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 برداري از منابع طبیعی حفاظت و بهره نشریه

  1391، دوم، شماره اولجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

  هاي جنگلی طالقانی  شده در زیست توده و خاك پارك برآورد کربن ترسیب
 گونه کاج تهرانبا استفاده از و چیتگر 

  

  3و ابوالفضل معینی 2زاده ، ویلما بایرام1سمانه سادات آریاپاك*

دانشگاه آزاد طبیعی  دانشکده کشاورزي و منابعارزیابی خاك،  بندي و رده پیدایش، - خاکشناسیارشد، رشته   آموخته دانش1
استادیار گروه 3استادیار دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج، 2، اسالمی واحد کرج 

  آبخیزداري، دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
  23/8/91 ؛ تاریخ پذیرش:15/3/91تاریخ دریافت: 

  1 چکیده
ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، گرم شدن و تغییر اقلیم، ناشی از  چالش بزرگ جهان امروز به  
سازي  کارهاي شناخته شده که به کاهش کربن اتمسفري و به یکی از راه است. اي گلخانهگازهاي اثر 

براي برآورد کربن ترسیب  کند، ترسیب کربن در پوشش گیاهی و خاك است. وضع موجود کمک می
اج تهران در دو پارك جنگلی طالقانی و چیتگر، پس از مشخص کردن شده در خاك و توده جنگلی ک

 10انتخاب شد، براي توده جنگلی کاج تهران  ها برداري شبکه نمونه برداري بر روي نقشه، محل نمونه
در دو پارك در نظر گرفته شد و مقدار کربن ترسیب شده در درخت (تنه متر  4با شعاع اي  دایرهپالت 

خی از گیري شد، همچنین بر ) اندازهمتر سانتی 20-40و  0- 20و ریشه)، پوشش علفی و خاك (
، کربن آلی، الکتریکی  هدایت، وزن مخصوص ظاهري، اسیدیتهمهمترین خصوصیات خاك؛ بافت، 
در هر دو  کربن ذخیره شدهگیري شد. نتایج نشان داد  گاه اندازهنیتروژن کل و کربن فعال در آزمایش

) ton/ha51/25(، )ton/ha 00/20 ترتیب در پارك جنگلی طالقانی ( بهمتر  سانتی 20-40و  0-20عمق 
. باشد میبیشتر ) >01/0P( داري طور معنی ) بهton/ha 61/9( و )ton/ha 06/21( با از پارك چیتگر

است  فعال در پارك طالقانی نیز در هر دو عمق مورد مطالعه بیشتر از پارك چیتگرهمچنین میزان کربن 

                                                
 e.ariapak@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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که از مهمترین اجزاء تاثیرگذار بر مقدار کربن آلی خاك است. با توجه به نتایج این تحقیق با اطمینان 
که آید  شمار می  هاي جنگلی، خاك مهمترین مخزن کربن آلی به توان بیان داشت که در اکوسیستم می

وري از اراضی جهت ایجاد یک   حفاظت و بهره ،مدیریت مناسب آن منجر به افزایش حاصلخیزي
 اتمسفري خواهد شد. CO2استراتژي مناسب در راستاي کاهش 

  
  .، کربن فعالجنگلی چیتگر و طالقانیي ها پارك ،کاج تهران هتود: ترسیب کربن،  ي کلیديها واژه

  
   مقدمه

شده  ها فعالیت انسان موجب تغییرات زیادي در ساختار و عملکرد اکوسیستم تغییر جهانی ناشی از  
ي ها روي چرخه، اثر بر یکی از این تاثیرات .داشته است زیست انسان محیطبر فراوانی منفی  اتو تاثیر

موجب خودرو فعالیت انسان و  که طوري به ).2003زین و همکاران،  (ولت باشد مینیتروژن و کربن 
(کویرنر و درصد از ورودي دي اکسید کربن به داخل نواحی شهري شده است  80تولید بیش از 

