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برآورد ذخیرۀ کربن ساالنۀ گونۀ Astragalus microcephalus

در سایتهای اکولوژیکی مراتع کوهستانی نازلوچای ،آذربایجانغربی
 جواد معتمدی*؛ دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترويج کشاورزي ،تهران.
 دلشاد بهرامی نیا؛ دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداري ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ايران.
 مرتضی مفیدی چالن؛ استاديار گروه مرتع و آبخیزداري ،دانشکدۀ کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ايران.
 اسماعیل شیدای کرکج؛ استاديار گروه مرتع و آبخیزداري ،دانشکدۀ کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ايران.

چکیده
اندازهگیری رویش سال جاری ،از ملزومات اساسی برای محاسبۀ پتانسیل ذخیرۀ کربن ساالنه است .از طرفی گیاهان بوتهای و مخصوص ًا
گون ،از گونههای شاااخو و لا م مراتن نی ه اساات ی بهشاا ار میرود .از اینرو ،پژوهش حاضاار در خردادماه  ،1395با هدف برآورد
ذخیرۀ کربن رشد سال جاری گون بوتهای  Astragalus microcephalusو ارتباط آن با فاصله از کانون بحران (محل اطراق شبانۀ دام)،
در مراتن کوهستانی ناز وچای ،انجام شد .برای این منظور ،مراتن چیر در ش ال نوشین شهر با مساحت  1332هکتار که از نظر پوشش
گیاهی ،خاک و توپوگرافی ،معرف سطح و سیعی از گونزارهای منطقه ا ست ،انتخاب و در شش سایت اکو وژیکی ،از پو شش گیاهی
آماربرداری شد .با توجه اینکه تقریباً ت ام رشد سال جاری گونۀ  ،A.microcephalusبه اندام خ شبی تبدیل می شود؛ در داخل هر یک
از سایتها ،ر شد سال جاری تعداد  30پایۀ گیاهی  ،A.microcephalusبهمنظور تعیین ضریم تبدیل کربن آ ی و برآورد مقدار کربن
ذخیره شااده ،قطن گردید .بعد از محاساابۀ ضااریم تبدیل کربن آ ی برای بیوماس پایههای گیاهی در هر سااایت ،با ضاارب آن در وزن
خشک رشد سال جاری ،مقدار کربن آ ی ذخیره شده در اندام هوایی ،مشخو شد .با محاسبۀ میانگین کربن موجود در پایهها و تراکم
گونۀ  ،A.microcephalusمیزان کربن ذخیرهای در واحد سااطح رویشااگاه ،محاساابه شااد .بهطورکلی ،با حاظ کردن  68/78گرم کربن
موجود در هر پایه ،میانگین ذخیرۀ کربن در سطح روی شگاه مورد پژوهش 221/55 ،کیلوگرم در هکتار در سال ،برآورد شد .بر مبنای
نتایج ،قابلیت ذخیرۀ کربن سایتهای اکو وژیکی ،بر حسم فاصله از کانون بحران و بهتبن آن در وضعیتهای مختلف مرتن و مکانهایی
با تنوع گونهای متفاوت ،یکسااان ن یباشااد .ه چنین ذخیرۀ کربن رویشااگاه ،بر حساام طبقات ارتفاعی و جهات مختلف جغرافیایی،
متفاوت ا ست .بنابراین با شناخت قابلیت ذخیرۀ کربن گونههای لا م و خ شبی هر روی شگاه نظیر گونۀ  A.microcephalusو ه چنین
مناطق با قوه و مسااتعد جذب کربن به حاظ فاصااله از کانون بحران ،وضااعیت مرتن ،تنوع گونهای و خصااوصاایات توپوگرافی ،میتوان
اصالح اراضی مرتعی را از منظر شاخو ترسیم کربن ،دنبال ن ود.

کلید واژگان :اکوسیستمهای مرتعی ،ذخیرۀ کربن ،کارکرد تنظی ی اکوسیستمها.Astragalus microcephalus ،
* نویسنده مسئول :ش اره ت اس+989143477875 :

