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جوامع يا اکوسيستمهايی که داراي تنوع زيستی بيشتري هستند ،داراي سطوح باالتري از کارکرد و خدمات
اکوسيستمی نيز هستند؛ لذا ارتباط تنوع کارکرد و پايداري جوامع گياهی از موارد ضروري براي پيشبينی
کارکرد اکوسيستم است  .هدف از تحقيق حاضر ارتباط بين ذخاير کربن (بهعنوان کارکرد اکوسيستم) و
شاخصهاي مختلف تنوع گونهاي و کارکردي و همچنين اثرات اقدامات بيولوژيکی و مکانيکی بر روي مولفههاي
پوشش گياهی و خاک است .بديناينمنظور حوضه آبخيز ارنگه با مساحت  10098/53هکتار در استان البرز
انتخاب شد .اقدامات بيولوژيکی مطالعهشده در اين پژوهش بهترتيب شامل کپهکاري ،بذرپاشی ،قرق و مديريت
چرا بودند و همچنين يک سايت شاهد انتخاب شد .شاخصهاي تنوع کارکردي مورد مطالعه در منطقه
نمونهبرداري شامل شاخص رائو ،چندوجهی محدب ،يکنواختی کارکرد ،واگرايی کارکرد و غناي کارکرد بودند.
تصادفی در  800پالت  1مترمربعی در امتداد  80ترانسکت  100متري با توجه به گونههاي موجود در منطقه انجام
گرديد .در طول هر ترانسکت تعداد دو نمونه خاک در تيمارهاي مختلف مناطق احياء و شاهد از دو عمق  15-0و
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نمونهبرداري از پوشش گياهی در فصل رويش منطقه در ارديبهشت و خرداد سال  1393به روش سيستماتيک-
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 15-30سانتیمتري در مجموع برداشت گرديد .شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي و شاخصهاي تنوع کارکردي با
استفاده از نرمافزار  Fdiversityمحاسبه شد .همچنين براي بررسی ارتباط بين ذخاير کربن شاخصهاي غنا و
تنوع گونهاي و کارکردي از رگرسيون خطی چندمتغيره استفاده شد .نتايج آناليز رگرسيون چندمتغيره حاکی از
آن بود که بيشترين  R2مربوط به کربن بيومس به ميزان  0/72بود و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن ،يکنواختی
کارکرد و غناي گونهاي بودند .همچنين شاخصهاي رائو ،يکنواختی ،شانون و تنوع کارکردي در کربن کل
اکوسيتم تاثيرگذار بودند .نتايج اين تحقيق میتواند در ارزشگذاري اقتصادي غيرمستقيم تنوع از طريق
ارزشگذاري کربن کاربرد داشته باشد.
واژههاي کليدي :خدمات اکوسيستم ،تنوع کارکردي ،ذخيره کربن ،غناي کارکرد ،تيمار بيولوژيک