افزایش دي اکسید کربن جو منجر به پی آمدهاي جهانی تغییرات آب و هوایی شده  ).2002کلوپاتک، 
ربن تر چرخه جهانی ک و دانشمندان را وادار نموده است تا به بررسی دقیق )2002(نواك و کرین، 

از آنجایی که پاالیش کربن با ) 2004؛ الل، 2003یو و همکاران،  ؛ کوندرات1999(الل،  بپردازند
ترین و  بنابراین ساده ،)1992(کانل و همکاران،  ي مصنوعی، هزینه سنگینی را در بر داردها روش
گیاهی و اکسید کربن در جو ترسیب آن در زیست توده  ديترین راهکار ممکن براي کاهش  ارزان

ملیلو و همکاران، ( نمایند میکه نقش مهمی در چرخه کربنی جهانی ایفا  )2002(ویلیام،  باشد خاك می
1993(.  

ي تحقیقاتی و ها ي زیادي در قالب طرحها پژوهشاهمیت ترسیب کربن به حدي است که   
ه این تحقیقات ي دانشجویی مرتبط با بحث ترسیب کربن در ایران و دنیا انجام شده است کها پروژه

در اتمسفر  اي القول، به اهمیت موضوع ترسیب کربن و تاثیر آن بر کاهش گازهاي گلخانه همگی متفق
  توان به موارد زیر اشاره کرد:  میکه از جمله از آن  ،پردازند میزمین 

 ) که به بررسی اثر جنگلکاري در مقدار ذخیره کربن خاك در پارك چیتگر2010ورامش و همکاران (  
 Robinia pseduacacia L.( 19/78( تهران به این نتیجه رسیدند که ترسیب کربن در خاك توده اقاقیا

 8/10تن در هکتار و در اراضی بایر  Pinus eldarica Medw (57( تن در هکتار، در توده کاج تهران
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 ) در بررسی پتانسیل ذخیره کربن در2006بردبار و مرتضوي جهرمی ( .تن در هکتار است
) در Acacia salicina(و آکاسیا ) Eucalyptus Camaldulensis Dehnhي اکالیپتوس (ها جنگلکاري

مناطق غربی استان فارس به این نتیجه رسیدند که مقدار ذخیره کربن در توده اکالیپتوس کمتر از توده 
آمریکا  يها در بررسی که تحت عنوان ترسیب کربن در خاك) 1999اسچلنسینگ (و یا  آکاسیا است

انجام داد بیان داشت که جنگلکاري و درختکاري باعث افزایش میزان ترسیب کربن در مواد آلی خاك 
شود، همچنین درختان جوان سرعت ترسیب کربن بیشتري نسبت به درختان مسن دارند، و کربن را به  می

ررسی آثار و مزایاي به ب) 2009فارالن ( مک، کنند تري ترسیب می میزان بیشتري و براي مدت طوالنی
ها باعث کاهش چشمگیر در  ي شهري در میشیگان آمریکا پرداخت و نتیجه گرفت که این جنگلها جنگل
  . توانند داشته باشند اي می شوند، بنابراین نقش زیادي در اقتصاد ملی و منطقه اتمسفري می CO2سطح 

ي کربن به شکل بقایاي ها کردن نهادهگیاهان عالوه بر ذخیره کردن کربن در بیوماس خود با فراهم   
درختان در فرآیند  ).2002(دنرگارد و همکاران،  گذارند بر مقدار ذخیرة کربن خاك نیز تاثیر می گیاهی،

گیرند و با جذب کربن، اکسیژن باقیمانده را دوباره به هوا باز  اکسید کربن را از هوا می فتوسنتز، دي
شود و در فصل خزان،  هاي گیاه نظیر چوب و برگ ذخیره می شده در بافت  گردانند. کربن جذب می