Email: motamedi@rifr-ac.ir

614

 .1مقدمه
یکی از نقشهااای مهم اکوسااایساااتمهااای طبیعی،
ذخیره سازی انرژی به صورت کربن از طریق تر سیم کربن
است .افزایش ترسیم کربن ،معادل افزایش بیوماس گیاهی،
افزایش تو ید ،بهبود حاصااالخیزی خاک ،افزایش ظرفیت
نگهداری آب در خاک و جلوگیری از فرسااایش آبی و بادی
اساات [ .]50به ه ین ساابم ،ترساایم کربن عالوه بر دارا
بودن ارزش های حفاظتی و پایهای ،بهد یل افزایش تو ید
بیوماس ،از نظر اقتصاااادی دارای ارزش اسااات و میتواند
بهعنوان منفعت و سود اضافی حاصل از فعا یتها و ع لیات
احیاء اراضااای تخریم شاااده ،مطرح گردد [.]18 ،16 ،2
بنابراین با توجه به اه یت تر سیم کربن و عر صۀ اک سیژن
در سطح جهانی ،ضرورت دارد مقدار تنظیم گازهای کربن
و اکسااایژن در مراتن م ناطق مختلف آب و هوایی ،مورد
ارزیابی قرار گیرد و ارزش اقتصاااادی هر یک از مکانها ،از
نقطه نظر گازهای گلخانهای مشااخو گردد تا بتوان جهت
مدیریت اصو ی مراتن در راستای پی ان کیوتو ،گام برداشت.
در جریان فتوساانتز توسااد اندامهای ساابز ،پوشااش
گیاهی انرژی خورشااایدی را جذب کرده و ترکیبات لیر
آ ی از قبیل آب و دی اکسااید کربن را تبدیل به ترکیبات
آ ی میکنند [ .]23در این ارتباط ،گونه های گیاهی برای
تو ید  162گرم مادۀ خشااک و  193گرم اکساایژن؛ 264
گرم دی اکسااا ید کربن و  108گرم ،آب جذب میکنند
[ .]52بنابراین با یک تنا سم ساده و با اندازهگیری میزان
رویش سااااالنۀ بیوماس گیاهی (هوایی و زمینی) و تعیین
وزن خ شک ،اک سیژن آزاد شده و مقدار دی اک سید کربن
جذب شده ،قابل محاسبه است.
در منابن مختلفی به اندازهگیری رویش ساااال جاری
برای محاسبۀ ذخیرۀ کربن ساالنه و بهتبن آن ارزشگذاری
ساااالنۀ ذخیرۀ کربن در یک اکوساایسااتم [،48 ،43 ،40
 ]52اشاااره شااده اساات .در این منابن ،از رابطۀ فتوساانتز،
بهمنظور تخ ین ذخیرۀ کربن استفاده شده است .بهعبارت
دیگر ،برای ارزش گذاری مقدار اکسااایژن تو ید شاااده و
ذخیرۀ کربن در یک اکوسااسااتم ،باید رشااد سااال جاری
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گو نه ها را در نظر گر فت و نه این که م قدار کربن کل
بیوماس گیاهی را مد نظر قرار داد .اندازهگیری مقدار کربن
کل بیوماس گیاهی ،خاک و الشبرگ که در مطا عات رایج
ارزیابی ترسااایم کربن ،مطرح اسااات؛ حاصااال کارکرد
اکوسیستم در طی سا یان مت ادی بوده و بهعنوان کارکرد
ساااالنه ،قل داد ن یشااود [ .]44 ،14بنابراین اگر هدف از
مطا عه ،ارزیابی توان سااااالنۀ ذخیرۀ کربن در پایه های
گیاهی باشاااد ،نیاز به آمار دراز مدت از ارزیابی سااااالنۀ
ذخیرۀ کربن گونه های گیاهی می باشاااد .بهعبارت دیگر،
باید حداقل برای  10ساااال ،از اندازهگیری ذخیرۀ کربن،
داده در دسترس باشد که قاعدتاً ،دادههای مذکور ،در هیچ
مؤ س سۀ آموز شی ،پژوه شی و اجرایی در سطح ک شور ،در
دسااترس نیساات .بهد یل نبود آمار و دادههای اندازهگیری
شااده مقدار ذخیرۀ کربن در طول سااا یان گذشااتۀ ع ر
گو نه های گ یاهی ،مع والً دو رویکرد برای اطالع از م قدار
ذخیرۀ کربن ساااالنه ،توصاایه میشااود .رویکرد اول ،اینکه
تو ید سال جاری ( سال برر سی) را بهعنوان میانگین ت ام
ساالها محساوب کرد و با ضارب آن در سان گیاه ،مقدار
تو ید در طول ع ر گ یاه را بهدسااات آورد .ا ب ته گ ان
میرود میزان خد و اشااات باه این روش تا حدودی ز یاد
باشااد .زیرا با توجه به رشااد ساایگ وییدی گیاهان ،تو ید
ساااالنۀ آن در ت امی ساانها ،برابر هم نیساات و گیاه در
ساااال های او یۀ رشاااد ،تو ید ک تری دارد و به تدریج با
گذشااات زمان و بلو گیاه ،تو ید سااااالنه آن نیز افزایش
می یابد و در یک م حدودۀ سااانی ،تغییرات تو ید تقریباً
ثابت میماند .از طرفی ،مطا عۀ دقیق و قابل اسااتنادی در
خصااوص محاساابۀ دقیق ساان گونههای چوبی و بهویژه
گونهای بوتهای و درختچهای ،در کشااور وجود ندارد .ذا
برای نزدیک شااادن به یک برآورد صاااحیحتر و با خطای
ک تر ،رویکرد دوم مطرح اساااات .در این رویکرد ،تو ید
سالهای قبلی با ضرایبی از تو ید ام سال با توجه به ر شد
ساایگ وییدی ،در نظر گرفته میشااود .با میانگینگیری از
مج وع کل ع کلرد گیاه در طول ع ر آن ،تو ید متوسااد
ساالنه ،محاسبه خواهد شد .این رویکرد نیز عاری از اشتباه
نیسااات و ی نسااابت به رویکرد اول ،برآورد مناسااامتری
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بهدساات میدهد [ .]43در نهایت با اع ال ضااریم تبدیل
کربن برای بیو ماس برآوردی ،کربن متوساااد ساااااال نۀ
بیوماس ،محاساابه خواهد شااد .برای مقایس اۀ توان ذخیرۀ
کربن ساااالنه ،باید کربنی را که در اندامها مربوط به طول
ع ر گیاه اساات ،تقساایم به ساان گیاه ن ود تا متوسااد
ترسیم ساالنۀ آن ،بهدست آید [.]52 ،43
تحقیقات مختلفی ،به بررسااای ارتباط ذخیرۀ کربن با
شاادت چرا ،تنوع گونهای و وضااعیت مرتن ،پرداختهاند .در
این ارتباط ،بیان میشاااود که تنوع گونهای بهشااادت بر
ع لکرد و خدمات اکوسیستم از ج له ذخیرۀ کربن خاک،
تأثیر می گذارد [ .]31تنوع گو نهای باال ،با عث افزایش
ورودی کربن ریزوسااافر به جام عۀ میکروبی و در نتی جه
افزایش ف عا یت میکروبی و افزایش ذخیرۀ کربن خاک
میشاااود .ه چنین با تخر یم مراتن که با تغییرات در
وضاااعیت مرتن ه راه خواهد بود ،میزان ذخیرۀ کربن نیز
کاهش مییابد .افزایش شاادت چرا نیز مقدار ذخیرۀ کربن
را بهطور چش گیری کاهش مییابد [.]51
بر ه ین اساااس ،پژوهش حاضاار با هدف برآورد ذخیرۀ
کربن رشاااد ساااال جاری گو نۀ  A.microcephalusدر
سااایتهای اکو وژیکی مراتن کوهسااتانی ناز وچای ارومیه،
انجام گردید .تا مقدار عددی حا صل ،بهعنوان یک شاخو
مبنایی در سااال مورد پژوهش ،برای تحقیقات آینده درنظر

گرفته شااود .ض ا ن اینکه ،ارتباط ذخیرۀ کربن سااایتهای
اکو وژیکی ،با فاصااالۀ آن ها از کانون بحران (م حل اطراق
شااابانۀ دام) و بهتبن آن در وضاااعیتهای مختلف مرتن و
مکانهایی با تنوع گونهای متفاوت ،مورد آزمون ،قرار گرفت.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
برای انجام پژوهش حاضر ،مراتن کوهستانی چیر ،واقن
در ش ال نوشین شهر (مسیر ارومیه به سل اس) ،بهعنوان
مراتن معرف ،در نظر گرفته شااد .مراتن مذکور در موقعیت
جغرافیایی ˝ 44˚ 55́ 15تا ˝ 44˚ 57́ 13طول شااارقی و
˝ 37˚ 46́ 13تا ˝ 37˚ 49́ 28عرض شااا ا ی ،در ارتفاع
 1400تا  2379متری از ساااطح در یا ،پراکنش دار ند
(شااکلهای  1ا ی  .)3متوسااد بارندگی و دمای ساااالنۀ
منطقه بهترتیم  393/9میلیمتر و  9/9درجۀ سااانتیگراد
اساات .اقلیم منطقه نیز بر مبنای اقلیم ن ای آمبرژه ،نی ه
خ شک سرد میبا شد .ن ود ظاهری پو شش گیاهی مراتن
منطقه ،بوتهزار ا ست که در مقیاس  ،1:25000دارای سه
تیپ گیاهی با لا بیت گونه های ،Pteropyrum aucheri
 A.microcephalusو  Rosa coniaمیباشد [.]35

شکل  .1موقعیت مراتع مورد بررسی بر روی سامانۀ گوگل ارث
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شکل  .3نمای نزدیک از پوشش گیاهی مراتع کوهستانی چیر

شکل  .2نمای دور از منطقه (خردادماه )1395

(خردادماه )1395

 .2.2روش بررسی
 .1.2.2مطالعات میدانی
در گام اول ،ب سته به و سعت پراکنش پو شش گیاهی و
و ضعیت توپوگرافی منطقه ،شش سایت اکو وژیکی (مکان
معرف) ،برای ن ونهبرداری از پوشش گیاهی در فصل رویش
(خرداد ماه  )1395درنظر گرف ته شاااد .م کان های مذکور
دارای خ صو صیات فیزیکی متفاوت بودند (جدول .)1ض ن
اینکه با فواصااال مختلف ،نسااابت به کانون بحران (محل
اطراق شبانه دام) قرار دارند و در نتیجه دارای طبقۀ وضعیت

مرتن و تنوع گونهای ،متفاوت می باشاااند (جدول.]35[ )2
محل اطراق شبانه دامها ،در رو ستای چیر میبا شد که در
باالدساات حوزه ،قرار دارد .با اسااتناد به بررساایهای انجام
شاااده [ ،]36مراتن منطقه و بهویژه مراتن مورد پژوهش ،از
نظر م نابن آب (ک یت ،کیف یت و فاصااا له از م نابن آب)،
محدودیتی برای چرای دام ندارند .آبشااخور تعبیه شااده در
خروجی حوزۀ آبخیز (شااا کل ،)1نیز م حل ج نآوری آب
چشاا ههایی اساات که در سااطح حوزه پراکنش دارند که
توسد و ههای پالیاتیلنی ،باه این محل هدایت میشوناد.