مقدمه
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مراتع در حدود نيمي از خشکيهاي جهان را تشکيل ميدهند و يکي از مهمترين اکوسيستمهاي
خشکي براي ترسيب کربن بهشمارميروند که مقدار ترسيب آنها در واحد سطح ناچيز است؛ اما با
توجه به وسعت زياد خود ،ظرفيت زيادي در ترسيب کربن دارند .تنها راهکار شناخته شده ،ترسيب
کربن توسط اکوسيستمهاي خاکي با ابزارهاي مديريتي کارا ،نظير عمليات کارآمد مکانيکي و احيايي
آبخيزداري است (رفيعي و همکاران 1390 ،؛ شاهروخ و همکاران .)1396 ،گياهان اساس بسياري از
فرايندهاي پايهاي و اصلي اکوسيستمها و خدمات آن محسوب ميشوند ( .)Diza et al., 2007گياهان
طي فرايند فتوسنتز ،کربن را از اتمسفر گرفته ،آن را صرف سوختوساز و رشد مينمايند و باقيمانده
کربن را در اندامهاي خود ذخيره ميکنند .در اين ميان مشخصهها و صفات مختلفي از گياه در ميزان و
نحوه عمل ذخيره کربن نقش دارند که در نهايت سبب ايجاد يک برايند و قابليت منحصربهفرد در
گياهان مختلف ميشود که تفاوت در توانايي ذخيره کربن گونهها را بهدنبالدارد .تنوع گونهاي بهطور
بالقوه توانايي کمي در ذخيره کربن در بلندمدت دارد و از طرفي ديگر ازآنجاييکه ترکيب گونهاي مراتع
شامل تعداد گونههاي متفاوتي است ،امکان بررسي توانايي ترسيب هرگونه بهصورت جداگانه امري
زمانگير و پرهزينه است .ازاينرو بايد از شاخصهايي استفاده کرد که ميزان ترسيب کربن مراتع
راحتتر تخمين زده شود .يکي از شاخصهايي که در دهههاي اخير مورد توجه بسياري از دانشمندان
قرارگرفتهاست ،شاخص تنوع کارکردي است .در خارج از کشور مطالعات بسياري درباره شاخصهاي
تنوع کارکردي با ذخاير کربن بهويژه در اکوسيستمهاي جنگلي انجام گرفته است که ميتوان از جمله
به تحقيقات کنتي و دياز ( )Conti and Diza, 2013در بررسي ارتباط بين تنوع کارکرد گياهان با
ذخيره کربن در گرن چاگو آرژانتين؛ راوات و همکاران ( )Rawat et al., 2019در بررسي ارتباط بين
تنوع کارکردي گياهان و ذخيره کربن در اکوسيستمهاي جنگلي معتدل در هيمالياي هندوستان؛ و
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فعاليت بيولوژيکي و تنوع کارکرد در کربن خاک در سيستمهاي کشت متفاوت در لهستان
) )JezierskaTys et al., 2020اشاره نمود .در داخل کشور مطالعهاي در اين زمينه صورت نگرفته
است .با توجه به بالياي طبيعي سالهاي گذشته ،از جمله خشکساليها و سيل که مراتع منطقه مورد
مطالعه را مورد تهديد قرارداده است ،محاسبه تنوع کارکردي ميتواند در جهت پويايي و پايداري اين
مراتع و از طرف ديگر پايداري اين مراتع ميتواند کمک زيادي به کاهش آلودگي هوا و ترسيب کربن
نمايد .در گذشته مطالعات مربوط به ترسيب کربن در مراتع تکگونهاي و يا چندگونهاي بوده است و
نقش مراتع بهعنوان يک اکوسيستم پويا بهطورکلي در ترسيب کربن مطالعه نشده است .عالوه بر اين،
درباره اثرات اقدامات بيولوژيکي-مکانيکي بر تنوع کارکرد و ارتباط شاخصهاي تنوع کارکرد با ترسيب
کربن نيز مطالعه و پژوهشي صورت نگرفته است؛ لذا اين تحقيق با هدف ارزيابي و تعيين کمي اثرات
عمليات بيولوژيکي بر ترسيب کربن خاک و شاخصهاي تنوع کارکردي انجام شد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخيز ارنگه با مساحت  10098/53هکتار در استان البرز و بخش مرکزي شهرستان کرج واقع
شده است .اين حوضه از نظر موقعيت جغرافيايي بين  51 02تا  51 13طول شرقي و 54