مچنین باعث افزایش ماده آلی شوند و ه افتند و تجزیه می ها پس از خشک شدن روي زمین می برگ
شود و همین طور ریشه و  میزیست توده یا بیوماس زیادي که توسط درختان تولید شوند.  میخاك نیز 

از جمله عواملی است که به ترسیب کربن در خاك نواحی  ها مساورگانی همزیستی ریشه با میکرو
 .کند جنگلی و جنگل کاري شده کمک می

هاي جنگلی مناطق حاره یا معتدل و مرطوب  کربن در اکوسیستم ذخیرهچه میزان یا سرعت  اگر  
رآیندهاي تجزیه شیمیایی و بیولوژیکی که موجب آزاد زیاد است، ولی به همان نسبت نیز سرعت ف

ي ها شدن دي اکسید کربن می شود، به دلیل باال بودن رطوبت محیط، زیاد است. بنابراین یکی از گزینه
خیره کربن، جنگل کاري در مناطق خشک و نیمه خشک می باشند. با افزایش مناسب جهت افزایش ذ

ما شاهد کاهش درجه حرارت هوا و همچنین  ،در جو اي ترسیب کربن عالوه بر کاهش گازهاي گلخانه
  ).2009افزایش مواد آلی خاك در این نواحی هستیم (مداح عارفی و همکاران، 

رویه  توسعه بی دلیل نیمه خشک واقع شده است و بهخشک و با توجه به این که تهران در منطقه   
هاي فسیلی، روزانه مقدار زیادي گاز  صنعت و جمعیت در شهر تهران و مصرف زیاد انرژي و سوخت

. )2008(ورامش و همکاران، اي به اتمسفر وارد میشود  اکسید کربن همراه با سایر گازهاي گلخانه دي
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زمینی (ریشه)، رهاي زی یین میزان ذخیره کربن در حجم سرپا و انداماین تحقیق با هدف تع بنابراین
در  متر سانتی 20-40و  0-20هاي  ي معدنی خاك زیر توده کاج تهران در عمقها پوشش علفی در الیه

هاي جنگلی طالقانی و چیتگر که در ناحیه خشک و نیمه خشک اطراف تهران واقع شده است  پارك
  باشد. می
 

  ها مواد و روش
 مناطق مورد بررسی -

  طول و 51°14´در غرب شهر تهران ( 1347این پارك در سال : جنگلی چیتگر پارك )الف
هکتار شهر تهران با وسعتی حدود ده هزار  22و در منطقه  هعرض جغرافیایی) احداث شد 44°35´

  .واقع شده است
 31هاي کالن شهر تهران با  پاركاز یکی آباد ،  پارك طالقانی یا پارك عباس: طالقانیجنگلی  پارك )ب

  باشد. میواقع  عرض جغرافیایی) 35°46´طول و  51°26 ´(در منطقه سه تهران ،  هکتار وسعت
  برداري  روش نمونه -

 ها براي برآورد کردن کربن ذخیره شده در توده جنگلی کاج تهران ابتدا با جنگل گردشی محل توده  
بر روي نقشه قرار داده و محل تصادفی  منظم برداري . سپس شبکه نمونهشددر دو پارك مشخص را 

متر در هر پالت با شعاع چهار 10براي توده جنگلی کاج تهران  .روي نقشه انتخاب شد ها برداري نمونه
، چند ردیف اطراف اي و براي کاهش تاثیرات حاشیه در نظر گرفته شد جنگلی مذکور یک از دو پارك

منظور تعیین کربن در حجم سرپا،  برداري در نظر گرفته نشد. به ي نمونهمتر) برا 50هر توده (به فاصله 
به شعاع ي ها در پالت درختانی کهارتفاع و قطر  در هر پالت در حدود پنج درخت مشخص شد و

اي (به شعاع چهارمتر)،  سپس در داخل هر پالت دایره .گیري شد اندازه ،اند چهارمتر قرار گرفته
جهت اصلی جغرافیایی به شعاع نیم متر پیاده شد و پوشش علفی و خاك  چهارکوچکی در  يها دایره