جدول  .1خصوصیات فیزیکی و ساختاری سایتهای اکولوژیکی []35
مکان/
سایت
اکو وژیکی

تیپ گیاهی

تعداد
گونۀ
گیاهی

جهت
لا م

شیم
لا م
(درصد)

طبقه ارتفاعی
(متر)

درصد
پوشش
تاجی
کل

درصد
الشبرگ

اول

Astragalus microcephaalusPteropyrum aucheri- Rosa conia

34

لربی

30-10

>1600

32/8

11/4

26

دوم

Astragalus microcephaalusPteropyrum aucheri

26

لربی

40-20

1600-1800

36/72

16

28/97

18/3

سوم

Pteropyrum aucheri- Astragalus
microcephaalus

29

لربی

40-20

<1800

32/8

11/4

26

29/8

چهار

Pteropyrum aucheri- Astragalus
microcephaalus

25

شرقی

50-30

<1800

30/2

11

27/8

31

پنجم

Astragalus microcephaalusPteropyrum aucheri

34

شرقی

40-20

1600-1800

36/72

16

28/97

18/3

ششم

 Astragalus microcephaalsPteropyrum aucheri- Rosa conia

28

شرقی

30-10

>1600

43/85

11/8

26/85

18/6

درصد
خاک
خت

درصد
سنگ و
سنگریزه
29/8
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جدول  .2خصوصیات عملکردی سایتهای اکولوژیکی []35
مکان /سایت
اکو وژیکی

فاصله از محل
اطراق شبانه دام

ج ن امتیاز
وضعیت

طبقه وضعیت
مرتن

ج ن ن رات
گرایش

گرایش مرتن

تنوع گونهای
(بر مبنای شاخوهای پارامتری)

اول

زیاد

23

ضعیف

-4

منفی

تنوع بیشتر

دوم

متوسد

20

ضعیف

-10

منفی

تنوع بیشتر

سوم

کم

16

خیلیضعیف

-12

منفی

تنوع کم

چهار

کم

19

خیلیضعیف

-6

منفی

تنوع کم

پنجم

متوسد

23

ضعیف

-10

منفی

تنوع کم

ششم

زیاد

29

ضعیف

-4

منفی

تنوع بیشتر

*

* مدل وگنرمال که ن شاندهندۀ جوامن با ثبات ا ست ،برای سایت های اول ،دوم و ش شم با فوا صل زیاد از کانون آ شفتگی (محل اطراق شبانۀ دام) ،قابل برازش
است .برای مکان های سوم ،چهارم و پنجم ،مدل های توزین فراونی ،قابل برازش نبود.

آب شخور موجود که در واقن یک منبن آب میبا شد ،بی شتر
برای م صارف ک شاورزی و شرب گاوهای بومی چرا کننده
در پایین د ست منطقه ،مورد ا ستفاده قرار میگیرد .ذا در
این پژوهش ،فاصاااله از محل آبشاااخور ،بهعنوان کانون
بحران ،در نظر گرفته نشد.
در گام بعدی ،در هر یک از ساااایتهای اکو وژیک ،با
توجه به نحوۀ پراکنش ،تراکم و درصاااد پوشاااش تاجی
گونههای گیاهی در مناطق نی ه اساات ی ،سااه ترانسااکت
خطی  100متری به موازات هم و ع ود بر جهت شااایم
اصااالی دامنه ،بهکار برده شاااد .بساااته به طول دامنه در
مناطق کوهسااتانی ،فواصاال آنها از ه دیگر 50 ،ا ی 75
متر در نظر گرفته شد .در روی هر یک از ترانسکتها10 ،
پالت دو متر مربعی (با در نظر گرفتن متوساااد پوشاااش

که ت فاوت در اب عاد پا یه ها و بهع بارت دیگر ویژگی های
گیاهی گونۀ  ،A.microcephalusدر سایتهای اکو وژیکی
بی شتر م شهود بود .در مرحلۀ بعد ،بهمنظور اطالع از تراکم
گو نۀ  A.microcephalusدر هر یک از م کان ها ،سااااه
ترانساااکت نواری  100متر مربعی ( 5×20متر) ،در طول
دامنه مستقر شد و تعداد پایههای گیاهی در داخل آنها در
خردادماه  ،1395ش ا ارش و با اسااتناد به نتایج ش ا ارش
پایهها در سااطحی معادل  0/3هکتار ،تراکم پایه در هکتار
محاساابه گردید .با توزین رشااد سااال جاری در عرصااه و
یادا شت آن ،اقدام به بردا شت ن ونههای  100گرمی تر ،از
هر پایۀ  A.microcephalusشاااد تا بر اسااااس ضاااریم
رطوبتی ،میزان بیوماس خ شک محا سبه گردد .در نهایت،
ن و نه ها ج هت برآورد ضااار یم ت بد یل کربن آن ها ،به

تاااجی بزرگترین گوناۀ گیاااهی در منطقااه کااه گونااۀ
P.aucheriمیبا شد) ،با فا صلۀ  10متر از ه دیگر ،م ستقر
شد .س س از پوشش گیاهی در داخل پالتها ،آماربرداری
شد [ ]37 ،5و ر شد سال جاری هر یک از پایههای گونۀ
 A.microcephalusکه در داخل پالتها واقن شده بودند،
قطن شاااد .در صاااورتی که تعداد پایههای واقن در داخل
پالتها ،به  30عدد نرساااید ،با کاربرد پالتهای بیشاااتر،
رشد سال جاری 30 ،پایۀ  ،A.microcephalusاندازهگیری
شاااد .پا یه های واقن در هر یک از پالت ها ،دارای اب عاد
مختلف بودند و از نظر سنی نیز با ه دیگر ،تفاوت داشتند

آزمایشااگاه منتقل شااد .نظر به اینکه دام لا م چرا کننده
در مراتن منطقه ،گوساافند نژاد ماکویی اساات و بررساای
رفتار چرایی آن نیز بیانگر آن هست که در اوایل فصل چرا
که در ترکیم گیاهی مرتن ،گونه های یکساااا ه (گراس و
فورب) ،سهم قابل توجهی از پوشش زیرآشکوب را تشکیل
میدهنااد؛ گونااههااای خشااابی و خاااردار نظیر گون اۀ
 ،A.microcephalusک تر مورد چرا قرار میگیر ند [.]36
ذا این اط ینان حاصاال شااد که تا موعد ن ونهبرداری از
پوشاااش گیاااهی یعنی خردادماااه ،پااایااههااای گون اۀ
 A.microcephalusمورد چرا قرار نگرفته بودند.
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 .2.2.2مطالعات آزمایشگاهی
پس از خشک کردن ن ونههای  100گرمی در آون 70
درجۀ سااانتیگراد و بهمدت  24ساااعت ،ضااریم رطوبت
موجود در ن ونهها محاساابه شااد .با اع ال این ضااریم در
مقدار بیوماس تر ن ونهها (رشد سال جاری) که در عرصه
اندازهگیری شده بود ،مقدار وزن کل خشک آنها محاسبه
گردید .سااا س با برداشااات ن ونۀ  10گرمی از ن ونههای
خ شک شده در آون ،مقدار کرین آنها تو سد احتراق در
کورۀ ا کتریکی بهدساات آمد .به این ترتیم که ن ونهای به
وزن دو گرم در داخل ظرف بوته چینی ریخته و در داخل
کوره در د مای  500در جۀ ساااانتیگراد و به مدت پنج
ساعت ،قرار داده شد تا کامالً سوخته و خاکستر خام (کل

مواد معدنی) باقی ب اند [ .]32در این روش ،کاهش وزن
حا صل از احتراق ،مقدار مادۀ آ ی را ن شان میدهد (رابطۀ
 )1که  56درصااد این مادۀ آ ی ،برابر کربن آ ی (رابطۀ )2
حاظ میشااود [ .]11در نهایت ،ضااریم تبدیل کربن ،از
تق سیم وزن کربن آ ی (گرم) بر وزن ن ونۀ خ شک گیاهی
مورد ا ستفاده در کوره که ه ان دو گرم بود ،حا صل شد
(رابطۀ  .)3پس از بهدساات آمدن ضااریم تبدیل کربن ،با
ضرب کردن آن در وزن خ شک کل ر شد سال جاری هر
پا یه ،م قدار کربن آ ی ذخیره شاااده در بیو ماس هوایی،
محاسبه گردید (رابطۀ  .)4با در نظر گرفتن میانگین کربن
موجود در پایه ها و تراکم گونۀ  ،A.microcephalusمیزان
کربن ذخیرهای در واحد سطح ،محاسبه شد (رابطۀ .)5

