهد و در مقیاس جهاني  کربن آلي خاک را تشکیل مي

ترسلیب   سلا  در میلیارد تن کلربن   511تع حدود مرا

در مقایسله  ( 1118و همکلاران )  Forouzehکننلد.   مي

در سه گونه مرتدلي در گریبایگلان    توان ترسیب کربن

فسا نشان دادند که درمنه دشعي باالترین توان ترسیب 

هلای خشلبي نظیلر سلاقه      بخلش نیز  و را داشعهکربن 

 .دنبیشعرین ضریب ترسیب کربن را دار

Bordbar ( 1115و همکاران ) پعانسیل  پژوهشيدر

دو گونله اکلالیپعوس و آکاسلیا کله      را درترسیب کربن 

صورت دیلم در دو منطقله گربایگلان فسلا و نورآبلاد       به

. نعلایج ایلن   کردنلد بررسلي  ، ممسني کشت شده بودند

نشلان داد کله  گونله اکلالیپعوس توانسلعه در       پژوهش

و آکاسلیا   18/8تلا   13/1شرایط رویشگاهي مخعلف از 

 بن در هکعار در سا  ترسیب نماید.تن کر 5/1

 ها   روش مواد و
دو  پلژوهش  ایلن  بلرای انجلام   منطقه مورد پژوهش:

کوهدشلت در منطقله    آبخوان . یکيسایت انعخاب شد

کیلومعری شما  شهرسعان  هشتداوود رشید واقع در 

کیللومعری غلرب مرکلز     31کوهدشت کله در حلدود   

)خرم آباد( واقع شده اسلت و بلا هلدف    اسعان لرسعان 

هلای   های فصلي و کشلت گونله   تزریق و هدایت رواناب

پخلش  و دیگلری   مخعلف درخعي به اجرا درآمده است

جنلوب شهرسلعان    در حوضهسیالب رومشگان که این 

عنلوان پخلش    هکعلار بله   1111کوهدشت با مسلاحت  

عملیلات بیومکلانیکي    .(1)شلکل   دشل سیالب انعخاب 

ه فلوق شلرو    ضل حو دو در 1935سلا    ازآبخیزداری 

هلای درخعلي    شایان ذکر است همله گونله   شده است.

 انلد و  کاشعه شلده  1935مثمر و غیرمثمر نیز در سا  

 .(1)جلدو   انلد   سلاله بلوده  11زملان آملاربرداری   در 

 

 
 در اسعان لرسعان پژوهشموقدیت منااق مورد  -1شکل 

 

های مدرف سایتي و مخعصات جغرافیایمشخصات عمومي  -1جدول 

 ضهنام حو ردیف

 مخعصات جغرافیایي

(UTM) 
 میزان بارندگي

(mm) 

 نو  عملیات
 مدت اجرای پروژه 

 عرش او  بیولوژیکي مکانیکي )سا (

 کوهدشت آبخوانداری 1
 9311319 338313 از

 11 دارد دارد 311
 9313933 333333 تا

 رومشکان پخش سیالب 1
 9138518 391133 از

 11 دارد دارد 311
 9183133 398815 تا

 

در ایللن پللژوهش از تمللامي  : بتترداری روش نمونتته

هللای درخعللي مللورد مطالدلله یللک درخللت بللا    گونلله

خصوصیات حد واسلط )در ابدلاد معوسلط( انعخلاب و     

همراه ریشه از زمین جلدا شلد. سلپس     اور کامل به به
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ن و هللای مخعلللف تللوزی کللل درخللت در قالللب انللدام 

های مخعلف درخلت تهیله شلد. بلا      هایي از اندام نمونه

هللا  انجللام مراحللل آزمایشللگاهي، بیومللاس و کللربن آن

کل گونه و سلطح پلروژه تدملیم داده شلد.      تدیین و به

های مخعللف )ریشله، شلاخه، تنله و      بدیهي است اندام

صورت جداگانه و با دقت باال توزین شلدند. در   برگ( به

هلای   ید اشاره نمود که قسمتها با خصوص توزین برگ

هلای جداگانله قلرار داده و     قابل حمل با دقت در بسعه

هایي کله قبلل از برداشلت بلر      وزن شدند و آن قسمت

عنوان الشبرگ محسوب شده  به ،روی زمین ریخعه بود

و در پروژه مکانیکي هملراه بلا مطالدلات خلاک ملورد      

 بررسي قرار گرفت.