  . )1آوري شد (شکل  جمع ها از داخل این نمونه متر) سانتی 20-40و  0-20اعماق (
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         گیري قطر و ارتفاع درختان  هاي مورد مطالعه، محل اندازه پالت -1شکل 
  هاي خاك و پوشش علفی محل برداشت نمونه

  
 روش آزمایشگاهی  -

، سنگ و ها ، جدا کردن ریشهها و بعد از خرد کردن کلوخه نددر هواي آزاد خشک شد ها نمونه  
 )2010(سوبدي،  ند) عبور داده شد20(مش متر  میلی 2 و از الک ه، آسیاب شدها دیگر ناخالصی

رخت (ریشه و د میزان کربن ذخیره شده در .در آزمایشگاه اندازه گیري شد مهمترین خصوصیات خاك
  گردید:  محاسبه به شرح زیرتنه) و پوشش علفی 

 براي تعیین بافت یا تعیین درصد ذرات خاك به روش هیدرومتري: خصوصیات خاكگیري  الف. اندازه
اسیدیته خاك به روش ، وزن مخصوص ظاهري خاك به روش سیلندر، )1986در، وئا(جی و ب

، هدایت الکتریکی در عصاره گل اشباع و با مترالکترونیکی pHپتانسیومتري با استفاده از دستگاه 
متر الکترونیکی، ماده آلی خاك و کربن آلی با استفاده از روش سرد بر مبناي  ECاستفاده از دستگاه 

 )H2SO4( اسیدي در محیط کامالً )K2Cr2O7( اکسیداسیون کربن آلی به کمک بیکربنات پتاسیم
(برمنر و  تعیین ازت کل خاك با دستگاه کجلدال انجام گرفت )،1965(آلیسون،  گیري شد اندازه
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 )1( رابطهمیزان کربن آلی  ذخیره شده در خاك بر حسب تن در هکتار با استفاده از و  )1982مولوانی، 
  محاسبه شد:

(A)  CC=OC%Bde )                                                                             1( رابطه  

E متر برداري برحسب سانتی : عمق خاك نمونه  
OC درصد کربن آلی : %  
Bd: مترمکعب وزن مخصوص ظاهري خاك برحسب گرم بر سانتی  
موالر استفاده شد  02/0از پرمنگنات پتاسیم  )Active carbon( گیري کربن فعال خاك براي اندازه  

مدت  موالر اضافه شده و به 02/0محلول پرمنگنات پتاسیم سی  سی 20گرم خاك  5به این منظور به 
دقیقه به  20. بعد از اینکه مخلوط خوب هم زده شد به مدت شددقیقه بوسیله شیکر هم زده  15

نشین شود. سپس از مایع باالي مخلوط بوسیله پیپت سرنگی  تا ذرات خاك ته دادهمخلوط استراحت 
رسانده شد لیتر  میلی 50. سپس به حجم داده شدقرار لیتر  میلی 50برداشته و در بالن ژوژه سی  سی 5/0
. براي قرائت کربن فعال توسط دستگاه احتیاج به سه استاندارد زده شدب هم مایع داخل بالن را خوو 
. سپس دستگاه اسپکتروفتومتر را روي طول موج باشد می =pH 2/7با  موالر 005/0 -01/0 -02/0

نانومتر تنظیم کرده و با نمونه شاهد (آب مقطر) دستگاه را صفر نموده و استانداردها و سپس  550
 ppm میزان کربن فعال بر حسب در نهایتمعادله مربوطه تشکیل و . گردیدقرائت ي خاك ها نمونه

  ).2004(کارد، شد ton/ha که بعداً تبدیل به  گردیدمحاسبه 
 گیري اندازه از پس پوشش علفی: -محاسبه میزان کربن ذخیره شده در درخت (ریشه و تنه)  )ب