 35تا  35 57عرض شمالي قرار دارد (شکل  .)1حداکثر و حداقل ارتفاع به ترتيب  3665و 1685
متر از سطح دريا است .ميانگين بارندگي سالنه  642/9ميليمتر و ميانگين دماي سالنه  19/3درجه
سانتيگراداست .بيشتر مساحت منطقه مورد مطالعه داراي کاربري مرتعي است .مساحت مراتع حوزه
 10762هکتار است .تيپهاي گياهي مرتعي نيز همانند بخشهاي ديگر مناطق کوهستاني البرز مرکزي
با تأثيرپذيري از وضعيت توپوگرافي چندان متنوع نيست و شامل - Arrhenaterum elatius
SP- Dactylis gelomerata- ،Bromus tomentellus - Coronilla varia،Agropyron sp.
 Agropyronو  Astragalus spاست.
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شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان
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نمونهبرداري از پوشش گياهي :براي نمونهگيري ابتدا تيمارهاي مورد مطالعه در حوضه آبخيز
شناخته شدند که شامل اقدامات بيولوژيکي بهترتيب شامل کپهکاري ،بذرپاشي ،قرق ،مديريت چرا
بودند؛ همچنين يک سايت شاهد نيز انتخاب گرديد .عمليات کپهکاري با گياهان مرتعي خوشخوراک و
سازگار با منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است که مهمترين آنها عبارتند ازAgropyron :
Poterium ،Festuca ovina ،Secale montanum ،Ag. Desertorum ،trichophorum
 Medicago sativa ،sangoisorbaو  .Onobrychis sativaکل عرصههاي درنظرگرفتهشده براي
اين عمليات ،در مجموع  454هکتار است .عمليات حفاظت و قرق در سطح  2575هکتار انجام گرديد.
عمليات مديريت چرا در سطح  2789هکتار انجام شد .بذرپاشي نيز در سطح  2516هکتار انجام شد.
براي عمليات بذرپاشي نيز گونههاي Ag. ،Agropyron desertorum ،Secale montanum
 Festuca ovina ،Trichophorumو  Poterium sangoisorbaدر نظر گرفته شد .نمونهبرداري از
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پوشش گياهي در فصل رويش منطقه (ارديبهشت و خرداد) به روش سيستماتيک -تصادفي در 800
پالت  1مترمربعي در امتداد  80ترانسکت  100متري انجام گرديد .بدين صورت که در هر تيمار
بيولوژيک  16ترانسکت  100متري که در روي هر ترانسکت  10پالت يک متر مربعي به فواصل ده متر
(مجموع  160پالت) استقرار گرديد .شايان ذکر است که ابعاد پالت در تمامي تيمارهاي مورد بررسي با
توجه به گونههاي موجود در منطقه انتخاب شد ( مقدم .)1386 ،در طول هر ترانسکت تعداد دو نمونه
خاک در تيمارهاي مختلف مناطق احيا و شاهد در مجموع از دو عمق  15-0و  30-15سانتيمتري
برداشت گرديد .نحوه استقرار ترانسکتها در تيمارهاي بيولوژيکي با توجه به جهت دامنهها انتخاب شد.
در هرپالت درصد سطح تاج پوشش ،لشبرگ ،سنگ و سنگريزه ،تراکم و ترکيب گونهاي نيز ثبت
گرديد .همچنين در هرپالت ويژگيهاي کارکردي گياهان شامل طول عمر ،فرم رويشي ،روش تکثير و
نوع گردهافشاني تعيين و اندازهگيري شدند .گونههاي گياهي موجود و ويژگيهاي کارکردي آنها با
استفاده از منابع معتبر گياهشناسي مانند فلور رنگي ايران ،فلور ايران فلور ايرانيکا و ردهبندي گياهان
مظفريان مورد شناسايي قرار گرفتند .براي تعيين تيپ بيولوژيک از روش طبقهبندي رانکاير استفاده
شد (جهانتاب و همکاران .)1398 ،براي اندازهگيري بيوماس هوايي از روش نمونهگيري مضاعف استفاده
شد .بدينصورت که در  25درصد از قطعات نمونه بهروش قطع و توزين و استفاده از معادله رگرسيوني
بين درصد پوشش و توليد در ساير پالتها براي هر گونه در هر تيمار محاسبه گرديد .بهمنظور برآورد
کربن ترسيب شده در بيوماس هوايي در تيمارهاي مختلف درصد خاصي از سهم گونهها در ترکيب
گاهي به عنوان مبنا در نظر گرفته شد.
نمونهبرداري از الشبرگ :در هر تيمار ،بهمنظور برآورد وزن و در نهايت مقدار کربن ترسيب شده به
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وسيله لشبرگ در هر پالت ،لشبرگ سطح خاک جمعآوري و وزن شد و پس از خشک شدن درصد
رطوبت آنها تعيين گرديد؛ وزن بهدستآمده به هکتار تعميم داده شد .بهمنظور تعيين ضرايب تبديل در
نمونههاي بيوماس هوايي ريشه و لشبرگ ،ابتدا نمونههاي گياه و لشبرگ خشک و سپس وزن شدند.
سپس براي تعيين درصد رطوبت در هر گرم از نمونههاي گياهي و لشبرگ نمونهها به مدت  24ساعت
در آون  75درجه قرارداده شد .براي تعيين درصد کربن آلي در هر گرم از نمونه از روش احتراق خشک
در کوره الکتريکي استفاده گرديد (تمرتاش و همکاران .)1391،در اين تحقيق دماي کوره  450درجه
سانتيگراد و به مدت سه ساعت بوده است .در اين روش ميزان کاهش وزن ماده بهجامانده در کوره
معادل ماده آلي است .بررسيها نشان ميدهد که  50درصد ماده الي برابر کربن آلي موجود در گياه
است .پس از بهدست آوردن ضرايب تبديل بيومس هوايي و لشبرگ به کربن ذخيره کربن آلي در
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بيومس هوايي و لشبرگ در هر هکتار و براي هر نوع عمليات در کل سايت مطالعاتي محاسبه گرديد
(رابطه  1و .)2
رابطه 1
رابطه 2
 =OMماده آلي  =OCکربن آلي
 =DWوزن خشک نمونه
رابطه 3