تدیین میزان ملاده  برای  :تعییو میزان کربو گیاهان

 اسلعاندارد  از روش های درخعي مورد مطالدله  آلي گونه

هلای مخعللف    منظور از اندام بدین .داحعراق اسعفاده ش

نمونله   11)ریشه، شاخه، تنه و برگ( هر گونه درخعي 

 31و در مجمو  از کل نه گونه درخعي انعخلاب شلده،   

ملدت   شلو بله  و شسلت  ها پلس از  نمونه نمونه تهیه شد.

قرار گرفلت تلا   درجه  11ساعت در آون  هشتل حداق

 ده و دوشل  مخلوطها خرد و  سپس نمونه خشک شوند.

سلاعت در   13ملدت   گرمي از آن توزین و به 11نمونه 

. فلت گلراد در کلوره قلرار گر    درجه سلانعي  351دمای 

ند و در انعهلا  دشل هلا در دیسلکاتور سلرد     سپس نمونه

ک سلاعت  ملدت یل   بهها را  نهونم اجهت اامینان مجدد

وزن کلله  نددشللدر کللوره قللرار داده و سللپس تللوزین 

. در ایلن روش  باشلد  ملي مدرف خاکسعر  ،دست آمده هب

دلاد   جلا مانلده در کلوره م    میزان کاهش وزن ماده به

 ماده آلي است که گیاه دارد.

1 2
OM W W      (1)  

(، g)وزن ماده آلي گیاه  OMکه در آن، 
1

W  وزن

و  (g)اولیه 
2

W  وزن ثانویه بر حسب(g) .است 

درصد  53 کربن آلي برابر با که دهد نشان مي هابررسي

، Sochackو  Ritson) در گیاه استماده آلي موجود 

 ( و لذا: 1119

%54 OC OM     (1)  

 میزان کربن موجود در گیاه )درصلد(  OCکه در آن، 

 ست.ا میزان ماده آلي موجود در گیاه )درصد( OMو 

وسیله  ذکر است که میزان کربن ترسیب شده به الزم به

نسبت کل ماده آلي  های درخعي به ر یک از اندام گونهه

  عبارت آن اندام مقایسه شده نه کل ماده آلي درخت، به

هلای   دیگر میزان کربن ترسیب شده هر یلک از بخلش  

درخت جداگانه محاسبه شده اسلت. سلپس میلانگین    

گونلله درخعللي از اریللق  کللربن ترسللیب شللده هللر  

دسلت   های مخعلف آن گونله بله   گیری از اندام میانگین

 آمده است.

منظور  در این پژوهش بهروش آماری مورد استفاده: 

هللای  مقایسلله مقللادیر میللانگین ترسللیب کللربن گونلله

در  Kruskal-Wallisدرخعللي مللورد نظللر از آزمللون    

-Kruskalاسللعفاده شللد. آزمللون  MiniTabافللزار  نللرم

Wallis   معناظر غیرپارامعری آزملونF    اسلت و ماننلد

هلا   ه تدداد گروهشود ک کار برده مي ، موقدي بهFآزمون 

فرضیات در این آزمون بدون جهلت   باشد. بیشعر از دو

دهلد و جهلت    یدني فقلط تفلاوت را نشلان ملي     ،است

هللا را از نظللر  تللر بللودن گللروه  تللر یللا کوچللک  بللزرگ

 35این آزمون  یيآدهد. کار هایشان نشان نمي میانگین

اسلت. در ایلن آزملون، معغیلر ملورد       Fدرصد آزملون  

هلا   هلا کلم و یلا توزیلع آن     مقایسه کمي و تدداد نمونه

 (.Ghaiyoomi ،1111و  Momeniنرما  نیست )

