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  توده، ذخيره كربن و شاخص سطح برگ گونه ارغوان برآورد زي
)Cercis siliquastrum L. (گاه جنگلي ارغوان ايالمدر ذخيره  

 *2مهرداد ميرزايي و 1علي مهدوي

  گروه جنگلداري دانشكده كشاورزي، ايالم، دانشگاه ايالم، ،ايران 1
  جنگلداري گروه طبيعي،، دانشگاه گيالن، دانشكده منابع سرا صومعه ،ايران 2

  10/10/97: تاريخ پذيرش  24/06/97: تاريخ دريافت

  چكيده

روند و تأثير بسيار زيادي در كاهش هاي جنگلي بشمار ميترين مخازن كربن در اكوسيستمترين و بزرگدرختان جنگل، از مهم
ترين  ذخاير كربن درختان جنگلي از مهم گيري و برآورد موجوديرو، چگونگي اندازهاز اين. انتشار كربن اتمسفري دارند

توده برگ، ذخيره كربن برگ و شاخص سطح برگ هدف از اين تحقيق، برآورد زي. هاي پژوهشي محققان اكولوژي استموضوع
- نهبدين منظور و با استفاده از روش نمو. گاه جنگلي ارغوان استان ايالم بوددر ذخيره) .Cercis siliquastrum L(گونه ارغوان 

-اصله درخت ارغوان انتخاب و متغيرهاي ارتفاع درخت، متوسط قطر تاج، تعداد جست و ارتفاع تاج اندازه 30برداري تصادفي، 

ها در داخل آون، وزن خشك برگ كردن خشكپس از . آوري شدچهارم تاج درختان نمونه جمع هاي يكسپس برگ. گيري شد
ها بدست شده در كوره الكتريكي، وزن مواد آلي و مقدار كربن برگ هاي خشكبرگپس از سوزاندن مقدار كافي از . تعيين شد

 كل بهآمده از درختان نمونه  همچنين براي تعميم نتايج بدست. براي محاسبه شاخص سطح برگ از روش وزني استفاده شد. آمد
وسط ذخيره كربن برگ و متوسط مقدار توده برگ، متنتايج نشان داد كه متوسط زي. جنگل از روش درخت متوسط استفاده شد

متوسط شاخص سطح برگ گونه . كيلوگرم در هكتار بدست آمد 02/86و  4/23، 55/53 يببه ترتاكسيد كربن از جو  جذب دي
نتايج بررسي روابط آلومتريك با استفاده از روابط رگرسيوني خطي نشان داد كه همبستگي . بدست آمد 058/0ارغوان در منطقه 

- توده، ذخيره كربن و شاخص سطح برگ درختان ارغوان در جنگلداري بين متغير متوسط قطر تاج با متغيرهاي زيمعنيمثبت و 

  .هاي ايالم وجود دارد

 .گاه جنگلي ارغوانتوده برگ، ذخيرهترسيب كربن، روش درخت متوسط، زي: هاي كليديواژه

  mehrdadmirzaei28@gmail.com: الكترونيكي ، پست 09187429259: مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
 و مهم موضوعات از هااكوسيستم خدمات برآورد
 ساختار بوسيله جنگل عملكردهاي. است توجه جالب
 خدمات از وسيعي دامنه شامل كه شودمي تعيين جنگل

 آلودگي از جلوگيري مانند محيطي زيست و اكوسيستمي
ها بر ترين تأثير جنگل مهم ).24( است دما تعديل و هوا
ها طي فرآيند اكسيد كربن جو از برگ وهوا، جذب دي آب

توده، شامل فتوسنتز و استفاده از كربن آن براي ساخت زي

باتوجه به اينكه ). 7(برگ، ريشه، ساقه و ميوه است 
ترين اقليم و گرمايش زمين يكي از مهم سناريوي تغييرات

ترين معضالت محيط زيستي عصر حاضر و برجسته
كاهش انتشار كربن اتمسفري و  رو ازاينشود، محسوب مي

هاي جنگلي يكي ترسيب هرچه بيشتر كربن در اكوسيستم
هاي رفع اين مشكل جهاني حلترين و بهترين راهاز مهم