رابطۀ1

( × 100وزن ن ونه بعد از سوختن -وزن ن ونه قبل از سوختن) = مادۀ آ ی

رابطۀ2

مادۀ آ ی ×  =0/56کربن آ ی

رابطۀ3

وزن ن ونۀ خشک (بر حسم گرم) /وزن کربن آ ی (بر حسم گرم) = ضریم تبدیل کربن

رابطۀ4

ضریم تبدیل کربن × وزن خشک رشد سال جاری = کربن آ ی ذخیره شده در بیوماس هوایی هر پایه (گرم)

رابطۀ 5

تعداد پایه در هکتار× میانگین کربن موجود در پایهها (کیلوگرم) = مقدار کربن ذخیره شده در واحد سطح (کیلوگرم در هکتار)

 .3.2تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا نرمال بودن دادهها
از طریق آزمون کو وگراف -اسااا یرنوف و ه گن بودن
واریانسها از طریق آزمون ون بررساای شااد .برای مقایساۀ
مقدار ذخیرۀ کربن سایتهای اکو وژیکی در فواصل مختلف
از کاانون بحران و طبقاات ارتفااعی ،از تجزیاۀ وار یانس
یکطرفه استفاده شد .برای بررسی اثر وضعیت مرتن و تنوع
گونهای و ه چنین جهت جغرافیایی بر مقدار ذخیرۀ کربن
سااایتها نیز آزمون  t-testبهکار برده شااد .برای مقایسااۀ
میانگینها نیز از آزمون دانکن اسااتفاده شااد .محاساابات

آماری از طریق نرمافزار  SPSS18و  Excel 2013انجام شد.

 .3نتایج
 .1.3مقققققدار تققراکققد و تققولققیققد گققونققۀ
 A.microcephalusدر سایتهای اکولوژیکی
تققراکققد اتققعققداد هققایققه در هققکققتققار گققونققۀ
A.microcephalus

ن تایج تجز یۀ وار یانس یکطر فه م یانگین تراکم گو نۀ
 A.microcephalusدر سااایتهای اکو وژیکی ،نشااان داد
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در هر یک از ساااایتهای اکو وژیکی ،در شاااکل ( )4ارایه
شاااده اسااات .بیشاااترین تعداد ( ،)6367مربوط به مکان
چهارم و ک ترین تعداد ( )1933مرتبد با مکان شاااشااام
میباشد.

که ت عداد پا یه در هک تار گو نۀ  ،A.microcephalusدر
م کان های مختلف ،با ه دیگر ت فاوت معنیداری دار ند
(جدول.)3
میانگین تعداد پایه در هکتار گونۀ A.microcephalus

جدول .3تجزیۀ واریانس میانگین تراکم گونۀ  A.microcephalusدر سایتهای اکولوژیکی
منبن تغییرات

درجه آزادی

مج وع مربعات

میانگین مربعات

مقدار F

Sig

مکان

5

39451111/111

7890222/222

**3/182

0/047

خطا

12

29760000/000

2480000/000

-

-

کل

17

69211111/111

-

-

-

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

8000

a

7000
ab

6000

b

b

4000

b

3000

b

تعداد در هکتار

5000

2000
1000
0
مکان ششم

مکان پنجم

مکان چهارم

مکان سوم

مکان دوم

مکان اول

شکل  .4میانگین تعداد پایه در هکتار گونۀ  A.microcephalusدر هر یک از مکانها
حروف  b ،aو ...بیانگر اختالف معنیداری بین میانگینها ،در سطح احت ال  95درصد است.

تولید ارشد سال جاری گونۀ A.microcephalus

نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفۀ میانگین تو ید (رشاااد
ساااال جاری) گونۀ  A.microcephalusدر ساااایت های
ا کو وژ ی کی ،نشااااان داد کااه مقاادار تو یااد گونااۀ
 A.microcephalusدر مکاانهاای مختلف ،باا ه ادیگر
تفاوت معنی دارند (جدول .)4
م یانگین م قدار تو ید گو نۀ  A.microcephalusدر هر

یک از مکانها نیز در شکل ( )5ارایه شده است .بیشترین
مقدار رشد سال جاری ،مرتبد با مکان ششم ( 268/5گرم
به ازای هر پایه) و ک ترین مقدار مربوط به مکان چهارم
( 125/4گرم به ازای هر پایه) می باشاااد .مقادیر بیوماس
ارایه شاااده ،در شاااکل ( ،)5تنها مرتبد با هر پایۀ گیاهی
می باشااااد و م قادیر مذکور در ت عداد پا یه های گو نۀ
 A.microcephalusدر هکتار (شکل  ،)4ضرب نشده است.
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جدول  .4تجزیۀ واریانس میانگین مقدار تولید گونۀ  A.microcephalusدر سایتهای اکولوژیکی
منبن تغییرات

درجه آزادی

مج وع مربعات

میانگین مربعات

مقدار F

Sig

مکان

5

162721/113

32544/223

**9/786

0/000

خطا

54

179579/030

3325/538

-

-

کل

59

342300/143

-

-

-

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

350
a

300
a
b
c
c

200

c

150
100

گرم به ازای هر پایه

250

50
0
مکان ششم

مکان پنجم

مکان چهارم

مکان سوم

مکان دوم

مکان اول

شکل  .5میانگین مقدار رشد سال جاری گونۀ  A.microcephalusدر هر یک از مکانها
حروف  b ،aو ...بیانگر اختالف معنیداری بین میانگینها ،در سطح احت ال  95درصد است.

در مکان شااشاام ،مشااخصااات ظاهری (ابعاد) پایههای
گونۀ  A.microcephalusن سبت به دیگر سایتها ،بی شتر
اسااات .از اینرو ،میانگین مقدار بیوماس پایههای گیاهی،
نیز ن سبت به دیگر مکانها بی شتر ا ست .در مکان چهارم،
مشااااخصااااات ظااا هری پااایااههااای (ا بعاااد) گونااۀ
 ،A.microcephalusمقااادیر ک تری نساااباات بااه دیگر
مکان ها دارد و ی برعکس دیگر مکانها ،تعداد پایۀ آن در
هکتار بی شتر ا ست .به عبارتی ،پایههای گیاهی دارای ابعاد
کوچکتر و ی با تراکم بیشتر ،در مرتن پراکنش دارند.

 .2.3تغییرات مقققدار ذخیرۀ کربن در تیمققارهققای
مختلف
طبقۀ ارتفاعی
نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفه میانگین ذخیرۀ کربن
رشاااد ساااال جاری گونۀ  A.microcephalusدر طبقات
مختلف ارتفاااعی ،بااا ه اادیگر تفاااوت معنیدار دارنااد.
بهعبارتی ،اثر طبقات ارتفاعی ،بر مقدار ذخیرۀ کربن گونۀ
 ،A.microcephalusمعنیدار است (جدول .)5
میااانگین و اشاااتباااه از معیااار ذخیرۀ کربن گون اۀ
 A.microcephalusدر طبقات ارتفاعی ،در شکل ( )6ارایه
شاااده اسااات .بیشاااترین مقدار ،مربوط به ارتفاع باالتر از
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میباشد.

 1800متر ( 80/43گرم در پایه) و ک ترین مقدار ،متعلق
بااه ارتفاااع ک تر از  1600متر ( 51/93گرم در پااایااه)

جدول  .5تجزیۀ واریانس میانگین ذخیرۀ کربن رشد سال جاری گونۀ  A.microcephalusدر طبقات ارتفاعی
منبن تغییرات

درجه آزادی

مج وع مربعات

میانگین مربعات

مقدار F

Sig

طبقه ارتفاعی

2

8939/464

4469/732

**3/842

0/027

خطا

57

66306/537

1163/273

-

-

کل

59

75246/000

-

-

-

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد
100

a

90

b

80
c

60
50
40
30

گرم به ازای هر پایه

70

20
10
0
بیشتر از 1800

کمتر از 1600

1600-1800

شکل  .6مقایسۀ میانگین ذخیرۀ کربن رشد سال جاری گونۀ  A.microcephalusدر طبقات ارتفاعی
حروف  b ،aو ...بیانگر اختالف معنیداری بین میانگینها ،در سطح احت ال  95درصد است.