 

 نتایج و بحث

هلای   منظور تدمیم ضریب تبدیل و مقایسه اندام به

میانگین کربن ترسیب شده  ،ها و زیرزمیني گونه هوایي

با معوسط کربن ترسلیب   های زیرزمیني یله بخشوس هب

وسیله اندام هوایي )ریشه، شاخه، تنله و بلرگ(    شده به

 (.1گیری شد )جدو   گونه، مقایسه و نعیجه همان

زمینی  اندام هوایی وترسیب کربو توسط  بررسی

نشان  9جدو   درگونه که  همان: نه درختیگو ی 

کاشعه یک پایه درخت اکالیپعوس  داده شده است،

کیلوگرم  1/919شده در پخش سیالب رومشکان با 

انار کاشعه شده در  بیشعرین میزان ترسیب کربن و

کیلوگرم کمعرین میزان  11/3آبخوان کوهدشت با 

های مورد مطالده دارا  ترسیب کربن را در سایت

های درخعي مثمر و  نقش سایر گونه باشند. مي

الحظه همین جدو  م درغیرمثمر در ترسیب کربن 

. در ادامه میزان کل کربن ترسیب شده در اثر شود مي

های درخعي مثمر و غیرمثمر و همچنین،  کاشت گونه

ها در هکعار در  تراکم و ترسیب کربن ناشي از آن

 (.9های مورد مطالده تدیین شد )جدو   سایت
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يهای گیاه های مخعلف گونه اندام وسیله بهشده و کل میزان کربن ترسیب  های گیاهي نعایج حاصل از تجزیه کلیه نمونه -2جدول 

شهیر تنه شاخه برگ میانگین  نام گونه و محل کشت درصد 

13/35 31 19/38 83/35  31 OM 
 اکالیپعوس رومشکان

98/51 1/33 19/59 53/51 89/51 OC 

31/35 3/31 19/38 3/33 39/31 OM 
 سرو رومشکان

13/51 8/38 3/51 3/51 11/51 OC 

53/35 31 1/33 8/31 3/38 OM 
 بادام رومشکان

13/51 1/38 1/51 3/51 1/59 OC 

35/31 5/35 1/35 1/39 38 OM 
 انجیر رومشکان

33/51 8/31 5/51 1/58 1/51 OC 

35/31 31 5/33 8/33 5/38 OM 
 پسعه کوهدشت

15/51 3/33 5/51 8/51 1/59 OC 

35/31 31 38 8/33 38 OM 
 انار کوهدشت

31/51 3/35 1/51 5/51 3/51 OC 

55/31 3/81 3/31 1/31 9/31 OM 
 انجیر کوهدشت

33/33 3/39 9/51 3/51 51 OC 

11/33 3/31 1/33 8/38 1/33 OM 
 سرو کوهدشت

5/51 5/33 1/59 9/59 5/59 OC 

1/31  31 5/33 8/38 1/33 OM 
 بادام کوهدشت

3/51  1/33  1/59 9/59  1/51 OC 

 
 های مورد مطالده های درخعي مثمر و غیرمثمر در سایت ان کربن ترسیب شده در اثر کاشت گونهمقایسه میز -3 جدول

 محل کشت نام گونه
 گونه وزن

( kg ) 

 تدداد

 )اصله(

 ترسیب یک 

 (kg) پایه

  گونه ترسیب

(kg) 

 گونه  ترسیب

(1.kg ha) 