هاي  ترين مشخصه يكي از مهم). 9(شود محسوب مي
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باشد كه با هاي جنگلي، سطح برگ مي ساختاري اكوسيستم
توجه به اينكه محل انجام فتوسنتز و توليد ماده آلي است، 

شاخص . شودلزوم بررسي اين مشخصه بيشتر نمايان مي
برگ  طرف يكسطح برگ كه بعنوان مجموع مساحت 
شود، بعنوان يك گياهان در واحد سطح زمين تعريف مي

اخص براي تشريح ساختار و تراكم تاج پوشش گياهان ش
گيري يا برآورد دقيق با اندازه). 12(شود استفاده مي

 موردنيازاكوسيستم فرايندهاي توان شاخص سطح برگ، مي
براي ارزيابي تأثيرات آن بر تعادل اقليم و اكوسيستم مانند 
تعرق و ذخيره كربن از طريق فتوسنتز را مشخص كرد 

هاي جنگلي بيانگر توده در اكوسيستمطالعه زيم). 26(
همچنين ). 17(مقدار ذخاير كربن موجود در جنگل است 

 دو به جنگل هاياكوسيستم در تودهزي توزيع از آگاهي
برآورد و محاسبه ترسيب  اول بمنظور .دارد اهميت دليل

 حاصل غيرجنگلي هايعرصه به جنگل تبديل كربن كه از
 زي توده تغييرات گيرياندازه امكان اينكه و دوم شودمي
- گيري زي باتوجه به اينكه اندازه. دارد وجود زمان طول در

هاي جنگلي توده واقعي درختان بطور مستقيم در عرصه
بر و  گير و هزينه باشد، اما بسيار وقتروش بسيار دقيق مي

، استفاده از وجود بااين. به نيروي كارگري زيادي نياز دارد
هاي محدود و درختان كوچك  مستقيم در عرصه روش
هاي اخير مطالعات متنوعي در سال). 21(پذير است  امكان

هاي ترسيب كربن در مناطق جنگلي، توده ◌ٔ درزمينه
هاي شهري در نقاط مختلف كاري شده و جنگل جنگل
توده و شاخص سطح زي) 6(عدل . است گرفته انجامجهان 

هاي ياسوج بنه را در جنگلبرگ دو گونه بلوط ايراني و 
هاي  توده برگ گونهبرآورد كرد كه نتايج نشان داد ميزان زي

كيلوگرم در  2/57و  3/1317بلوط ايراني و بنه بترتيب 
هكتار و متوسط شاخص سطح برگ در منطقه مورد مطالعه 

توده و مقدار زي) 1(پناهي و همكاران . است 2/1حدود 
شناسي ملي ايران در باغ گياهكربن ذخيره برگ گونه بنه را 

توده برگ، كربن برآورد كردند كه نتايج نشان داد ميزان زي
اكسيد كربن ترسيب شده توسط  ترسيب شده و مقدار دي

كيلوگرم در هكتار  3/96و  2/26، 4/69ها بترتيب برگ
برآورد ) 22( )2012( و همكارانخسروي . بدست آمد

بلوط در  شاخص سطح برگ و سطح ويژه برگ گونه
هاي زاگرس شمالي پرداختند كه نتايج نشان داد جنگل

 99/1ميزان شاخص سطح برگ و سطح ويژه برگ بترتيب 
و همكاران  ورپيله. متر بر گرم بدست آمدسانتي 9/136و 
توده، كربن ترسيب يافته و متوسط سطح برآورد زي .)4(

هاي شهنشاه برگ درختان بلوط زاگرس مياني در جنگل
توده، كربن لرستان پرداختند كه نتايج نشان داد ميانگين زي

، 21/860ترسيب يافته و متوسط سطح برگ بترتيب 
مترمربع در هكتار  4732كيلوگرم در هكتار و  48/662

توده متوسط زي) 15( )2007( و همكاران فنگ .برآورد شد
چهار (هاي كاشت متفاوت برگ درختان صنوبر با تراكم

اصله در  500و  625، 833، 1111تراكم كاشت  تيمار شامل
تن در  98/1، )ساله 10و  8، 6، 4(و سنين متفاوت ) هكتار

 .)20( )2016( و همكارانكهياني . هكتار برآورد كردند
توده برگ و شاخص سطح برگ گونه راش سطح برگ، زي