کربن موجود در  ،متر چهاري به شعاع ها در پالت درختان) DBH( و قطر برابر سینه )H( ارتفاع
   :)2010(سوبدي و همکاران،  گردیدمحاسبه  )2رابطه (درختان سرپا با استفاده از 

AGTB = 0/112(ρD2H) 0/916                                                          )            2( رابطه 

CAGTB = AGTB0/4 

AGTB :  بیوماس درختان بر روي سطح زمین  
ρ دانسیته ویژه چوپ :  

Dمتر) (سانتی : قطر درخت در ارتفاع برابر سینه  
H (متر): ارتفاع درخت  
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سوبدي و همکاران، ( محاسبه شد )BB(هاي زیر زمینی  کربن موجود در اندام )3رابطه (سپس از 
2010(:  

BB = AGTB20% )                                                                                          3( رابطه  
        CBB=BB47% 
 

  :                       )2010سوبدي و همکاران، ( کربن موجود در پوشش علفی نیز محاسبه شد )4رابطه (با استفاده از  
 

LHG =	 
	
	

 )                                                     4( رابطه  
 

CLHG=LHG47% 
 

LHGو گیاهان خشک (تن در هکتار). ها هاي افتاده، علف : بیوماس برگ  
Wfieldو گیاهان خشک است که از منطقه  ها هاي افتاده، علف ي تازه میدانی شامل برگها : وزن نمونه

A .(گرم) (هکتار) بدست آمده است 

Wsubsample-dry: گیاهان انتقال یافته به  ها و هاي افتاده، علف برگ وزن خشک شده در آون شامل
 باشد (گرم). میآزمایشگاه 

Wsubsample-Wetباشد به آزمایشگاه می ها و گیاهان انتقال یافته هاي افتاده، علف تر برگ : وزن 
  (گرم).

 
  :گردیدحاصل  )5با رابطه (سپس کربن ذخیره شده در حجم سرپا، ریشه و پوشش علفی  

  B = CAGTB + CBB + CLHG )                                                                          5( رابطه  
 

  آید: بدست می ton/haبر حسب  )6(از رابطه نیز  )CT( کربن کل
CT = A + B +Ac                                                                                    )    6( رابطه

 
 روش آماري -

کلی دو تیپ . براي مقایسه گردیداستفاده  Stat Graphicsافزار  نرماز  ها براي تجزیه و تحلیل داده  
استفاده شد، و براي مقایسه  )ANOVA( ریانس یک طرفهنالیز واآاز ي خاك ها از نظر ویژگی ،داده

  شد.  انجام Excelافزار  نرم دراستفاده گردید. رسم نمودار   t-studentاز آزمون ها میانگین
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  نتایج 
  گیرد: میهاي زیرمورد بحث قرار  نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر در بخش

آنالیز خاك در دو  طالقانی):ي چیتگر و ها مقایسه خصوصیات خاك مناطق مورد مطالعه (پارك -
  باشد. نوع لومی رسی میاز  ،پارك طالقانی و چیتگر نشان داد که بافت خاك در دو پارك

) در خاك پارك طالقانی بیشتر از 1(جدول  نتایج مطالعات نشان داد که مقدار هدایت الکتریکی  
متر بوده و همچنین نتایج نشان داد شوري خاك  سانتی 20-40و  0-20خاك پارك چیتگر در دو عمق 

مظفر شریفی و در دو پارك پایین بوده و یک عامل محدودکننده در رشد گیاه نیست. این نتیجه با یافته 
اي برخی پارامترهاي خاك و عوامل زیستی در دو پارك طالقانی  ) که به بررسی مقایسه2007(همکاران 

  باشد. اخت همسو میو پارك چیتگر در استان تهران پرد
دار  ي کاج تهران در دو منطقه مورد بررسی معنیها ) در بین توده1تفاوت مقدار ماده آلی (جدول   

هر دو پارك در مقدار ماده آلی در بیشتر است. مقدار آن در خاك پارك طالقانی و  )P>01/0( بودند
ي جمعیت ها از کربوهیدرات مقایسه کربن فعال که ترکیبی استعمق اول بیشتر از عمق دوم بود. 