 تراکم درخت 

 در هکعار

3/113833 1181938 1/919 8581 3/113 رومشکان اکالیپعوس مدمولي  9/591  

8/1318 91531 53/91 1111 15/53 رومشکان ای سرو نقره  5/11  

8/539 3511 13 511 8/91 رومشکان بادام زراعي )باغي(  9/91  

1/3818 33151 3/91 1511 11 رومشکان انجیر  9/151  

3/19 191 3181 91/3 511 18 کوهدشت پسعه  

1/83 9111 11/3 951 18 کوهدشت انار  3/3  

8/315 99913 38/18 1151 58 کوهدشت انجیر  3/91  

8/991 11331 11/91 991 13 کوهدشت سرو نقره ای  1/3  

1/311 5/13381 15/19 151 33 کوهدشت بادام زراعي )باغي(  1/18  

شلود، مقلادیر    مشاهده ملي  3گونه که در جدو   همان

هلای ملورد برسلي     های ترسیب کربن گونله  میانه داده

هلا تفلاوت    تفاوت ناچیزی دارند. اما میلانگین رتبله آن  

که اخلعالف   اوری دهد، به ای را نشان مي قابل مالحظه

بین باالترین رتبه یدني بادام کوهدشت و پلائین رتبله   

باشد. بنابراین با توجه  مي 9/31یدني انجیر رومشکان  

باشلد،   مي 11/1حاصل، که کمعر از   p_value مقدار به

هلای   فرش عدم تساوی میانگین ترسیب کربن در گونه

بلا عنایلت    شلود.  درخعي ملورد بررسلي پذیرفعله ملي    

 91سلیالب رومشلکان و    هکعاری پخلش  11وسدت  به

کلل   5جلدو     با توجه بهو آبخوان کوهدشت  هکعاری

 نجلام عملیلات بیومکلانیکي   ب شده در اثر ایسرتکربن 

 .باشد شرح زیر مي های مورد مطالده به سایت

ریشه، تنه، شاخه و ترسیب کربو توسط مقایسه 

محاسبات انجام شده در رابطه با نقش : ها گونه برگ

های درخعي مثمر و  و برگ گونهریشه، تنه، شاخه 

 در دهد که یزان ترسیب کربن، نشان ميغیرمثمر در م
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های اکالیپعوس و سرو کاشعه شده در پخش  نهگو

سیالب رومشکان و نیز انجیر و سرو کاشعه شده در 

آبخوان کوهدشت، شاخه بیشعرین میزان ترسیب کربن 

 . خود اخعصاص داده است را به

 
نعایج آزمون کروسکا  والیس برای مقایسه میانگین  -4جدول 

 های درخعي ترسیب کربن گونه

 گونه درخعي
دداد ت

 نمونه
 میانه

میانگین 

 رتبه
مقدار 

Z 

اکالیپعوس 

 مدمولي

11 3/51 1/93 31/1- 
 -93/1 3/31 55/51 11 ای سرو نقره

بادام زراعي 

 )باغي(

11 11/51 1/39 91/1- 
 -33/1 1/11 31/51 11 انجیر
 93/1 1/38 85/51 11 پسعه

 -51/1 5/31 15/51 11 انار
 -19/1 3/18 11/51 11 انجیر

 31/9 1/31 51/59 11 و نقره ایسر
بادام زراعي 

 )باغي(

11 35/59 3/31 35/9 

 - 5/35 - 31 کل

 

هلای بلادام در پخلش سلیالب رومشلکان،       گونهدر 

بیشعرین مقلدار را   پسعه و انار آبخوان کوهدشت ریشه

باشند. همچنین، در انجیر سایت پخش سیالب  دارا مي

و شللاخه رومشللکان تنلله و در بللادام کوهدشللت ریشلله 

خود  اور مشعرک بیشعرین مقدار ترسیب کربن را به به

دهلد   ها نشلان ملي   اند. همچنین، بررسي اخعصاص داده

هلای درخعلي مثملر و غیرمثملر      که برگ تمامي گونله 

مورد مطالده کمعرین نقش را در این زمینه دارا بوده و 

مراتلب بلاالتری دارد    ها ضریب ترسیب کربن بله  شاخه

ونلله کلله در ایللن نمللودار مشللاهده گ همللان (.1شللکل )