هاي چمستان شمال كشور برآورد كردند شرقي را در جنگل
 05/53ميانگين اين متغيرها بترتيب  ،كه نتايج نشان داد

با توجه به اينكه . است 16/2گرم و  176/0مترمربع، سانتي
هاي توليدي بويژه توليد هاي غرب كشور از جنبهجنگل

ها و چوب اهميت چنداني ندارند، توجه به ديگر ارزش
. تواند بيشتر مورد نظر قرارگيردها ميخدمات اين جنگل

هاي غالب هر منطقه، بدليل گونهبايد توجه داشت كه 
برخورداري از سطح تاج پوشش بيشتر، نقش اصلي در 

فرايند توجه به ). 16(كنند ترسيب كربن رويشگاه ايفا مي
ترين مسائل روز دنيا و  ترسيب كربن بعنوان يكي از مهم

هاي درختي تأثير آن بر تعديل اقليم جهاني، توسط گونه
در ) .Cercis siliquastrum L(ارغوان  گونه ازجمله
هاي زاگرس موضوعي است كه نياز به توجه و جنگل

-بنابراين هدف اين مطالعه، برآورد زي. مطالعه بيشتر دارد

توده، ذخيره كربن و شاخص سطح برگ گونه ارغوان در 
  .  گاه جنگلي ارغوان در استان ايالم بودذخيره
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  روشهامواد و 
جنگلي ارغوان در فاصله سه  تفرجگاه: منطقه مورد مطالعه

كيلومتري شمال شرقي شهر ايالم در محدوده جنوب شرقي 
 20" شده مانشت و قالرنگ و در محدوده منطقه حفاظت

تا  33° 28' 47" طول شرقي و 46° 38' 37" تا  °46 38'
). 1شكل ( است شدهعرض جغرافيايي واقع  °33 28' 24"

سردسير استان ايالم گاه جنگلي ارغوان جزو مناطق ذخيره
متر در ميلي 600تا  500بوده كه از بارندگي متوسط بين 

متوسط درجه حرارت ساليانه منطقه . سال برخوردار است
گونه گياهي نادر و در حال . گراد استدرجه سانتي 12/17

ي همراه شامل بلوط، دافنه، ها گونهانقراض آن ارغوان و 
ي متراكم ها تنگهي از اين منطقه يك. كيكم و زالزالك است

جنگل انبوه  باوجوداي و كوهستاني بوده و جنگلي، صخره
هاي سنگي و زيباي بلوط در دو طرف جاده و تيغه

هاي هاي تفرجي و يكي از جاذبهكوهستان يكي از مكان
بهار و  ژهيبوگردشگري شهر ايالم در همه فصول سال 

  ).8(تابستان است 

 
  مطالعهموقعيت منطقه مورد  -1شكل 

توده برگ ارغوان از بمنظور برآورد زي: روش تحقيق
هاي آوري برگگيري يعني جمع روش مستقيم اندازه
اصله  30براي اين منظور تعداد . درختان استفاده شد

هكتار بصورت  4اي به وسعت درخت ارغوان در منطقه
بر و با توجه به هزينه). 2(صد در صد آماربرداري شدند 

هاي تاج درختان، يك آوري همه برگن جمعبر بودزمان
ها با آن تر وزنهاي تاج درختان جمع و چهارم همه برگ

سپس در . گرم محاسبه شد 01/0ترازوي ديجيتال با دقت 
درجه  65ساعت در درجه حرارت  48دستگاه آون بمدت 

. ها تعيين شودگراد قرار داده شد تا وزن خشك برگسانتي
هاي يك درخت خشك همه برگ براي بدست آوردن وزن
، )چهارميك(آوري شده هاي جمعباتوجه به نسبت برگ

اعداد بدست آمده را چهار برابر كرده تا وزن خشك همه 
  ).6و  2(ها بدست آيد برگ

برگ از همه  180نيز ابتدا تعداد  برگ سطح محاسبه براي
برگ از هر  6(آوري شده انتخاب هاي درختان جمعبرگ

 افزار نرم از و سپس با استفاده) بصورت تصادفيدرخت 
Jmage J var. 1.46 براي . ها محاسبه شدسطح همه برگ
متري ها بر روي كاغذ ميليها، ابتدا برگمحاسبه سطح برگ