 میکروبی و ذرات ریز ماده آلی خاك است که بعد از گذشت زمان تبدیل به کربن آلی خواهد شد
  تفاوت .)1(جدول  بیشتر استطالقانی کربن فعال در پارك مقدار که ، هم نشان داد )2004(کارد، 

دار بودند و مقدار  مورد بررسی معنیي کاج تهران در دو منطقه ها ) در بین توده1قدار ازت (جدول م
 40- 20و  20-0بررسی دو عمق  آن در خاك پارك طالقانی در هر دو عمق بیشتر از پارك چیتگر بود.

  متر هم نشان داد که مقدار نیتروژن در عمق اول بیشتر از عمق دوم بود.  سانتی
. در بین دو عمق مورد  مقدار وزن مخصوص ظاهري در پارك چیتگر بیشتر از پارك طالقانی بود  

دار بود و در الیه دوم بیشتر از الیه اول بود  معنیداراي اختالف  بررسی وزن مخصوص ظاهري خاك
   ).1تواند ناشی از کاهش ماده آلی با افزایش عمق باشد (جدول  که این امر می

میزان کربن  نتایج این تحقیق نشان داد که کربن موجود در پوشش گیاهی دو منطقه مورد مطالعه: -
ي زیرزمینی ها ي هوایی و اندامها ي کربن خاك، پوشش علفی، اندامها ) که مجموع میانگین2کل (شکل 

 ton/ha 11/120ترتیب برابر  (ریشه) است که میزانش در دو پارك جنگلی طالقانی و چیتگر به

  باشد.  در پارك طالقانی میزان کربن کل بیشتر میکه  باشد می ton/ha  50/69و
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  ي جنگلی طالقانی و چیتگرها کربن کل در پارك -2شکل 

  
  در دو پارك جنگلی طالقانی و چیتگرسانتی متر  20- 40و  0-20صفات خاك در دو عمق  -1جدول 

 پارك چیتگر پارك طالقانی 
0- 20 افق خاك  40 -20  20 -0  40 -20  

ds/m( 65/1هدایت الکتریکی (  ± ( 21/0 ) 72/1 ± ( 21/0 ) 05/1 ± ( 10/0 ) 89/0 ± ( 17/0 ) 

73/7 اسیدیته  ± ( 07/0 ) 71/7 ± ( 07/0 ) 84/7 ± ( 07/0 ) 86/7 ± ( 08/0 ) 

19/2 ماده آلی (درصد) ± ( 44/0 ) 77/1 ± ( 46/0 ) 70/1 ± ( 49/0 ) 05/1 ± ( 34/0 ) 

13/0 نیتروژن (درصد) ± ( 02/0 ) 10/0 ± ( 02/0 ) 10/0 ± ( 02/0 ) 05/0 ± ( 01/0 ) 

g\cm3 ( 93/0( ظاهريوزن مخصوص  ± ( 01/0 ) 95/0 ± ( 01/0 ) 94/0 ± ( 02/0 ) 97/0 ± ( 01/0 ) 

t/ha(  38/1( کربن فعال ± ( 06/0 ) 41/1 ±  ( 06/0 ) 94/0 ± ( 04/0 ) 80/0 ± ( 07/0 ) 

t/ha( 51/25( کربن ذخیره شده ± ( 46/4 ) 00/20 ± ( 00/5 ) 06/21 ± ( 93/1 ) 61/9 ± ( 20/2 )  

  
   بحث
رویه صنعت و جمعیت در  دلیل توسعه بی باشد که به می اي دي اکسیدکربن مهمترین گاز گلخانه  