هلای درخعلي مثملر و     های مخعلف گونه اندامشود،  مي

لحاظ درصد کلربن   ای به ، تفاوت قابل مالحظهغیرمثمر

 دهند. نشان نمي سیب شده نسبت به کل ماده آليتر

 
شده در اثر انجام عملیات میزان کل کربن ترسیب  -5جدول 

t.1)های مورد مطالده  کانیکي در سایتبیوم ha) 

 ه ضحو ردیف
وسدت 

(ha) 

ترسیب 

 (tکربن )

ترسیب کربن 

(1.t ha) 

پخش  1

سیالب 

 رومشکان

11 188/1819 1915/135 

آبخوان  1

 کوهدشت
91 131/18 

 
83/1 

 11/133 89/1831 51 جمع کل

 
 های مورد مطالده های مخعلف گونه وسیله بخش مقایسه ترسیب کربن به -2شکل 

 

عمل آمده در این پلژوهش نشلان داد    محاسبات به

هلای اکلالیپعوس و سلرو کاشلعه شلده در       که در گونه

پخش سیالب رومشکان و نیز در انجیر و سلرو کاشلعه   

شلاخه بیشلعرین میلزان     ،شده در آبخلوان کوهدشلت  

گونله   خود اخعصاص داده اسلت. در  کربن را بهترسیب 

بادام، پسعه و انار کاشلعه شلده در آبخلوان کوهدشلت     

ریشلله بیشللعرین مقللدار ترسللیب کللربن را دارا بللوده،  

همچنلین، در انجیللر کاشلعه شللده در پخلش سللیالب    

رومشللکان تنلله و در بللادام کاشللعه شللده در آبخللوان  

الور مشلعرک، بیشلعرین     کوهدشت ریشه و شاخه بله 

. انللد خللود اخعصللاص داده کللربن را بلله دار ترسللیبمقلل

های  ها نشان داد که برگ تمامي گونه همچنین، بررسي

مورد مطالده کمعرین نقش را در این زمینله داشلعند،   

هایي نظیر شاخه، تنله و سلاقه  بیشلعرین     یدني بخش

همچنین، نعایج نشان داد که در  ضریب کربن را دارند.