باال از  باكيفيتقرار داده شد و با استفاده از دوربين عكاسي 
در مرحله بعد با . ها عكسبرداري صورت گرفتبرگ

. ها محاسبه شدافزار ذكر شده سطح برگاز نرم استفاده
ها و با استفاده از سپس با محاسبه وزن خشك اين برگ

هاي نسبت سطح برگ به وزن خشك، سطح همه برگ
شاخص سطح ) 1(با استفاده از رابطه  درنهايتدرختان و 

  ).22(برگ گونه ارغوان محاسبه شد 

 ∑         )1(رابطه 

LAI :شاخص سطح برگ  

d : اصله در هكتار(تعداد درختان(  

Ai :مترمربع(هاي يك اصله درخت سطح برگ(  

n :هاتعداد نمونه  

درصد كربن آلي برگ گونه ارغوان نيز از روش احتراق 
و 1(خشك با جريان هوا در كوره الكتريكي محاسبه شد 

هاي خشك هر براي محاسبه درصد كربن آلي، از برگ). 6
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نمونه يك گرمي از هر  4(مقدار كافي جدا  درخت به
درجه در داخل  450ساعت در دماي  2و بمدت ) درخت

ها پس از خنك  خاكستر نمونه). 1(كوره قرار داده شدند 
دراين روش كاهش وزن ناشي از . شدن، توزين شد

دهد كه بطور معمول احتراق، مقدار ماده آلي را نشان مي
و  18(شود ظر گرفته ميدرصد آن بعنوان كربن در ن 50
در مقدار كربن  67/3همچنين پس از اعمال ضريب ). 19

اكسيد كربن از  ها، مقدار جذب ديشده در برگ آلي ذخيره
بمنظور تعميم نتايج ). 13و 10، 1(جو مشخص شد 

جنگل از  كل بهگيري درختان نمونه آمده از اندازه بدست
. استفاده شد) Mean tree method(روش درخت متوسط 

شده از هر  آوري دراين روش ميانگين اطالعات جمع
هاي درخت  نمونه و يا هر درخت نمونه، اندازه قطعه

سپس با محاسبه تعداد كل . نمايدمتوسط را معين مي
درختان در واحد سطح جنگل موردنظر و ضرب نمودن 

 هاي درخت متوسط به تعداد كل درختان، هدف مورد اندازه

بمنظور بررسي روابط آلومتريك ). 6و  5(مد نظر بدست آ
توده، ذخيره كربن و شاخص سطح برگ بين متغيرهاي زي

هاي آماري  وتحليل تجزيه. از رگرسيون خطي استفاده شد
 .انجام شد IBM SPSS 22افزار  در نرم

  نتايج
ها از اسميرنف نشان داد كه داده - نتايج آزمون كولموگروف

آمارهاي توصيفي مربوط به . تندتوزيع نرمال برخوردار هس
نشان داده شده  1هاي درخت متوسط در جدول اندازه
  .است

  هاي مختلف درخت متوسط هاي توصيفي مؤلفهآماره -1جدول 
  تغييرات ضريب درصد معيارانحراف ميانگين مشخصه

  87/30 ±38/1 47/4 )متر(ارتفاع
  30/36 ±14/1 14/3 )متر(تاجارتفاع
  67/30 ±23/1 01/4 )متر(تاجقطرمتوسط

  89/34 ±29/5 16/15 جستتعداد
  85/41 ±024/0 058/0 برگسطحشاخص

  29/42 ±02/3 14/7 )يلوگرمك(برگتودهزي
  66/41 ±30/1 12/3 )يلوگرمك(برگكربنذخيره

  84/41 ±80/4  47/11  )يلوگرمك(از جو  CO2جذب  مقدار

هاي درخت متوسط، محاسبات با در نظر گرفتن اندازه
توده برگ در واحد سطح و همچنين مربوط به متوسط زي

متوسط ذخيره كربن برگ درختان ارغوان در واحد سطح 
 5/7تعداد درختان ارغوان در منطقه مورد مطالعه . انجام شد