( )Sigمیانگین ذخیرۀ کربن ،ک تر از  0/05میباشاااد؛ ذا
بین م یانگین ذخیرۀ کربن در ج هات جغراف یایی ،ت فاوت
معنیدار در سطح احت ال  99درصد وجود دارد .بهعبارتی،
جهت دامنه ،اثر معنیداری بر مقدار ذخیرۀ کربن داشاااته
است.

جهت جغرافیایی
ن تایج آزمون تی مسااات قل مرتبد با تجز یۀ وار یانس
میانگین مقادیر ذخیرۀ کربن گونۀ  A.microcephalusدر
جهات جغرافیایی ،در جدول ( )6ارایه شده است .بر مبنای
نتایج ،به حاظ اینکه مقدار معیار تصااا یم برابری واریانس

جدول  .6نتایج آزمون  tمستقل مقدار ذخیرۀ کربن گونۀ  A.microcephalusدر جهات جغرافیایی
آزمون برابری میانگینها

فرضیات واریانس دو
گروه

)Sig (2-tailed

درجه
آزادی

t

0/003

58

-3/155

بافرض برابری واریانسها

0/003

39/331

-3/155

بافرض نابرابری
واریانسها

آزمون برابری
واریانسها
Sig

F

0/000

14/325

میانگین و اشتباه
از معیار ذخیرۀ
کربن درجهت
شرقی

میانگین و اشتباه
از معیار ذخیرۀ
کربن در جهت
لربی

55/22±18/55b

82/33±43/24a

متغیر

جهت
جغرافیایی
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حروف  b ،aبیانگر بیشترین و ک ترین مقدار میانگین

** اختالف معنیداری در سطح یک درصد

 = Sigمعیار تص یم برابری واریانس و ) =Sig (2-tailedمعیار تص یم برابری میانگینها

فاصله از کانون بحران
نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفه میانگین ذخیرۀ کربن
رشااد سااال جاری گونۀ  A.microcephalusدر فواصاال

مختلف از م حل اطراق شااابانه دام ها ،با ه دیگر تفاوت
معنیدار دارند .بهعبارتی ،اثر فاصاااله از کانون بحران ،بر
مقاادار ذخیرۀ کربن گونااۀ  ،A.microcephalusمعنیدار
است (جدول.)7

جدول  .7تجزیۀ واریانس میانگین ذخیرۀ کربن گونۀ  A.microcephalusدر فواصل مختلف از کانون بحران
منبن تغییرات

درجه آزادی

مج وع مربعات

میانگین مربعات

مقدار F

Sig

فاصله از کانون بحران

2

16926/737

8463/368

**8/272

0/001

خطا

57

58319/264

1023/145

-

-

کل

59

75246/000

-

-

-

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

میااانگین و اشاااتباااه از معیااار ذخیرۀ کربن گون اۀ
 A.microcephalusدر فوا صل مختلف از کانون بحران ،در
شااکل ( )7ارایه شااده اساات .بیشااترین مقدار ،مربوط به

فواصااال دورتر از کانون ( 68/28گرم در پایه) و ک ترین
مقدار ،متعلق به فاصااالۀ نزدیک به کانون بحران (46/12
گرم در پایه) میباشد.

a

100
b

80

40

گرم به ازای هر پایه

c

60

20
0

فاصله دور

فاصله متوسط

فاصله نزدیک

شکل  .7مقایسۀ میانگین ذخیرۀ کربن رشد سالجاری گونۀ  A.microcephalusدر فواصل مختلف از کانون بحران
حروف  b ،aو ...بیانگر اختالف معنیداری بین میانگینها در سطح احت ال  95درصد است.

طبقۀ وضعیت مرتع
ن تایج آزمون تی مسااات قل مرتبد با تجز یۀ وار یانس
م یانگین م قادیر ذخیرۀ کربن گو نۀ  A.microcephalusدر

ساااایتهای اکو وژیک با طبقۀ وضاااعیت مرتن متفاوت ،در
جدول ( )8ارایه شااده اساات .بر مبنای نتایج ،به حاظ اینکه
مقدار معیار تصااا یم برابری واریانس ( )Sigمیانگین ذخیرۀ
کربن ،ک تر از  0/05میبا شد؛ ذا بین میانگین ذخیرۀ کربن
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اثر معنیداری بر مقدار ذخیرۀ کربن داشته است.

در وضاااعیتهای مختلف مرتن ،تفاوت معنیدار در ساااطح
احت ال  99درصد وجود دارد .بهعبارتی ،طبقۀ وضعیت مرتن،

جدول  .8نتایج آزمون  tمستقل مقدار ذخیرۀ کربن گونۀ  A.microcephalusدر طبقات مختلف وضعیت مرتع
آزمون برابری میانگینها
فرضیات واریانس دو گروه

)Sig (2-tailed

درجه
آزادی

t

0/000

58

3/864

بافرض برابری واریانسها

0/000

56/772

4/922

بافرض نابرابری
واریانسها

آزمون برابری
واریانسها
Sig

حروف  b ،aبیانگر بیشترین و ک ترین مقدار میانگین

0/007

F

**7/923

میانگین و اشتباه از
معیار ذخیرۀ کربن
در طبقۀ وضعیت
خیلی ضعیف مرتن
46/12 ±15/70b

میانگین و اشتباه از
معیار ذخیرۀ کربن
در طبقۀ وضعیت
ضعیف مرتن
80/11 ± 37/60a

متغیر

طبقه
وضعیت
مرتن

** اختالف معنیداری در سطح یک درصد

 = Sigمعیار تص یم برابری واریانس و ) =Sig (2-tailedمعیار تص یم برابری میانگینها

ساااطح احت ال  99درصاااد وجود دارد .بهعبارتی ،تنوع
گو نهای رویشااا گاه ،اثر معنیداری بر م قدار ذخیرۀ کربن
داشته است .بیشترین مقدار ( 78/61گرم در پایه) ،مربوط
به مکانهای اول ،دوم و ش شم میبا شد که در آنها مدل
وگنرمال که نشااااندهندۀ جوامن با ثبات اسااات ،قابل
برازش اساااات و ک ترین مقاادار ( )58/94مربوط بااه
مکانهایی اسااات که مدلهای توزین فراوانی ،قابل برازش
ن یباشند (به جدول  2رجوع شود).

تنوع گونهای
ن تایج آزمون تی مسااات قل مرتبد با تجز یۀ وار یانس
میانگین مقادیر ذخیرۀ کربن گونۀ  A.microcephalusدر
ساااایتهای اکو وژیک با تنوع گونهای متفاوت ،در جدول
( )9ارایه شده ا ست .بر مبنای نتایج ،به حاظ اینکه مقدار
معیار تص یم برابری واریانس ( )Sigمیانگین ذخیرۀ کربن،
ک تر از  0/05میباشااد؛ ذا بین میانگین ذخیرۀ کربن در
م کان هایی با تنوع گو نهای مت فاوت ،ت فاوت معنیدار در

جدول  .9نتایج آزمون  tمستقل مقدار ذخیرۀ کربن گونۀ  A.microcephalusدر طبقات مختلف تنوع گونهای
آزمون برابری میانگینها
فرضیات واریانس دو گروه