 =AWوزن خاکستر نمونه

مقدار کربن آلي × بيومس (کيلوگرم در هکتار) = مقدار کربن در بيومس

همچنين با داشتن عمق خاک ( )dبر حسب متر و وزن مخصوص ظاهري (( )BDگرم بر سانتيمتر
مکعب) ذخيره کربن ( )CSبر حسب تن در هکتار با فرمول زير محاسبه شد (رابطه .)4
CS=100×OC (%)×BD×d
رابطه 4
سپس ميانگين وزني ذخيره کربن خاک در واحد سطح محاسبه شد .در نهايت براي کل منطقه در هر
تيمار ميزان کربن ترسيب يافته در خاک مشخص گرديد.
تجزيه و تحليل آماري

نتايج
همبستگی بين شاخصهاي تنوع گونهاي و کارکردي با ذخاير کربن :نتايج همبستگي بين
شاخصهاي تنوع گونهاي و کارکردي با ذخاير کربن نشان داد که بين يکنواختي کارکرد و شاخص
52
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شاخصهاي تنوع کارکردي مورد مطالعه در منطقه نمونهبرداري شامل شاخص رائو ،چندوجهي محدب،
يکنواختي کارکرد ،واگرايي کارکرد ،غناي کارکرد بودند که محاسبه اين شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي
و شاخصهاي تنوع کارکردي با استفاده از نرمافزار  Fdiversityانجام شد .براي بررسي ارتباط بين
ذخاير کربن ،شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي و کارکردي از رگرسيون خطي چندمتغيره استفاده شد.
بدينصورت که ذخاير کربن بهعنوان متغير وابسته و شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي و کارکردي به
عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند .شايان ذکر است اين تجزيه و تحليلها در نرمافزار R
نسخه  3.1.1انجام گرفت.
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واگرايي کارکرد ارتباط مثبت و معنيداري وجود دارد .همچنين ذخيره کربن بيومس با شاخصهاي
تنوع کارکردي ،شاخص رائو ،شاخص چندوجهي محدب ،غناي گونهاي و يکنواختي ارتباط مثبت و
معنيداري داشت .همچنين شاخص يکنواختي با شاخص چندوجهي محدب ارتباط منفي و با شاخص
غناي گونهاي معنيداري داشت (جدول .)1
پاسخ ذخيره کربن به شاخصهاي مختلف غنا و تنوع کارکردي و گونهاي در تيمارهاي
مختلف بيولوژيکی :نتايج آناليز رگرسيون چندمتغيره در مرتع شاهد بيانگر اين مطلب بود که
شاخصهاي چندوجهي محدب ،يکنواختي کارکرد ،غناي کارکرد در کربن بيومس تاثيرگذار بودند
( .) R2=0/76 ،p=0/001همچنين در کربن آلي خاک شاخصهاي يکنواختي کارکرد ،غناي کارکرد،
شاخص رائو ،غناي گونهاي تاثير گذار بودند ( .) R2=0/76 ،p=0/001بيشترين  R2مربوط به ترسيب
کربن خاک به ميزان  0/85است که متغيرهاي تاثيرگذار در آن غناي کارکرد و گونهاي ،تنوع کارکرد و
شاخص سيمپسون بودند (جدول  .)2ساير جدولها نيز در ذيل آورده شده است.
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جدول  -1همبستگی بين شاخصهاي تنوع گونهاي و کارکردي با ذخاير کربن

* :در سطح پنج درصد معنيداري

**:درسطح يک درصد معنيداري

 :FDivشاخص تنوع کارکردي :FEve ،شاخص يکنواختي :FRic،غناي کارکرد :CHull ،شاخص چندوجهي محدب:AGB ،
ذخيره کربن بيومس  :SCS،ترسيب کربن خاک :AL،کربن لشبرگ :SOC،ذخيره کربن آلي خاک :TEC،کل ترسيب کربن
اکوسيستم
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جدول -2آناليز رگرسيون چندمتغيره بين شاخصهاي تنوع کارکردي و گونهاي به ذخاير کربن در تيمار
بيولوژيکی مرتع شاهد
Sig

R2

متغيرهاي پيشگو

شکل مدل

متغير پاسخ

0/001

0/76

model

22/14-178/23 CHull-9/61 FRic +4/70

کربن بيومس

CHull

0/003

FEve-23/66 D

FRic

0/002

FEve

0/001

D

)(AGB

0/015
0/005

0/72

model

90/43+107/56 FRic -129/85 Rao-12/20 E-

FRic

0/015

18/90 S

کربن آلي خاک
)(SOC

Rao
0/032

E

0/005

S

0/021
0/001

0/69

model

26/12 +121/34 FDiv-89/32 H-145/76 E

FDiv

0/001

کربن لشبرگ
)(AL

H
0/003

E

0/005
0/001
0/005

0/85

model

FRic-41/81

FDiv

Rao-166/34 S-128/69 D

FRic

0/001

S

0/03

D

0/025

55
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Rao

FDiv-22/08

139/11-85/72

ترسيب کربن خاک
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ادامه جدول ()2
Sig