-نشان داد كه ميزان زينتايج . اصله در هكتار بدست آمد

 از CO2 جذب مقدار و برگ كربن ذخيره مقدار برگ، توده
كيلوگرم در هكتار  02/86و  4/23، 55/53جو بترتيب 
  .بدست آمد

توده، ذخيره كربن و همبستگي بين متغيرهاي وابسته زي
شاخص سطح برگ با متغيرهاي مستقل ارتفاع، ارتفاع تاج، 

ارائه شده  2تعداد جست و متوسط قطر تاج در جدول 
دهد تنها همبستگي بين طور كه نتايج نشان مي همان. است

. دار استمتغيرهاي وابسته با متغير متوسط قطر تاج معني
از متوسط قطر تاج بنابراين براي بررسي روابط آلومتريك 

  .درختان استفاده شد

  نتايج همبستگي بين متغيرهاي وابسته با متغيرهاي برآورد كننده -2جدول 
  تاج قطر متوسط  جستتعداد تاجارتفاع ارتفاع وابستهمتغير
  931/0** -236/0 -115/0 -008/0 برگسطحشاخص
  967/0** -209/0 -174/0 -047/0 برگتودهزي
  965/0** -211/0 -176/0 -055/0 برگكربنذخيره

 01/0دار در سطح همبستگي معني**    
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پس از انجام رگرسيون خطي، روابط آلومتريك براي 
توده برگ، ذخيره كربن برگ و شاخص سطح برآورد زي

-نشان داد كه مدلنتايج . برگ گونه ارغوان بدست آمدند

هاي بدست آمده از ضريب تبيين تعديل يافته مناسبي 
همچنين روابط بين متغيرهاي ). 3جدول(برخوردار هستند 

توده برگ، ذخيره كربن برگ و شاخص سطح وابسته زي
ارائه  4تا  2هاي برگ با متغير متوسط قطر تاج در شكل

  .شده است

  
  توده برگ و متوسط قطر تاج رابطه آلومتريك بين متغير زي -2شكل 

  
رابطه آلومتريك بين متغير ذخيره كربن برگ و متوسط قطر  -3شكل 

  تاج 

  
رابطه آلومتريك بين متغير شاخص سطح برگ و متوسط قطر  -4شكل 

 تاج 

  كربن برگ و شاخص سطح برگ ارغوانتوده برگ، ذخيره معادالت آلومتريك براي متغيرهاي وابسته زي -3جدول 
  R2 R2 adj  SEE مدلمعادله  مدل

 D359/2+325/2-=Y1  934/0  932/0 789/0 برگ تودهزي

 D019/1+963/0-=Y2  932/0  929/0 348/0 برگ كربن ذخيره

 D018/0+015/0-=Y3  866/0  861/0 009/0 برگسطح شاخص

Y1 :كيلوگرم(توده برگ زي( ،Y2 : ذخيره كربن برگ)كيلوگرم( ،Y3 : شاخص سطح برگ)كيلوگرم( ،D : متوسط قطر تاج)متر(  

آمده از تجزيه  داري بدست و سطح معني Fباتوجه به مقدار 
 99آمده با اطمينان  واريانس، روابط رگرسيوني بدست

دار بودن آزمون معني). 4جدول (شوند درصد تأييد مي

با توجه . نشان داده شده است 5ضرايب مدل نيز در جدول 
داري مشخص شد كه ضرايب روابط  به مقادير سطح معني
 .دار هستنددرصد معني 99نيز در سطح اطمينان 

  شده هاي رگرسيوني بررسينتايج آناليز واريانس رابطه -4جدول 
  داريمعني  F  مربعات ميانگين مربعاتمجموع آزاديدرجه مدل  وابسته متغير

  برگ زيتوده
  00/0  51/398  89/247 98/247 1 رگرسيون

      622/0 41/17 28 ماندهباقي
       31/265 29 مجموع

  برگ كربن ذخيره
  00/0  41/381  28/46 28/46 1 رگرسيون

      121/0 39/3 28 ماندهباقي
       68/49 29 مجموع

  برگ سطح شاخص
  00/0  80/180  015/0 015/0 1 رگرسيون

      00/0 002/0 28 ماندهباقي
       017/0 29 مجموع
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  هاداري آنآمده و آزمون معني دست هاي رگرسيون بهضرايب رابطه -5جدول 