مثمر مورد مطالدله گونله   های درخعي مثمر و غیر گونه



 1931، 1، شماره 5جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي15

اکالیپعوس بیشعرین توان ترسیب کربن را داشلعه و در  

هلای   های مخعللف گونله ملذکور نیلز بخلش      بین اندام

بیشعرین ضریب ترسلیب کلربن را    نظیر شاخهخشبي 

هلای انجلام    گیلری  نعایج حاصل از انلدازه باشد.  دارا مي

شللده و تدمللیم ضللریب تبللدیل در ایللن دو سللایت     

ن است که کل میزان کربن ترسیب شده دهنده ای نشان

هلای مخعللف    پخش سلیالب در انلدام  سایت در داخل 

کیلوگرم در هکعلار اسلت. از   113311گونه اکالیپعوس 

درصد( در بخش  89/51کیلوگرم ) 83111این مقدار، 

در بخش  درصد(13/38) کیلوگرم 81833زیرزمیني و 

 میزان کلربن انلدام   معوسط ي، ترسیب شده است.یهوا

معوسط  برابر 13/1سایت  زمیني این گونه در داخلیرز

 ي آن است.یهوااندام  ترسیب شده در کربنمیزان 

ترسلیب شلده در داخلل سلایت      کلربن  کل میزان

های مخعلف گونه سرو  پخش سیالب رومشکان در اندام

. از ایلن  بلوده اسلت  کیلوگرم در هکعلار   1311ای  نقره

ط بله انلدام   درصد( مربلو  11/51کیلوگرم ) 331مقدار 

درصلد( در بخلش    83/33کیلوگرم ) 313و  زیرزمیني

ترسلیب  کلربن  هوایي ترسیب شده است. کلل میلزان   

شده در گونه بادام کاشعه شده در سایت پخش سیالب 

کیللوگرم در هکعللار بلوده کله از ایللن     531رومشلکان  

درصد( اندام  1/59کیلوگرم در هکعار ) 13/919مقدار 

درصد( مربلوط بله انلدام     3/31) 31/131زیرزمیني و 

باشد و در گونه انجیر کاشعه شده در پخلش   هوایي مي

کیللوگرم کلربن ترسلیب     3818 سیالب رومشکان کال

کیللوگرم در هکعلار    1593از این مقدار  که شده است

 1188درصللد ( مربللوط بلله انللدام زیرزمینللي و  1/51)

درصللد( مربللوط بلله انللدام  3/33کیلللوگرم در هکعللار )

که مشلخص اسلت    اور باشد. همان ونه ميهوایي این گ

هلای کاشلعه شلده در سلایت پخلش       در تملامي گونله  

 وسلیله  بله سیالب رومشکان میزان کربن ترسیب شده 

کلربن ترسلیب شلده توسلط      از اندام زیرزمیني بیشعر

 .باشد اندام هوایي مي

پسلعه   وسلیله  بله کل میزان کلربن ترسلیب شلده    

کیلوگرم  191کاشعه شده در سایت آبخوان کوهدشت 

کیللوگرم در   33/13در هکعار بوده کله از ایلن مقلدار    

ام زیرزمینللي و نللددرصللد( مربللوط بلله ا 9/51هکعللار )

درصلد( مربلوط بله     3/33کیلوگرم در هکعلار )  11/11

کلل میلزان کلربن ترسلیب      باشد. اندام هوایي گیاه مي

انللار کاشلعه شلده در سلایت آبخللوان     وسلیله  بله شلده  

عار بوده که از این مقلدار  کیلوگرم در هک 83کوهدشت 

درصد( مربوط به اندام  3/51کیلوگرم در هکعار ) 1/33

درصلد(   1/33کیللوگرم در هکعلار )   8/31زیرزمیني و 

باشد. در گونه انجیلر کاشلعه    مربوط به اندام هوایي مي

کیللوگرم در هکعلار کلربن     3/315شده در این سایت 

رم کیللوگ  381/ 93ترسیب شده است که از این مقدار 

درصللد( مربللوط بلله انللدام زیرزمینللي و 51در هکعللار )

درصد( مربوط بله انلدام هلوایي    38کیلوگرم ) 91/333

 باشد. مي

ای  گونه سرو نقلره  وسیله بهکل کربن ترسیب شده 

کیلوگرم در هکعار بلوده   8/991کاشعه شده در سایت 

 5/59کیلللوگرم در هکعللار ) 5/133کلله از ایللن مقللدار 

کیللوگرم   18/153زیرزمیني و  درصد( مربوط به اندام

در  باشلد و  درصد( مربوط به انلدام هلوایي ملي    5/31)

بلادام ملورد    وسلیله  بله نهایت کل کربن ترسیب شلده  

کیللو گلرم    1/311مطالده در سایت آبخوان کوهدشت 

 81/59) کیللوگرم  11/119در هکعار بوده که از مقدار 

کیللوگرم   18/139درصد( مربوط به اندام زیرزمیني و 

درصللد( مربللوط بلله انللدام هللوایي    3/31در هکعللار )