R2

متغيرهاي پيشگو

شکل مدل

0/003

0/73

model

138/65-61/83 FRic+ 89/11 E- 47/19 S-

0/001

Ric

33/04 Rao

متغير پاسخ
کربن کل اکوسيستم
)(TEC

E
0/000

S

0/001

Rao

0/005

نتايج (جدول  )3بيانگر اين مطلب است که در کربن بيومس شاخصهاي غناي کارکرد و تنوع واگرايي
و در کربن آلي خاک شاخص يکنواختي و شاخص رائو تاثيرگذار بود.
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جدول -3آناليز رگرسيون چند متغيره بين شاخصهاي تنوع کارکردي و گونهاي به ذخاير کربن در تيمار
بيولوژيکی کپه کاري
Sig

R2

متغيرهاي پيشگو

شکل مدل

0/001

0/81

model

30/02-25/69 FDiv-4/44 FRic

FDiv

0/001

متغير پاسخ
کربن بيومس
)(AGB

FRic

0/001
0/001
0/001

0/69

model

64/11+153/91 FEve +129/85 Rao-9/44 S-18/90 D

FRic

0/001

کربن آلي خاک
)(SOC

Rao

0/002

S

0/001

D

0/001
0/002

0/81

model

157/33-46/12 CHull-40/11 FDiv-28/31 FEve-

CHull

0/002

12/10 S

FDiv

0/002

FEve

0/001

S

ترسيب

کربن
خاک

)(SCS

0/003
0/001
0/001

0/74

model

166/12-47/19 FRic+ 55/37 E- 8/41 S- 20/11 Rao

FRic

کل

کربن

اکوسيستم

E
0/001

Rao

0/001

57

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-11-26

0/000

S

)(TEC

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره دهم ،شماره بيستم ،بهار و تابستان 1401

نتايج (جدول  )4بيانگر اين مطلب است که در کربن لشبرگ شاخصهاي غناي گونهاي ،شاخصهاي
يکنواختي کارکرد ،شاخص تنوع واگرايي کارکرد و در ترسيب کربن خاک شاخص چندوجهي محدب و
شاخص غناي کارکرد تاثيرگذار بود.
نتايج جدول(  5و  )6نشان داد که در بين متغيرهاي پاسخ  ،کربن بيومس و کربن آلي خاک نسبت به
تيمار بيولوژيکي قرق و مديريت چرا پاسخ دادند .بدين ترتيب که شاخص چندوجهي محدب ،غناي
کارکرد و واگرايي کارکرد در بين شاخصهاي تنوع کارکرد اثرات بيشتري داشتند.
جدول-4آناليز رگرسيون چندمتغيره بين شاخصهاي تنوع کارکردي و گونهاي به ذخاير کربن در تيمار
بيولوژيکی بذرپاشی
Sig

R2

متغيرهاي پيشگو

شکل مدل

متغير پاسخ

0/001

0/62

model

10/77-39/21 FRic+3/65 FEve+ 55/16FDiv

کربن بيومس

FRic

0/001

)(AGB

FEve
0/001
0/003

0/79

model

14/79 +52/81 S+44/11 FEve-211/22 +FDiv

S

0/001

کربن لشبرگ
)(AL

FEve
0/003
0/001
0/001

FDiv
0/77

model

210/22-48/50 CHull-14/23 FRic-39/62 D

CHull

ترسيب کربن خاک
)(SCS

FRic
0/002

D
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جدول -5آناليز رگرسيون چندمتغيره بين شاخصهاي تنوع کارکردي و گونهاي به ذخاير کربن در تيمار
بيولوژيکی قرق
R2

Sig
0/001

0/71

متغيرهاي پيشگو
model

شکل مدل

متغير پاسخ

36/60-19/73 FRic+309/22 FDiv+32/66S

کربن بيومس

FRic

0/001

)(AGB

FDiv

0/001

S

0/001
0/003

0/66

CHull

0/001

)(SOC

S

0/003
0/003

model

14/79 +52/81 CHull+44/11 S-55/69 E

کربن آلي خاک

E
0/65

model

265/10-22/41 FRic-10/11 E-25/11 D

ترسيب کربن خاک

FRic

0/001

)(SCS

E
0/001

D

جدول -6آناليز رگرسيون چندمتغيره بين شاخصهاي تنوع کارکردي و گونهاي به ذخاير کربن در تيمار
بيولوژيکی مديريت چرا
Sig
0/001