  مدل  وابسته متغير
استانداردشده  ضرايب نشدهاستانداردضريب

Beta  
t  داريمعني  

B معياراشتباه 

  برگ زيتوده
 ±496/0 -325/2 ثابتمقدار

967/0  
692/4-  000/0  

  000/0  963/19 ±118/0 359/2 تاجقطرمتوسط

  برگ كربن ذخيره
 ±219/0 -958/0 ثابتمقدار

965/0  
399/4-  000/0  

  000/0  530/19 ±052/0 018/1 تاجقطرمتوسط

  برگ سطح شاخص
 ±006/0 -015/0 ثابتمقدار

931/0  
662/2-  013/0  

  000/0  447/13 ±001/0 018/0 تاجقطرمتوسط
  

  بحث و نتيجه گيري
- اندام تودهزي ميزان ايران در شده انجام مطالعات بيشتر در

 در كربن ترسيب ميزان براي جايگزيني بعنوان هوايي هاي
 كربن و تودهزي ميزان تعيين. )9( است شده گرفته  نظر

 شروعي نقطه تواندمي ارغوان گونه برگ در شده ترسيب
 جنگلي هايگونه روي بر مطالعاتي چنين اين براي
 كربن اكسيددي ترسيب در هاآن توان مقايسه و هاگاهذخيره
نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه ميانگين . باشد اتمسفر

هاي ايالم شاخص سطح برگ گونه ارغوان در جنگل
) 6(كه عدل در حالي) 1جدول (د بدست آم 058/0

هاي هاي بلوط و بنه در جنگلشاخص سطح برگ گونه
بيشتر از مقدار  مراتب بهبرآورد كرد كه  2/1ياسوج را 

از . شاخص سطح برگ گونه ارغوان در تحقيق حاضر است
، شده بررسيهاي توان به تعداد گونهداليل تفاوت مي

هاي اكولوژيك گونهتفاوت در نوع گونه و نيازهاي 
هاي مورد همچنين تراكم گونه. اشاره كرد موردبررسي

بررسي از ديگر داليل تفاوت نتايج است بطوري كه در 
اصله  5/7تحقيق حاضر تعداد در هكتار درختان ارغوان 

تعداد در هكتار ) 6(در مطالعه عدل  كه درحاليبدست آمد 
 .بدست آمداصله  05/5و  86/89گونه بلوط و بنه بترتيب 

نيز شاخص سطح برگ ) 22() 2012( و همكارانخسروي 
هاي زاگرس را در جنگل .Quercus libani Oliveگونه 

برآورد كرد كه با نتايج شاخص سطح برگ  99/1شمالي 
توان به از داليل تفاوت مي. گونه ارغوان تفاوت زيادي دارد

ر هاي بررسي شده اشاره كرد كه در تحقيق حاضتراكم گونه
اصله بدست آمد  5/7تعداد در هكتار درختان ارغوان 

 .)22( )2012( و همكارانخسروي در مطالعه  كه درحالي
نتايج . اصله بدست آمد 302تعداد در هكتار گونه بلوط 

توده و كربن ذخيره تحقيق حاضر نشان داد كه ميزان زي
كيلوگرم  4/23و  55/53شده در برگ گونه ارغوان بترتيب 

هاي ياسوج، در جنگل) 6(عدل . هكتار بدست آمددر 
كيلوگرم در هكتار و  2/57توده برگ گونه بنه را ميزان زي

. كيلوگرم در هكتار برآورد كرد 3/1317گونه بلوط را 
نسبت به ) اصله در هكتار 05/5(رغم اينكه گونه بنه علي

بررسي شده در تحقيق ) اصله در هكتار 5/7(گونه ارغوان 
است، اما گونه بنه به  برخوردارز تراكم كمتري حاضر، ا

تر نسبت به گونه ارغوان و  دليل داشتن سطح تاج بزرگ
به دليل ) اصله در هكتار 86/89(همچنين گونه بلوط 

اصله در  5/7(داشتن تراكم بيشتر نسبت به گونه ارغوان 
توده و ترسيب كربن بيشتري برخوردار از مقدار زي) هكتار
توده و ذخيره كربن ميزان زي) 3(و همكاران  پناهي. هستند