هاي فسیلی، روزانه مقدار زیادي از آن همراه با سایر  شهر تهران و مصرف زیاد انرژي و سوخت
هاي شهري پتانسیل باالیی در  شود. این در حالی است که جنگل میجو وارد به  اي گازهاي گلخانه

که بسیاري از تحقیقات  )2010 ،کربن اتمسفري دارند (ورامش و همکاران جذب و ترسیب دي اکسید
 ؛2009روسی و همکاران،  ؛2006 بار و مرتضوي جهرمی،د؛ بر2009 اخیر (ورامش و همکاران،
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اند که جنگل کاري قابلیت زیادي در  نشان داده) 2009؛ کوئین بایو و همکاران، 2009منز و المز،  هاپ
  ترسیب کربن خاك دارد.

که  ،در جذب و ترسیب کربن نشان دادرا شهري  يها نیز نیروي باالي جنگلحاضر نتایج تحقیق    
ترسیب کربن جذب و توده جنگل کاري شده کاج تهران در دو پارك طالقانی و چیتگر سبب افزایش 

متر در  سانتی 20-40و  0-20شده در دو عمق  ذخیرهمیزان کربن  .)1(جدول  شود میو گیاه خاك در 
توان به قابلیت تثبیت ازت در توده  میکه این موضوع را  باشد میپارك طالقانی بیشتر از پارك چیتگر 

به رابطه مستقیمی که تثبیت ازت و ترسیب کربن نیز جنگلکاري شده کاج تهران در پارك طالقانی و 
   .دارند نسبت داد

مورد مطالعه که مهمترین عامل در تفاوت کربن آلی خاك موجود در دو منطقه  نتایج نشان داد  
باشد با این که تک تک موارد ذکر شده از قبیل  میآن دو منطقه تفاوت در میزان کربن فعال 

مظفرشریفی و ( نشده است ولی مرور منابعمطالعه ي خاك در دو منطقه به ریز ها کربوهیدرات
باشد که فعالیت جمعیت میکروبی خاك که جزئی از کربن  می) تایید کننده این مطلب 2007 ،همکاران

نتایج نشان و همچنین  تحت کشت کاج قرار دارد بیشتر استباشد در خاك منطقه طالقانی که  میل فعا
 کهشود.  میشماري از جمله بیوماس، الشبرگ و خاك ترسیب  ) در اجزاي بی2داد کربن کل (شکل 

بیوماس تنه بیشترین مقدار از کل کربن ترسیب شده را به خود اختصاص داده بود. سهم بیوماس از 
. با توجه به )1982(ساتو و مدگوویچ،  کند میترسیب کربن درخت در طول عمر توده جنگلی تغییر 

شود و کربن  میاینکه ترسیب کربن در الشبرگ و خاك، از ترسیب کربن در پوشش درختی ناشی 
ي درخت با قرار گرفتن در چرخه کربن، به کربن موجود در الشبرگ و خاك تبدیل ها وجود در بافتم

شود، بنابراین بررسی ترسیب کربن در پوشش درختی از اولویت بیشتري برخوردار است (ورامش  می
نیروي  باشد. هر چه میشود اما پرهزینه  میمنبع مهم کربن تلقی  ها ). بیوماس ریشه2009و همکاران، 

هاي مختلف بیشتر باشد ذخیره کربن  و رویشگاه ها ، عرصهها تولید بیوماس هوایی و زیرزمینی در گونه
شود. در صورتی که کارایی و سرعت عوامل منجر به  میدر پیکره درختان، الشبرگ و خاك نیز بیشتر 

شده در اکوسیستم  تجزیه و هدر رفت کربن از درخت، الشبرگ و خاك کمتر باشد، بقاي کربن ذخیره
لذا  ،تا کنون در مناطق یاد شده مطالعاتی در زمینه هدر رفت کربن صورت نگرفتهشود؛  میبیشتر 
  شود که مطالعات بیشتري در این زمینه در دو پارك صورت گیرد. میتوصیه 
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 عناصر غذایی مورد نیاز گیاه فقیرتر از پاركپارك چیتگر از نظر همچنین نتایج نشان داد که   
. بنابراین براي افزایش کربن در خاك، باشد میمحیط نامناسب تري براي رشد گیاهان  طالقانی بوده و