R2
0/63

متغيرهاي پيشگو
model

0/001
0/001

E
0/79

model

79/32 +46/33 FDiv+44/11 FEve-12/33 S

FDiv

)(AGB

کربن آلي خاک
)(SOC

FEve
S
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0/003

61/38 E

CHull
D

0/001

121/55-32/11 FRic+309/22 CHull+65/24D+

کربن بيومس

FRic

0/001

0/003

شکل مدل

متغير پاسخ
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در (شکل  )2نمودارهاي رگرسيون خطي ساده بين ذخيره کربن و شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي و
کارکردي در تيمارهاي مختلف بيولوژِيکي آورده شده است.

شکل- 2رگرسيون خطی ساده بين ذخيره کربن و شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي و کارکردي در تيمارهاي
مختلف بيولوژِيکی

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-11-26

60

[ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-11-26 ]

حامد فرضی و همکاران

)2( ادامه شکل
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بحث و نتيجهگيري
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نتايج مطالعات ما نشان داد که شاخصهاي تنوع گونهاي شامل غنا و يکنواختي گونهاي با ميزان کربن
ذخيرهشده در کل اکوسيستم ،خاک ،لشبرگ و بيوماس ارتباط معنيداري داشتند .نتايج نشان داد که
بين يکنواختي و ميزان کربن ذخيرهشده در بيوماس رابطه منفي و معنيداري وجود دارد؛ به گونهاي که
با افزايش يکنواختي ،ميزان کربن ذخيرهشده توسط بيوماس کاهش يافته است .به اين دليل که در
تيمارهاي مطالعاتي که ميزان بيوماس در نتيجه کربن ذخيرهشده توسط بيوماس کاهش و يکنواختي
افزايش يافته است ،چراي دام صورت ميگيرد .همچنين در اين سايتها شواهدي مبتني بر آتشسوزي
نيز وجود دارد ( .)Cont and Diaz, 2013, Asanok et al., 2021در سايتهايي که ميزان کربن کم
است ،با افزايش دوره رويشي ميزان کربن آن کاهش پيدا ميکند؛ چون در اين سايتها در اثر اقدامات
آبخيزداري گياه براي زنده ماندن مجبور است سطح برگ خود را افزايش دهد تا با افزايش ميزان
فتوسنتز مواد غذايي مورد نياز خود را تامين کند ،اما از طرف ديگر ميزان کمتري انرژي براي توليد
سالنه خود مصرف نمايد ) .)Chanteloup and Bonis , 2013در تيمارهاي قرق غناي گونهاي به
بيشترين حد ميرسد و در تيمار مديريت چرا غناي گونهاي کاهش مييابد .کاهش تنوع گونهاي ممکن
است در اثر چراي دام ناشي از ناتواني گياهان براي رشد مجدد و ظهور يکسري گونههاي گياهي غير
خوشخوراک و به تعداد کم باشد (  .)Tahmasebi et al., 2017محققان در مطالعات خود به اين
نتيجه رسيدند که ميزان کربن ذخيرهشده توسط بيوماس تحت مديريت قرق بيشتر از مناطق تحت
چراي دام است ( .)Derner and Schuman, 2007منصوري و همکاران ( )1392در مطالعات خود
بيان کردند که چراي دام باعث کاهش يکنواختي گونهاي ميشود .درواقع آتشسوزي بهعنوان يک
عامل مخرب با ازبين بردن گياهان بوتهاي ،درنتيجه باعث کاهش تنوع گونهاي و ناهمگني در ترکيب
گياهي ميشود .نتايج نشان ميدهد که بين اجزاي تنوع گونهاي و ميزان کربن ذخيرهشده توسط
لشبرگ رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد؛ علت اين امر در واقع اين است که سايتهاي تحت
مديريت ،چراي آزاد دارند .بهطورکلي محققان بيان داشتند که گياهان کوچک براي مراحل زندگي خود
به نور کمتري نياز دارند؛ درحاليکه گونههاي مرتفع نور بيشتري نياز دارند که اين امر خود باعث
افزايش فتوسنتز و توليد بيشتر گياهان ميشود .در بررسي تفاوت تنوع گونهاي و تنوع کارکرد در