كيلوگرم  2/140و  1/282برگ گونه بلوط ايراني را بترتيب 
در هكتار برآورد كردند كه با توجه گستردگي تاج درختان 
بلوط ايراني و همچنين تراكم بيشتر اين درختان نسبت به 

توده و كربن ترسيب شده در آنها درختان ارغوان، مقدار زي
) 1(همچنين در مطالعه پناهي و همكاران . تر استبيش

هاي درختان اكسيد كربن ترسيب شده توسط برگ ميزان دي
كه مقدار  كيلوگرم در هكتار بدست آمد درحالي 3/96بنه 
هاي درختان اكسيد كربن ترسيب شده توسط برگ دي
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كيلوگرم در هكتار بدست  02/86ارغوان در تحقيق حاضر 
توده برگ ر بودن سطح تاج و مقدار زيكه بدليل كمت ،آمد

كربن  اكسيد درختان ارغوان نسبت به درختان بنه، مقدار دي
. ترسيب شده برگ درختان ارغوان كمتر از بنه برآورد شد

نتايج نشان دادند ) 14( )2017( و همكاراناسالم دوست 
توده برگ سه گونه توسكاي ييالقي، صنوبر كه ميزان زي

شهرستان آمل  هاي كاري جنگلالب در دلتوئيدس و دارتا
كيلوگرم در  6/6506و  62/2490، 55/12032بترتيب 

ها هكتار برآورد شد كه بدليل تعداد در هكتار زياد اين گونه
-ها، ميزان زيبودن اين نوع گونه كاري جنگلو همچنين 

بيشتر از نتايج تحقيق حاضر  مراتب بههاي مذكور توده گونه
 .بدست آمد

بررسي روابط آلومتريك مشخص شد كه متغير متوسط در 
شده  قطر تاج نسبت به ديگر متغيرهاي مستقل بررسي
توده، بيشترين ميزان همبستگي با متغيرهاي وابسته زي

و به ) 2جدول (ذخيره كربن و شاخص سطح برگ را دارد 
آمده از اين مشخصه استفاده  هاي بدستهمين دليل در مدل
ها از دقت قابل ها نشان داد كه همه مدلشد كه نتايج مدل

خيلي  همبستگيقبولي برخوردار هستند و اين نتايج بدليل 
 برآوردباال بين متغيرهاي وابسته ذكرشده در باال و متغير 

نيز ) 1(پناهي و همكاران . باشدمتوسط قطر تاج مي كننده
توده برگ نشان دادند كه در بررسي روابط آلومتريك زي

شناسي ملي ايران، متوسط قطر تاج نه در باغ گياهدرختان ب
آمده بوده است كه با  تأثيرگذارترين عامل در مدل بدست
در تحقيق ديگر عدل . نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد

برابرسينه نسبت به ديگر  نشان داد كه متغير قطر) 6(
هاي توده برگ گونهمتغيرها اهميت بيشتري در تعيين زي

هاي ياسوج دارد كه با نتايج تحقيق در جنگل بلوط و بنه
هاي مورد بررسي و شرايط حاضر بدليل تفاوت در گونه
بررسي روابط آلومتريك نشان . رويشگاهي همخواني ندارد

هاي بدست داد كه مقدار ضريب تبيين تعديل يافته مدل
هاي بدست آمده اين مطلب است كه مدل دهنده نشانآمده 

توده برگ، ذخيره كربن و رات زيقابليت تبيين تغيي

متغير  براساسشاخص سطح برگ درختان ارغوان را 
بررسي روابط ). 5تا  3ول اجد( دارند تاجمتوسط قطر 

) R2(آلومتريك نشان داد كه مقدار ضريب تبيين 
توده برگ بيانگر اين است كه آمده براي متغير زي بدست

متغير اساس  بر برگتوده درصد از تغييرات زي 4/93
شود كه اين مقدار براي متغير متوسط قطر تاج توجيه مي

درصد و براي متغير  2/93وابسته ذخيره كربن برگ 
در ). 3جدول (درصد است  6/86شاخص سطح برگ 

توده برگ، يك مدل لگاريتمي در مورد زي) 6(مطالعه عدل 
با استفاده از متغير قطر برابرسينه براي ) = 95/0R2(خطي 