)Sig (2-tailed

درجه
آزادی

t

0/032

58

2/202

بافرض برابری واریانسها

0/032

51/070

2/202

بافرض نابرابری
واریانسها

حروف  b ،aبیانگر بیشترین و ک ترین مقدار میانگین

آزمون برابری
واریانسها
Sig

F

0/088

3/013

میانگین و اشتباه از
معیار ذخیرۀ کربن
در مکانهایی با
تنوع گونهای ک تر

میانگین و اشتباه از
معیار ذخیرۀ کربن
در مکانهایی با
تنوع گونهای باالتر

58/94 ± 5/02b

78/61 ± 7/38a

متغیر

تنوع
گونهای
رویشگاه

** اختالف معنیداری در سطح یک درصد

 = Sigمعیار تص یم برابری واریانس و ) =Sig (2-tailedمعیار تص یم برابری میانگینها

 .3.3مقققدار ذ خ یرۀ کر بن در سققققایققتهققای
اکولوژیکی و تیپهای گیاهی

سایتهای اکولوژیکی
نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفۀ میانگین ذخیرۀ کربن
ر شد سال جاری گونۀ  A.microcephalusدر سایتهای
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اکو وژیکی ،با ه دیگر ت فاوت معنیدار دارند .به ع بارتی،
اثر مکان ،بر مقدار ذخیرۀ کربن گونۀ ،A.microcephalus
معنیدار است (جدول.)10
میااانگین و اشاااتباااه از معیااار ذخیرۀ کربن گون اۀ
 A.microcephalusدر مکانهای مختلف ،در شاااکل ()8

پایه های گونۀ  A.microcephalusدر کل منطقه68/77 ،
گرم به ازای هر پایه اساات .در این ارتباط ،میانگین ذخیرۀ
کربن هر پایۀ گونۀ  ،A.microcephalusدر تعداد پایۀ آن
در هکتار ،ضرب نشده است .از اینرو ،مالحظه میشود که
در مکان شاااشااام ،بهواساااطۀ بیشاااتر بودن ویژگیهای

ارایه شده ا ست .بی شترین مقدار ،مربوط به مکان ش شم
( 115/55گرم در پایه) و ک ترین مقدار ،مربوط به مکان
سوم ( 45/38گرم در پایه) میباشد .میانگین ذخیرۀ کربن

مورفو وژیکی گونۀ  ،A.microcephalusمقدار کربن ذخیره
شده نیز نسبت به دیگر مکانها بیشتر است.

جدول  .10تجزیۀ واریانس میانگین مقدار ذخیرۀ کربن گونۀ  A.microcephalusدر سایتهای اکولوژیکی
منبن تغییرات

درجه آزادی

مج وع مربعات

میانگین مربعات

مقدار F

Sig

مکان

5

36343/130

7268/626

**10/089

0/000

خطا

54

38902/871

720/424

-

-

کل

59

75246/000

-

-

-

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

a

140
120
b

bc
c

c

مکان چهارم

مکان سوم

c

80
60

گرم به ازای هر پایه

100

40
20
0

مکان ششم

مکان پنجم

مکان دوم

مکان اول

شکل  .8مقایسۀ میانگین ذخیرۀ کربن رشد سالجاری گونۀ  A.microcephalusدر مکانهای مختلف
حروف  b ،aو ...بیانگر اختالف معنیداری بین میانگینها در سطح احت ال  95درصد است.

تیپهای گیاهی
نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفه میانگین ذخیرۀ کربن
گو نۀ  A.microcephalusدر ت یپ های مختلف گ یاهی ،با

ه دیگر تفاوت معنیدار دارند (جدول )11و میتوان بیان
کرد که ترک یم گ یاهی مرتن ،اثر معنیداری بر م قدار
ذخیرۀ کربن رویشگاه دارد.
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میااانگین و اشاااتباااه از معیااار ذخیرۀ کربن گون اۀ
 A.microcephalusدر تیپهای گیاهی ،در شکل ( )9ارایه
شده ا ست .بی شترین مقدار ( 86/28گرم در پایه) ،مربوط
بااه تاایااپ گاایاااهاای Astragalus microcephaalus-
 Pteropyrum aucheri- Rosa coniaو ک ترین مقاادار

( 46/78گرم در پااایااه) ،مر بوط بااه تیااپ گیااا هی
Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephaalus
اسااات .مقدار ذخیرۀ کربن در تیپ گیاهی Astragalus

 ،microcephaalus- Pteropyrum aucheriحاااا ااات
بینابینی ( 73/94گرم در پایه) دارد.

جدول  .11تجزیۀه واریانس میانگین مقدار ذخیرۀ کربن گونۀ  A.microcephalusدر تیپهای گیاهی
منبن تغییرات

درجه آزادی

مج وع مربعات

میانگین مربعات

مقدار F

Sig

مکان

2

16926/737

8463/368

8/272

0/001

خطا

57

58319/264

1023/145

-

-

کل

59

75246/000

-

-

-

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

a

100

b

80
c

40

گرم به ازای هر پایه

60

20
0
Pt.au- As.mi

As.mi-Pt.au

As.mi- Pt.au- Ro.co

شکل  .9مقدار ذخیرۀ کربن گونۀ  A.microcephalusدر تیپهای گیاهی
حروف  b ،aو ...بیانگر اختالف معنیداری بین میانگینها ،در سطح احت ال  95درصد است.

با توجه به محا سبات انجام شده 0/37 ،تا  0/43مقدار
بیوماااس سااااال جاااری گونااۀ  A.microcephalusدر

کربن در هکتار در ساااال را دارد .با توجه به اینکه گونۀ
 A.microcephalusدر ت امی سطح  1332هکتاری مراتن

سایتهای اکو وژیکی را کربن آ ی تشکیل میدهد .در این
پژوهش ،میانگین بیوماس ر شد سال جاری پایههای گونۀ
 ،A.microcephalusمعادل  180گرم محاساابه شااد که با
در نظر گرفتن تراکم آن ،هر هکتار از رویشاااگاههای مورد

مورد پژوهش ،بهعنوان گونۀ لا م پراکنش دارد؛ میتوان
بیان ن ود که مراتن کوهساااتانی چیر ارومیه ،توان ذخیرۀ
 295/10تن کربن در سال را دارد.