   .ي مدیریتی مانند افزایش میزان کربن وارد شده به خاك اعمال شوندها باید فعالیت

 ست و همچنین چالشا  اي که ایران یازدهمین کشور تولید کننده گازهاي گلخانه توجه به اینبا   
بزرگ بشر در آینده جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک (محدودیت شرایط اکولوژیکی براي 

نظیر دي اکسیدکربن  اي رویش گیاهان)، تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین در اثر تولید گازهاي گلخانه
خاك ، نابودي مراتع، سوء مدیریت و تخریب ها ي صنعتی، قطع جنگلها به علت گسترش فعالیت

ي شهري در تهران و سایر مناطق ها باشد؛ ضروري است که با مدیریت و محافظت مناسب جنگل می
ایران گام مثبتی به منظور کاهش تراکم کربن اتمسفري و در نتیجه کاهش گرمایش جهانی و تغییرات 

  اقلیمی برداشته شود.
  

  رهیافت ترویجی
تري  محیط نامناسب فقیرتر از پارك طالقانی بوده ونیاز گیاه  عناصر غذایی موردپارك چیتگر از نظر   

تواند یکی از عوامل محدود کننده رشد و پایداري  میکمبود عناصر غذایی  باشد و میبراي رشد گیاهان 
). بنابراین 2007 ،مظفر شریفی و همکاران( ي درختی از جمله کاج پارك چیتگر محسوب گرددها گونه

ي مدیریتی مانند افزایش میزان کربن وارد شده به خاك مثل ها فعالیت براي افزایش کربن در خاك، باید
 ،الشبرگ و بقایاي گیاهی و کاهش مقدار تجزیه کربن خاك اعمال شوند (سعید ورامش و همکاران

هاي موثر در ترسیب کربن اتمسفر در کوتاه مدت و  عنوان یکی از روش توان به ). کوددهی را می2009
(جانسون و همکاران، شود  باعث افزایش میزان ترسیب کربن در زیر زمین می دراز مدت دانست که

2001.(  
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Abstract 
 Major challenge in today's world, especially in arid and semi-arid regions are 
warming and climate change, caused by greenhouse gases. One of the known 
solutions that reduce atmospheric carbon and help to improve the situation, is 
carbon sequestration in vegetation cover and soil. In order to estimate the 
sequestered carbon in forest stand and soil of Pinus eldarica plantations in 
Taleghani and Chitgar forest parks (in Tehran) sampling points were chosen after 
the sampling network were determined on map, then 10 circle plots were 
considered with the radius of 4 m in both parks and the sequestered  carbon were 
measured in trees (trunks and roots), grass cover and soil (0-20 and  20-40 cm),  in 
addition some of the most important soil properties, soil texture, acidity, soil bulk 
density, electrical conductivity, organic carbon, total nitrogen and carbon were 
measured in the laboratory. Results showed that amount of sequestered carbon in 
both 20-0 and 40-20 cm depth was significantly (P <0.01) more in Taleghani forest 
park (25.51 tons per hectare and 20.00 ha, respectively) than Chitgar forest park 
(21.06 ton/ha and 9.61 ton/ha), also the amount of activated carbon, which is the 
most important effective components on soil organic carbon, in both studied depth 
in Taleghani forest park were more than Chitgar forest park. According to results 
of this investigation, it can be stated with confidence that in forest ecosystems, soil 
is considered as the most important organic carbon reservoir and its appropriate 
management increases fertility and productivity and land protection and utilization 
in order to create an appropriate strategy to reduce atmospheric carbon dioxide. 
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