تيمارهاي مورد مطالعه ،مشخص شد که تنوع گونهاي (شاخصهاي غنا و سيسمپسون و يکنواختي) در
مناطقي که از نظر ارتفاعي در پاييندست بودند و اقدامات بيولوژيکي که رطوبت در بعضي مواقع کم
بود ،کاهش پيدا کرد (طهمورث و همکاران .)1395 ،اين که تنوع کارکرد در مناطق با رطوبت کمتر
افزايش داشته است ،ميتواند به اين دليل باشد که در اين مناطق آشفتگي ،مانند چراي دام و آتش-
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سوزي ناهمگني را در توزيع منابع بيشتر ميکند و همزيستي گونههايي با اين استراتژي استفاده از
منابع متفاوت را بال ميبرد .اين مطالعه همبستگي ضعيفي بين شاخصهاي تنوع گونهاي و تنوع
کارکرد را نشان داد .اين بدين علت است که مکانيسمي که همزيستي خيلي از گونهها را باعث ميشود،
لزوماً عملکرد بين گونهها را دربرنميگيرد ( .)Rawat et al., 2019; Li et al., 2021گونههاي
چندساله داراي سطح برگ بيشتري هستند؛ لذا سطح جذب نور در آنها افزايش پيدا ميکند؛ درنتيجه
ميزان فتوسنتز نيز افزايش پيدا ميکند .با افزايش ميزان فتوسنتز ميزان توليد بيوماس ميزان لشبرگ
ورودي و کربن وردي به اکوسيستم افزايش پيدا ميکند .محققان بيان داشتند که گياهان کوچک
(اوايل مراحل توالي) براي طي مراحل زندگي خود به نور کمتري نياز دارند؛ درحاليکه گونههاي مرتفع
(مراحل انتهايي توالي) نور بيشتري نيازدارند که اين امر باعث افزايش فتوسنتز و توليد بيشتر گياهان
ميشود ( .)Dubuis et al., 2013نتايج نشان داد که بالترين ميزان شاخص تنوع کارکرد مربوط به
شاخص  FDivاست که بيانگر تغييرپذيري کم اين صفت است و گياهاني با اين ويژگي تحمل کمتري
در برابر خطرات فيزيکي ،مانند چراي حيوانات و باد دارند .همچنين اين شاخص  FDivبا کربن ذخيره
خاک ارتباط معنيداري داشت .اين نتيجه نشان ميدهد ،گونههاي گياهي داراي اختالفات آشيانهاي
زيادي بر روي منابع غذايي هستند و درنتيجه رقابت کمتري شکل ميگيرد .برخي از محققان
( )Rossier, 2011نيز به چنين نتايج مشابهي دست يافتهاند .استفاده از گونههايي با شاخص سطح
ويژه برگ بال ( )Festuca arundinacea ،Dactylis glomerataکربن محتوي بال ( Alhagi
 )maurorumو وزن خشک برگ بال ( )Bromus tomentolusدر احياي مرتع براي افزايش کربن
ذخيرهاي توصيه ميشود .در ارتفاعات کاهش دما بهصورت مستقيم سبب کاهش فعاليت ميکرو
ارگانيسمها ميشود .اين امر باعث يک روند کاهشي در سرعت تجزيه ماده آلي و تجزيه سلولزي
لشبرگ در ارتفاعات بال و دماهاي سرد ميشود .اکثر گونههاي منطقه در اين تحقيق مسير فتوسنتز
سهکربنه ( )C3دارند؛ لذا اين نوع گونهها بهدليل ماهيت ذاتي خود در وضعيت سرد اقليمي توليد
زيادي دارند و با کاهش دماي محيط وضعيت براي توليد بال و افزايش ميزان ورودي کربن به خاک
مساعد ميشود .گياهاني با طول عمر برگ بال و برگهاي با عناصر غذايي فقير بهصورت عمومي سرعت
رشد کمي دارند .چوبيشدن نشانگر اين است که جامعه با گونههاي محافظهکار غالب شده است که
کاهش قابليت توليد را در پي دارد.
در بين شاخصهاي چندصفتي ،شاخص  FEveفقط در کربن بيومس رابطه معنيداري داشت؛ زيرا
اين شاخص از نظر اکولوژيکي پيچيده است و در نتيجه ،اثرگذاري اين شاخص ذخاير کربن مشکل است
( .)Rossier, 2011همچنين مقدار شاخص زماني که فراواني نسبي گونهها با يکنواختي کمتري توزيع
شده باشند و زماني که فاصله بين گونهها نامنظم است ،کاهش مييابد که نتيجه اين تحقيق نيز مؤيد
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آن است که يکنواختي کارکرد در منطقه مورد مطالعه کم است( .)Cavanaugh et al., 2012مطابق