یدني در این سایت نیز درصد کربن ترسلیب   ،باشد مي

شده در اندام زیرزمینلي بیشلعر از مقلدار آن در انلدام     

باشلد و گونله انجیلر ملورد مطالدله در ایلن        هوایي مي

سایت بیشعرین مقدار کربن ترسیب شده و گونله انلار   

خلود اخعصللاص   بله کمعلرین مقلدار ترسلیب کلربن را     

 اند. داده
 

 پیشنهادات  

که براساس نعایج حاصله، درخعلان مثملر و    جایي از آن

نجام عملیلات بیومکلانیکي کله در    غیرمثمر که در اثر ا

گیلری در کلاهش    انلد نقلش چشلم    منطقه کشت شده

د، نل اکسلیدکربن دار  آلودگي ناشي از افلزایش گلاز دی  

منبلع  عنلوان یلک    هلا بله   بنابراین حفلظ و توسلده آن  

 باشد. ترسیب کربن ضروری مي

گونه درخعي  نهگیری شده فقط مربوط به  مقادیر اندازه

مثمللر و غیرمثمللر کاشللعه شللده در اثللر عملیللات      

 ،هللای مللورد مطالدلله بللوده   بیومکللانیکي در سللایت 

هلا   برای تدیین میزان کل ترسیب کربن سایت ن،بنابرای
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 کلل بیوملاس  و برآورد ارزش ریالي آن نیاز به بررسلي  

 است.

برای جذب اععبار از مجامع  پیگیری راهکارهای قانوني

المللي نظیر سازمان حفاظت محیط زیسلت   ملي و بین

 ( وGEFزیسلت )  و سازمان تسهیالت جهلاني محلیط  

( برای اجرای UNDPبرنامه عمران سازمان ملل معحد )

 انجام گیرد.اسعان و کشور  های ترسیب کربن در پروژه

 وسلیله  بله بلرداری   اث و بهلره در صدور مجوزهای احلد 

هلای معلولي نظیلر سلازمان حفاظلت محلیط        دسعگاه

آبخیلزداری کشلور   مراتع و  ،ها زیست و سازمان جنگل

مبحلپ  ي، اتصلندعي مدلدني و خلدم    جهت واحدهای

بلردار را بله    ترسیب کربن جلدی گرفعله شلده و بهلره    

میزان باالیي در  هایي مثل اکالیپعوس که به کاشت گونه

. بدیهي اسلت در  ملزم نمایند ،موثر است ترسیب کربن

  انعخاب گونه درخعي مناسب در نواحي مخعللف علالوه  

هلای اقعصلادی،    نبله بر تلوان ترسلیب گونله، سلایر ج    

.محیطللي نیللز بایللد لحللاظ شللود  اجعمللاعي و زیسللت
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Abstract 

Global warming is affected by greenhouse gas emissions such as carbon dioxide, metan, 

nitroxid by industrial and agricultural activities. This study was aimed to evaluate the 

watershed biomechanical effects on modification of climate change in the Romeshkan 

flood spreading station and Kouhdasht aquifer. For this purpose, four tree species of 

Eucalyptus, Cypress, Almond and Fig in the Romeshkan flood spreading station and 

five tree species of Pistachio, Pomegranate, Fig, Cedar and Almond in Kouhdasht 

aquifer were chosen adjacent to mechanical structures, all planted in 1996. Then, ten 

samples were taken with two replications from different parts of each tree by full cut of 

these species and Carbon sequestration of each part was computed by different 

experimental procedures. According to the results from the study sites, the condition of 

carbon sequestration by Eucalyptus was better than other species with an average of 

167/9 ton per hectare. Results showed that Eucalyptus and Cypress trees planted in 

Romeshkan flood spreading station and Fig and Cedar trees planted in Kuhdasht aquifer 

had the greatest amount of carbon sequestration in their branches. Also, Almonds, 

Pistachios and Pomegranates planted in Kouhdasht aquifer had the greatest amount of 

carbon sequestration in their roots and Figs planted in Romeshkan flood spreading 

station had the greatest amount of carbon sequestration in their stems, and Almonds 

planted in the Kuhdasht aquifer had the greatest amount of carbon sequestration in their 

roots and branches. Also, studies showed that the leaves of all species had the minimal 

role in carbon sequestration. 

 

Key words: Climate change, Cypress, Eucalyptus, Global warming, Mechanical 
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