هاي ياسوج ارائه توده برگ درختان بنه در جنگليبرآورد ز
 16به بررسي  )23( )2013( و همكارانكومار ساركر  .شد

توده برگ گونه معادله آلومتريك مختلف بمنظور برآورد زي
Artocarpus chaplasha  براساس متغيرهاي قطر برابرسينه

هاي بنگالدش پرداختند كه نتايج و ارتفاع درختان در جنگل
ها با بيشترين ميزان ضريب تبيين نشان داد بهترين مدل

بيني كننده هايي با تنها يك متغير پيشمربوط به مدل
متوسط  كننده برآورددر تحقيق حاضر نيز از متغير . باشدمي

- بيني كننده در برآورد زيقطر تاج بعنوان تنها متغير پيش

 توده، شاخص سطح برگ و ميزان ذخيره كربن برگ گونه
ارغوان استفاده شد كه نتايج ضريب تبيين تعديل يافته 

 همكارانو و آلواراد-كالووهمچنين . باشدمي قبول قابل
نشان دادند كه ) 25()2007( ويزيكوسوشا ، )11( )2008(

  توده برگ گونهدرصد تغييرات زي 80بيشتر از 
Pinus sylvestris L.  براساس متغير قطر برابرسينه قابل

باشد كه در بررسي حاضر نتايج نشان داد اين توجيه مي
توده، ذخيره كربن و شاخص مقدار براي متغير وابسته زي

 كننده برآوردسطح برگ گونه ارغوان با استفاده از متغير 
نتايج ). 3جدول (درصد است  80متوسط قطر تاج بيشتر از 

توده تحقيق حاضر نشان داد كه بين متغيرهاي وابسته زي
شده و شاخص سطح برگ   ر كربن ذخيرهبرگ، مقدا

داري وجود دارد و براساس  درختان ارغوان ارتباط معني
هايي بدست آمد كه با دقت هاي خطي، مدلآناليز رگرسيون
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هاي جدول(كنند هاي ذكرشده را برآورد ميخوبي شاخص
دهنده توانايي  نتايج حاصل از اين تحقيق نشان). 5و  4

ن در برگ گونه ارغوان با استفاده از گيري ترسيب كرباندازه
- شده زي در ساير مطالعات انجام. معادالت آلومتريك است

كه  است درحالي قرارگرفتهگيري توده برگ مورد اندازه
دراين مطالعه به روش مستقيم ميزان كربن ترسيب يافته در 

ارائه نتايج مربوط به . گيري شدبرگ گونه ارغوان اندازه
تواند يك معيار در زمينه مقايسه شده مي هاي انتخابمدل

 درنتيجهتوده و شرايط رويشگاهي ارغوان و مقادير زي
هاي تحت مطالعه در تحقيق حاضر نحوه مديريتي جنگل

  .محسوب شود
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Estimation of leaf biomass, leaf carbon sequestration and leaf area 
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Abstract 

Forest trees are considered as most important and huge carbon pools in the forest 
ecosystems and have a great influence on the reduction of carbon emission in the 
atmosphere. Therefore, how to measure and estimate the carbon stored in the trees is the 
main issue for ecologists. The aim of this study was to estimate of leaf biomass and leaf 

carbon sequestration of Cercis siliquastrum L. in Arghavan forests reserves of Ilam. For 
this purpose, 30 trees were selected using random sampling method and height, mean 
diameter of crown, number of sprout and crown length variables were measured. All 
leaves of 1/4 crown area were collected. After of drying, dry weighted of leaves 
calculated. Enough quantity of leaves was burned in electrical kiln to calculate the 
carbon storage. To calculate of leaf area index was used gravimetric method. Mean tree 
method was used to generalize the result to the whole forest. Based on results, mean of 
leaf biomass, mean of leaf carbon sequestration and mean of atmosphere CO2 
absorption were 53.55, 23.4 and 86.02 kg per hectare, respectively. Mean of leaf area 
index in studied area was 0.058. The results of allometric using of linear regression 
showed that there was a significant and positive correlation between of mean diameter 
of crown with leaf biomass, carbon sequestration and leaf area index variables in Ilam 
forests. 

Key words: Carbon sequestration, mean tree method, leaf biomass, Arghavan forests 
reserves.  

 