نتايج در هر يک از مناطق احيايي حداقل در ذخيره کربن مکانيسمهاي مختلفي برقرار بود و عوامل
تبيينکننده کربن در هر سايت تا حدودي متفاوت بود و رفتارهاي مختلف نشان داد .در منطقه قبل از
اجراي اقدامات احيايي اشکال زيستي فانروفيتها و کامفيتها ابتدا کاهش و چند سال بعد افزايش پيدا
کردند .اين تغيير به دليل قرارداشتن جوانههاي رويشي اکثر بوتهها در انتها يا امتداد ساقهها است؛
بنابراين عوامل اقليمي يا آتشسوزي ميتواند سبب تضعيف بوتهايها و فانروفيتها شود .بوتهها و
درختچههايي که توانايي ايجاد پاجوش و ريشه جوش را ندارند ،مانند درمنه به راحتي توسط عوامل
طبيعي تخريب ميشوند و از بين ميروند .بعد از تخريب به سرعت از طريق رشد رويشي (ريزوم) توليد
مثل ميکنند تا بتوانند عرصه را اشغال کنند و به حالت اوليه برگردند؛ لذا شاخصهاي تنوع کارکرد
مبتني بر چند ويژگي مانند شاخص رائو که در حقيقت تفاوت ويژگيهاي کارکردي است ،ارتباط معنا-
داري با ترسيب کربن خاک دارند  ،اما به دليل بينظمي در پوشش گياهي ارتباط ضعيفي با ذخاير
کربن پوشش گياهي دارد ( .)Tahmasebi et al., 2017به دليل فراواني هميکريپتوفيتها و
تروفيتها بيانگر اين ميتواند باشد که اين گياهان در طي زمان کاهش يافتند و اين ممکن است به
دليل فرآيند رقابت در عرصه باشد که البته عوامل ديگري چون مديريت مرتع ،شرايط اقليمي نيز باشد،
لذا شاخصهايي همچون شاخص چندوجهي محدب که با فضاي ويژگي گياهان سروکار دارد ،ارتباط
چنداني با ذخاير کربن ندارد ( .)Rawat et al., 2019در مناطق احيايي که داراي رطوبت بال و
حاصلخيزي نسبت به منطقه شاهد است ،افزايش تنوع ممکن است منجر به افزايش رقابت بين گياهان
گردد و در اين شرايط ممکن است حداکثر کارکرد اکوسيستم در حداکثر تنوع اتفاق نيفتد .همچنين
در منطقه مورد مطالعه ،به نظر ميرسد با افزايش غناي گونهاي ،موجبات افزايش مکانيسم تسهيل
گياهان فراهم شده باشد .براي مثال ،گونههاي تثبيتکننده نيتروژن (براي مثال )Astragalus verus
در منطقه قرق موجب بهبود حاصلخيزي خاک شده است و وضعيت را براي حضور ساير گونهها در
محيط فراهم ميکنند .از طرفي ديگر ،ارتباط معنيداري بين يکنواختي و توليد زيتوده وجود نداشت.
اين نتيجه بيانگر اهميت بيشتر حضور و غياب گونهها در ترکيب گياهي نسبت به فراواني نسبي آنها
است .به عبارت ديگر ،با افزايش سهم نسبي (فراواني نسبي) گياهان در ترکيب گياهي ،ميزان توليد
زيتوده اکوسيستم تغيير معنيداري نشان نداد .با توجه به اينکه ميزان توليد زيتوده گياهي و
همچنين پتانسيل توليد زيتوده در گياهان مختلف يکسان نيست ،افزايش يکنواختي گونهاي ،ميتواند
به دليل کاهش فراواني نسبي گونههاي غالب که تاثير بيشتري در توليد زيتوده اکوسيستم دارند،
موجب کاهش توليد زيتوده شود .وجود ارتباط منفي و عدم وجود ارتباط بين يکنواختي و کارکرد
اکوسيستم در مطالعات گذشته ،تأييدي بر اين توجيه نتايج حاصل از مطالعه حاضر است .با توجه به
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نتايج فوق پيشنهاد ميگردد در مطالعات آتي با تعيين مهمترين مولفه تنوع ،مقدمات معرفي آن به
عنوان شاخصي براي سنجش قابليت ذخيره کربن فراهم شود .شاخص انتخابي ميتواند در طرحهاي
پايش تنوع زيستي مورد استفاده قرار گيرد .همچنين نتايج اين تحقيق ميتواند در ارزشگذاري
اقتصادي غير مستقيم تنوع از طريق ارزشگذاري کربن کاربرد داشته باشد.
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