بررسااای بهطور م یانگین ،توان ذخیره  221/55کیلوگرم
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 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج حا صل از برر سی مقدار ذخیرۀ کربن ر شد سال
جاری گونۀ  ،A.microcephalusنشان داد که بین مکانها،
تفاااوت معنیداری از حاااظ ذخیرۀ کربن وجود دارد.
ه چنین توان ذخیرۀ کربن گو نۀ  ،A.microcephalusدر
طبقات ارتفاعی ،فواصااال مختلف از محل اطراق شااابانۀ
دام ها (کانون های بحران) ،جهات دامنه و ترک یم و تنوع
گیاهی مختلف؛ به حاظ آماری تفاوت معنیداری داشاااته
اسااات .با توجه به نتایج ،هر چه ارتفاع افزایش می یابد،
مقاادار ذخیرۀ کربن نیز افزایش مییااابااد .ذخیرۀ کربن
گونههای چوبی در ارتفاعات ،بیشتر از مناطق پایین دست،
ذکر شااده اساات [ .]38 ،21ارتفاع از سااطح دریا ،یکی از
مهمترین پارامترهای توپوگرافی اسااات که قادر به تغییر
بسیاری از ویژگیهای رویشگاهی در یک اکوسیستم بوده
و قابلیت تو یدی اکوساایسااتمها ،بهطور تنگاتنگ با عامل
توپوگرافی وابسااته اساات[ .]49این عامل ،بهد یل تأثیر در
پااارامترهااای اقلی ی ،دارای نقش مؤثر بر افزایش ک ی
پوشاااش گ یاهی و در نتی جه افزایش ترسااا یم کربن در
اکو سی ستم ا ست و ه ب ستگی مثبت و قابل قبو ی میان
درصد پوشش گیاهی و ارتفاع وجود دارد [.]7
برداشاات برگها توسااد چرای دام و کاهش سااطح
فتوسااانتزی گیاهان در مناطق پایین دسااات و مناطق با
دسااترساای زیاد ،از علل این موضااوع ذکر شااده اساات.
بهطوری که با کاهش برگها و سااطح فتوساانتزی ،مقدار
وزن خشاااک گیاهی نیز کاهش می یابد .کاهش مقدار
بیوماس در طبقات ارتفاعی پایینتر ،گدکوبی دام حین
چرا ،ذکر شده که ساخت ان خاک و پایداری خاکدانهها را
تحت تأثیر قرار میدهد و با کاهش اکسیژنرسانی ،موجم
اثر سااوء بر روی فعا یت میکروارگانیساامها و موجودات
زیرزمینی می شود .این مو ضوع خود منجر به کاهش مواد
لذایی قابل دساااترس گیاهان شاااده و در نتیجه مقدار
بیوماسگیاهی کاهش مییابد [ .]30در حین چرا ،تعدادی
از برگها و ساقههای گیاه قطن می شوند و در نتیجه گیاه
باید در ج هت ترمیم خساااارت وارده برآید ،ب نابراین با
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مصاارف مقدار زیادی از مواد ذخیرهای ،ساااقههای جدید
بهوجود آورده و ر شد سایر ق س تهای گیاه از ج له برگ،
سااااقه و ریشاااه کاهش می یابد [ .]35در تأیید این امر،
گزارش گردید که با افزایش شدت چرای دام ،ذخایر کربن
خاک ،زی ست تودۀ گیاهی و ال شبرگ ،بهطور چ شمگیری
کاهش می یابد [ .]28بنابراین چرا قادر به تغییر ذخیرۀ
کربن میباشد ،اما میزان این تغییرات وابسته به شدت چرا
خواهد بود [.]7
با بررسااای اثرات فیزیوگرافی بر توان ترسااایم کربن
خاک در تیپهای گیاهی مراتن کوهساااتانی کرمانشااااه،
گزارش گردید؛ طبقات ارتفاعی بهطور معنیداری بر توان
ترساایم کربن گونهها ،تأثیرگذار اساات و بیشااترین مقدار
تر سیم کربن در روی شگاههای گون (که مع والً ن سبت به
دیگر گونهها ،در ارتفاعات باال دسااات ،پراکنش دارند) ،در
طبقات ارتفاعی باالتر ،اتفاق میافتد [ .]33افزایش مقدار
تر سیم کربن در طبقات ارتفاعی باالتر ،به بردا شت بی شتر
پوشش گیاهی توسد دام و در نتیجه کاهش درصد پوشش
تاجی و بیو ماس گ یاهی در طب قات ارت فاعی پایینتر نیز
ن سبت داده شده ا ست که این مو ضوع ،موجم کاهش
بازگشت مادۀ آ ی به خاک میشود [.]38
باال بودن توان ذخیرۀ کربن گو نۀ A.microcephalus

در شاایمهای لربی نساابت دامنههای شاارقی ،میتواند
بهد یل پایین بودن مقدار تبخیر و تعرق و در نتیجه حفظ
رطوبت و رویش بیشااتر پوشااش گیاهی در شاایم لربی
باشاااد .در این ارتباط ،گزارش گردید که توپوگرافی نقش
قابل توجهی در تغییر میکرو کلی ا از طریق تأثیر بر دما،
بارندگی و جذب نور خواهد داشت [ .]13جهت جغرافیایی
ب اه طور بااا قوه عاااماال م ه ی در ا یجاااد ا خ تالف در
مشاااخصاااههای توپوگرافی اسااات [ .]46بهعنوان مثال،
رژیم های آب شاااناختی و انرژی خورشاااید در مناطق
کوهساااتانی ،مطابق با جهت جغرافیایی فرق میکنند و
منجر به ترکیم و توزین پوشش گیاهی ،شکلگیری خاک
و تجز یۀ مواد آ ی میشاااو ند [ .]25ج هت جغراف یایی
ه چنین موجاام تغییرات محلی در بااارناادگی و درجااه
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حرارت میشاااود که این امر خود در تلفیق فرآیندهای
شاای یایی و فیزیکی برای تنظیم نرخهای تجزیۀ مواد آ ی
خاک ،مؤثر میباشاااد [ .]22بنابراین میتوان گفت جهت
دامنه ،اثر مه ی بر تأخیر ذوب برف ،درجۀ حرارت ،رطوبت
خاک و در نتیجه پوشااش گیاهی و نوع فرسااایش دارد.
بنابراین در موقعیت جغرافیایی ایران که اللم شاایمهای
جنوب و جنوب شرقی نسبت به شیمهای ش ا ی و لربی،

م کان های مختلف را میتوان به اثر شااادت چرا ،م قدار
تو ید ،ترکیم و ساختار گونههای گیاهی و عوامل محیطی
مختلف مرتبد دانسااات [ .]48 ،9در این پژوهش ،مکان
سوم ،بهعلت نزدیکی به رو ستا و در د سترس بودن ،تحت
چرای سنگینتر دام قرار دارد و به حاظ و ضعیت مرتن در
طبق اۀ خیلی ضاااعیف قرار دارد .از اینرو ،پااایااههااای
 ،A.microcephalusعالوه بر دارا بودن مقااادیر ک تر

از تابش بی شتری برخوردارند؛ رطوبت خاک ،ک تر و دمای
آن باالتر اسااات که در نهایت باعث تغییرات معنیدار در
مقاادار ذخیرۀ کربن در جهااتهااای مختلف جغرافیااایی

ویژگی های موفو وژیکی ،از تراکم ک تری نیز نسااا بت به
دیگر م کان ها برخوردار هساااات و در نتی جه ،از حاظ
ترساایمکربن در جایگاه پایینتری نساابت به بقیه مکانها

میشود [.]29 ،8
نتایج ن شان داد تنوع گونهای روی شگاه ،اثر معنیداری
بر مقدار ذخیرۀ کربن داشاااته اسااات .در این خصاااوص
میتوان گفت مشااخصااهها و صاافات مختلفی از گیاه در
میزان و نحوۀ ع ل ذخیرۀ کربن نقش دارند که در نهایت
سبم ایجاد یک برآیند و قابلیت منحصر به فرد در گیاهان
مختلف میشود و تفاوت در توانایی ذخیرۀ کربن گونهها را
بهدن بال دارد [ .]44 ،26ت فاوت ها در ک یت و کیف یت
ذخیرۀ کربن هر گ یاه ،ساااهم نابرابر فراوانی گ یا هان در
مقیاااس جااامعااۀ گیاااهی ،نحوۀ ترکیاام گیاااهااان و
علیا خصاااوص تنوع گونههای گیاهی و پتانسااایل جامعۀ
گیاهی را برای ذخیرۀ کربن تعیین میکند .بهنظر میر سد
تفاوت ها در توانایی ک ی و کیفی گیاهان در ساااطح پایۀ
گیاهی و بهتبن آن تنوع گیاهان در ساااطح جامعۀ گیاهی،
مهمترین عا مل ت فاوت در توا نایی جوامن گو ناگون در
ذخیرۀ کربن باشد .بهطوری که انتظار میرود در کنار سایر
عوامل اثرگذار پوشاااش گیاهی و محیطی ،تنوع گروههای
گیاهی و ترکیم گیاهی ،نقش ع دهای در ورود کربن به
خاک دار ند [ .]14نوع گو نه ها و ت عداد آن ها از ج له

قرار گرفته اسااات .این موضاااوع ،بیانگر زوم ارایۀ رابطۀ
رگرسااایونی بین ذخیرۀ کربن گونهها با صااافات گیاهی،
خ صو صیات روی شگاهی و مدیریت مرتن ،ا ست .ه چنین
نتایج ،بیانگر نقش م ستقیم چرا در کاهش پو شش گیاهی
و در ادامااه نقش لیر مساااتقیم آن در کاااهش کربن
اکو سی ستم از طریق فر سایش خاک و بیابانزایی میبا شد
[ .]45بهطورکلی با افزایش شدت چرای دام ،ذخایر کربن
زیساات تودۀ اندام هوایی ،زیساات تودۀ اندام زیر زمینی و
الشااابرگ ،کاهش مییابد .ه چنین چرای دام در اللم
موارد ،منجر به تغییر ذخایر کربن اکوساایسااتم میشااود
[ .]28در ضااا ن چرای دام ،ت عداد ز یادی از برگ ها و
ساااقههایگیاه ،قطن میشااود ،در نتیجه رشااد سااایر
قسا تهای گیاه از ج له اندام زیرزمینی کاهش مییابد.
ه چنین بهواساااطۀ تردد زیاد دام و پودر شااادن خاک
سااطحی ،کاهش نفوذ آب در خاک ،افزایش رواناب و کند
شدن توسعۀ ریشه در خاک در طول زمان ،موجم کاهش
تو ید زی ست تودۀ ری شه و در نهایت کاهش مقدار تر سیم
کربن میشود [.]24 ،6
نتایج نشااان داد مقدار ذخیرۀ کربن رشااد سااال جاری

عواملی است که کنترلکنندۀ این میزان است [.]49
از دیگر ن تایج این پژوهش ،میتوان به وجود ت فاوت
معنیدار در میانگین ذخیرۀ کربن ،سااایتهای اکو وژیکی
اشااااره کرد که با ن تایج دیگر م طا عات []53 ،9 ،4 ،2
مطااابقاات دارد .اختالف بین مقاادار ذخیرۀ کربن در

رویشگاههای مورد پژوهش به ازای هر هکتار ،معادل 0/22
تن ( 221/55کیلوگرم) میباشاااد .مقادیر ذکر شاااده در
پژوهشهای قبلی [ ،]27 ،2حاصاال کارکرد اکوساایسااتم،
طی ساااا یان مت ادی اسااات و بهعنوان کارکرد سااااالنه،
قل داد ن یشااود .آنچه مساالم اساات در پژوهشهای ذکر
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شده ،هیچگونه اطالعاتی در خصوص سن پایههای گون و
مقدار تو ید بیوماس آنها طی سا یان مت ادی ارایه ن شده
اساات تا بر مبنای آن ،بتوان مقدار ذخیرۀ کربن ساااالنه را
برای محاسبۀ ارزشگذاری اقتصادی ،استخراج ن ود.
اختالفات موجود در مقدار ذخیرۀ کربن گزارش شاااده

محاسااباتی نیز قرار میگیرند [ .]42مطا عات اخیر نشااان
میدهد که بهطورکلی ،تأثیر روش های مدیریتی مرتن بر
مادۀ آ ی خاک ،بهطور ن سبتاً زیاد م ستند شده ا ست ،اما
نقش روشهای موجود اسااتفاده شااده در محاساابۀ مقدار
ذخیرۀ مادۀ آ ی خاک به ه ان اندازه مهم هسااتند و ی به

از نتاایج مطاا عاات مختلف ،نااشااای از تفااوت در نوع
اکوسااایساااتم و به بیان دیگر ،اختالف در نوع گونه های
گیاهی اساات .زیرا توان ذخیرۀ کربن بر حساام نوع گونۀ
گیاهی ،مکان و شیوۀ مدیریت متفاوت است [ .]34هرچه
قابلیت تو ید زیسااات تودۀ هوایی و زمینی در گونههای
مختلف گیاهی ،عر صهها و روی شگاههای مختلف ،بی شتر
باشااد ،ذخیرۀ کربن در پیکرۀ گیاهان ،الشاابرگ و خاک
بی شتر می شود و در صورتی که کارایی و سرعت عوامل

اندازۀ کافی بررسی نشدهاند [.]20
تر سیم کربن ات سفری یکی از مه ترین کارکردهای
اکو سی ستمهای طبیعی خ صو صاً مراتن به ش ار میآید؛
بنابراین ک ی سازی این مهم در خصوص گونههای گیاهی
و خاک هر منطقه ،روش منا سبی برای حفاظت ،تو سعه و
ارزشاگذاری واقعی اکوسایساتمهای طبیعی و بهخصاوص
مراتن می باشاااد .در ک نار این مهم ،میتوان ،گو نه های
گیاهی مناسبی را جهت احیاء و اصالح مراتن انتخاب ن ود

منجر به تجزیه و انتشااار کربن از گیاه ،الشاابرگ و خاک
ک تر باشد ،بقای کربن ذخیره شده در اکوسیستم ،بیشتر
شده و مقدار ذخیرۀ کربن بی شتر خواهد شد [ .]1میزان
ذخیرۀ کربن در مناطق مختلف با توجه به نوع گونه های
گ یاهی ،روش اح یاء و شاااراید محیطی ،بهویژه م قدار
بارندگی متفاوت است [.]42
مقدار ذخیرۀ کربن در واحد زمان ،به خصوصیات رشد

که عالوه بر سااازگاری با شااراید منطقه ،دارای پتانساایل
باالیی در جهت تر سیم کربن ،در کنار سایر کاربردها در
منطقه باشند.
با توجه به نتایج تحقیق حا ضر ،میتوان اینگونه بیان
کرد که قابلیت ذخیرۀ کربن ،بر حساام طبقات ارتفاعی و
جهات مختلف ،متفاوت است .بنابراین با شناخت گونههای
دارای قابلیت باال برای ترسااایم کربن و ه چنین مناطق

گو نه های گ یاهی و شااایوه های مدیر یت ،تغییر کاربری
ارا ضی ،نوع ع لیات احیایی ،شراید فیزیکی و بیو وژیکی
خاک و ذخیرۀ قبلی کربن در خاک بساااتگی دارد [،19
 .]39بهطور کلی ،میتوان چنین نتی جهگیری کرد که

مستعد به حاظ ارتفاع و جهت جغرافیایی ،میتوان اصالح
اراضی مرتعی را از منظر شاخو ترسیم کربن دنبال ن ود.
با توجه به وضاعیت ترکیم گیاهی در مراتن کشاور ،مبنی
بر فزونی گونههای بوتهای مثل انواع گون و نتایج مطا عات

ذخیرۀ کربن کل در واحد ساااطح گونزارها ،با پوشاااش
گیاهی ،بیوماس و اجزای آن ،مقدار ال شبرگ و کربن آ ی
خاک ،رابطۀ مساااتقیم دارد [ .]2ه چنین تخ ین مقدار
کربن ذخیرهای تو سد رویکردهای مختلف منطقهای ،ملی
و یا حتی سطح یک تیپ اکو سی ستم منفرد ،متغیر ا ست
[.]15 ،10
ارزیابی تغییرات ذخیرۀ کربن و دیگر عناصااار ذخیره
شاااده در خاک و ارایۀ گزارش میزان آن ،صااارف نظر از
اشاااتباهات ن ونهبرداری و اندازهگیری آزمایشاااگاهی و
ه چنین اثر مقیااس مطاا عاه ،تحات تاأثیر روشهاای

مختلف که نشاااان دهندۀ قابلیت باالی گونههای بوتهای،
بهخصاااوص گونزارها در بحث ترسااایم کربن هساااتند؛
ضروری ا ست در امر مدیریت مراتن ،توجه ویژهای به توان
تر سیم کربن ،ک ی سازی مقدار تر سیم کربن گونههای
مختلف و ارزشگذاری اقتصااادی این مهم صااورت گیرد.
ه چنین مراتن منط قه بهواسااا طۀ کوهسااا تانی بودن و
برخورداری از گرادیان ارتفاعی ،از تنوع بسااایاری به حاظ
تعداد گونههای گیاهی ،شیم ،جهت ،ارتفاع ،هیدرو وژی و
م قدار پوشاااش تاجی برخوردار ند .ب نابراین تعیین ارزش
خدمات اکوسیستم مراتن ،با توجه به ابعاد فضایی و مکانی
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... درAstragalus microcephalus برآورد ذخیرۀ کربن ساالنۀ گونۀ

.اکوسیستم تأثیرگذار خواهد بود

 ب سیار مهم ا ست؛ چرا که تغییر،در اینگونه اکو سی ستمها
ویژگیهای مکانی به مقدار زیادی بر مقدار ارزش خدمات
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